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ATA N° 04/2021 
 
Ata da 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 
 
Aos vinte e nove dias do mês de abril
de videoconferência pela platafor
join/19%3ameeting_ZmVlYTU4NGYtYTQyMy00ZTBkLTljOGUtYjFhMDJjMGI4MjAw%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%22f74a50fa
253e-4507-9d84-e377aa507506%22%7d
colegiados do IpojucaPREV, a quarta
vinte e um. Por segurança, a reunião 
determinadas atividades econômicas e sociais a partir da data de 26 de abril de 2021, estabelecido no 
Decreto Nº 50.561, de 23 de abril de 2021
regulamenta, no Estado de Pernambuco, medidas temporárias para enfrentamento da emergência 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto, conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020. 
 
Desta forma estiveram on-line na reuniã
 
Matheus Crisóstomo, representante da empresa Lema Economia e Finanças; o Presidente do Conselho 
Deliberativo Anderson Jofre Gomes Da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho 
Deliberativo: Paula Deize Gomes Do Nascimento, Marcos Bastos Lins,
Ricardo De Santana, Ricardo Marlon De Oliveira Pereira,
Conselho Fiscal, Márcio Fernando Soares d
Fiscal: Severino Paulo da Fonseca, 
membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos: 
Morais De Azevedo, Aline Melo De F
Comitê de Investimentos Sr. Marcelo Marinheiro;
do Comitê de Investimentos Sr. Helton Ferreira; e a 
Lays Fernanda Macário. 
 
Destaca-se que com o objetivo de
priorizando sempre o continuo desenvolvimento
investimentos,foram convidados to
conselho fiscal. Com o quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada.
Diretor de Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro
membros, mesmo diante da situação emergencial devido à pandemia gerada pelo novo coronavírus.
reunião teve como objetivo principal informar 
Investimentos, visando à maior transparênci
pautas: 
 
01 - Apresentação dos Resultados e Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos 
Março/2021;  
02 - Proposta de Alocação para M
03 – Atualizações e Aprovações dos
04 – Convocação para Assembleia Geral de Cotistas para deliberar sobre as Demonstrações 
Financeiras de 2020 do FII – Vector Queluz Lajes Corporativas CNPJ nº 13.842.683/0001
data de 19/05/2021;  
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Comitê de Investimentos de 2021, realizada no 

abril do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas
plataforma Microsoft Teams e link (https://teams.microsoft.com/l/meetup

join/19%3ameeting_ZmVlYTU4NGYtYTQyMy00ZTBkLTljOGUtYjFhMDJjMGI4MjAw%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%22f74a50fa-43bc-4866-80eded7ca5f2e3e2%22%2c%22Oid%22%3a%22e76969b1

a507506%22%7d) repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos 
quarta reunião ordinária do Comitê de Investimentos do ano de dois mil e 

, a reunião foi realizada virtualmente, mesmo com o retor
determinadas atividades econômicas e sociais a partir da data de 26 de abril de 2021, estabelecido no 
Decreto Nº 50.561, de 23 de abril de 2021, que altera o Decreto nº 49.055, de 31 de 

, no Estado de Pernambuco, medidas temporárias para enfrentamento da emergência 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto, conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, 

na reunião:  

Matheus Crisóstomo, representante da empresa Lema Economia e Finanças; o Presidente do Conselho 
Deliberativo Anderson Jofre Gomes Da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho 

es Do Nascimento, Marcos Bastos Lins, Joaldo José Da Silva
do Marlon De Oliveira Pereira, e José Marcelo De Oliveira

Fiscal, Márcio Fernando Soares da Silva e os demais membros titulares e suplent
 Severino Gonçalves De Assis Guerra e João Luiz da Silva

membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos: Agrinaldo Araújo Júnior, Tacyto
Aline Melo De Freitas; o Diretor de Investimentos do IpojucaP

Comitê de Investimentos Sr. Marcelo Marinheiro; o Presidente Executivo do IpojucaP
Comitê de Investimentos Sr. Helton Ferreira; e a Superintendente de Investimentos

com o objetivo de externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e 
o continuo desenvolvimento do IpojucaPREV e consequentemente da 

odos os membros titulares e suplentes do conselho deliberativo e do 
suficiente de membros, a reunião foi iniciada. A reunião foi conduzida pelo 
Marcelo Marinheiro, que primeiramente agradeceu a partici

membros, mesmo diante da situação emergencial devido à pandemia gerada pelo novo coronavírus.
como objetivo principal informar e deliberar sobre fatos relevantes referentes à Diretoria de 

à maior transparência e melhor desempenho da mesma, contendo

Apresentação dos Resultados e Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos 

Maio/2021;  
Atualizações e Aprovações dos novos Credenciamentos;  

para Assembleia Geral de Cotistas para deliberar sobre as Demonstrações 
Vector Queluz Lajes Corporativas CNPJ nº 13.842.683/0001

do Comitê de Investimentos de 2021,  
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de 2021, realizada no 29 de abril de 2021; 

horas, foi realizada por meio 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZmVlYTU4NGYtYTQyMy00ZTBkLTljOGUtYjFhMDJjMGI4MjAw%40thread.v2/0?context
80eded7ca5f2e3e2%22%2c%22Oid%22%3a%22e76969b1-

repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos 
tos do ano de dois mil e 

, mesmo com o retorno gradual de 
determinadas atividades econômicas e sociais a partir da data de 26 de abril de 2021, estabelecido no 

Decreto nº 49.055, de 31 de maio de 2020, que 
, no Estado de Pernambuco, medidas temporárias para enfrentamento da emergência 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto, conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, 

Matheus Crisóstomo, representante da empresa Lema Economia e Finanças; o Presidente do Conselho 
Deliberativo Anderson Jofre Gomes Da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho 

Joaldo José Da Silva, Marcelo 
José Marcelo De Oliveira; o Presidente do 

es e suplentesdo Conselho 
e João Luiz da Silva; os seguintes 

Araújo Júnior, Tacyto Themystocles 
reitas; o Diretor de Investimentos do IpojucaPREV e Membro do 

o Presidente Executivo do IpojucaPREV e Membro Nato 
Superintendente de Investimentos do IpojucaPREV 

externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e 
e consequentemente da diretoria de 

membros titulares e suplentes do conselho deliberativo e do 
A reunião foi conduzida pelo 

, que primeiramente agradeceu a participação dos 
membros, mesmo diante da situação emergencial devido à pandemia gerada pelo novo coronavírus. A 

fatos relevantes referentes à Diretoria de 
, contendo as seguintes 

Apresentação dos Resultados e Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos - 

para Assembleia Geral de Cotistas para deliberar sobre as Demonstrações 
Vector Queluz Lajes Corporativas CNPJ nº 13.842.683/0001-76 para a 
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05 – Adiamento da Assembleia Geral 
MULTIESTRATÉGIA - CNPJ nº 11.490.580/0001
06 – Continuações do processo de liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil Infraestrutura 
17.213.812/0001-09; 
07 – Elaboração do documento de limites de alçadas referente à Gestão dos Recursos; 
08 – Adesão a plano de assinatura digital dos documentos, em conformidade à Lei Nº 14.063, de 23 
de setembro de 2020;  
09 – Mapeamento e manualização das atividades da Diretoria de Investimentos 
exigências do pró-gestão; 
10 – Deliberação sobre o Regimento Interno do Comitê de Investimento do IpojucaP
11 – Prestação de contas Março/2021 
12- Alteração do calendário de reuniões.
 
A reunião foi iniciada e conduzida 
apresentação de todos os assuntos que seriam expostos ao decorrer da reunião
tinha sido enviada previamente por e
 
1 - Apresentação dos Resultados e Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos 
março/2021: A pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro, em conjunto com o
Crisóstomo. Primeiramente foi feita uma apresentação sobre o cenár
interno e como esses fatos impactaram
as expectativas do mercado para o futuro
a possibilidade de uma terceira onda de COVID
chegou a cair mais de 3% no mês
apresentaram alta no mês: o índice DAX (Frankfurt) fechou com 
3,55% e o Euro Stoxx 50 subiu 7,78%. 
elevação no risco Brasil e uma deterioração nas estimativas dos principais indicadores econômicos do país. 
O envio de um orçamento que implica vários potenciais crimes de responsabilidade, o avanço da pandemia 
de COVID-19 e a inflação com previsão de chegar a 8% no acumulado de
divulgações, foram os principais fatores que agravaram o cenário interno n
dados do relatório FOCUS, do Banco Central, em menos de um mês, a expectativa quanto ao crescimento 
do PIB brasileiro em 2021 saiu de 3,29% para 3,17%, enquanto que o IPCA previsto acelerou de 3,87% 
para 4,81%. Nos dias 16 e 17 de março, o COPOM se reuniu e decidiu por unanimidade elevar em 0,75 p.p 
a taxa Selic, chegando a 2,75% a.a. O Comitê entende que o atual cenário impõe um aumento no balanço 
de risco, com elevação nas projeções de inflação para níveis próximos ao limite su
Apesar da instabilidade interna, o Ibovespa se manteve no campo positivo
6,00%. A forte desvalorização cambial levou os
internacional, o que gerou um grande fluxo de capitais para o país e refletiu positivamente
valores. Novamente, os índices de renda fixa apresentaram queda durante o mês
agravamento do cenário interno. Além disto, a elevação da
de mercado, o que levou a uma abertura nas curvas de juros. Alguns títulos públicos chegaram fechar
mês em queda superior a 7%. O Congresso nacional aprovou, no inicio do mês, a PEC
contemplando a retomada do auxilio emerg
estrutura fiscal do país. Março foi mais um mês de desvalorização cambial no país, diante da elevação no 
risco Brasil. Em função do avanço da pandemia no território nacional, o dólar fechou o mês em
3,02%. O índice Global BDRX, que passou boa parte do mês no campo negativo, reverteu para o
positivo com a alta do dólar e, novamente, foi um dos destaques com uma
Perdendo apenas para o Ibovespa. Depois do cenário ec
março, a posição dos investimentos, sua disponibilidade
março, a participaçãodo fundo previdenciário
quantidade de cotas, a relação entre o investimento e a
e o seu enquadramento de acordo com as
investimentos do IpojucaPrev. Ademais, também foi mostrada
artigo/resolução, por instituição gestora,
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Adiamento da Assembleia Geral de Cotistas do GERAÇÃO DE ENERGIA 

CNPJ nº 11.490.580/0001-69 para o dia 13/05/2021; 
do processo de liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil Infraestrutura 

de limites de alçadas referente à Gestão dos Recursos; 
Adesão a plano de assinatura digital dos documentos, em conformidade à Lei Nº 14.063, de 23 

e manualização das atividades da Diretoria de Investimentos 

Deliberação sobre o Regimento Interno do Comitê de Investimento do IpojucaP
de contas Março/2021 – DAF e Presidente;  

Alteração do calendário de reuniões. 

ida pelo Sr. Marcelo Marinheiro, Diretor de Investimentos
apresentação de todos os assuntos que seriam expostos ao decorrer da reunião, conforme as pautas que 
tinha sido enviada previamente por e-mail, juntamente com os documentos pertinente

Apresentação dos Resultados e Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos 
A pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro, em conjunto com o

feita uma apresentação sobre o cenário econômico e político externo e 
impactaram os fundos de investimentos contidos na carteira, 
para o futuro, seguindo as perspectivas dos analistas. No cenário internacional

ilidade de uma terceira onda de COVID-19 levou a forte oscilação no mercado de petróleo. O WTI 
chegou a cair mais de 3% no mês de março. Apesar disto, os principais índices acionários da Europa 
apresentaram alta no mês: o índice DAX (Frankfurt) fechou com alta de 8,86%, o FTSE (Londres) com 
3,55% e o Euro Stoxx 50 subiu 7,78%. No cenário nacional, o 1° trimestre de 2021 foi marcado por uma 
elevação no risco Brasil e uma deterioração nas estimativas dos principais indicadores econômicos do país. 

m orçamento que implica vários potenciais crimes de responsabilidade, o avanço da pandemia 
19 e a inflação com previsão de chegar a 8% no acumulado de 12 meses nas próximas 

divulgações, foram os principais fatores que agravaram o cenário interno neste início de ano. 
, do Banco Central, em menos de um mês, a expectativa quanto ao crescimento 

do PIB brasileiro em 2021 saiu de 3,29% para 3,17%, enquanto que o IPCA previsto acelerou de 3,87% 
de março, o COPOM se reuniu e decidiu por unanimidade elevar em 0,75 p.p 

a taxa Selic, chegando a 2,75% a.a. O Comitê entende que o atual cenário impõe um aumento no balanço 
de risco, com elevação nas projeções de inflação para níveis próximos ao limite superior da meta em 2021.
Apesar da instabilidade interna, o Ibovespa se manteve no campo positivo e fechou o mês com alta de 
6,00%. A forte desvalorização cambial levou os ativos brasileiros a preços mais atrativos para o investidor 

ou um grande fluxo de capitais para o país e refletiu positivamente
Novamente, os índices de renda fixa apresentaram queda durante o mês

agravamento do cenário interno. Além disto, a elevação da Selic em 0,75 p.p veio 
uma abertura nas curvas de juros. Alguns títulos públicos chegaram fechar

O Congresso nacional aprovou, no inicio do mês, a PEC
contemplando a retomada do auxilio emergencial e alguns gatilhos importantes para a manutenção da 

Março foi mais um mês de desvalorização cambial no país, diante da elevação no 
Brasil. Em função do avanço da pandemia no território nacional, o dólar fechou o mês em

O índice Global BDRX, que passou boa parte do mês no campo negativo, reverteu para o
positivo com a alta do dólar e, novamente, foi um dos destaques com uma rentabilidade de 3,08%.
Perdendo apenas para o Ibovespa. Depois do cenário econômico, foi apresentad

a posição dos investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua carênc
do fundo previdenciáriosobre o total das aplicações do fundo
relação entre o investimento e a participação sobre o patrimônio líquido do 

o seu enquadramento de acordo com as Resoluções CMN 3.922/4.392/4.604/496
Ademais, também foi mostrada a distribuição por

por instituição gestora, por administrador e subsegmento, o retorno dos investimentos

do Comitê de Investimentos de 2021,  
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de Cotistas do GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP 

do processo de liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil Infraestrutura - CNPJ/MF nº 

de limites de alçadas referente à Gestão dos Recursos;  
Adesão a plano de assinatura digital dos documentos, em conformidade à Lei Nº 14.063, de 23 

e manualização das atividades da Diretoria de Investimentos – De acordo com as 

Deliberação sobre o Regimento Interno do Comitê de Investimento do IpojucaPREV;  

heiro, Diretor de Investimentos, com uma breve 
, conforme as pautas que 

mail, juntamente com os documentos pertinentes. 

Apresentação dos Resultados e Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos - 
A pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro, em conjunto com o Sr. Matheus 

io econômico e político externo e 
os fundos de investimentos contidos na carteira, além de evidenciar 

No cenário internacional, 
19 levou a forte oscilação no mercado de petróleo. O WTI 

. Apesar disto, os principais índices acionários da Europa 
alta de 8,86%, o FTSE (Londres) com 

1° trimestre de 2021 foi marcado por uma 
elevação no risco Brasil e uma deterioração nas estimativas dos principais indicadores econômicos do país. 

m orçamento que implica vários potenciais crimes de responsabilidade, o avanço da pandemia 
12 meses nas próximas 

este início de ano. Segundo 
, do Banco Central, em menos de um mês, a expectativa quanto ao crescimento 

do PIB brasileiro em 2021 saiu de 3,29% para 3,17%, enquanto que o IPCA previsto acelerou de 3,87% 
de março, o COPOM se reuniu e decidiu por unanimidade elevar em 0,75 p.p 

a taxa Selic, chegando a 2,75% a.a. O Comitê entende que o atual cenário impõe um aumento no balanço 
perior da meta em 2021. 

e fechou o mês com alta de 
ativos brasileiros a preços mais atrativos para o investidor 

ou um grande fluxo de capitais para o país e refletiu positivamente na bolsa de 
Novamente, os índices de renda fixa apresentaram queda durante o mês em função do 

 acima das expectativas 
uma abertura nas curvas de juros. Alguns títulos públicos chegaram fechar o 

O Congresso nacional aprovou, no inicio do mês, a PEC emergencial, 
alguns gatilhos importantes para a manutenção da 

Março foi mais um mês de desvalorização cambial no país, diante da elevação no 
Brasil. Em função do avanço da pandemia no território nacional, o dólar fechou o mês em alta de 

O índice Global BDRX, que passou boa parte do mês no campo negativo, reverteu para o campo 
rentabilidade de 3,08%. 

apresentada a carteira no mês de 
carência, o saldo no final de 

do fundo de investimentos, a 
participação sobre o patrimônio líquido do FUNPREI 

Resoluções CMN 3.922/4.392/4.604/4965 e a política de 
distribuição por segmento, por 

e subsegmento, o retorno dos investimentos, a 
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volatilidade dos ativos, e as rentabilidades 
após as movimentações de aplicações e resgates no mês de 
feitos, o saldo atual, o retorno mensal e anual
VaR, a evolução patrimonial  do F
mensalda carteira do FUNPREI (0,87
entre a rentabilidade anual da carteira do FUNPREI
acumulado no ano de -0,81% contra 
evolução patrimonial no período de 2019 até 2021 e as aplicações e resgates que foram realizados no mês 
de março de 2021. A seguir foi exposto o patrimônio 
forma monetária, detalhando os fundos com liquidez até 30 dias, de 30 a 365 dias, acima de 365 dias e o 
valor na carteira dos fundos estressados. Visando acompanhar o desempenho dos ativos, foi demonstrada 
a composição da carteira comparando alguns indicadores de risco x retorno dos ativos, subdivididos pelos 
benchmarks. Foram demonstrados os seguintes dados, que estavam previstos para serem acompanhados 
pela Política de Investimentos vigente: Nome dos fundos; o retorno dos investi
volatilidade; o VaR; índice Sharpe; índice Treynor; retorno histórico dos investimentos, comparando o 
retorno em diversas janelas (no ano, 3, 6, 12, 24 e 36 meses). No Relatório de Acompanhamento da Política 
de Investimentos, constam as análises detalhadas dos dados encontrados nessas tabelas de risco x 
retorno, além de diagramas de dispersão dos ativos em relação aos seus benchmarks. O Relatório Mensal 
de Acompanhamento da Política de Investimentos foi aprovado
do Comitê de Investimentos e será encaminhado para deliberação do Conselho Deliberativo e do Conselho 
Fiscal. 

 
2 - Proposta de Alocação para ma
estudo realizado em parceria pela Diretoria de Investimentos com a Consultoria Lema, no qual foram 
apresentadas algumas propostas de alteração na carteira.
como base a posição dos investimentos do 
movimentações realizadas durante o mês de 
de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira.
realizadas as seguintes movimentações:
 

CNPJ 

 REPASSE PREVIDENCIÁRIOS

03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

11.458.144/0001-02 SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES

30.036.235/0001-02 CAIXA BRASIL IRF

 

CNPJ 

11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTI FIC AÇÕES

34.525.068/0001-06 SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES

30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

 
Antes da votação, foram apresentados
em comparação a outros que tenham mesmas características de outras instituições credenciadas.
foram utilizadas diversas janelas de tempo diferente, visando identificar o desempenho dos fundos
períodos diferentes. Também foram demonstradas informações mais detalhadas sobre o fundo
Selection FIC, que apesar de ser credenciado, ainda não estava presente em carteira. O fundo investe 
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e as rentabilidades dos seus respectivos benchmarks,o retorno dos investimentos 

ções de aplicações e resgates no mês de março, das aplicações e resgates que foram 
feitos, o saldo atual, o retorno mensal e anual tanto da carteira como da meta atuarial, o GAP

a evolução patrimonial  do FUNPREI, os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade 
0,87%) e da meta atuarial (1,42%), os dados e gráficos

a carteira do FUNPREIque finalizou o mês de março
% contra a meta atuarial de 3,36%.Além disso, também foi demonstrada a 

evolução patrimonial no período de 2019 até 2021 e as aplicações e resgates que foram realizados no mês 
2021. A seguir foi exposto o patrimônio líquido do FUNPREI, demonstrando a sua liquidez de 

forma monetária, detalhando os fundos com liquidez até 30 dias, de 30 a 365 dias, acima de 365 dias e o 
valor na carteira dos fundos estressados. Visando acompanhar o desempenho dos ativos, foi demonstrada 

comparando alguns indicadores de risco x retorno dos ativos, subdivididos pelos 
benchmarks. Foram demonstrados os seguintes dados, que estavam previstos para serem acompanhados 
pela Política de Investimentos vigente: Nome dos fundos; o retorno dos investi
volatilidade; o VaR; índice Sharpe; índice Treynor; retorno histórico dos investimentos, comparando o 
retorno em diversas janelas (no ano, 3, 6, 12, 24 e 36 meses). No Relatório de Acompanhamento da Política 

álises detalhadas dos dados encontrados nessas tabelas de risco x 
retorno, além de diagramas de dispersão dos ativos em relação aos seus benchmarks. O Relatório Mensal 
de Acompanhamento da Política de Investimentos foi aprovado por unanimidade pelos membro
do Comitê de Investimentos e será encaminhado para deliberação do Conselho Deliberativo e do Conselho 

Proposta de Alocação para maio/2021: Diante do cenário abordado anteriormente, foi apresentado um 
la Diretoria de Investimentos com a Consultoria Lema, no qual foram 

apresentadas algumas propostas de alteração na carteira. Ressaltamos que o estudo de alocação tomou 
como base a posição dos investimentos do FUNPREI do final de março de 202

ealizadas durante o mês de abril de 2021, assim, poderão ter valores defasados por conta 
de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira. De acordo com a proposta serão 
realizadas as seguintes movimentações: 

RESGATES 

FUNDO VALOR

REPASSE PREVIDENCIÁRIOS R$ 1.968.985,86

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES Resgate total

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES R$ 6.000.000,00

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP R$ 3.000.000,00

APLICAÇÕES 

FUNDO VALOR

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTI FIC AÇÕES R$ 3.297.076,02

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES R$ 9.000.000,00

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP R$ 4.968.985,86

Antes da votação, foram apresentados indicadores de risco e retorno dos fundos escolhidos para aplicação, 
em comparação a outros que tenham mesmas características de outras instituições credenciadas.
foram utilizadas diversas janelas de tempo diferente, visando identificar o desempenho dos fundos
períodos diferentes. Também foram demonstradas informações mais detalhadas sobre o fundo

, que apesar de ser credenciado, ainda não estava presente em carteira. O fundo investe 
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etorno dos investimentos 
, das aplicações e resgates que foram 

meta atuarial, o GAP entre elas e o 
de comparação entre a rentabilidade 

gráficos de comparação 
março com um desempenho 

Além disso, também foi demonstrada a 
evolução patrimonial no período de 2019 até 2021 e as aplicações e resgates que foram realizados no mês 

strando a sua liquidez de 
forma monetária, detalhando os fundos com liquidez até 30 dias, de 30 a 365 dias, acima de 365 dias e o 
valor na carteira dos fundos estressados. Visando acompanhar o desempenho dos ativos, foi demonstrada 

comparando alguns indicadores de risco x retorno dos ativos, subdivididos pelos 
benchmarks. Foram demonstrados os seguintes dados, que estavam previstos para serem acompanhados 
pela Política de Investimentos vigente: Nome dos fundos; o retorno dos investimentos no mês; a 
volatilidade; o VaR; índice Sharpe; índice Treynor; retorno histórico dos investimentos, comparando o 
retorno em diversas janelas (no ano, 3, 6, 12, 24 e 36 meses). No Relatório de Acompanhamento da Política 

álises detalhadas dos dados encontrados nessas tabelas de risco x 
retorno, além de diagramas de dispersão dos ativos em relação aos seus benchmarks. O Relatório Mensal 

pelos membros presentes 
do Comitê de Investimentos e será encaminhado para deliberação do Conselho Deliberativo e do Conselho 

iante do cenário abordado anteriormente, foi apresentado um 
la Diretoria de Investimentos com a Consultoria Lema, no qual foram 

o estudo de alocação tomou 
de 2021 em conjunto com as 

, assim, poderão ter valores defasados por conta 
De acordo com a proposta serão 

VALOR ENQUADRAMENTO 

1.968.985,86  

Resgate total 
Artigo 8º, Inciso II, 
Alínea 'a' 

6.000.000,00 
Artigo 8º, Inciso II, 
Alínea 'a' 

3.000.000,00 Artigo 8º, Inciso III 

VALOR ENQUADRAMENTO 

3.297.076,02 
Artigo 8º, Inciso II, 
Alínea 'a' 

9.000.000,00 
Artigo 8º, Inciso II, 
Alínea 'a' 

4.968.985,86 Artigo 8º, Inciso III 

risco e retorno dos fundos escolhidos para aplicação, 
em comparação a outros que tenham mesmas características de outras instituições credenciadas. Para tal, 
foram utilizadas diversas janelas de tempo diferente, visando identificar o desempenho dos fundos em 
períodos diferentes. Também foram demonstradas informações mais detalhadas sobre o fundo Sulamérica 

, que apesar de ser credenciado, ainda não estava presente em carteira. O fundo investe 
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integralmente os seus recursos no 
rentabilidade para o estudo, uma vez que tem um histórico de tempo maior. 
o referido fundo tem como benchmark o IVBX
descorrelacionada em relação ao Ibovespa, contemplando ações de empresas de pequena, média e grande 
capitalização, com foco maior em ações de média capitalização, que tenham 
valorização. A proposta de alocação visou reequilibrar a carteira de renda va
participação de alguns fundos que não vêm mantendo uma boa performance e aportando em outros fundos 
que se destacaram nos comparativos realizados. Também teve o objetivo de continuar o gradual
da participação de investimentos no exterior
fugindo dos riscos locais e aumentando 
A proposta foi aceita pela unanimidade dos membros do co
ser referendada pelos Conselhos Delibeativo e Fiscal.
 
03 – Atualizações e Aprovações de novos Credenciamento
necessário que as Instituições Financeiras sejam devidamente credenciadas 
aprovação do Comitê de Investimentos e analise dos Conselhos para que assim possa ser verificado e 
analisado detalhadamente as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez previstas na 
Resolução CMN nº 3.922/2010 e os demais critérios como: atos de registro ou autorização expedido pelo 
Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente quando aplicável; 
observação de elevado padrão ético das empreses e regularidade fiscal e previdenciária d
que visam receber as aplicações dos RPPS seguindo as Portarias MPS nº 519/2011, MPS nº 170/2012 e 
MPS nº 440/2013. No mês de abril foram passados os documentos jurídicos, financeiros, fiscais e técnicos 
das seguintes instituições e seus fun
 

CNPJ 

16.500.294/0001-50 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

00.066.670/0001-00 
BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

10.819.611/0001-10 
PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE 

21.813.291/0001-07 
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE 

02.201.501/0001-61 
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS 

DISTRIBUIDOR

 
*BNY MELLON Instituição suspensa, pois não enviou toda a documentação e nem enviou documentos dos 
fundos.  
 
Depois de terem suas documentações analisadas com cuidado e maiores informaçõ
serem repassados na reunião, a atualização e os novos credenciamentos das instituições acima citadas e 
seus respectivos fundos de investimentos foram aprovados pelo Comitê de Investimentos, tal ato seguirá 
para análise do Conselho Deliberativo e Fiscal.
 
04 – Convocação para Assembleia Geral de Cotistas para deliberar sobre as Demonstrações 
Financeiras de 2020 do FII – Vector Queluz Lajes Corporativas CNPJ nº 13.842.683/0001
data de 19/05/2021: A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A
00.806.535/0001-54, instituição financeira com registro na Comissão de Valores Mobiliários para o exercício 
profissional de administração de carteiras sobo nº 3585, de 02 de Outubro de 1995, nos termos do artigo 19
da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, vemconvidá
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integralmente os seus recursos no SULAMÉRICA SELECTION FIA, que foi utilizado como referência da 
rentabilidade para o estudo, uma vez que tem um histórico de tempo maior.  Além disso, foi evidenciado que 
o referido fundo tem como benchmark o IVBX-2, o que faz com que tenha uma 

Ibovespa, contemplando ações de empresas de pequena, média e grande 
com foco maior em ações de média capitalização, que tenham 

A proposta de alocação visou reequilibrar a carteira de renda va
participação de alguns fundos que não vêm mantendo uma boa performance e aportando em outros fundos 
que se destacaram nos comparativos realizados. Também teve o objetivo de continuar o gradual

o exterior, através do fundo Multimercado Caixa Indexa Bolsa Americana, 
fugindo dos riscos locais e aumentando a diversificação dos investimentos para diminuir o risco da carteira. 
A proposta foi aceita pela unanimidade dos membros do comitê de investimentos presentes 
ser referendada pelos Conselhos Delibeativo e Fiscal. 

Atualizações e Aprovações de novos Credenciamento:Antes da realização de qualquer aplicação é 
necessário que as Instituições Financeiras sejam devidamente credenciadas perante o IpojucaP
aprovação do Comitê de Investimentos e analise dos Conselhos para que assim possa ser verificado e 
analisado detalhadamente as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez previstas na 

os demais critérios como: atos de registro ou autorização expedido pelo 
Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente quando aplicável; 
observação de elevado padrão ético das empreses e regularidade fiscal e previdenciária d
que visam receber as aplicações dos RPPS seguindo as Portarias MPS nº 519/2011, MPS nº 170/2012 e 
MPS nº 440/2013. No mês de abril foram passados os documentos jurídicos, financeiros, fiscais e técnicos 
das seguintes instituições e seus fundos, para análise dos Órgãos Colegiados: 

INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA GESTOR 

BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 
MOBILIARIOS LTDA 

ADMINISTRADOR

PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE 
INVESTIMENTOS EIRELI 

DISTRIBUIDOR

SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE 
RECURSOS S.A. 

GESTOR 

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS 
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS* 
ADMINISTRADOR

Instituição suspensa, pois não enviou toda a documentação e nem enviou documentos dos 

Depois de terem suas documentações analisadas com cuidado e maiores informaçõ
serem repassados na reunião, a atualização e os novos credenciamentos das instituições acima citadas e 
seus respectivos fundos de investimentos foram aprovados pelo Comitê de Investimentos, tal ato seguirá 

rativo e Fiscal. 

Convocação para Assembleia Geral de Cotistas para deliberar sobre as Demonstrações 
Vector Queluz Lajes Corporativas CNPJ nº 13.842.683/0001

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.,inscrita no CNPJ sob o nº 
financeira com registro na Comissão de Valores Mobiliários para o exercício 

profissional de administração de carteiras sobo nº 3585, de 02 de Outubro de 1995, nos termos do artigo 19
CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, vemconvidá-lo a participar da Assembleia Geral
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, que foi utilizado como referência da 
Além disso, foi evidenciado que 

2, o que faz com que tenha uma carteira mais 
Ibovespa, contemplando ações de empresas de pequena, média e grande 

com foco maior em ações de média capitalização, que tenham grande potencial de 
A proposta de alocação visou reequilibrar a carteira de renda variável, diminuindo a 

participação de alguns fundos que não vêm mantendo uma boa performance e aportando em outros fundos 
que se destacaram nos comparativos realizados. Também teve o objetivo de continuar o gradual aumento 

Caixa Indexa Bolsa Americana, 
diminuir o risco da carteira. 

os presentes e seguirá para 

Antes da realização de qualquer aplicação é 
perante o IpojucaPREV, com 

aprovação do Comitê de Investimentos e analise dos Conselhos para que assim possa ser verificado e 
analisado detalhadamente as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez previstas na 

os demais critérios como: atos de registro ou autorização expedido pelo 
Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente quando aplicável; 
observação de elevado padrão ético das empreses e regularidade fiscal e previdenciária das instituições 
que visam receber as aplicações dos RPPS seguindo as Portarias MPS nº 519/2011, MPS nº 170/2012 e 
MPS nº 440/2013. No mês de abril foram passados os documentos jurídicos, financeiros, fiscais e técnicos 

ATRIBUIÇÃO CATEGORIA 
DEMAIS 

ADM./GESTOR 

ADMINISTRADOR ART 15 

DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR 

DEMAIS 
ADM./GESTOR 

ADMINISTRADOR 
DEMAIS 

ADM./GESTOR 

Instituição suspensa, pois não enviou toda a documentação e nem enviou documentos dos 

Depois de terem suas documentações analisadas com cuidado e maiores informações/esclarecimentos 
serem repassados na reunião, a atualização e os novos credenciamentos das instituições acima citadas e 
seus respectivos fundos de investimentos foram aprovados pelo Comitê de Investimentos, tal ato seguirá 

Convocação para Assembleia Geral de Cotistas para deliberar sobre as Demonstrações 
Vector Queluz Lajes Corporativas CNPJ nº 13.842.683/0001-76 para a 

.,inscrita no CNPJ sob o nº 
financeira com registro na Comissão de Valores Mobiliários para o exercício 

profissional de administração de carteiras sobo nº 3585, de 02 de Outubro de 1995, nos termos do artigo 19 
lo a participar da Assembleia Geral 
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Ordinária de Cotistas do VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO
IMOBILIÁRIO,inscrito no CNPJ nº13.842.683/0001
instituiçãofinanceira (“Administradora”), a ser realizada em primeira convocação no dia19 de maio de 2021 
às 15h00, via vídeoconferência no aplicativo Teams (a “Assembleia”), a fim de deliberar sobre:
a) Deliberar sobre as demonstrações Financeiras referentes ao 
2020. 
A proposta de orientação de voto a ser dada é pela Aprovação
Independentes sobre as demonstrações financeiras da empresa Baker Tilly 4Pertners Auditores 
Independentes S. S. (CRC 2SP-031.269/O
decisão seguirá para verificação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IpojucaPrev.
 
05 – Adiamento da Assembleia Geral de Cotistas do GERAÇÃO DE ENERGIA 
MULTIESTRATÉGIA - CNPJ nº 11.490.580/0001
do fundo, divulgou um comunicando com a alt
13/05/2021.De acordo com o que foi deliberado na 3ª reunião ordiná
Conselhos Deliberativo e Fiscal, ocorrida no dia 31/03/2021, o voto de aprovação de todas as pautas já foi 
enviado para o Administrador do Fundo.
 
06 – Continuação do processo de liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil Infrae
17.213.812/0001-09: Dando continuidade no processo de liquidação do fundo, conforme vem sendo pauta 
de diversas reuniões anteriores, foi informado que n
da documentação solicitada e divulgou
que fez com que a Lema Consultoria organizasse uma reunião no dia 16 de Abril de 2021 entre diversos 
cotistas do FIP Cais Mauá, inclusive, com a participação da Sra. Raquel Gouveia, 
IpojucaPrev, do Sr Marcelo Marinheiro, Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e do Sr Alexandre Melo, 
Diretor Jurídico do IpojucaPrev. Além dos cotistas, a reunião também contou com a presença de alguns 
representantes de outras instituições, de acordo com a seguinte programação: CVM (Sr Daniel Maeda), que 
falou um pouco sobre a situação do FIP Cais Mauá, tirando dúvidas sobre a legalidade do processo de 
liquidação do fundo com a entrega dos ativos e sobre as ações que podem ser toma
resolver esse problema; LAD Capital (Sr Luiz Favieri e André Fernandes), que repassaram o histórico do 
fundo a partir da assunção da LAD às funções de administrador e gestor do FIP; Sr. Alexandre Pasqualini 
(Advogado contratado pela companhia investida), que fez a atualização sobre o processo da companhia 
investida contra a rescisão unilateral do Contrato de Arrendamento promovida pela SUPRG e pelo Estado 
do Rio Grande do Sul, Processo sob o nº 5043843
 
07 – Elaboração do documento de limites de alçadas referente à Gestão dos Recursos
recursos do RPPS deve ser feita de forma transparente e compartilhada entre diversos setores, sempre 
levando em conta critério técnicos e com elevados padrões éticos, vis
estipulados nas legislações vigentes. Portanto, foi repassado a todos os membros do Comitê de 
Investimentos e Conselhos Deliberativo e Fiscal, o documento instituindo o Limite de Alçada na Gestão dos 
Recursos, nesse documento, foi feita 
principais processos referentes à gestão dos investimentos e acompanhamento das aplicações, fazendo 
com que as decisões sejam tomadas e de forma ágil, atendendo aos requis
solvência e liquidez, em especial em atendimento ao disposto no 
§ 6º O regime próprio de previdência social deve definir claramente a separação de responsabilidades de 
todos os agentes que participem do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e 
decisão sobre a aplicação dos recursos, inclusive com a definição das alçadas de decisão de cada 
instância. (Incluído pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)".
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VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO

IMOBILIÁRIO,inscrito no CNPJ nº13.842.683/0001-76(o “Fundo”), administrado por esta 
içãofinanceira (“Administradora”), a ser realizada em primeira convocação no dia19 de maio de 2021 

às 15h00, via vídeoconferência no aplicativo Teams (a “Assembleia”), a fim de deliberar sobre:
sobre as demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 

A proposta de orientação de voto a ser dada é pela Aprovação, de acordo com o Relatório dos Auditores 
Independentes sobre as demonstrações financeiras da empresa Baker Tilly 4Pertners Auditores 

031.269/O-1). O Comitê de Investimentos acatou a 
decisão seguirá para verificação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IpojucaPrev.

Adiamento da Assembleia Geral de Cotistas do GERAÇÃO DE ENERGIA 
CNPJ nº 11.490.580/0001-69 para o dia 13/05/2021: A BNY Mellon,

um comunicando com a alteração da data da Assembleia Geral de Cotistas para o dia 
13/05/2021.De acordo com o que foi deliberado na 3ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos e 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, ocorrida no dia 31/03/2021, o voto de aprovação de todas as pautas já foi 
enviado para o Administrador do Fundo. 

Continuação do processo de liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil Infrae
Dando continuidade no processo de liquidação do fundo, conforme vem sendo pauta 

de diversas reuniões anteriores, foi informado que no dia 31 de Março de 2021, a LAD Capital mandou parte 
divulgou o procedimento para a continuidade do processo de liquidação. O 

que fez com que a Lema Consultoria organizasse uma reunião no dia 16 de Abril de 2021 entre diversos 
cotistas do FIP Cais Mauá, inclusive, com a participação da Sra. Raquel Gouveia, 
IpojucaPrev, do Sr Marcelo Marinheiro, Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e do Sr Alexandre Melo, 
Diretor Jurídico do IpojucaPrev. Além dos cotistas, a reunião também contou com a presença de alguns 

tituições, de acordo com a seguinte programação: CVM (Sr Daniel Maeda), que 
falou um pouco sobre a situação do FIP Cais Mauá, tirando dúvidas sobre a legalidade do processo de 
liquidação do fundo com a entrega dos ativos e sobre as ações que podem ser toma
resolver esse problema; LAD Capital (Sr Luiz Favieri e André Fernandes), que repassaram o histórico do 
fundo a partir da assunção da LAD às funções de administrador e gestor do FIP; Sr. Alexandre Pasqualini 

companhia investida), que fez a atualização sobre o processo da companhia 
investida contra a rescisão unilateral do Contrato de Arrendamento promovida pela SUPRG e pelo Estado 
do Rio Grande do Sul, Processo sob o nº 5043843-54.2019.4.04.7100. 

ação do documento de limites de alçadas referente à Gestão dos Recursos
recursos do RPPS deve ser feita de forma transparente e compartilhada entre diversos setores, sempre 
levando em conta critério técnicos e com elevados padrões éticos, visando atender aos padrões e princípios 

ulados nas legislações vigentes. Portanto, foi repassado a todos os membros do Comitê de 
Investimentos e Conselhos Deliberativo e Fiscal, o documento instituindo o Limite de Alçada na Gestão dos 

, foi feita  a separação das responsabilidades dos agentes responsáveis pelos 
principais processos referentes à gestão dos investimentos e acompanhamento das aplicações, fazendo 
com que as decisões sejam tomadas e de forma ágil, atendendo aos requisitos de segurança, rent
solvência e liquidez, em especial em atendimento ao disposto no § 6º do artigo 1º da resolução 3922/2010: 
§ 6º O regime próprio de previdência social deve definir claramente a separação de responsabilidades de 

gentes que participem do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e 
decisão sobre a aplicação dos recursos, inclusive com a definição das alçadas de decisão de cada 
instância. (Incluído pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)". 
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VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO 
76(o “Fundo”), administrado por esta 

içãofinanceira (“Administradora”), a ser realizada em primeira convocação no dia19 de maio de 2021 
às 15h00, via vídeoconferência no aplicativo Teams (a “Assembleia”), a fim de deliberar sobre: 

exercício social findo em 31 de dezembro de 

, de acordo com o Relatório dos Auditores 
Independentes sobre as demonstrações financeiras da empresa Baker Tilly 4Pertners Auditores 

. O Comitê de Investimentos acatou a sugestão. A referida 
decisão seguirá para verificação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IpojucaPrev. 

Adiamento da Assembleia Geral de Cotistas do GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP 
A BNY Mellon, Administradora 

eração da data da Assembleia Geral de Cotistas para o dia 
ria do Comitê de Investimentos e 

Conselhos Deliberativo e Fiscal, ocorrida no dia 31/03/2021, o voto de aprovação de todas as pautas já foi 

Continuação do processo de liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil Infraestrutura - CNPJ/MF nº 
Dando continuidade no processo de liquidação do fundo, conforme vem sendo pauta 

o dia 31 de Março de 2021, a LAD Capital mandou parte 
o procedimento para a continuidade do processo de liquidação. O 

que fez com que a Lema Consultoria organizasse uma reunião no dia 16 de Abril de 2021 entre diversos 
cotistas do FIP Cais Mauá, inclusive, com a participação da Sra. Raquel Gouveia, Procuradora Jurídica do 
IpojucaPrev, do Sr Marcelo Marinheiro, Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e do Sr Alexandre Melo, 
Diretor Jurídico do IpojucaPrev. Além dos cotistas, a reunião também contou com a presença de alguns 

tituições, de acordo com a seguinte programação: CVM (Sr Daniel Maeda), que 
falou um pouco sobre a situação do FIP Cais Mauá, tirando dúvidas sobre a legalidade do processo de 
liquidação do fundo com a entrega dos ativos e sobre as ações que podem ser tomadas pelos cotistas para 
resolver esse problema; LAD Capital (Sr Luiz Favieri e André Fernandes), que repassaram o histórico do 
fundo a partir da assunção da LAD às funções de administrador e gestor do FIP; Sr. Alexandre Pasqualini 

companhia investida), que fez a atualização sobre o processo da companhia 
investida contra a rescisão unilateral do Contrato de Arrendamento promovida pela SUPRG e pelo Estado 

ação do documento de limites de alçadas referente à Gestão dos Recursos: A gestão dos 
recursos do RPPS deve ser feita de forma transparente e compartilhada entre diversos setores, sempre 

ando atender aos padrões e princípios 
ulados nas legislações vigentes. Portanto, foi repassado a todos os membros do Comitê de 

Investimentos e Conselhos Deliberativo e Fiscal, o documento instituindo o Limite de Alçada na Gestão dos 
a separação das responsabilidades dos agentes responsáveis pelos 

principais processos referentes à gestão dos investimentos e acompanhamento das aplicações, fazendo 
itos de segurança, rentabilidade, 

rtigo 1º da resolução 3922/2010: " 
§ 6º O regime próprio de previdência social deve definir claramente a separação de responsabilidades de 

gentes que participem do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e 
decisão sobre a aplicação dos recursos, inclusive com a definição das alçadas de decisão de cada 
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08 – Adesão a plano de assinatura digital dos documentos, em conformidade à Lei Nº 14.063, de 23 
de setembro de 2020: Foi informado sobre a 
plataforma D4sign. A mesma garante validade jurídica
todas as normas que regulam as assinaturas eletrônicas e a Lei Geral de Proteção de Dados.  Este método 
de assinatura garante mais agilidade e praticidade na disposição dos documentos mensais e conclusão de 
processos internos. Foi repassado um manual de como utilizar a ferramenta para assinar os documentos.
 
09 – Mapeamento e manualização das atividades da Diretoria de Investimentos 
exigências do Pró-Gestão:Foram apresentados os mapeamentos e manualiz
de Investimentos afim de atender à exigência do Pró
mesmos. Foram desenvolvidos os mapeamentos e manualizações das seguintes atividades: Processo de 
Elaboração da Política de Investim
Carteira e Autorização para Aplicação e Resgate; Movimentações da Carteira.
enviados para todos os membros do Comitê de Investimentos, 
 
10 – Deliberação sobre o Regimento Interno do Comitê de Investimento do IpojucaPrev
apresentado o Regimento Interno do
posteriormente alterado pelo Decreto 269/2016, como um órgão de
de assessorar a Presidência da Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (Ipojuca
aprovação da Política de Investimentos e às decisões
observância às exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de
e liquidez dos investimentos. De acordo com a Legislação e demais atos normativos para os RPPS´s 
emitidos pelos órgãos reguladores e fiscalizadores
apresenta detalhadamente: Capítulo
Capítulo III – Das Atribuições; Capítulo
Regimento Interno do Comitê de Investimentos do IpojucaP
de Investimentos e será objeto de deliberação por parte do Conselho Deliberativo.
 
11 – Prestação de contas Março/2021 
Pontes, devido a motivos maiores, não pôde participar da reunião apresentada nesta pauta. Sendo assim, a 
prestação de contas referentes ao mês de março de 2021 será apresentada na próxima reunião deste órgão 
colegiado, juntamente à prestação de
Ipojucaprev tomou a palavra para informar que todos 
tempestivamente. Além disso, aproveitou para informar que a Prestação de Contas referente ao ano
2020 já tinha sido enviada ao TCE
110/2020. O presidente ainda aproveitou para esclarecer sobre a notificação recebida com relação ao não 
envio do SAGRES Modulo Pessoal
Ipojucaprev, como pelo FUNPREI, além das outras Unidades Gestoras do Municipio do Ipojuca. Um grupo 
de trabalho foi criado com representantes de todas as Unidades Gestoras, visando adaptar o banco de 
dados e sanar a pendência apontada pelo TCE
 
12- Alteração do calendário de reuniões:
tinha sido oficializado na reunião do dia 2
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e nem do Comitê de Investimentos
 
Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma observação dos presentes, o 
Diretor Marcelo Marinheiro agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
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realizada no dia 29 de abril de 2021 

 
Adesão a plano de assinatura digital dos documentos, em conformidade à Lei Nº 14.063, de 23 

informado sobre a adesão a um plano anual de assinatura digital 
plataforma D4sign. A mesma garante validade jurídica nas assinaturas, estando em conformidade com 
todas as normas que regulam as assinaturas eletrônicas e a Lei Geral de Proteção de Dados.  Este método 
de assinatura garante mais agilidade e praticidade na disposição dos documentos mensais e conclusão de 

Foi repassado um manual de como utilizar a ferramenta para assinar os documentos.

Mapeamento e manualização das atividades da Diretoria de Investimentos 
Foram apresentados os mapeamentos e manualizações das atividades da Dir. 

de Investimentos afim de atender à exigência do Pró-Gestão quanto a elaboração e disposição dos 
mesmos. Foram desenvolvidos os mapeamentos e manualizações das seguintes atividades: Processo de 
Elaboração da Política de Investimentos; Credenciamento das Instituições Financeiras; Fechamento da 
Carteira e Autorização para Aplicação e Resgate; Movimentações da Carteira. 

os do Comitê de Investimentos, Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Deliberação sobre o Regimento Interno do Comitê de Investimento do IpojucaPrev
apresentado o Regimento Interno do Comitê de Investimentos, órgão criado pelo Decreto 23/2010,
posteriormente alterado pelo Decreto 269/2016, como um órgão de natureza consultiva, que tem o objetivo

da Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (Ipojuca
aprovação da Política de Investimentos e às decisões relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com 

xigências legais vigentes à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência
De acordo com a Legislação e demais atos normativos para os RPPS´s 

eguladores e fiscalizadores e considerando a legislação local, o Regimento Interno 
apítulo I – Da Finalidade; Capítulo II – Da Composição e Requisitos Mínimos; 

apítulo IV – Das Reuniões; Capítulo V – Das Disposições Gerais.
rno do Comitê de Investimentos do IpojucaPREV foi aprovado por unanimidade 

de Investimentos e será objeto de deliberação por parte do Conselho Deliberativo. 

Prestação de contas Março/2021 – DAF e Presidente: A Dirª Administrativo Financei
devido a motivos maiores, não pôde participar da reunião apresentada nesta pauta. Sendo assim, a 

prestação de contas referentes ao mês de março de 2021 será apresentada na próxima reunião deste órgão 
colegiado, juntamente à prestação de contas referente ao mês de abril de 2021. 

prev tomou a palavra para informar que todos os repasses previdenciários 
tempestivamente. Além disso, aproveitou para informar que a Prestação de Contas referente ao ano
2020 já tinha sido enviada ao TCE-PE, tendo sido atendidos todos os pontos solicitados pela Resolução 

O presidente ainda aproveitou para esclarecer sobre a notificação recebida com relação ao não 
essoal, que está sem ser enviado desde a competência 01/2017,

Ipojucaprev, como pelo FUNPREI, além das outras Unidades Gestoras do Municipio do Ipojuca. Um grupo 
de trabalho foi criado com representantes de todas as Unidades Gestoras, visando adaptar o banco de 

e sanar a pendência apontada pelo TCE-PE. 

Alteração do calendário de reuniões: Foi alterado o calendário de reuniões para o ano de 2021, que 
na reunião do dia 27 de janeiro de 2021 e não teve nenhuma objeção por parte dos 

ros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e nem do Comitê de Investimentos. 

Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma observação dos presentes, o 
Diretor Marcelo Marinheiro agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

do Comitê de Investimentos de 2021,  
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Adesão a plano de assinatura digital dos documentos, em conformidade à Lei Nº 14.063, de 23 
um plano anual de assinatura digital oferecido pela 

inaturas, estando em conformidade com 
todas as normas que regulam as assinaturas eletrônicas e a Lei Geral de Proteção de Dados.  Este método 
de assinatura garante mais agilidade e praticidade na disposição dos documentos mensais e conclusão de 

Foi repassado um manual de como utilizar a ferramenta para assinar os documentos. 

Mapeamento e manualização das atividades da Diretoria de Investimentos – De acordo com as 
ações das atividades da Dir. 

Gestão quanto a elaboração e disposição dos 
mesmos. Foram desenvolvidos os mapeamentos e manualizações das seguintes atividades: Processo de 

entos; Credenciamento das Instituições Financeiras; Fechamento da 
 Os documentos foram 

Conselhos Deliberativo e Fiscal. 

Deliberação sobre o Regimento Interno do Comitê de Investimento do IpojucaPrev: Foi 
criado pelo Decreto 23/2010, 

consultiva, que tem o objetivo 
da Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPREV)quanto à 

relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com 
segurança, rentabilidade, solvência 

De acordo com a Legislação e demais atos normativos para os RPPS´s 
legislação local, o Regimento Interno 

Da Composição e Requisitos Mínimos; 
as Disposições Gerais. O 

foi aprovado por unanimidade pelo Comitê 

A Dirª Administrativo Financeira, Alcione 
devido a motivos maiores, não pôde participar da reunião apresentada nesta pauta. Sendo assim, a 

prestação de contas referentes ao mês de março de 2021 será apresentada na próxima reunião deste órgão 
contas referente ao mês de abril de 2021. O Presidente do 

epasses previdenciários estavam sendo feitos 
tempestivamente. Além disso, aproveitou para informar que a Prestação de Contas referente ao ano de 

PE, tendo sido atendidos todos os pontos solicitados pela Resolução 
O presidente ainda aproveitou para esclarecer sobre a notificação recebida com relação ao não 

er enviado desde a competência 01/2017, tanto pelo 
Ipojucaprev, como pelo FUNPREI, além das outras Unidades Gestoras do Municipio do Ipojuca. Um grupo 
de trabalho foi criado com representantes de todas as Unidades Gestoras, visando adaptar o banco de 

o calendário de reuniões para o ano de 2021, que 
e não teve nenhuma objeção por parte dos 

Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma observação dos presentes, o 
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Ata da 4ª Reunião Ordinária 
realizada no 

 

Os anexos pertencentes a esta ata são:
 
01. Relatório Analítico de Investimentos 
02. Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos 
03. Parecer de aprovação do Relatório Mensal de Acompanhamento da Política

de 2021; 
04. Proposta de alocação para maio
05. Convocação para Assembleia Geral de Cotistas 

13.842.683/0001-76; 
06. Demonstrações Financeiras e Relatório da auditoria Vector Qu
07. Convocação para Assembleia Geral de Cotistas

11.490.580/0001-69; 
08. Limites de Alçadas; 
09. Tutorial de Assinatura D4Sign; 
10. Mapeamento e Manualização - Credenciamento das ins
11. Mapeamento e Manualização - Elaboração e Aprovação da P.I.
12. Mapeamento e Manualização - Fechamento da carteira e APR
13. Mapeamento e Manualização - Movimentações da carteira
14. Regimento Interno do Comitê de Investimentos
15. Balancetes de Despesa do FUNPREI e do IPOJUCAPREV;
16. Balancetes de Receitas do FUNPREI e do IPOJUCAPREV;
17. Calendários de reuniões 2021 dos órgãos colegiados
18. Apresentação da Diretoria de Investimentos

Eduardo José da Silva
Matrícula n° 7999383/2

Presidente do Comitê de Investimentos
 

TacytoThemystocles M. de Azevedo
Matrícula n° 69724 

Membro Titular do Comitê de Investimentos
 

Marcelo Vilas Boas Marinheiro da Silv
Matrícula n° 66614/1 

Membro Titular do Comitê de Investimentos
 

Aline Melo de Freitas 
Matrícula n° 1286/1 

Membro Titular do Comitê de Investimentos
 

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Matrícula n° 71917 

Membro Nato do Comitê de Investimentos
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realizada no dia 29 de abril de 2021 

 
s anexos pertencentes a esta ata são: 

1. Relatório Analítico de Investimentos – março de 2021; 
2. Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos – março de 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos 

maio de 2021; 
Convocação para Assembleia Geral de Cotistas - Vector Queluz Lajes Corporativas CNPJ nº 

e Relatório da auditoria Vector Queluz FII - 31-12-20
Convocação para Assembleia Geral de Cotistas -Geração De Energia - FIP Multiestratégia 

Credenciamento das instituições; 
Elaboração e Aprovação da P.I.; 
Fechamento da carteira e APR; 
Movimentações da carteira; 

de Investimentos; 
etes de Despesa do FUNPREI e do IPOJUCAPREV; 

. Balancetes de Receitas do FUNPREI e do IPOJUCAPREV; 

. Calendários de reuniões 2021 dos órgãos colegiados; 

. Apresentação da Diretoria de Investimentos

Eduardo José da Silva 
Matrícula n° 7999383/2 

idente do Comitê de Investimentos 

Agrinaldo Araujo Junior 
Matrícula n° 67185/1

Membro Suplente do Comitê de Investimentos

TacytoThemystocles M. de Azevedo 
 

Membro Titular do Comitê de Investimentos 

Marcelo Vilas Boas Marinheiro da Silva 
 

Membro Titular do Comitê de Investimentos 

 
 

Membro Titular do Comitê de Investimentos 

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira 
 

do Comitê de Investimentos 

 
Liliana Correia de Araújo

Matrícula n° 635
Membro Suplente do Comitê de Investimentos

 
Vanusa Souza Nascimento

Matrícula n° 66613/1
Membro Suplente do Comitê de Investimentos

 
Albérico Henrique dos Santos

Matrícula n° 1276/1
Membro Suplente do Comitê de Invest

 
Diego Sóstenes da Costa

Matrícula n° 66997/1
Membro Suplente do Comitê de Investimentos

 
 
 
 

do Comitê de Investimentos de 2021,  
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de 2021; 
de Investimentos – março  

Vector Queluz Lajes Corporativas CNPJ nº 

20; 
FIP Multiestratégia - CNPJ nº 

Agrinaldo Araujo Junior  
Matrícula n° 67185/1 
lente do Comitê de Investimentos

 
ana Correia de Araújo 

Matrícula n° 635 
Membro Suplente do Comitê de Investimentos 

 
Vanusa Souza Nascimento 

Matrícula n° 66613/1 
Membro Suplente do Comitê de Investimentos 

 
Albérico Henrique dos Santos 

Matrícula n° 1276/1 
Membro Suplente do Comitê de Investimentos 

 
stenes da Costa 

Matrícula n° 66997/1 
Membro Suplente do Comitê de Investimentos 
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Relatório Analítico dos Investimentos 

em março e 1º trimestre de 2021

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.
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Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2021)

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/03/2021

Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo RESOLUÇÃO - 3.922

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... D+0 Não há 9.636.907,61 3,05% 426 0,49% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA D+1 Não há 1.221.561,28 0,39% 163 0,44% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... D+0 16/08/2024 3.383.654,00 1,07% 104 0,75% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... D+0 15/08/2022 201.338,81 0,06% 165 0,08% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP D+2 Não há 21.553.596,09 6,82% 17.134 1,77% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 15/08/2024 2.184.924,69 0,69% 74 0,16% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... D+0 15/08/2024 2.119.601,33 0,67% 93 0,50% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/2024 1.514.007,46 0,48% 6 4,09% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP D+2 Não há 13.145.122,98 4,16% 2.096 7,46% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... D+0 15/08/2030 3.257.560,42 1,03% 26 1,11% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... D+0 15/08/2022 1.570.022,64 0,50% 45 0,79% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 27.642.281,21 8,75% 1.345 0,28% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+3 Não há 44.470.041,34 14,07% 607 0,47% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE... D+0 15/08/2022 1.338.891,51 0,42% 95 0,26% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA D+0 Não possui 45.361.351,89 14,35% 917 0,29% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC... D+0 16/05/2023 2.194.843,77 0,69% 51 0,63% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA D+0 Não há 522.873,60 0,17% 301 0,09% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+4 Não há 21.163.349,81 6,70% 195 1,50% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP Não se ... Não há 1.684,07 0,00% 0,00% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '

AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO D+5 Não há 4.281.074,09 1,35% 2.658 2,69% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
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Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2021)

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/03/2021

Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo RESOLUÇÃO - 3.922

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES D+15 Não há 6.198.493,92 1,96% 6.156 0,53% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES D+4 Não há 10.315.360,35 3,26% 10.053 1,27% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+4 ou ... Não há 5.050.151,45 1,60% 6.211 0,18% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES D+33 23/08/2017 7.850.754,19 2,48% 166 0,80% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES D+4 Não há 3.536.116,85 1,12% 328 0,82% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES D+4 Não há 6.889.034,72 2,18% 1.665 0,32% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES D+24 Não há 4.672.722,21 1,48% 39.215 0,11% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES D+4 Não há 7.446.069,19 2,36% 13.594 0,66% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES D+4 Não há 6.306.867,78 2,00% 197 0,86% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP D+4 Não há 14.736.353,08 4,66% 17.072 0,71% Artigo 8º, Inciso III

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP D+1 Não há 7.709.607,76 2,44% 10.127 0,65% Artigo 8º, Inciso III

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP Não se ... Não se aplica 2.709.697,54 0,86% 21 1,97% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP Não se ... Não se aplica 34.166,11 0,01% 33 0,43% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '

CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP Não se ... Não se aplica 1.404.168,41 0,44% 0,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '

SOCOPA FII - REIT11 Não se ... Não se aplica 2.469.105,75 0,78% 8,44% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 S/Info Não se aplica 2.527.304,83 0,80% 4,94% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES D+4 Não há 19.388.365,94 6,14% 290 0,71% Artigo 9º - A, Inciso III

Total para cálculo dos limites da Resolução 316.009.028,68

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 137.949,14 Artigo 6º

PL Total 316.146.977,82
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Artigos - Renda Fixa Resolução Carteira $ Carteira
Estratégia de Alocação - 2021

GAP 
Superior

Inf Alvo Sup

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 5,00% 100,00% 316.009.028,68

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 100,00% 180.795.707,03 57,21% 40,00% 50,00% 100,00% 135.213.321,65

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c ' 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 100,00% 316.009.028,68

Artigo 7º, Inciso II 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 15.800.451,43

Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' 60,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 60,00% 189.605.417,21

Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' 60,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 189.605.417,21

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 40,00% 21.686.223,41 6,86% 0,00% 5,00% 40,00% 104.717.388,06

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b ' 40,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 126.403.611,47

Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' 20,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 63.201.805,74

Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' 15,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 15,00% 47.401.354,30

Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b ' 15,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 47.401.354,30

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' 5,00% 1.684,07 0,00% 0,00% 1,00% 5,00% 15.798.767,36

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' 5,00% 4.281.074,09 1,35% 0,00% 1,00% 5,00% 11.519.377,34

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 15.800.451,43

Total Renda Fixa 100,00% 206.764.688,60 65,43% 40,00% 65,00% 570,00%

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2021)

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2021

RENDA FIXA 206.764.688,60

RENDA VARIÁVEL 89.855.974,14

EXTERIOR 19.388.365,94
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Artigos - Renda Variável Resolução Carteira $ Carteira
Estratégia de Alocação - 2021

GAP 
Superior

Inf Alvo Sup

Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' 30,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 30,00% 94.802.708,60

Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' 30,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 30,00% 94.802.708,60

Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 20,00% 58.265.570,66 18,44% 0,00% 18,00% 20,00% 4.936.235,08

Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b ' 20,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 20,00% 63.201.805,74

Artigo 8º, Inciso III 10,00% 22.445.960,84 7,10% 0,00% 5,00% 10,00% 9.154.942,03

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' 5,00% 4.148.032,06 1,31% 0,00% 1,00% 5,00% 11.652.419,37

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' 5,00% 4.996.410,58 1,58% 0,00% 1,00% 5,00% 10.804.040,85

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 15.800.451,43

Total Renda Variável 30,00% 89.855.974,14 28,43% 0,00% 28,00% 125,00%

Artigos - Exterior Resolução Carteira $ Carteira
Estratégia de Alocação - Limite - 2021

GAP 
Superior

Inferior Alvo Superior

Artigo 9º - A, Inciso I 10,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 10,00% 31.600.902,87

Artigo 9º - A, Inciso II 10,00% 0,00 0,00% 0,00% 2,00% 10,00% 31.600.902,87

Artigo 9º - A, Inciso III 10,00% 19.388.365,94 6,14% 0,00% 4,00% 10,00% 12.212.536,93

Total Exterior 10,00% 19.388.365,94 6,14% 0,00% 7,00% 30,00%

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2021)

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2021

7º I b 7º IV a 7º VII a 7º VII b

8º II a 8º III 8º IV a 8º IV b

9º A III
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Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Março / 2021)

Gestão Valor % S/ Carteira % S/ PL Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 141.269.949,39 44,70 0,02

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 51.894.739,40 16,42 0,00

SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST... 45.014.079,42 14,24 0,15

BRADESCO ASSET MANAGEMENT 34.359.252,31 10,87 0,00

ITAÚ UNIBANCO 8.208.839,06 2,60 0,00

VINCI PARTNERS 7.850.754,19 2,48 0,01

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S... 6.564.158,91 2,08 0,00

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS 6.198.493,92 1,96 0,34

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS 5.237.002,37 1,66 0,56

AZ QUEST INVESTIMENTOS 4.281.074,09 1,35 0,02

SINGULARE INVEST 2.470.789,82 0,78 0,05

LAD CAPITAL 1.404.168,41 0,44 -

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 1.221.561,28 0,39 0,02

BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUT... 34.166,11 0,01 0,00

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de
investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos
de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim
definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos
Estratégia de Alocação - 2021

Limite 
Inferior (%)

Limite 
Superior (%)

Carteira $ Carteira %

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' 0,00 0,00 0,00 100,00

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 180.795.707,03 57,21 40,00 100,00

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c ' 0,00 0,00 0,00 100,00

Artigo 7º, Inciso II 0,00 0,00 0,00 5,00

Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' 0,00 0,00 0,00 60,00

Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 60,00

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 21.686.223,41 6,86 0,00 40,00

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 40,00

Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 20,00

Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' 0,00 0,00 0,00 15,00

Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 15,00

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' 1.684,07 0,00 0,00 5,00

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' 4.281.074,09 1,35 0,00 5,00

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' 0,00 0,00 0,00 5,00

Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' 0,00 0,00 0,00 30,00

Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 30,00

Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 58.265.570,66 18,44 0,00 20,00

Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 20,00

Artigo 8º, Inciso III 22.445.960,84 7,10 0,00 10,00

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' 4.148.032,06 1,31 0,00 5,00

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' 4.996.410,58 1,58 0,00 5,00

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c ' 0,00 0,00 0,00 5,00

Artigo 9º - A, Inciso I 0,00 0,00 0,00 10,00

Artigo 9º - A, Inciso II 0,00 0,00 0,00 10,00

Artigo 9º - A, Inciso III 19.388.365,94 6,14 0,00 10,00

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2021
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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - RENDA FIXA

Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M

IDKA IPCA 3 Anos (Benchmark) -0,04% -1,47% -1,47% 2,15% 8,29% 19,90% - -

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,39% 0,67% 0,67% 3,59% 9,44% 20,45% 1,19% 0,02%

125% do CDI (Benchmark) 0,25% 0,61% 0,61% 1,20% 2,79% 9,82% - -

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP - - - - - - - -

IMA Geral ex-C (Benchmark) -0,38% -1,64% -1,64% 1,15% 4,18% 12,86% - -

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,42% -1,88% -1,88% 1,24% 4,35% 13,27% 1,70% 0,04%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark) 1,47% 3,50% 3,50% 8,31% 12,41% 23,15% - -

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,38% -0,19% -0,19% 2,73% 8,97% 21,25% 1,78% 0,03%

IRF-M 1 (Benchmark) 0,04% 0,13% 0,13% 0,83% 2,51% 9,33% - -

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,01% 0,05% 0,05% 0,70% 2,27% 8,88% 0,21% 0,00%

IMA-B 5 (Benchmark) 0,34% -0,15% -0,15% 3,23% 8,50% 18,63% - -

SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP -0,34% -1,39% -1,39% 1,47% 5,69% 16,31% 3,38% 0,03%

IMA-B (Benchmark) -0,46% -2,81% -2,81% 4,17% 10,39% 20,48% - -

CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,07% -3,92% -3,92% -0,14% 3,41% 10,31% 2,79% 0,07%

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2021
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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - RENDA FIXA

Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,07% -3,90% -3,90% -0,12% 3,40% 9,90% 2,79% 0,07%

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -1,28% -7,14% -7,14% 0,51% 4,76% 10,29% 4,24% 0,11%

SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP -0,58% -2,67% -2,67% 4,14% 10,30% 18,88% 4,00% 0,07%

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,39% 0,67% 0,67% 3,58% 7,11% 14,53% 1,18% 0,02%

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,24% -0,35% -0,35% 3,02% 7,99% 18,24% 1,85% 0,03%

BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA -0,41% -2,60% -2,60% 3,44% 8,98% 18,31% 2,90% 0,07%

IRF-M (Benchmark) -0,84% -2,80% -2,80% -0,87% 2,25% 13,59% - -

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -0,89% -2,79% -2,79% -0,91% 2,08% 13,08% 1,91% 0,04%

CDI (Benchmark) 0,20% 0,49% 0,49% 0,96% 2,22% 7,78% - -

AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 0,38% 1,56% 1,56% 2,52% 7,84% 5,37% 0,17% 0,02%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA 0,12% 0,28% 0,28% 0,54% 1,37% 5,99% 0,01% 0,00%

IPCA (Benchmark) 0,93% 2,05% 2,05% 5,25% 6,10% 9,60% - -

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA -0,54% -2,07% -2,07% 0,87% 3,86% 12,01% 1,70% 0,04%

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 0,30% -0,18% -0,18% 1,86% 5,09% 19,24% 1,36% 0,03%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,40% 0,68% 0,68% 3,62% 9,51% 20,61% 1,19% 0,02%

Não Informado (Benchmark) - - - - - - - -

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2021
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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - RENDA FIXA

Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -2,64% -2,91% -2,91% 0,61% -27,67% -25,07% 4,22% 0,32%

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2021
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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - RENDA VARIÁVEL

Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M

IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark) 1,85% 4,55% 4,55% 10,55% 17,15% 33,83% - -

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP -0,44% -1,23% -1,23% -4,46% - -97,04% - -

S&P 500 (Benchmark) 4,24% 5,77% 5,77% 18,14% 53,71% 40,17% - -

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP 4,05% 6,80% 6,80% 18,84% 51,15% 38,08% 7,60% 0,17%

IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark) 1,73% 4,20% 4,20% 9,81% 15,57% 30,22% - -

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP -0,09% -0,30% -0,30% -0,69% - - 0,00% 0,00%

IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark) 1,64% 3,97% 3,97% 9,31% 14,52% 27,84% - -

CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP - - - - - - - -

IDIV (Benchmark) 7,57% -3,21% -3,21% 21,41% 39,35% 28,51% - -

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 5,62% -2,74% -2,74% 21,61% 45,22% 27,27% 9,34% 0,22%

Ibovespa (Benchmark) 6,00% -2,00% -2,00% 23,29% 59,73% 22,24% - -

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES 0,16% -5,50% -5,50% 14,00% 51,45% 10,58% 10,61% 0,18%

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 2,12% 1,10% 1,10% 21,26% 58,11% 30,49% 10,08% 0,19%

ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES 6,78% -3,23% -3,23% 21,53% 44,86% 20,31% 11,12% 0,24%

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES 8,97% 1,99% 1,99% 20,94% 45,27% 33,21% 9,24% 0,23%

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2021
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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - RENDA VARIÁVEL

Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES 2,52% -4,28% -4,28% 12,24% 46,60% 11,28% 10,36% 0,25%

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 1,73% -1,46% -1,46% 10,75% 64,29% 42,15% 13,35% 0,22%

SMLL (Benchmark) 4,56% -0,88% -0,88% 21,46% 64,58% 44,87% - -

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 4,73% -0,93% -0,93% 20,40% 60,71% 38,55% 14,49% 0,25%

CDI (Benchmark) 0,20% 0,49% 0,49% 0,96% 2,22% 7,78% - -

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP 1,58% -0,15% -0,15% 6,12% 14,86% 12,68% 3,04% 0,07%

Não Informado (Benchmark) - - - - - - - -

SOCOPA FII - REIT11 -10,94% -3,20% -3,20% -7,23% -6,37% -7,12% 16,49% 0,46%

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 0,00% 0,00% 0,00% 3,54% 8,36% 83,15% - -

Não definido (Benchmark) - - - - - - - -

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES 3,12% -0,41% -0,41% 14,41% 52,73% 33,64% 13,60% 0,21%

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2021
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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M

Global BDRX (Benchmark) 3,08% 13,67% 13,67% 15,61% 65,34% 109,56% - -

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES 3,43% 13,29% 13,29% 14,78% 64,18% 108,61% 10,72% 0,20%

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2021
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Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2021)

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2021

CAIXA ECONÔMICA: 47,19%

BEM DTVM: 21,74%

BB GESTÃO: 16,42%

BANCO BRADESCO: 6,70%

ITAÚ UNIBANCO: 2,60%

BTG PACTUAL: 2,08%

BNY MELLON: 0,87%

PLANNER CORRETORA: 0,80%

SINGULARE INVEST: 0,78%

LAD CAPITAL: 0,44%

SANTANDER SECURITIES: 0,39%
CAIXA ECONÔMICA 149.120.703,58

BEM DTVM 68.689.549,93

BB GESTÃO 51.894.739,40

BANCO BRADESCO 21.163.349,81

ITAÚ UNIBANCO 8.208.839,06

BTG PACTUAL 6.564.158,91

BNY MELLON 2.743.863,65

PLANNER CORRETORA 2.527.304,83

SINGULARE INVEST 2.470.789,82

LAD CAPITAL 1.404.168,41

SANTANDER SECURITIES 1.221.561,28
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Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2021)

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2021

GESTÃO DURATION: 21,04%

IMA-GERAL: 14,07%

IMA-B: 9,42%

IRF-M 1: 8,74%
AÇÕES - EXTERIOR: 6,13%

IMA-B 5: 6,03%

AÇÕES - LIVRES: 5,04%

MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO: 4,66%

AÇÕES - SMALL / MID CAPS: 4,53%

AÇÕES - DIVIDENDOS: 3,60%

AÇÕES - VALOR: 3,26%

IRF-M: 3,05%

MULTIMERCADO - EXTERIOR: 2,44%

AÇÕES - ÍNDICE ATIVO: 1,99%

FUNDO IMOBILIÁRIO: 1,58%

CRÉDITO PRIVADO: 1,35%

FIP: 1,31%

IMA-B 5+: 1,03%

IDKA IPCA 3A: 0,50%

CDI: 0,17%

DISP. FINANCEIRA: 0,04%

FIDC: 0,00%

GESTÃO DURATION 66.524.701,70

IMA-GERAL 44.470.041,34

IMA-B 29.792.420,16

IRF-M 1 27.642.281,21

AÇÕES - EXTERIOR 19.388.365,94

IMA-B 5 19.065.121,76

AÇÕES - LIVRES 15.921.367,58

MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO 14.736.353,08

AÇÕES - SMALL / MID CAPS 14.335.103,91

AÇÕES - DIVIDENDOS 11.386.871,04

AÇÕES - VALOR 10.315.360,35

IRF-M 9.636.907,61

MULTIMERCADO - EXTERIOR 7.709.607,76

AÇÕES - ÍNDICE ATIVO 6.306.867,78

FUNDO IMOBILIÁRIO 4.996.410,58

CRÉDITO PRIVADO 4.281.074,09

FIP 4.148.032,06

IMA-B 5+ 3.257.560,42

IDKA IPCA 3A 1.570.022,64
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Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo no Mês Retorno Retorno Acum Retorno Mês Retorno Acum Meta Mês Meta Acum Gap Acum VaR

Janeiro 317.714.764,66 13.277.633,15 15.978.070,51 312.678.484,25 -2.335.843,05 -2.335.843,05 -0,74% -0,74% 0,67% 0,67% -109,60% 3,89%

Fevereiro 312.678.484,25 20.971.697,36 19.168.925,40 311.553.309,96 -2.927.946,25 -5.263.789,30 -0,93% -1,66% 1,24% 1,92% -86,42% 3,77%

Março 311.553.309,96 7.773.205,17 6.030.768,10 316.009.028,68 2.713.281,65 -2.550.507,65 0,87% -0,81% 1,42% 3,36% -24,01% 4,46%

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2021

Investimentos IPCA + 5,42% a.a.

3210-1

-0,81%

3,36%

Investimentos x Meta de Rentabilidade
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Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2021
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2021 FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC... 1.333.598,87 0,00 0,00 1.338.891,51 5.292,64 0,40% 0,40% 1,19%

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI... 1.563.892,51 0,00 0,00 1.570.022,64 6.130,13 0,39% 0,39% 1,19%

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... 200.553,75 0,00 0,00 201.338,81 785,06 0,39% 0,39% 1,18%

AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 4.264.853,64 0,00 0,00 4.281.074,09 16.220,45 0,38% 0,38% 0,17%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... 2.186.630,76 0,00 0,00 2.194.843,77 8.213,01 0,38% 0,38% 1,78%

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 45.225.201,73 0,00 0,00 45.361.351,89 136.150,16 0,30% 0,30% 1,36%

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.114.444,41 0,00 0,00 2.119.601,33 5.156,92 0,24% 0,24% 1,85%

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 2.183.378,49 0,00 0,00 2.184.924,69 1.546,20 0,07% 0,07% 2,79%

CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 3.381.278,00 0,00 0,00 3.383.654,00 2.376,00 0,07% 0,07% 2,79%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA 51.418,97 6.036.407,38 5.567.329,13 522.873,60 2.376,38 0,04% 0,12% 0,01%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 27.639.743,66 0,00 0,00 27.642.281,21 2.537,55 0,01% 0,01% 0,21%

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1.555.062,51 0,00 36.797,79 1.514.007,46 -4.257,26 -0,27% -2,64% 4,22%

SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP 13.190.036,53 0,00 0,00 13.145.122,98 -44.913,55 -0,34% -0,34% 3,38%

BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA 1.226.624,90 0,00 0,00 1.221.561,28 -5.063,62 -0,41% -0,41% 2,90%

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 44.658.116,67 0,00 0,00 44.470.041,34 -188.075,33 -0,42% -0,42% 1,70%

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 21.278.679,54 0,00 0,00 21.163.349,81 -115.329,73 -0,54% -0,54% 1,70%

SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP 21.678.717,98 0,00 0,00 21.553.596,09 -125.121,89 -0,58% -0,58% 4,00%

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... 9.723.189,55 0,00 0,00 9.636.907,61 -86.281,94 -0,89% -0,89% 1,91%

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... 3.299.702,10 0,00 0,00 3.257.560,42 -42.141,68 -1,28% -1,28% 4,24%

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP 5.317,85 0,00 0,00 1.684,07 -3.633,78 -68,33% - -

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2021
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2021 FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

Total Renda Fixa 206.760.442,42 6.036.407,38 5.604.126,92 206.764.688,60 -428.034,28 -0,21% 1,84%

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2021
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2021 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES 5.688.037,90 0,00 0,00 6.198.493,92 510.456,02 8,97% 8,97% 9,24%

ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES 3.311.675,63 0,00 0,00 3.536.116,85 224.441,22 6,78% 6,78% 11,12%

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 7.433.185,50 0,00 0,00 7.850.754,19 417.568,69 5,62% 5,62% 9,34%

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 7.109.739,63 0,00 0,00 7.446.069,19 336.329,56 4,73% 4,73% 14,49%

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP 5.772.030,26 1.700.000,00 0,00 7.709.607,76 237.577,50 3,18% 4,05% 7,60%

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES 6.680.696,59 0,00 0,00 6.889.034,72 208.338,13 3,12% 3,12% 13,60%

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES 10.062.006,83 0,00 0,00 10.315.360,35 253.353,52 2,52% 2,52% 10,36%

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 4.575.815,19 0,00 0,00 4.672.722,21 96.907,02 2,12% 2,12% 10,08%

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 4.928.337,19 36.797,79 0,00 5.050.151,45 85.016,47 1,71% 1,73% 13,35%

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP 14.507.133,46 0,00 0,00 14.736.353,08 229.219,62 1,58% 1,58% 3,04%

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 2.922.745,41 0,00 425.343,18 2.527.304,83 29.902,60 1,02% 0,00% -

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES 6.297.076,02 0,00 0,00 6.306.867,78 9.791,76 0,16% 0,16% 10,61%

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP 2.711.997,55 0,00 0,00 2.709.697,54 -2.300,01 -0,08% -0,08% 0,00%

CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP 1.405.768,79 0,00 0,00 1.404.168,41 -1.600,38 -0,11% - -

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP 34.318,51 0,00 0,00 34.166,11 -152,40 -0,44% - -

SOCOPA FII - REIT11 2.606.500,41 0,00 1.298,00 2.469.105,75 -136.096,66 -5,22% -10,94% 16,49%

Total Renda Variável 86.047.064,87 1.736.797,79 426.641,18 89.855.974,14 2.498.752,66 2,86% 9,36%

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2021
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Março / 2021) FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES 18.745.802,67 0,00 0,00 19.388.365,94 642.563,27 3,43% 3,43% 10,72%

Total Exterior 18.745.802,67 0,00 0,00 19.388.365,94 642.563,27 3,43% 10,72%

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2021
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2021 FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit

AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 4.215.298,00 0,00 0,00 4.281.074,09 65.776,09 1,56% 1,56%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA 11.083.223,29 17.120.808,73 27.715.850,74 522.873,60 34.692,32 0,12% 0,28%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 29.528.016,70 0,00 1.900.000,00 27.642.281,21 14.264,51 0,05% 0,05%

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP 0,01 0,00 12.048,08 1.684,07 13.732,14 137.321.400,00% -

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI... 1.600.040,77 0,00 40.689,71 1.570.022,64 10.671,58 0,67% 0,67%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC... 1.364.708,90 0,00 35.115,89 1.338.891,51 9.298,50 0,68% 0,68%

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... 205.425,33 0,00 5.457,87 201.338,81 1.371,35 0,67% 0,67%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... 2.198.950,52 0,00 0,00 2.194.843,77 -4.106,75 -0,19% -0,19%

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.182.500,08 0,00 55.655,24 2.119.601,33 -7.243,51 -0,33% -0,35%

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1.559.409,95 0,00 36.797,79 1.514.007,46 -8.604,70 -0,55% -2,91%

BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA 1.254.218,95 0,00 0,00 1.221.561,28 -32.657,67 -2,60% -2,60%

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 50.774.926,59 5.537.500,00 10.900.000,00 45.361.351,89 -51.074,70 -0,09% -0,18%

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 2.273.694,22 0,00 0,00 2.184.924,69 -88.769,53 -3,90% -3,90%

CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 3.521.788,00 0,00 0,00 3.383.654,00 -138.134,00 -3,92% -3,92%

SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP 13.330.313,67 0,00 0,00 13.145.122,98 -185.190,69 -1,39% -1,39%

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... 3.507.972,80 0,00 0,00 3.257.560,42 -250.412,38 -7,14% -7,14%

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... 7.120.608,90 2.768.750,00 0,00 9.636.907,61 -252.451,29 -2,55% -2,79%

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 21.609.658,04 0,00 0,00 21.163.349,81 -446.308,23 -2,07% -2,07%

SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP 22.145.346,87 0,00 0,00 21.553.596,09 -591.750,78 -2,67% -2,67%

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 45.182.724,44 136.929,16 0,00 44.470.041,34 -849.612,26 -1,87% -1,88%

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2021
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2021 FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit

Total Renda Fixa -2.756.510,00 -1,10%

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2021
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2021 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP 0,00 7.538.000,00 0,00 7.709.607,76 171.607,76 2,28% 6,80%

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES 6.077.828,26 0,00 0,00 6.198.493,92 120.665,66 1,99% 1,99%

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 4.621.924,22 0,00 0,00 4.672.722,21 50.797,99 1,10% 1,10%

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP 34.591,96 0,00 0,00 34.166,11 -425,85 -1,23% -1,23%

CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP 1.408.299,82 0,00 0,00 1.404.168,41 -4.131,41 -0,29% -

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP 2.717.714,43 0,00 0,00 2.709.697,54 -8.016,89 -0,29% -0,29%

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 2.979.369,86 0,00 425.343,18 2.527.304,83 -26.721,85 -0,90% 0,00%

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES 6.917.707,39 0,00 0,00 6.889.034,72 -28.672,67 -0,41% -0,41%

SOCOPA FII - REIT11 2.556.789,07 0,00 50.805,51 2.469.105,75 -36.877,81 -1,44% -3,20%

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 7.515.901,93 0,00 0,00 7.446.069,19 -69.832,74 -0,93% -0,93%

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 5.087.470,22 36.797,79 0,00 5.050.151,45 -74.116,56 -1,45% -1,46%

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP 10.043.714,64 4.768.750,00 0,00 14.736.353,08 -76.111,56 -0,51% -0,15%

ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES 3.654.158,93 0,00 0,00 3.536.116,85 -118.042,08 -3,23% -3,23%

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 8.071.932,30 0,00 0,00 7.850.754,19 -221.178,11 -2,74% -2,74%

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES 6.673.693,39 0,00 0,00 6.306.867,78 -366.825,61 -5,50% -5,50%

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES 10.776.681,52 0,00 0,00 10.315.360,35 -461.321,17 -4,28% -4,28%

Total Renda Variável -1.149.202,90 -1,26%
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2021 FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES 13.918.160,69 4.115.000,00 0,00 19.388.365,94 1.355.205,25 7,52% 13,29%

Total Exterior 1.355.205,25 7,52%
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Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem
expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou
solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações
coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão
das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de
divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as
informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de
crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos
investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo
sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a
consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de
valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas
de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008,
art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de
2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras
providências.
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1. INTRODUÇÃO  
 
1.1 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA 

A Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev
finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime Próprio de Previdência do 
Município (RPPS), exercendo a administração do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI). 
Ademais, compete principalmente: Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas previdenciárias; 
projetar, regulamentar e operacionalizar o RPPS; 
política e diretrizes de investimentos dos recursos do FUNPREI; 
organização e operação do FUNPREI. 

1.2 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS 

O IpojucaPrev atualmente tem a s
Investimento; e Diretoria Administrativa
deverá: Decidir sobre investimentos das reservas garantidoras de benefíci
e as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Previdenciário Municipal e as leis gerais; Representar o 
perante as Instituições Financeiras; Responsabilizar
investimentos em arquivo separado e seguro e; Estar a disposição sempre que solicitado por qualquer integrante 
do IpojucaPrev, quanto dos Órgãos Colegiados que são o conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e o Comitê de 
Investimentos.  

1.3 COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

O Comitê de Investimentos do FUNPREI foi criado pelo Decreto 23/2010 de 14 de 
tendo sido alterado pelo Decreto 269/2016 de 18 de 
pelo Decreto nº 269/2016) versa sobre a criação
natureza consultiva, com o objetivo de assessorar a Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca 
(IpojucaPrev) quanto às decisões relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com observâ
exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos 
investimentos e tudo que lhe norteia. 

A Portaria n° 2250/2019 de fevereiro de dois mil e dezenove designou os membros titulares e suplente
para o mandato de 03 anos iniciado em 01/02/2019 até 30/01/2022. Além disso, a composição do órgão é 
prevista no art 2º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 269/2016). Segue abaixo composição atual:

NOME MATRICULA TIPO DE VÍNCULO

EDUARDO JOSÉ DA SILVA 7999383/2 

AGRINALDO ARAÚJO JÚNIOR 67185/1 

TACYTO THEMYSTOCLES 
MORAIS DE AZEVEDO 69724 

LILIANA CORREIA DE ARAUJO 635 
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AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA  

A Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) foi criada pela lei 1.794/2015 e tem como 
finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime Próprio de Previdência do 
Município (RPPS), exercendo a administração do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI). 

, compete principalmente: Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas previdenciárias; 
projetar, regulamentar e operacionalizar o RPPS; arrecadar e gerir os recursos e fundos do FUNPREI; Propor a 
política e diretrizes de investimentos dos recursos do FUNPREI; realizar avaliações atuariais e propor ajustes à 
organização e operação do FUNPREI.  

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS  

atualmente tem a seguinte estrutura básica: Presidência, Procuradoria Geral; Diretoria de 
Investimento; e Diretoria Administrativa- Financeira. Segundo a Lei n° 1.794/2015 a Diretoria de Investimentos 
deverá: Decidir sobre investimentos das reservas garantidoras de benefícios do FUNPREI, observando a política 
e as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Previdenciário Municipal e as leis gerais; Representar o 
perante as Instituições Financeiras; Responsabilizar-se por manter as informações sobre a carteira de 

mentos em arquivo separado e seguro e; Estar a disposição sempre que solicitado por qualquer integrante 
do IpojucaPrev, quanto dos Órgãos Colegiados que são o conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e o Comitê de 

DE INVESTIMENTOS  

O Comitê de Investimentos do FUNPREI foi criado pelo Decreto 23/2010 de 14 de 
tendo sido alterado pelo Decreto 269/2016 de 18 de janeiro de 2016. O artigo 1º do Decreto nº 23/2010 (alterado 
pelo Decreto nº 269/2016) versa sobre a criação do Comitê de Investimentos e estabelece que o Órgão será de 
natureza consultiva, com o objetivo de assessorar a Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca 
(IpojucaPrev) quanto às decisões relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com observâ
exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos 
investimentos e tudo que lhe norteia.  

A Portaria n° 2250/2019 de fevereiro de dois mil e dezenove designou os membros titulares e suplente
para o mandato de 03 anos iniciado em 01/02/2019 até 30/01/2022. Além disso, a composição do órgão é 
prevista no art 2º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 269/2016). Segue abaixo composição atual:

TIPO DE VÍNCULO REPRESENTATIVIDADE ÓRGÃO ATRIBUIÇÃO

EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV TITULAR

EFETIVO PODER EXECUTIVO SEC. SAÚDE SUPLENTE

EFETIVO PODER EXECUTIVO FINANÇAS TITULAR

EFETIVO PODER EXECUTIVO FINANÇAS SUPLENTE
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) foi criada pela lei 1.794/2015 e tem como 
finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime Próprio de Previdência do 
Município (RPPS), exercendo a administração do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI). 

, compete principalmente: Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas previdenciárias; planejar, 
os recursos e fundos do FUNPREI; Propor a 

avaliações atuariais e propor ajustes à 

eguinte estrutura básica: Presidência, Procuradoria Geral; Diretoria de 
Financeira. Segundo a Lei n° 1.794/2015 a Diretoria de Investimentos 

os do FUNPREI, observando a política 
e as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Previdenciário Municipal e as leis gerais; Representar o IpojucaPrev 

se por manter as informações sobre a carteira de 
mentos em arquivo separado e seguro e; Estar a disposição sempre que solicitado por qualquer integrante 

do IpojucaPrev, quanto dos Órgãos Colegiados que são o conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e o Comitê de 

O Comitê de Investimentos do FUNPREI foi criado pelo Decreto 23/2010 de 14 de setembro de 2010, 
de 2016. O artigo 1º do Decreto nº 23/2010 (alterado 

do Comitê de Investimentos e estabelece que o Órgão será de 
natureza consultiva, com o objetivo de assessorar a Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca 
(IpojucaPrev) quanto às decisões relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com observâncias às 
exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos 

A Portaria n° 2250/2019 de fevereiro de dois mil e dezenove designou os membros titulares e suplentes 
para o mandato de 03 anos iniciado em 01/02/2019 até 30/01/2022. Além disso, a composição do órgão é 
prevista no art 2º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 269/2016). Segue abaixo composição atual: 

ATRIBUIÇÃO CERTIFICAÇÃO VALIDADE 

TITULAR CGRPPS 22/10/2021 

SUPLENTE CGRPPS 27/01/2024 

TITULAR CPA-10 12/03/2024 

SUPLENTE 
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 Não houve alteração nas certificações do Comitê de Investimentos no mês corrente

2. OBJETIVO DO RELATÓRIO 
 
Este relatório de acompanhamento tem o

servidores ativos, aposentados ou pensionistas que possuem relação com o RPPS 
qualitativos da carteira de investimentos,
Investimento vigente. Detalhando os 
gerenciamento de risco, o contexto econômico
patrimonial, a atualização da lista de instituições
pertinentes a Diretoria de Investimentos no 
sempre a transparência perante os mesmos
para uma gestão mais eficaz e eficiente

Ou seja, este relatório significa a prestação de contas 
Investimentos vigente, além dos serviços ocorridos na análise de investimentos que 
para o IpojucaPrev, salientamos também que todos os atos feitos no 
estabelecidas por Leis Municipais, pelo
emanadas pela Secretaria de Previdência 
aprimorar a governança para que alcancemos a excelência planejada

3. CENÁRIO MACROECON
 
3.1 Cenário Internacional 
 
Os EUA se tornam referência mundial em processo de vacinação contra a COVID

significativa no número de novos casos e novas internações. O presidente Joe Biden trabalha para aprovar um 
pacote de estímulos adicionais de US$ 3 trilhões. A medida tem como foco principal os setores de infraestrutura 
e energias renováveis. Parte do pacote será custeado através da elevação de tributos sobre empresas. 

 
No cenário americano temos ainda fortes estímulo

prevendo risco pequeno e controlado para inflação. O FED decidiu manter a taxa de juros no patamar atual e 
anunciou que manterá os estímulos por um longo período. Com isto, as expectativas inflacionárias d
se elevaram, o que levou a uma nova alta nos juros de longo prazo nos Estados Unidos.

 
Alguns países europeus têm programas de vacinação bem desenvolvidos e já iniciam um processo de 

flexibilização das atividades, enquanto outros, que apresentam 
uma terceira onda de contaminação. 

 

MARCELO VILAS BOAS 
MARINHEIRO DA SILVA 66614/1 

VANUSA SOUZA NASCIMENTO 66613/1 

ALINE MELO DE FREITAS 1286/1 

ALBÉRICO HENRIQUE DOS 
SANTOS 1276/1 

HELTON CARLOS DE 
ALBUQUERQUE FERREIRA 71917 COMISSIONADO

DIEGO SÓSTENIS DA COSTA 66997/1 
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Não houve alteração nas certificações do Comitê de Investimentos no mês corrente

OBJETIVO DO RELATÓRIO  

acompanhamento tem o objetivo de informar e externalizar prioritariamente
aposentados ou pensionistas que possuem relação com o RPPS 

qualitativos da carteira de investimentos, demonstrando principalmente sua correlação com a Política de 
Investimento vigente. Detalhando os ativos da certeira, inclusive quanto aos indicadores de dese

contexto econômico, político e social interno e externo
lista de instituições financeiras credenciadas a receber aportes

pertinentes a Diretoria de Investimentos no mês de Março de 2021. Desta forma contribuindo
os mesmos e aos órgãos externos e internos de auditoria. Além de contribuir 

ais eficaz e eficiente do RPPS.  

ste relatório significa a prestação de contas mensal e o acompanhamento da Política de 
dos serviços ocorridos na análise de investimentos que 

IpojucaPrev, salientamos também que todos os atos feitos no período mencionado seguiram 
estabelecidas por Leis Municipais, pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, como também as normas 
emanadas pela Secretaria de Previdência – SPREV do Ministério da Economia – ME e, a cada dia, tentamos 
aprimorar a governança para que alcancemos a excelência planejada e projetada. 

CENÁRIO MACROECONÔMICO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA 

Os EUA se tornam referência mundial em processo de vacinação contra a COVID
significativa no número de novos casos e novas internações. O presidente Joe Biden trabalha para aprovar um 

de estímulos adicionais de US$ 3 trilhões. A medida tem como foco principal os setores de infraestrutura 
e energias renováveis. Parte do pacote será custeado através da elevação de tributos sobre empresas. 

No cenário americano temos ainda fortes estímulos fiscais e monetários, com as autoridades do país 
prevendo risco pequeno e controlado para inflação. O FED decidiu manter a taxa de juros no patamar atual e 
anunciou que manterá os estímulos por um longo período. Com isto, as expectativas inflacionárias d
se elevaram, o que levou a uma nova alta nos juros de longo prazo nos Estados Unidos.

Alguns países europeus têm programas de vacinação bem desenvolvidos e já iniciam um processo de 
flexibilização das atividades, enquanto outros, que apresentam baixo nível de vacinação, vivem na iminência de 

 

EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV TITULAR

EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV SUPLENTE

EFETIVO PODER LEGISLATIVO CAMARA TITULAR

EFETIVO PODER LEGISLATIVO CAMARA SUPLENTE

COMISSIONADO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV 
NATO 

TITULAR*

EFETIVO PODER EXECUTIVO FINANÇAS SUPLENTE
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Não houve alteração nas certificações do Comitê de Investimentos no mês corrente. 

externalizar prioritariamente a todos os 
aposentados ou pensionistas que possuem relação com o RPPS os dados quantitativos e 

demonstrando principalmente sua correlação com a Política de 
, inclusive quanto aos indicadores de desempenho e 

e social interno e externo, demonstrar a evolução 
a receber aportes e demais assuntos 

contribuindo e priorizando como 
de auditoria. Além de contribuir 

mensal e o acompanhamento da Política de 
dos serviços ocorridos na análise de investimentos que é de extrema relevância 

mencionado seguiram as normas 
CMN, como também as normas 

ME e, a cada dia, tentamos 

Os EUA se tornam referência mundial em processo de vacinação contra a COVID-19 e têm queda 
significativa no número de novos casos e novas internações. O presidente Joe Biden trabalha para aprovar um 

de estímulos adicionais de US$ 3 trilhões. A medida tem como foco principal os setores de infraestrutura 
e energias renováveis. Parte do pacote será custeado através da elevação de tributos sobre empresas.  

s fiscais e monetários, com as autoridades do país 
prevendo risco pequeno e controlado para inflação. O FED decidiu manter a taxa de juros no patamar atual e 
anunciou que manterá os estímulos por um longo período. Com isto, as expectativas inflacionárias de mercado 
se elevaram, o que levou a uma nova alta nos juros de longo prazo nos Estados Unidos. 

Alguns países europeus têm programas de vacinação bem desenvolvidos e já iniciam um processo de 
baixo nível de vacinação, vivem na iminência de 

TITULAR CEA 28/01/2022 

SUPLENTE 
  

TITULAR CGRPPS 20/02/2022 

SUPLENTE 
  NATO – 

TITULAR* Em Andamento 
 

SUPLENTE 
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A possibilidade de uma terceira onda de COVID
chegou a cair mais de 3% no mês. Apesar disto, os principais índices 
mês: o índice DAX (Frankfurt) fechou com alta de 8,86%, o FTSE (Londres) com 3,55% e o Euro Stoxx 50 subiu 
7,78%. 

3.2 Cenário Nacional 

 O 1° trimestre de 2021, foi marcado por uma elevação no risco Brasil e uma 
dos principais indicadores econômicos do país. O envio de um orçamento que
de responsabilidade, o avanço da pandemia de COVID
acumulado de 12 meses nas próximas divulgações, foram os
neste início de ano. 

 Segundo dados divulgados pelo IBGE, o IPCA foi de 0,86% em
12 meses, uma taxa muito próxima ao teto da meta
o índice geral, reflexo da alta considerável

 O Brasil vive o pior momento da pandemia, com mais de 4 mil
impactado muito negativamente as expectativas dos agentes econômicos.
mercado apontam forte deterioração nos indicadores de 2021, e já refletem nos dados para 2022.

 Segundo dados do relatório Focus, do Banco Central, em menos de
crescimento do PIB brasileiro em 2021 saiu de 3,29% para 3,17%, enquanto que o IPCA previsto
3,87% para 4,81%. Nos dias 16 e 17 de março, o COPOM se reuniu e decidiu por
p.p a taxa Selic, chegando a 2,75% a.a.
risco, com elevação nas projeções de inflação para

Apesar da instabilidade interna, o Ibovespa se manteve no campo positivo
6,00%. A forte desvalorização cambial levou os
internacional, o que gerou um grande fluxo de capitais para o país e refletiu positivamente

Novamente, os índices de renda fixa apresentaram queda durante o mês
cenário interno. Além disto, a elevação da
levou a uma abertura nas curvas de juros. Alguns tí
7%. 

 O Congresso nacional aprovou, no inicio do mês, a PEC
auxilio emergencial e alguns gatilhos importantes para a manutenção da estrutura fiscal
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A possibilidade de uma terceira onda de COVID-19 levou a forte oscilação no mercado de petróleo. O WTI 
chegou a cair mais de 3% no mês. Apesar disto, os principais índices acionários da Europa apresentaram alta no 
mês: o índice DAX (Frankfurt) fechou com alta de 8,86%, o FTSE (Londres) com 3,55% e o Euro Stoxx 50 subiu 

O 1° trimestre de 2021, foi marcado por uma elevação no risco Brasil e uma deterioração nas estimativas 
indicadores econômicos do país. O envio de um orçamento que implica vários potenciais crimes 

pandemia de COVID-19 e a inflação com previsão de chegar a 8%
nas próximas divulgações, foram os principais fatores que agravaram o cenário interno 

Segundo dados divulgados pelo IBGE, o IPCA foi de 0,86% em fevereiro, acumulando 5,20% nos últimos 
muito próxima ao teto da meta de inflação. O grupo de transportes

o índice geral, reflexo da alta considerável nos preços dos combustíveis.  

O Brasil vive o pior momento da pandemia, com mais de 4 mil mortes diárias por COVID
tivamente as expectativas dos agentes econômicos. As estimativas mais recentes de 

nos indicadores de 2021, e já refletem nos dados para 2022.

Segundo dados do relatório Focus, do Banco Central, em menos de um mês, a expe
2021 saiu de 3,29% para 3,17%, enquanto que o IPCA previsto

Nos dias 16 e 17 de março, o COPOM se reuniu e decidiu por unanimidade elevar em 0,75 
2,75% a.a. O Comitê entende que o atual cenário impõe um aumento no

risco, com elevação nas projeções de inflação para níveis próximos ao limite superior da meta em 2021.

Apesar da instabilidade interna, o Ibovespa se manteve no campo positivo e 
6,00%. A forte desvalorização cambial levou os ativos brasileiros a preços mais atrativos para o investidor 

que gerou um grande fluxo de capitais para o país e refletiu positivamente

Novamente, os índices de renda fixa apresentaram queda durante o mês em função do agravamento do 
cenário interno. Além disto, a elevação da Selic em 0,75 p.p, veio acima das expectativas de mercado, o que 

uma abertura nas curvas de juros. Alguns títulos públicos chegaram fechar o mês em queda superior a 

O Congresso nacional aprovou, no inicio do mês, a PEC emergencial, contemplando a retomada do 
alguns gatilhos importantes para a manutenção da estrutura fiscal
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19 levou a forte oscilação no mercado de petróleo. O WTI 
acionários da Europa apresentaram alta no 

mês: o índice DAX (Frankfurt) fechou com alta de 8,86%, o FTSE (Londres) com 3,55% e o Euro Stoxx 50 subiu 

deterioração nas estimativas 
implica vários potenciais crimes 

19 e a inflação com previsão de chegar a 8% no 
principais fatores que agravaram o cenário interno 

fevereiro, acumulando 5,20% nos últimos 
de inflação. O grupo de transportes foi o que mais impactou 

mortes diárias por COVID-19, o que tem 
estimativas mais recentes de 

nos indicadores de 2021, e já refletem nos dados para 2022. 

um mês, a expectativa quanto ao 
2021 saiu de 3,29% para 3,17%, enquanto que o IPCA previsto acelerou de 

unanimidade elevar em 0,75 
O Comitê entende que o atual cenário impõe um aumento no balanço de 

níveis próximos ao limite superior da meta em 2021. 

 fechou o mês com alta de 
ativos brasileiros a preços mais atrativos para o investidor 

que gerou um grande fluxo de capitais para o país e refletiu positivamente na bolsa de valores. 

em função do agravamento do 
Selic em 0,75 p.p, veio acima das expectativas de mercado, o que 

o mês em queda superior a 

emergencial, contemplando a retomada do 
alguns gatilhos importantes para a manutenção da estrutura fiscal do país. 
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 Março foi mais um mês de desvalorização cambial no país, diante da elevação no risco
função do avanço da pandemia no território nacional, o dólar fechou o mês em

 O índice Global BDRX, que passou boa parte do mês no campo negativ
com a alta do dólar e, novamente, foi um dos destaques com uma
para o Ibovespa 

 

4. ATUALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES

Para o procedimento de seleção das 
de 27/11/2018 e os modelos atualizados de termos divulgados no site da SPREV, conforme previsto no art. 6°
da Portaria MPSn° 519/2011 e no Link:
rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-

Durante o mês de Abril de 2021, 
respectivos Fundos de Investimentos 
reunião do Comitê de Investimentos e dos 

INSTITUIÇÃO 

MONGERAL AEGON 
INVESTIMENTOS LTDA

BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS 
E VALORES MOBILIARIOS LTDA

PERFORME AGENTE AUTÔNOMO 
DE INVESTIMENTOS EIRELI

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS 
GESTORA DE RECURSOS S.A.

BNY MELLON SERVIÇOS 
FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES 
MOBILIARIOS*  

 
Todas as Instituições Financeiras Credenciadas no 

(https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/
https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes
de credenciamento. As Instituições que possuem seus credenciamentos suspensos são mensalmente 
acompanhadas internamente pela Diretoria
oportuno. 
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Março foi mais um mês de desvalorização cambial no país, diante da elevação no risco
função do avanço da pandemia no território nacional, o dólar fechou o mês em alta de 3,02%.

O índice Global BDRX, que passou boa parte do mês no campo negativo, reverteu para o
com a alta do dólar e, novamente, foi um dos destaques com uma rentabilidade de 3,08%.

ATUALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS 

Para o procedimento de seleção das Instituições Financeiras foi considerada a
de 27/11/2018 e os modelos atualizados de termos divulgados no site da SPREV, conforme previsto no art. 6°
da Portaria MPSn° 519/2011 e no Link: http://www.previdencia.gov.br/regimes

-instituicoes-e-produtos-de-investimento/” 

de 2021, foram analisadas as documentações das Instituições Financeiras 
respectivos Fundos de Investimentos abaixo, cujas deliberações sobre os credenciament
reunião do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal: 

CNPJ PRESTADOR 

INVESTIMENTOS LTDA 
16.500.294/0001-50 Gestor 

BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS 
E VALORES MOBILIARIOS LTDA 

00.066.670/0001-00 Administrador 

PERFORME AGENTE AUTÔNOMO 
DE INVESTIMENTOS EIRELI 

10.819.611/0001-10 Distribuidor 

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS 
GESTORA DE RECURSOS S.A. 

21.813.291/0001-07 Gestor 

BNY MELLON SERVIÇOS 
FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES 
02.201.501/0001-61  Administrador  

s as Instituições Financeiras Credenciadas no IpojucaPrev estão contidas no site do 
https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/) e a lista pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: 

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/com os respectivas formulários e datas 
Instituições que possuem seus credenciamentos suspensos são mensalmente 

acompanhadas internamente pela Diretoria de Investimentos minimizando qualquer 
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Março foi mais um mês de desvalorização cambial no país, diante da elevação no risco Brasil. Em 
alta de 3,02%.  

o, reverteu para o campo positivo 
rentabilidade de 3,08%. Perdendo apenas 

FINANCEIRAS  

a Resolução CMN n° 4.695, 
de 27/11/2018 e os modelos atualizados de termos divulgados no site da SPREV, conforme previsto no art. 6°-E 

http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-

foram analisadas as documentações das Instituições Financeiras e seus 
credenciamentos serão feitas na 

CATEGORIA 

Demais 
Adm./Gestor 

Art. 15 

Distribuidor 

Demais 
Adm./Gestor 

 
Demais 

Adm./Gestor  

estão contidas no site do mesmo 
seguinte endereço eletrônico: 

com os respectivas formulários e datas 
Instituições que possuem seus credenciamentos suspensos são mensalmente 

minimizando qualquer de Investimentos, risco 
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5. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Os Investimentos são de extrema relevância no tratamento da gestão de recursos previden
destinados ao pagamento dos benefício
Investimentos da Autarquia é constantemente analisada por seu gestor e todos que compõem a Diretoria de 
Investimentos em conjunto com a empresa de 
cronograma de gestão dos recursos, estão previstas reuniões mensais para discussão do
econômico e as possíveis estratégias a serem adotadas para atender aos 
solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência
gestão é compartilhada entre os participantes da tomada de decisão, buscando 
sempre priorizando alcançar bons resultados 
conforme previsto na Política de Investimentos aprovada.

A carteira é diversificada buscando
riscos inerentes a carteira e ao mercado 
intrínseco) evitando que a sua rentabilidade 
que com uma diversificação eficiente
diferentes benchmarks justamente para proporcionar o equilíbrio e o balanceamento necess
maior segurança e  liquidez, que resultará
deste relatório. 

5.1 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A Carteira de Investimentos do 
carteira: 
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

Os Investimentos são de extrema relevância no tratamento da gestão de recursos previden
dos benefícios concedidos e a conceder no âmbito do I

stantemente analisada por seu gestor e todos que compõem a Diretoria de 
Investimentos em conjunto com a empresa de consultoria e os membros do comitê de investimento
cronograma de gestão dos recursos, estão previstas reuniões mensais para discussão do
econômico e as possíveis estratégias a serem adotadas para atender aos princípios de segurança, rentabilidade, 
solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência

re os participantes da tomada de decisão, buscando 
sempre priorizando alcançar bons resultados a partir de análises técnicas e métodos quantitativos e qualitativos, 
conforme previsto na Política de Investimentos aprovada.  

buscando ativos descorrelacionados, com o objetivo 
ercado evitando que a mesma fique exposta ao risco não sistêmico (risco 

rentabilidade esteja exposta ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador, visto 
eficiente de ativos, forma-se uma carteira com uma estratégia ancorada em 

justamente para proporcionar o equilíbrio e o balanceamento necess
que resultará na mitigação dos riscos que também serão expostos ao decorrer 

5.1 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  

A Carteira de Investimentos do FUNPREI encerrou o mês de Março/2021 com os
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Os Investimentos são de extrema relevância no tratamento da gestão de recursos previdenciários 
concedidos e a conceder no âmbito do IpojucaPrev. A carteira de 

stantemente analisada por seu gestor e todos que compõem a Diretoria de 
e os membros do comitê de investimentos. No 

cronograma de gestão dos recursos, estão previstas reuniões mensais para discussão do cenário macro-
princípios de segurança, rentabilidade, 

solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. Dessa forma, a 
re os participantes da tomada de decisão, buscando formas de aperfeiçoá-la e 

a partir de análises técnicas e métodos quantitativos e qualitativos, 

objetivo de mitigar ao máximo os 
xposta ao risco não sistêmico (risco 

esteja exposta ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador, visto 
com uma estratégia ancorada em 

justamente para proporcionar o equilíbrio e o balanceamento necessários à uma melhor e 
que também serão expostos ao decorrer 

com os seguintes ativos na 
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5.2 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO 
ALOCAÇÃO 
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COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO AO ENQUADRAMENTO E ESTRATÉGIA DE 

 

000 
94 

Página 9 de 31 

 

AO ENQUADRAMENTO E ESTRATÉGIA DE 

 

D4Sign a20acbfe-074b-4176-bfda-d04591c00571 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Relatório Mensal de Acompanhamento

Rua do Comércio, nº152 
Fone: (81) 3551

http://Ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/

5.3 Composição dos ativos -  

5.4 Composição dos ativos -  
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 Por Gestor  

 Por ADM 
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 5.5 Composição dos ativos -

5.6. ÍNDICES E BENCHMARK´S DE REFERÊNCIA

 Os indicadores chamados popularmente no mercado
nos investimentos que são usados para referenciar um fundo de investimentos e também como ferramenta para 
acompanhamento e comparação de rendimentos de investimentos, que subsidiam as tomadas de decisões. 
Conforme detalhado a seguir que mostra a rentabilidade ao mês e acumulado de cada índice ao ano em 
comparação também a rentabilidade da carteira: 
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- Por sub-segmento  

E BENCHMARK´S DE REFERÊNCIA  

Os indicadores chamados popularmente no mercado como benchmarks formam um conjunto de índices 
nos investimentos que são usados para referenciar um fundo de investimentos e também como ferramenta para 
acompanhamento e comparação de rendimentos de investimentos, que subsidiam as tomadas de decisões. 

talhado a seguir que mostra a rentabilidade ao mês e acumulado de cada índice ao ano em 
comparação também a rentabilidade da carteira:  
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enchmarks formam um conjunto de índices 
nos investimentos que são usados para referenciar um fundo de investimentos e também como ferramenta para 
acompanhamento e comparação de rendimentos de investimentos, que subsidiam as tomadas de decisões. 

talhado a seguir que mostra a rentabilidade ao mês e acumulado de cada índice ao ano em 
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5.7 RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Rentabilidade da carteira de investimentos
no período de referência: 
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RENTABILIDADE DA CARTEIRA  

A Rentabilidade da carteira de investimentos no mês de janeiro do FUNPREI teve o seguinte desempenho 
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do FUNPREI teve o seguinte desempenho 
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5.8 EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

Segue abaixo o gráfico da evolução patrimonial mensal do FUNPREI.

6. APLICAÇÃO E RESGATES 

As aplicações e regastes são autorizadas e realizadas de 
na Política de Investimentos. Para todas as movimentações
denominados de “Autorizações de Aplicação e Resgate 
detalhadas, por data, fundo e tipo de movimentação
podendo ser acessado através do Link:
apr/.  

Informa-se, ainda, que as APRs também são registradas no Sistema de Informações dos Regimes 
Públicos de Previdência Social do Ministério da Economia 
Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos 
movimentações realizadas no mês de 

APR         VALOR MOVIMENTAÇÃO

044/2021 R$ 1.298,00 Resgate 

049/2021 R$ 36.797,79 Cupom 
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EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL  

Segue abaixo o gráfico da evolução patrimonial mensal do FUNPREI. 

APLICAÇÃO E RESGATES  

autorizadas e realizadas de acordo com os limites de alçadas pré
. Para todas as movimentações realizadas são preenchidos os formulários 

“Autorizações de Aplicação e Resgate – APR”, assim as movimentações são minuciosamente 
das, por data, fundo e tipo de movimentação. Os documentos estão disponíveis no site do

Link:  https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/transparencia/apr/demonstrativos

se, ainda, que as APRs também são registradas no Sistema de Informações dos Regimes 
Públicos de Previdência Social do Ministério da Economia – ME / SPREV, onde estão disp
Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR-CADPREV. Abaixo segue resumo das 

realizadas no mês de Março de 2021:  

MOVIMENTAÇÃO CNPJ FUNDO NOME FUNDO DATA 
EFETIVAÇÃO

16.841.067/0001-99 SOCOPA FII - 
REIT11 03/03/2021

23.176.675/0001-91 

BTG PACTUAL 
2024 TÍTULOS 
PÚBLICOS FI 
RENDA FIXA 

10/03/2021
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acordo com os limites de alçadas pré-definidos 
são preenchidos os formulários 

as movimentações são minuciosamente 
. Os documentos estão disponíveis no site do IpojucaPrev, 

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/transparencia/apr/demonstrativos-

se, ainda, que as APRs também são registradas no Sistema de Informações dos Regimes 
ME / SPREV, onde estão disponibilizados os 

CADPREV. Abaixo segue resumo das 

DATA 
EFETIVAÇÃO 

ALÇADA DE 
DELIBERAÇÃO 

03/03/2021 Venda de cotas do Fundo 
Imobiliário 

10/03/2021 Amortização de Fundo 
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052/2021 R$ 7.798,59 Amortização 

053/2021 R$ 279.595,45 Amortização 

054/2021 R$ 36.797,79 Aplicação 

056/2021    R$ 1.700.000,00 Aplicação 

063/2021 R$137.949,14 Amortização 

 

As Demais APR´s são de movimentações realizadas referentes ao Fundo CAIXA 
DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA, inscrito sob o CNPJ nº 14.508.643/0001
administração da Caixa Econômica Federal. Tais movimentações são realizadas automaticamente a partir da 
necessidade de caixa do FUNPREI para fazer pagamento 
para as Aplicações e/ou Resgates nos demais fundos.

7. RISCO X RETORNO DOS ATIVOS POR SEGMENTO

Nessa seção, serão analisados
ativos de Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior. Depois, a divisão foi feita considerando a 
estratégia de investimentos dos ativos, sendo determinando um benchmark que melhor pode ser utilizado para 
comparação dos resultados. Serão analisados os pri
vigente. 
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13.842.683/0001-76 

VECTOR QUELUZ 
LAJES 
CORPORATIVAS 
FII - VLJS11 

11/03/2021

13.842.683/0001-76 

VECTOR QUELUZ 
LAJES 

CORPORATIVAS 
FII - VLJS11 

11/03/2021

11.977.794/0001-64 

BTG PACTUAL 
ABSOLUTO 

INSTITUCIONAL 
FIC AÇÕES 

15/03/2021

30.036.235/0001-02 

CAIXA INDEXA 
BOLSA 

AMERICANA FI 
MULTIMERCADO 

LP 

17/03/2021

13.842.683/0001-76 

VECTOR QUELUZ 
LAJES 

CORPORATIVAS 
FII - VLJS11 

30/03/2021

As Demais APR´s são de movimentações realizadas referentes ao Fundo CAIXA 
DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA, inscrito sob o CNPJ nº 14.508.643/0001
administração da Caixa Econômica Federal. Tais movimentações são realizadas automaticamente a partir da 
necessidade de caixa do FUNPREI para fazer pagamento das suas obrigações e/ou necessidades financeiras 
para as Aplicações e/ou Resgates nos demais fundos. 

7. RISCO X RETORNO DOS ATIVOS POR SEGMENTO 

serão analisados os dados de risco e retorno dos ativos, divididos 
Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior. Depois, a divisão foi feita considerando a 

estratégia de investimentos dos ativos, sendo determinando um benchmark que melhor pode ser utilizado para 
comparação dos resultados. Serão analisados os principais pontos abordados na política de investimentos 

 

000 
94 

Página 14 de 31 

11/03/2021 Amortização de Fundo 
Imobiliário 

11/03/2021 

Recebimento da 4ª 
parcela de amortização 
do reembolso das cotas 
"tipo A" do Fundo. De 
acordo com o 
comunicado ao mercado 
divulgado pela 
Administradora do fundo, 
o valor da cota para 
amortização foi o do dia 
09/03/2021, conforme 
disposto no Art.22 §3 do 
Regulamento. 

15/03/2021 

Aplicação de saldo 
proveniente de 
pagamento do Cupom 
(APR 049/2021) 

17/03/2021 Reunião CI 02/2021 

30/03/2021 

Recebimento da 5ª 
parcela de amortização 
do reembolso das cotas 
"tipo A" do Fundo. De 
acordo com o 
comunicado ao mercado 
divulgado pela 
Administradora do fundo, 
o valor da cota para 
amortização foi o do dia 
30/03/2021, conforme 
disposto no Art.22 §3 do 
Regulamento. 

As Demais APR´s são de movimentações realizadas referentes ao Fundo CAIXA BRASIL 
DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA, inscrito sob o CNPJ nº 14.508.643/0001-55, e sob a gestão e 
administração da Caixa Econômica Federal. Tais movimentações são realizadas automaticamente a partir da 

das suas obrigações e/ou necessidades financeiras 

dados de risco e retorno dos ativos, divididos primeiramente entre 
Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior. Depois, a divisão foi feita considerando a 

estratégia de investimentos dos ativos, sendo determinando um benchmark que melhor pode ser utilizado para 
ncipais pontos abordados na política de investimentos 
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Ademais, como parâmetros de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõem 
a carteira, serão observadas as referências abaixo 
reavaliação destes ativos sempre que as referências pré
ultrapassadas. 

•Segmento de Renda Fixa: 3,5%

•Segmento de Renda Variável: 15% (quinz

7.1 Renda Fixa 

7.1.1 Renda Fixa – Fundos que Investem em TP Pré

 Fundos que investem em Títulos 
Tesouro Nacional ou Tesouro Prefixado) e 
com Juros Semestrais). Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo com o 
vencimento dos seus papéis: 

• IRF-M, TPF pré-fixado sem especificação de prazo dos títulos;
• IRF-M1, TPF pré-fixado com prazo de até 1 ano;
• IRF-M1+, TPF pré-fixado com prazo maior do que 1 ano.

  

Os fundos Pré-fixados foram impactados pela abertura da curva de juros no mês de 
que os papéis do IRF-M tivessem retorno negativo de 
prazo, e consequentemente menor risco,
fechando em ligeira alta de 0,01%.  

Nenhum dos fundos dessa classe
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks
verificado no gráfico de retorno acumulado e
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de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõem 
serão observadas as referências abaixo os limites de VaR estabelecido
destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas na Política de Investimentos forem 

3,5% (três e meio por cento) do valor alocado neste segmento.

•Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado neste segmento.

Fundos que Investem em TP Pré -fixados 

ítulos Públicos Federais (TPF) prefixados, que são as LTNs (Letras do 
Tesouro Nacional ou Tesouro Prefixado) e NTN-Fs (Notas do Tesouro Nacional – Série F ou Tesouro Prefixado 

. Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo com o 

sem especificação de prazo dos títulos;  
fixado com prazo de até 1 ano; 

fixado com prazo maior do que 1 ano. 

fixados foram impactados pela abertura da curva de juros no mês de 
retorno negativo de -0,84%, já o IRF-M 1, por se tratar de um ativo de menor 

prazo, e consequentemente menor risco, foi um dos únicos índices que tiveram retorno positivo no período, 

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme também pode ser 

de retorno acumulado e no diagrama de dispersão abaixo, feito com o
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de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõem 
os limites de VaR estabelecidos e será realizada uma 

estabelecidas na Política de Investimentos forem 

cento) do valor alocado neste segmento. 

e por cento) do valor alocado neste segmento. 

prefixados, que são as LTNs (Letras do 
Série F ou Tesouro Prefixado 

. Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo com o 

 

fixados foram impactados pela abertura da curva de juros no mês de março, fazendo com 
1, por se tratar de um ativo de menor 

foi um dos únicos índices que tiveram retorno positivo no período, 

passou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
, conforme também pode ser 

abaixo, feito com o período de 2 anos. 
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7.1.2 Renda Fixa – Fundos Indexados

Fundos que investem em Títulos 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), 
IPCA+ com Juros Semestrais). Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo 
com o vencimento dos seus papéis, e nas tabelas abaixo serão apresentados os indicadores de risco e retorno 
de acordo com essas divisões: 

• IMA-B, TPF indexado à inflação 

O Fundo Sulamérica Inflatie FI Renda Fixa LP teve uma volatilidade um pouco mais alta e um VAR de 
4,00%, um pouco superior ao seu benchmark e ao limite estabelecido pela Política de Investimentos. Será 
acompanhado mais de perto para verificar o comportamento nos pró
teve um desempenho compatível com o seu benchmark.

No longo prazo, os dois ativos
benchmarks, conforme pode ser verificado no gráfico de retorno acumulado e no diagrama de
feito com o período de 2 anos. 
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Indexados  à Inflação 

ítulos Públicos Federais (TPF) indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), tais como NTN-Bs (Notas do Tesouro Nacional 

. Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo 
dos seus papéis, e nas tabelas abaixo serão apresentados os indicadores de risco e retorno 

TPF indexado à inflação sem especificação de prazo dos títulos;  

FI Renda Fixa LP teve uma volatilidade um pouco mais alta e um VAR de 
4,00%, um pouco superior ao seu benchmark e ao limite estabelecido pela Política de Investimentos. Será 
acompanhado mais de perto para verificar o comportamento nos próximos meses. Já o
teve um desempenho compatível com o seu benchmark. 

o longo prazo, os dois ativos tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus 
pode ser verificado no gráfico de retorno acumulado e no diagrama de
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indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice 
(Notas do Tesouro Nacional – Série B ou Tesouro 

. Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo 
dos seus papéis, e nas tabelas abaixo serão apresentados os indicadores de risco e retorno 

 

 

FI Renda Fixa LP teve uma volatilidade um pouco mais alta e um VAR de 
4,00%, um pouco superior ao seu benchmark e ao limite estabelecido pela Política de Investimentos. Será 

imos meses. Já o BNB RPPS IMA-B FI RF 

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus 
pode ser verificado no gráfico de retorno acumulado e no diagrama de dispersão abaixo, 
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• IMA-B 5, TPF indexado à inflação com prazo até 5 anos;

Com exceção do Sulamerica Juro Real Curto FI RF LP, que é um fundo de gestão ativa que busca superar 
o seu benchamak, Os demais fundos dessa categoria são formados por fundos vértices fechados e que devem 
ser levados até o vencimento para recebimento da taxa acordada na época da aplicação dos fundos. 
marcação a mercado, os fundos Vértices Caixa 2024 IV TP FI RF
volatilidade mais altas do que o índice de referência e VAR maior do que os definidos na Política de 
Investimentos. 

Nenhum dos outros fundos dessa classe
investimentos e tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme também 
pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, feito com o período de 2 anos.
BTG pactual 2024 TP FI RF teve desempenho mais discr
e deve ser levado até o vencimento. 
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B 5, TPF indexado à inflação com prazo até 5 anos;  

Com exceção do Sulamerica Juro Real Curto FI RF LP, que é um fundo de gestão ativa que busca superar 
, Os demais fundos dessa categoria são formados por fundos vértices fechados e que devem 

ser levados até o vencimento para recebimento da taxa acordada na época da aplicação dos fundos. 
marcação a mercado, os fundos Vértices Caixa 2024 IV TP FI RF e Caixa Brasil 2024 RP FI RF tiveram 
volatilidade mais altas do que o índice de referência e VAR maior do que os definidos na Política de 

fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de 
tos e tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme também 

pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, feito com o período de 2 anos.
BTG pactual 2024 TP FI RF teve desempenho mais discrepante em relação ao IMA-B 5
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Com exceção do Sulamerica Juro Real Curto FI RF LP, que é um fundo de gestão ativa que busca superar 
, Os demais fundos dessa categoria são formados por fundos vértices fechados e que devem 

ser levados até o vencimento para recebimento da taxa acordada na época da aplicação dos fundos. Devido à 
e Caixa Brasil 2024 RP FI RF tiveram 

volatilidade mais altas do que o índice de referência e VAR maior do que os definidos na Política de 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de 
tos e tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme também 

pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, feito com o período de 2 anos. Apenas o fundo vértice 
B 5, mas também é fechado 
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• IMA-B 5+ , TPF indexado à inflação com prazo de 5 anos ou mais;
 

O fundo vértice Caixa Brasil 2030 III TP FI RF ultrapassou os limites de VAR definido na Política de 
investimentos, assim como o IMA-B 5+, devido a sua maior volatilidade. Devido à marcação a mercado, 
teve indicadores de risco e retorno maiores no 
seu benchmak, por ser formado por papéis com vencimento em 2030, prazo menor do que outros que formam 
índice, conforme pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, feito com o período de 2

 

Relatório Mensal de Acompanhamento 

da Política de Investimentos 

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca – PE – CEP 55590 – 000
Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94

http://Ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/ 

B 5+ , TPF indexado à inflação com prazo de 5 anos ou mais;  

O fundo vértice Caixa Brasil 2030 III TP FI RF ultrapassou os limites de VAR definido na Política de 
B 5+, devido a sua maior volatilidade. Devido à marcação a mercado, 
maiores no mês, mas mantém um padrão de menor risco e retorno do que o 

seu benchmak, por ser formado por papéis com vencimento em 2030, prazo menor do que outros que formam 
conforme pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, feito com o período de 2
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O fundo vértice Caixa Brasil 2030 III TP FI RF ultrapassou os limites de VAR definido na Política de 
B 5+, devido a sua maior volatilidade. Devido à marcação a mercado, o fundo 

mês, mas mantém um padrão de menor risco e retorno do que o 
seu benchmak, por ser formado por papéis com vencimento em 2030, prazo menor do que outros que formam 

conforme pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, feito com o período de 2 anos. 
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7.1.3 Renda Fixa – Fundos De Gestão Ativa

Nas estratégias desses tipos de fundo, os gestores podem fazer movimentações em diversos ativos de 
renda fixa, estando exposto ao risco das variações 
preços, de acordo com o cenário econômico e perspectivas futuras. Para esse ativo, foi considerado como 
benchmark o IMA-Geral ex-C, que é 
papéis indexados ao IGP-M (as antigas NTN
Juros Semestrais). 

Na tabela abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de gestão ativa entre 
índices, de acordo com os seus prazos.

Essas estratégias dependem bastante da visão do gestor em relação ao cenário, podendo ter resultados 
mais diferentes entre si. Podemos destacar o retorno no Fundo Caixa Gestão Estratégica no mês e nos períodos 
de referência, podemos perceber que o fundo te
fundos de gestão ativa entre índices. Conforme pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, feito com o 
período de 2 anos.  
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De Gestão Ativa  Entre Índices 

gias desses tipos de fundo, os gestores podem fazer movimentações em diversos ativos de 
renda fixa, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós 

, de acordo com o cenário econômico e perspectivas futuras. Para esse ativo, foi considerado como 
 formado por todos os títulos que compõem a dívida pública, excluindo os 

(as antigas NTN-C - Notas do Tesouro Nacional – Série C ou Tesouro IGPM+ com 

abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de gestão ativa entre 
índices, de acordo com os seus prazos. 

Essas estratégias dependem bastante da visão do gestor em relação ao cenário, podendo ter resultados 
mais diferentes entre si. Podemos destacar o retorno no Fundo Caixa Gestão Estratégica no mês e nos períodos 

podemos perceber que o fundo teve um retorno maior e com menos volatilidade do que os outros 
fundos de gestão ativa entre índices. Conforme pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, feito com o 
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gias desses tipos de fundo, os gestores podem fazer movimentações em diversos ativos de 
das taxas de juros prefixadas, pós fixadas e/ou índices de 

, de acordo com o cenário econômico e perspectivas futuras. Para esse ativo, foi considerado como 
formado por todos os títulos que compõem a dívida pública, excluindo os 

Série C ou Tesouro IGPM+ com 

abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de gestão ativa entre 

 

Essas estratégias dependem bastante da visão do gestor em relação ao cenário, podendo ter resultados 
mais diferentes entre si. Podemos destacar o retorno no Fundo Caixa Gestão Estratégica no mês e nos períodos 

maior e com menos volatilidade do que os outros 
fundos de gestão ativa entre índices. Conforme pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, feito com o 

D4Sign a20acbfe-074b-4176-bfda-d04591c00571 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Relatório Mensal de Acompanhamento

Rua do Comércio, nº152 
Fone: (81) 3551

http://Ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/

 

7.1.4 Renda Fixa – CDI 

Nessa estratégia, temos alguns fundos de Renda Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que 
lastreia as operações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como 
referencia para diversos produtos de renda fixa. 

Entre os ativos presentes na carteira que são comparados ao CDI, temos o 
fundo de altíssima liquidez e que é utilizado como caixa por permitir uma maior rapidez de movimentação, uma 
vez que as aplicações e resgates são feitos d
caixa ou necessidade de utilização do recurso. Além disso, também está presente em carteira o fundo Az Quest 
Valore FI RF Crédito Privado, que investe em Crédito Privado visando superar o CD

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks. 
Crédito Privado teve uma queda bem acentuada 
coronavírus. Porém, vinha recuperando com retornos bem acima do CDI nos meses seguintes. Fazendo com 
que a sua relação de risco x retorno fosse bem distinta do seu benchmark, como
diagrama de dispersão abaixo, feito com o período de 2 anos.
de Investimentos, foi realizado o resgate total do fundo Az Quest Valore FI RF para fazer aplicações em 
investimentos no exterior, buscando uma maior rentabilidade e diversificação da carteira.
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Nessa estratégia, temos alguns fundos de Renda Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que 
lastreia as operações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como 
referencia para diversos produtos de renda fixa.  

ntre os ativos presentes na carteira que são comparados ao CDI, temos o Caixa Disponibilidade FIC RF, 
fundo de altíssima liquidez e que é utilizado como caixa por permitir uma maior rapidez de movimentação, uma 
vez que as aplicações e resgates são feitos de forma automática de acordo com a disponibilidade de dinheiro em 
caixa ou necessidade de utilização do recurso. Além disso, também está presente em carteira o fundo Az Quest 
Valore FI RF Crédito Privado, que investe em Crédito Privado visando superar o CDI. 

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks. O fundo Az Quest Valore FI RF 
Crédito Privado teve uma queda bem acentuada em Março de 2020, devido aos impactos da pandemia do novo 
coronavírus. Porém, vinha recuperando com retornos bem acima do CDI nos meses seguintes. Fazendo com 
que a sua relação de risco x retorno fosse bem distinta do seu benchmark, como também pode ser ve
diagrama de dispersão abaixo, feito com o período de 2 anos. Conforme deliberado na última reunião do Comitê 
de Investimentos, foi realizado o resgate total do fundo Az Quest Valore FI RF para fazer aplicações em 

ando uma maior rentabilidade e diversificação da carteira.
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Nessa estratégia, temos alguns fundos de Renda Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que 
lastreia as operações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como 

Caixa Disponibilidade FIC RF, 
fundo de altíssima liquidez e que é utilizado como caixa por permitir uma maior rapidez de movimentação, uma 

e forma automática de acordo com a disponibilidade de dinheiro em 
caixa ou necessidade de utilização do recurso. Além disso, também está presente em carteira o fundo Az Quest 

 

 

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
O fundo Az Quest Valore FI RF 

em Março de 2020, devido aos impactos da pandemia do novo 
coronavírus. Porém, vinha recuperando com retornos bem acima do CDI nos meses seguintes. Fazendo com 

também pode ser verificado no 
Conforme deliberado na última reunião do Comitê 

de Investimentos, foi realizado o resgate total do fundo Az Quest Valore FI RF para fazer aplicações em 
ando uma maior rentabilidade e diversificação da carteira. 
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7.2 Multimercado  

 Um fundo multimercado é uma
investimentos determinada a mesclar aplicações de vários mercados, como
outros, de acordo com a sua política de investimentos. 

Serão comparados nesse item apenas o fundo multimercado Caixa RV 30 FI Multi LP, utilizando o CDI 
como referência. O outro multimercado da carteira, o Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multi LP, devido a sua 
Política de Investimentos ser predominante de investime
Investimentos no Exterior – Com Hedge Cambial

O fundo não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de 
risco e retorno distintos do seu benchmark, conforme 
abaixo, feito com o período de 2 anos. Porém, essa característica é comum devido ao tipo de investimentos 
realizado pelo fundo multimercado. 
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Um fundo multimercado é uma categoria de fundo de investimento que tem uma política de 
investimentos determinada a mesclar aplicações de vários mercados, como renda fixa

, de acordo com a sua política de investimentos.  

comparados nesse item apenas o fundo multimercado Caixa RV 30 FI Multi LP, utilizando o CDI 
como referência. O outro multimercado da carteira, o Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multi LP, devido a sua 
Política de Investimentos ser predominante de investimento no exterior, será classificado no item 

Com Hedge Cambial. 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de 
risco e retorno distintos do seu benchmark, conforme também pode ser verificado no diagrama de dispersão 
abaixo, feito com o período de 2 anos. Porém, essa característica é comum devido ao tipo de investimentos 
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que tem uma política de 
renda fixa, ações, câmbio, entre 

comparados nesse item apenas o fundo multimercado Caixa RV 30 FI Multi LP, utilizando o CDI 
como referência. O outro multimercado da carteira, o Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multi LP, devido a sua 

nto no exterior, será classificado no item 7.4.1 

 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de 
também pode ser verificado no diagrama de dispersão 

abaixo, feito com o período de 2 anos. Porém, essa característica é comum devido ao tipo de investimentos 
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7.3 Renda Variável 

7.3.1 Fundos De Ações – IBOVESPA

Fundos de ações que, devido as suas características,
indicador de desempenho das ações negociadas n
composta pelas ações de companhias listadas na 
metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado 
de capitais. 

Nas tabelas abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos
benchmark Ibovespa: 

O destaque positivo ficou por conta do Constância Fundamentos FI Ações, que teve um desempenho bem 
superior aos demais e ao Ibovespa, com uma volatilidade menor. O destaque negativo ficou por conta do 
Bradesco Selection FI Ações, que vem tendo desempenho negativo em diversas janelas diferentes de tempo.

Nenhum dos fundos dessa classe
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus 
acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 
que fazem alocações buscando superar o Ibovespa. Isso também pode ser verificado no diagrama de dispersão
abaixo, feito com o período de 2 anos.
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IBOVESPA (IBOV) 

, devido as suas características, utilizam como benchmark o Ibovespa, principal 
indicador de desempenho das ações negociadas na B3. O índice é resultado de uma carteira teórica de ativos 

pelas ações de companhias listadas na Bolsa Brasileira que atendem aos critérios 
metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado 

Nas tabelas abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos

O destaque positivo ficou por conta do Constância Fundamentos FI Ações, que teve um desempenho bem 
superior aos demais e ao Ibovespa, com uma volatilidade menor. O destaque negativo ficou por conta do 

n FI Ações, que vem tendo desempenho negativo em diversas janelas diferentes de tempo.

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 
acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 
que fazem alocações buscando superar o Ibovespa. Isso também pode ser verificado no diagrama de dispersão
abaixo, feito com o período de 2 anos.  
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utilizam como benchmark o Ibovespa, principal 
uma carteira teórica de ativos 

que atendem aos critérios previstos na sua 
metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado 

Nas tabelas abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de ações com o 

 

O destaque positivo ficou por conta do Constância Fundamentos FI Ações, que teve um desempenho bem 
superior aos demais e ao Ibovespa, com uma volatilidade menor. O destaque negativo ficou por conta do 

n FI Ações, que vem tendo desempenho negativo em diversas janelas diferentes de tempo. 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
benchmarks, porém com valores diferentes, de 

acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 
que fazem alocações buscando superar o Ibovespa. Isso também pode ser verificado no diagrama de dispersão 
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7.3.2 Fundos De Ações – Small Caps

 Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice Small Caps, 
índice que busca refletir os ativos das empresas de menor capitalização 
na sua metodologia. Tal estratégia é voltada para buscar empresas que geralmente apresentam 
crescimento mais elevado. 

Nenhum dos fundos dessa classe
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 
acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados 
que fazem alocações buscando superar o 
dispersão abaixo, feito com o período de 2 anos.
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Small Caps  (SMLL) 

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice Small Caps, 
refletir os ativos das empresas de menor capitalização na B3 e que atendem aos critérios previstos 

. Tal estratégia é voltada para buscar empresas que geralmente apresentam 

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 
acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 
que fazem alocações buscando superar o índice SMLL. Isso também pode ser verificado no diagrama de 
dispersão abaixo, feito com o período de 2 anos. 
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Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice Small Caps, 
na B3 e que atendem aos critérios previstos 

. Tal estratégia é voltada para buscar empresas que geralmente apresentam potencial de 

 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 

por fundos de gestão ativa, 
. Isso também pode ser verificado no diagrama de 
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7.3.3 Fundos De Ações – Dividendos (IDIV)

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice 
(IDIV), índice que busca refletir o desempenho das
investidores, sob a forma de dividendos e juros sobr
em empresas maiores e mais saudáveis financeiramente. Geralmente apresentando menor volatilidade e tendo a 
visão de longo prazo. 

Nenhum dos fundos dessa classe
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 
acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa
que fazem alocações buscando superar o índice IDIV. Isso também pode ser verificado no diagrama de 
dispersão abaixo, feito com o período de 2 anos.
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Dividendos (IDIV)  

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice 
o desempenho das empresas que se destacaram em termos de remuneração dos 

investidores, sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio. Essa estratégia de investimentos visa investir 
em empresas maiores e mais saudáveis financeiramente. Geralmente apresentando menor volatilidade e tendo a 

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 
acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa
que fazem alocações buscando superar o índice IDIV. Isso também pode ser verificado no diagrama de 
dispersão abaixo, feito com o período de 2 anos. 
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Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice Dividendos 
que se destacaram em termos de remuneração dos 

Essa estratégia de investimentos visa investir 
em empresas maiores e mais saudáveis financeiramente. Geralmente apresentando menor volatilidade e tendo a 

 

VAR definido na Política de investimentos e 
tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 
acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 
que fazem alocações buscando superar o índice IDIV. Isso também pode ser verificado no diagrama de 
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7.4 Investimentos no Exterior

Os investimentos no exterior são utilizados para diminuir o risco da carte
ativos descorrelacionados com o mercado local. 
classes de ativo, tanto de renda fixa como de renda variável. 

Os investimentos no exterior podem contar com hedge ca
a seguir. 

7.4.1 Investimentos no Exterior 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior com hedge cambial, ou seja, não 
sofrem o impacto da variação do câmbio
indicador do mercado acionário americano e que tem mais aderência à política de investimentos desses fundos. 
Pelo mesmo motivo, também foi classificado dentro dessa estratégia o fundo 
Americana Multi LP,  

O fundo não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve indicadores de 
risco e retorno compatíveis com o seu benchmark, o que também pode ser verificado no diagrama de dispersão
abaixo, feito com o período de 2 anos.
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Investimentos no Exterior  

Os investimentos no exterior são utilizados para diminuir o risco da carteira de investimentos, através de 
ativos descorrelacionados com o mercado local. Isso ocorre porque há riscos internos que afetam  todas as 
classes de ativo, tanto de renda fixa como de renda variável.  

Os investimentos no exterior podem contar com hedge cambial ou não, conforme será explicado nos itens 

Investimentos no Exterior – Com Hedge Cambial 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior com hedge cambial, ou seja, não 
câmbio nos seus resultados. Como benchmark foi utilizado o S&P 500, principal 

indicador do mercado acionário americano e que tem mais aderência à política de investimentos desses fundos. 
Pelo mesmo motivo, também foi classificado dentro dessa estratégia o fundo Multimercado Caixa Bolsa 

O fundo não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve indicadores de 
risco e retorno compatíveis com o seu benchmark, o que também pode ser verificado no diagrama de dispersão
abaixo, feito com o período de 2 anos. 

 

000 
94 

Página 25 de 31 

 

ira de investimentos, através de 
Isso ocorre porque há riscos internos que afetam  todas as 

mbial ou não, conforme será explicado nos itens 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior com hedge cambial, ou seja, não 
nos seus resultados. Como benchmark foi utilizado o S&P 500, principal 

indicador do mercado acionário americano e que tem mais aderência à política de investimentos desses fundos. 
Multimercado Caixa Bolsa 

 

O fundo não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve indicadores de 
risco e retorno compatíveis com o seu benchmark, o que também pode ser verificado no diagrama de dispersão 
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7.4.2 Investimentos no Exterior 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior sem hedge cambial, ou seja, que 
sofrem o impacto da variação do câmbio
BDRX, índice que representa uma carteira teórica formada pelos BDR´s, que são valores mobiliários emitidos no 
Brasil que representam outros ativos emitidos por companhias do exterior, conta

O fundo não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve indicadores de 
risco e retorno compatíveis com o seu benchmark, o que também pode ser verificado no diagrama de dispersão 
abaixo, feito com o período de 2 anos.
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Investimentos no Exterior – Sem Hedge Cambial 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior sem hedge cambial, ou seja, que 
câmbio nos seus resultados. Como benchmark foi utilizado o índice Gl

BDRX, índice que representa uma carteira teórica formada pelos BDR´s, que são valores mobiliários emitidos no 
Brasil que representam outros ativos emitidos por companhias do exterior, contando com risco cambial.

O fundo não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve indicadores de 
risco e retorno compatíveis com o seu benchmark, o que também pode ser verificado no diagrama de dispersão 

ríodo de 2 anos. 
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Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior sem hedge cambial, ou seja, que 
nos seus resultados. Como benchmark foi utilizado o índice Global 

BDRX, índice que representa uma carteira teórica formada pelos BDR´s, que são valores mobiliários emitidos no 
ndo com risco cambial. 

 

O fundo não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve indicadores de 
risco e retorno compatíveis com o seu benchmark, o que também pode ser verificado no diagrama de dispersão 
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8 FUNDOS ESTRESSADOS 

O IpojucaPrev detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que não têm 
liquidez para devolver os valores investidos pelos cotistas.Na maioria dos casos, os fundos adquiriram títulos de 
crédito que não foram honrados por seus devedores e coobrigad
prestadores de serviço, tais como: administradores e gestores. Essas novas instituições estão trabalhando na 
tentativa de venda dos ativos para devolução do valor investido pelos cotistas

CNPJ 

17.213.821/0001-09 CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP

11.490.580/0001-69 GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP

12.312.767/0001-35 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP

13.633.964/0001-19 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP

16.841.067/0001-99 SOCOPA FII 

13.842.683/0001-76 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII 

  

Esses fundos demandam um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que as decisões a 
serem tomadas impactam diretamente o resultado desse processo de desinvestimento. Para tal, é primordial a 
conversa constante com os atuais gestores/administradores d
deliberações a serem tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes
oficiais. Por isso, os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos 
processo, com total transparência sobre a situação de cada um dos fundos. 
documentos e foram inseridos no processo decisório sobre o desinvestimento.

Durante os últimos meses, houve divulgação dos seguintes documentos, que farão parte da
assuntos da próxima reunião do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo:

8.1 OCORRÊNCIAS NOS FUNDOS ESTRESSADOS
 
• FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO  BRASIL INFRAESTRUTURA 

CNPJ - CNPJ 17.213.821/0001-09 
 
Fundo que vem passando pelo processo de liquidação das suas cotas e vem sendo acompanhado de 

perto pela Diretoria de Investimentos, que vem 
as informações sobre o andamento 
Conselhos Fiscal e Deliberativo. Segue breve relato sobre as últimas atualizações desde o começo desse 
processo de liquidação, mais informações podem ser encontradas nas atas das reuniões
anteriormente, situações em que foi dada total transparência a todos os interessados.

 Conforme ata da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 
“Na hipótese de não substituição da Administradora e 
entrega de ativos, uma vez que no dia 15 de agosto de 2020 transcorreu o período de 180 (cento e oitenta) dias 
da renúncia da LAD Capital, nos termos do artigo 42, §1º da Instrução CVM 578/16. Considerando 
foram eleitos prestadores de serviço no prazo de considerado nos termos do art. 42, § 1º instrução CVM 578/16, 
aptos a substituir a LAD Capital enquanto prestadoras de serviços de: (i) Administração Fiduciária; e (ii) Gestão 
de Recursos; esta prosseguirá com a liquidação do Fundo com entrega de ativos, e provisões constantes na 

 

Relatório Mensal de Acompanhamento 

da Política de Investimentos 

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca – PE – CEP 55590 – 000
Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94

http://Ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/ 

detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que não têm 
liquidez para devolver os valores investidos pelos cotistas.Na maioria dos casos, os fundos adquiriram títulos de 
crédito que não foram honrados por seus devedores e coobrigados.  Todos tiveram a troca de parte dos seus 
prestadores de serviço, tais como: administradores e gestores. Essas novas instituições estão trabalhando na 
tentativa de venda dos ativos para devolução do valor investido pelos cotistas inclusive, de ações 

FUNDO ENQUADRAMENTO

CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP FI em Participações 

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participações 

FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participações 

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP FI em Direitos Creditórios 

SOCOPA FII - REIT11 FI Imobiliários 

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 FI Imobiliários 

Esses fundos demandam um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que as decisões a 
serem tomadas impactam diretamente o resultado desse processo de desinvestimento. Para tal, é primordial a 
conversa constante com os atuais gestores/administradores desses fundos, a participação em Assembleias e 

tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes
, os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos tiveram c

com total transparência sobre a situação de cada um dos fundos. Todos tiveram
inseridos no processo decisório sobre o desinvestimento. 

houve divulgação dos seguintes documentos, que farão parte da
assuntos da próxima reunião do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo:

NOS FUNDOS ESTRESSADOS 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO  BRASIL INFRAESTRUTURA 

Fundo que vem passando pelo processo de liquidação das suas cotas e vem sendo acompanhado de 
perto pela Diretoria de Investimentos, que vem participando das Assembleias entre cotistas e re

 da situação do FIP para os membros do Comitê de Investimentos e dos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo. Segue breve relato sobre as últimas atualizações desde o começo desse 
processo de liquidação, mais informações podem ser encontradas nas atas das reuniões

, situações em que foi dada total transparência a todos os interessados. 
Conforme ata da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 24 de Agosto de 2020 do FIP Cais Mauá 

Na hipótese de não substituição da Administradora e Gestora, informar sobre a liquidação do Fundo com 
entrega de ativos, uma vez que no dia 15 de agosto de 2020 transcorreu o período de 180 (cento e oitenta) dias 
da renúncia da LAD Capital, nos termos do artigo 42, §1º da Instrução CVM 578/16. Considerando 
foram eleitos prestadores de serviço no prazo de considerado nos termos do art. 42, § 1º instrução CVM 578/16, 
aptos a substituir a LAD Capital enquanto prestadoras de serviços de: (i) Administração Fiduciária; e (ii) Gestão 

eguirá com a liquidação do Fundo com entrega de ativos, e provisões constantes na 
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detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que não têm 
liquidez para devolver os valores investidos pelos cotistas.Na maioria dos casos, os fundos adquiriram títulos de 

os.  Todos tiveram a troca de parte dos seus 
prestadores de serviço, tais como: administradores e gestores. Essas novas instituições estão trabalhando na 

inclusive, de ações judiciais. 

ENQUADRAMENTO 

FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a 

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b 

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b 

Esses fundos demandam um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que as decisões a 
serem tomadas impactam diretamente o resultado desse processo de desinvestimento. Para tal, é primordial a 

esses fundos, a participação em Assembleias e 
tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes e demais documentos 

tiveram ciência de todo esse 
Todos tiveram acesso a esses 

houve divulgação dos seguintes documentos, que farão parte da pauta de 
assuntos da próxima reunião do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO  BRASIL INFRAESTRUTURA 

Fundo que vem passando pelo processo de liquidação das suas cotas e vem sendo acompanhado de 
participando das Assembleias entre cotistas e repassando todas 

da situação do FIP para os membros do Comitê de Investimentos e dos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo. Segue breve relato sobre as últimas atualizações desde o começo desse 
processo de liquidação, mais informações podem ser encontradas nas atas das reuniões que aconteceram 

 
24 de Agosto de 2020 do FIP Cais Mauá 

Gestora, informar sobre a liquidação do Fundo com 
entrega de ativos, uma vez que no dia 15 de agosto de 2020 transcorreu o período de 180 (cento e oitenta) dias 
da renúncia da LAD Capital, nos termos do artigo 42, §1º da Instrução CVM 578/16. Considerando que não 
foram eleitos prestadores de serviço no prazo de considerado nos termos do art. 42, § 1º instrução CVM 578/16, 
aptos a substituir a LAD Capital enquanto prestadoras de serviços de: (i) Administração Fiduciária; e (ii) Gestão 

eguirá com a liquidação do Fundo com entrega de ativos, e provisões constantes na 
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carteira do Fundo, em especial a totalidade das ações da Companhia Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade 
anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.557

Esse assunto foi pauta da reunião do dia 27 de Agosto de 2020 com os membros do Comitê de 
Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que foi sol
acompanhamento jurídico e contábil 
empresa investida. 

No dia 28 de Outubro de 2020, ocorreu 
do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13
Conforme ata da reunião, foram “discutidas
de Investimento em Participações Cais Mauá do Brasil Infraestrutura, nos termos da ICVM 578 
os atuais cotistas do fundo irão suceder o Fundo, na proporção de suas cotas, como acionistas da empresa, 
assumindo seus direitos e obrigações; 
eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia, incluindo a indicação do Presidente do 
Conselho de Administração; 5. Outros assuntos de interesse da Companhia.

Esse assunto foi pauta da reunião do dia 2
Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que 
enviado a ata da referida Assembleia, mesmo tendo sido realizada quase um mês antes.

No dia 03 de Março de 2021, a LAD Capital d
histórico sobre o fundo e o seu processo de liquidação, sendo destacado principalmente o 
exposto, a LAD Capital, esclarece que, até o momento, passados mais de 06 (seis) meses nenhum cotista a 
procurou para efetivar a transferência das ações em livro próprio. Diante disso, a LAD Capital, solicita que os 
Cotistas compareçam à sua sede, ou entrem em contato através do e
31 de março de 2021, para que seja operacionalizada a entrega das ações da Companhia. Frisa
respectiva data corresponderá, inclusive a data de encerramento e liquidação 
destacar que o silêncio e/ou não comparecimento ensejará medidas judiciais para entrega das ações, para 
perfectibilizar a entrega dos ativos, a conclusão da liquidação e encerramento do Fundo.

Esse assunto foi pauta da reuniã
Investimentos e dos Conselhos Deliberativo.
mails pedindo à LAD Capital mais informações sobre o processo de liquidação do fundo e di
que tinham sido prometidos pela Administradora/gestora do FIP. Logo após a divulgação do comunicado acima 
publicado, foi enviado mais uma vez um

 No dia 31 de Março de 2021, 
procedimento para a continuidade do processo de liquidação. O que fez com que a Lema Consultoria 
organizasse uma reunião no dia 16 de Abril de 2021
participação da Sra. Raquel Gouveia, 
Investimentos do IpojucaPrev e do Sr Alexandre Melo, Diretor Jurídico do Ipojuca
reunião também contou com a prese
seguinte programação: CVM (Sr Daniel Maeda), que falou um pouco sobre a situação do FIP Cais Mauá, tirando 
dúvidas sobre a legalidade do processo de liquidação do fundo com a entrega dos ativos e sobre as ações que 
podem ser tomadas pelos cotistas para resolver esse problema; LAD Capital (Sr Luiz Favieri e André 
Fernandes), que repassaram o histórico do fundo a partir da assunção da LA
gestor do FIP; Sr. Alexandre Pasqualini (Advogado contratado pela companhia investida), que fez a atualização 
sobre o processo da companhia investida 
pela SUPRG e pelo Estado do Rio Grande do Sul

 Após isso, a reunião ficou restrita aos cotistas, que trocaram informações sobre as possíveis estratégias 
a serem adotadas. Ficou marcada uma nova 
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carteira do Fundo, em especial a totalidade das ações da Companhia Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade 
anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001-80” 

assunto foi pauta da reunião do dia 27 de Agosto de 2020 com os membros do Comitê de 
Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que foi sol

 sobre os reflexos da liquidação do fundo através da entrega das ações da 

No dia 28 de Outubro de 2020, ocorreu uma Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Cais Mauá 
do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13

iscutidas a seguinte ordem do dia: 1. relatar a liquidação do acionista Fundo 
de Investimento em Participações Cais Mauá do Brasil Infraestrutura, nos termos da ICVM 578 
os atuais cotistas do fundo irão suceder o Fundo, na proporção de suas cotas, como acionistas da empresa, 
assumindo seus direitos e obrigações; 3 . destituição dos atuais membros do Conselho de Administração; 

onselho de Administração da Companhia, incluindo a indicação do Presidente do 
Outros assuntos de interesse da Companhia.” 

assunto foi pauta da reunião do dia 25 de Novembro de 2020 com os membros do Comitê de 
s e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que 

, mesmo tendo sido realizada quase um mês antes.
No dia 03 de Março de 2021, a LAD Capital divulgou um comunicado aos cotistas 

histórico sobre o fundo e o seu processo de liquidação, sendo destacado principalmente o 
exposto, a LAD Capital, esclarece que, até o momento, passados mais de 06 (seis) meses nenhum cotista a 
procurou para efetivar a transferência das ações em livro próprio. Diante disso, a LAD Capital, solicita que os 

, ou entrem em contato através do e-mail contato@ladcapital.com.br, até o dia 
31 de março de 2021, para que seja operacionalizada a entrega das ações da Companhia. Frisa
respectiva data corresponderá, inclusive a data de encerramento e liquidação definitiva do Fundo. Cabendo 
destacar que o silêncio e/ou não comparecimento ensejará medidas judiciais para entrega das ações, para 
perfectibilizar a entrega dos ativos, a conclusão da liquidação e encerramento do Fundo.

assunto foi pauta da reunião do dia 25 de Novembro de 2020 com os membros do Comitê de 
Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. No qual foi evidenciado que já tinham sido enviados diversos e
mails pedindo à LAD Capital mais informações sobre o processo de liquidação do fundo e di
que tinham sido prometidos pela Administradora/gestora do FIP. Logo após a divulgação do comunicado acima 
publicado, foi enviado mais uma vez um e-mail à LAD Capital, ratificando a solicitação dos documentos.

No dia 31 de Março de 2021, a LAD Capital mandou parte da documentação solicitada e divulgou o 
procedimento para a continuidade do processo de liquidação. O que fez com que a Lema Consultoria 

no dia 16 de Abril de 2021 entre diversos cotistas do FIP Cais Mauá, 
participação da Sra. Raquel Gouveia, Procuradora Jurídica do IpojucaPrev, do Sr Marcelo Marinheiro, Diretor de 
Investimentos do IpojucaPrev e do Sr Alexandre Melo, Diretor Jurídico do IpojucaP

a presença de alguns representantes de outras instituições
seguinte programação: CVM (Sr Daniel Maeda), que falou um pouco sobre a situação do FIP Cais Mauá, tirando 

o processo de liquidação do fundo com a entrega dos ativos e sobre as ações que 
podem ser tomadas pelos cotistas para resolver esse problema; LAD Capital (Sr Luiz Favieri e André 
Fernandes), que repassaram o histórico do fundo a partir da assunção da LAD às funções de administrador e 
gestor do FIP; Sr. Alexandre Pasqualini (Advogado contratado pela companhia investida), que fez a atualização 
sobre o processo da companhia investida contra a rescisão unilateral do Contrato de Arrendamento

PRG e pelo Estado do Rio Grande do Sul, Processo sob o nº 5043843-54.2019.4.04.7100
Após isso, a reunião ficou restrita aos cotistas, que trocaram informações sobre as possíveis estratégias 

Ficou marcada uma nova reunião para o dia 07 de Maio de 2021,  
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carteira do Fundo, em especial a totalidade das ações da Companhia Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade 

assunto foi pauta da reunião do dia 27 de Agosto de 2020 com os membros do Comitê de 
Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que foi solicitado o 

iquidação do fundo através da entrega das ações da 

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Cais Mauá 
do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001-80. 

relatar a liquidação do acionista Fundo 
de Investimento em Participações Cais Mauá do Brasil Infraestrutura, nos termos da ICVM 578 2 . Informar que 
os atuais cotistas do fundo irão suceder o Fundo, na proporção de suas cotas, como acionistas da empresa, 

. destituição dos atuais membros do Conselho de Administração; 4. 
onselho de Administração da Companhia, incluindo a indicação do Presidente do 

o de 2020 com os membros do Comitê de 
s e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que a LAD ainda não tinha 

, mesmo tendo sido realizada quase um mês antes. 
ivulgou um comunicado aos cotistas que trazia um breve 

histórico sobre o fundo e o seu processo de liquidação, sendo destacado principalmente o “item 5: Frente ao 
exposto, a LAD Capital, esclarece que, até o momento, passados mais de 06 (seis) meses nenhum cotista a 
procurou para efetivar a transferência das ações em livro próprio. Diante disso, a LAD Capital, solicita que os 

mail contato@ladcapital.com.br, até o dia 
31 de março de 2021, para que seja operacionalizada a entrega das ações da Companhia. Frisa-se que a 

definitiva do Fundo. Cabendo 
destacar que o silêncio e/ou não comparecimento ensejará medidas judiciais para entrega das ações, para 
perfectibilizar a entrega dos ativos, a conclusão da liquidação e encerramento do Fundo.”  

o de 2020 com os membros do Comitê de 
tinham sido enviados diversos e-

mails pedindo à LAD Capital mais informações sobre o processo de liquidação do fundo e diversos documentos 
que tinham sido prometidos pela Administradora/gestora do FIP. Logo após a divulgação do comunicado acima 

mail à LAD Capital, ratificando a solicitação dos documentos. 
a LAD Capital mandou parte da documentação solicitada e divulgou o 

procedimento para a continuidade do processo de liquidação. O que fez com que a Lema Consultoria 
entre diversos cotistas do FIP Cais Mauá, inclusive, com a 

do Sr Marcelo Marinheiro, Diretor de 
Prev. Além dos cotistas, a 

de outras instituições, de acordo com a 
seguinte programação: CVM (Sr Daniel Maeda), que falou um pouco sobre a situação do FIP Cais Mauá, tirando 

o processo de liquidação do fundo com a entrega dos ativos e sobre as ações que 
podem ser tomadas pelos cotistas para resolver esse problema; LAD Capital (Sr Luiz Favieri e André 

D às funções de administrador e 
gestor do FIP; Sr. Alexandre Pasqualini (Advogado contratado pela companhia investida), que fez a atualização 

contra a rescisão unilateral do Contrato de Arrendamento promovida 
54.2019.4.04.7100.   

Após isso, a reunião ficou restrita aos cotistas, que trocaram informações sobre as possíveis estratégias 
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• FIP GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA 
 
O Administrador do Fundo “BNY Mellon”

comunicado de adiamento para o dia 13 de Maio de 2021 da 
estava prevista para ser realizada no dia 13 de Abril de 2021 para deliberar sobre:

 
I. A substituição dos prestadores de serviços de administração, escrituração, custódia, bem como

controladoria de ativos e tesouraria do Fundo pela RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
financeira inscrita no CNPJ/ME 42.066.258/0001
Prestação de Serviços de Administração, Custódia, Controladoria e
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“Proposta RJI”).

II. Caso a deliberação do item I seja aprovada, a definição da data de transferência da administração
substituição dos prestadores de serviço do Fundo co
Assembleia, (“Data de Transferência”), sendo certo que após a definição da Data de
informada imediatamente aos cotistas.

III. Caso a deliberação do item I seja aprovada, a
moldes do NOVO ADMINISTRADOR, em especial a alteração dos prestadores de serviços de
escrituração, custódia, e controladoria de ativos e tesouraria do Fundo pelo NOVO
nos termos da Proposta RJI, sendo certo que o novo regulamento do Fundo é
NOVO ADMINISTRADOR. 

IV. Caso a deliberação do item I seja aprovada, aprovar a consolidação do Regulamento do Fundo,
contemplando as alterações acima, o 
Transferência. 

V. Autorizar a definição pelos prestadores de serviço do Fundo dos procedimentos operacionais e
obrigações para a transferência da administração e substituição dos pr

VI. Aprovação para que o Administrador integre o polo passivo da ação de responsabilização, outrora 
aprovada contra o antigo gestor, já considerando os termos da proposta aprovada pelo Escritório prestador de 
serviço. 

 
A troca do administrador do fundo já havia sido solicitada outras vezes por outro cotista, mas nunca ti

sido aprovada de acordo com o quorum necessário pelo regulamento do fundo.
os cotistas do fundo, foi alinhado entre estes
a inclusão do atual Administrador no pólo passivo da ação de responsabilização movida pelo fundo contra os 
seus antigos gestores. De acordo com o que foi deliberado na 3ª reunião ordinária
Conselhos Deliberativo e Fiscal, ocorrida no dia 31/03/2021, o voto de aprovação de todas as pautas já foi 
enviado para o Administrador do Fundo.

 
• FII VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS
 
A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.,

instituição financeira com registro na Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de 
administração de carteiras sob o nº 3585, de 02 de Outubro de 1995, nos termos do 
 nº 472, de 31 de outubro de 2008, vem convidá
do VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI O,
nº 13.842.683/0001-76.(o “Fundo”), a
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GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA – CNPJ 11.490.580/0001

Administrador do Fundo “BNY Mellon”, atendendo a solicitação de outros cotistas, soltou um 
comunicado de adiamento para o dia 13 de Maio de 2021 da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, 

ser realizada no dia 13 de Abril de 2021 para deliberar sobre: 

I. A substituição dos prestadores de serviços de administração, escrituração, custódia, bem como
tesouraria do Fundo pela RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,

financeira inscrita no CNPJ/ME 42.066.258/0001-30 (“NOVO ADMINISTRADOR”), nos termos da
Prestação de Serviços de Administração, Custódia, Controladoria e Escrituração apresentada
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“Proposta RJI”). 

II. Caso a deliberação do item I seja aprovada, a definição da data de transferência da administração
substituição dos prestadores de serviço do Fundo como sendo em até 30 (trinta) dias contados da
Assembleia, (“Data de Transferência”), sendo certo que após a definição da Data de
informada imediatamente aos cotistas.  

III. Caso a deliberação do item I seja aprovada, alteração integral do Regulamento do Fundo para os
moldes do NOVO ADMINISTRADOR, em especial a alteração dos prestadores de serviços de
escrituração, custódia, e controladoria de ativos e tesouraria do Fundo pelo NOVO ADMINISTRADOR, e taxas 
os termos da Proposta RJI, sendo certo que o novo regulamento do Fundo é de inteira responsabilidade do 

IV. Caso a deliberação do item I seja aprovada, aprovar a consolidação do Regulamento do Fundo,
contemplando as alterações acima, o qual passará a vigorar na abertura do primeiro dia útil seguinte à

V. Autorizar a definição pelos prestadores de serviço do Fundo dos procedimentos operacionais e
obrigações para a transferência da administração e substituição dos prestadores de serviço do Fundo.

VI. Aprovação para que o Administrador integre o polo passivo da ação de responsabilização, outrora 
aprovada contra o antigo gestor, já considerando os termos da proposta aprovada pelo Escritório prestador de 

troca do administrador do fundo já havia sido solicitada outras vezes por outro cotista, mas nunca ti
sido aprovada de acordo com o quorum necessário pelo regulamento do fundo. Após uma reunião apenas entre 

foi alinhado entre estes para que houvesse a mobilização pela aprovação da troca, visando 
a inclusão do atual Administrador no pólo passivo da ação de responsabilização movida pelo fundo contra os 

De acordo com o que foi deliberado na 3ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos e 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, ocorrida no dia 31/03/2021, o voto de aprovação de todas as pautas já foi 
enviado para o Administrador do Fundo. 

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS  – CNPJ 13.842.683/0001-76

RA DE VALORES S.A.,  inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.535/0001
instituição financeira com registro na Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de 
administração de carteiras sob o nº 3585, de 02 de Outubro de 1995, nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 
nº 472, de 31 de outubro de 2008, vem convidá-lo a participar da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas 

LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI O,
.(o “Fundo”), administrado por esta instituição financeira (“Administradora”), a ser 

 

000 
94 
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11.490.580/0001-69 

, atendendo a solicitação de outros cotistas, soltou um 
Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, que 

I. A substituição dos prestadores de serviços de administração, escrituração, custódia, bem como 
tesouraria do Fundo pela RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição 

30 (“NOVO ADMINISTRADOR”), nos termos da Proposta de 
Escrituração apresentada pela RJI Corretora 

II. Caso a deliberação do item I seja aprovada, a definição da data de transferência da administração e 
mo sendo em até 30 (trinta) dias contados da realização da 

Assembleia, (“Data de Transferência”), sendo certo que após a definição da Data de Transferência, esta será 

lteração integral do Regulamento do Fundo para os 
moldes do NOVO ADMINISTRADOR, em especial a alteração dos prestadores de serviços de administração, 

ADMINISTRADOR, e taxas 
de inteira responsabilidade do 

IV. Caso a deliberação do item I seja aprovada, aprovar a consolidação do Regulamento do Fundo, 
qual passará a vigorar na abertura do primeiro dia útil seguinte à Data da 

V. Autorizar a definição pelos prestadores de serviço do Fundo dos procedimentos operacionais e 
estadores de serviço do Fundo. 

VI. Aprovação para que o Administrador integre o polo passivo da ação de responsabilização, outrora 
aprovada contra o antigo gestor, já considerando os termos da proposta aprovada pelo Escritório prestador de 

troca do administrador do fundo já havia sido solicitada outras vezes por outro cotista, mas nunca tinha 
pós uma reunião apenas entre 

para que houvesse a mobilização pela aprovação da troca, visando 
a inclusão do atual Administrador no pólo passivo da ação de responsabilização movida pelo fundo contra os 

o Comitê de Investimentos e 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, ocorrida no dia 31/03/2021, o voto de aprovação de todas as pautas já foi 

76 

inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.535/0001-54, 
instituição financeira com registro na Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de 

artigo 19 da Instrução CVM 
lo a participar da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas 

LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI O, inscrito no CNPJ 
dministrado por esta instituição financeira (“Administradora”), a ser 
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realizada em primeira convocação no dia
Teams (a “Assembleia”), a fim de deliberar sobre:

  
(a) Deliberar sobre as demonstraç

de dezembro de 2020.  
 
A proposta de orientação de voto a ser dada é pela 

Independentes sobre as demonstrações financeiras da empresa Baker Tilly 4
S. S. (CRC 2SP-031.269/O-1) representada pelo, Contador, Sr. Fábio Rodrigo Muralo (CRC 1SP
A proposta será votada na reunião do Comitê de Investimentos do dia 29 de Abril de 2021.

 
 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Este relatório visou manter e simplificar a transparência na carteira de investimentos, facilitando um 

melhor acompanhamento e melhor fundamento para o posterior parecer do Comitê de Investimentos e 
Aprovação do Conselho Fiscal e acompanhamento do Conselho
os servidores ativos, aposentados e pensionistas do IpojucaPrev. Ademais, o seu principal objetivo é explanar 
as movimentações, detalhando as ações ocorridas em relação a 
de 2021, pois a mesma é um importante instrumento para a observância dos princípios de segurança, 
rentabilidade, solvência, liquidez, diversificação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência na 
aplicação dos recursos, e na avaliação 
estarão sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou questionamento que venha ocorrer referente 
às ações do setor, pois sempre prevalecerá as discu
Deliberativo e Fiscal e o trabalho em conjunto da Dir. de Investimentos
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realizada em primeira convocação no dia 19 de maio de 2021 às 15h00 , via vídeo conferência no aplicativo 
Teams (a “Assembleia”), a fim de deliberar sobre: 

Deliberar sobre as demonstraç ões Financeiras referentes ao exercício social find o em 31 

A proposta de orientação de voto a ser dada é pela Aprovação, de acordo com o Relatório dos Auditores 
Independentes sobre as demonstrações financeiras da empresa Baker Tilly 4Pertners Auditores Independentes 

1) representada pelo, Contador, Sr. Fábio Rodrigo Muralo (CRC 1SP
será votada na reunião do Comitê de Investimentos do dia 29 de Abril de 2021.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este relatório visou manter e simplificar a transparência na carteira de investimentos, facilitando um 
melhor acompanhamento e melhor fundamento para o posterior parecer do Comitê de Investimentos e 
Aprovação do Conselho Fiscal e acompanhamento do Conselho Deliberativo, além de estar disponível a todos 
os servidores ativos, aposentados e pensionistas do IpojucaPrev. Ademais, o seu principal objetivo é explanar 
as movimentações, detalhando as ações ocorridas em relação a Política de Investimento aprovada par
de 2021, pois a mesma é um importante instrumento para a observância dos princípios de segurança, 
rentabilidade, solvência, liquidez, diversificação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência na 
aplicação dos recursos, e na avaliação de seus riscos. Além disso, os servidores da Diretoria de Investimentos 

disposição para esclarecer qualquer dúvida ou questionamento que venha ocorrer referente 
às ações do setor, pois sempre prevalecerá as discussões e apontamentos dos Órgãos Consultivos; Conselho 
Deliberativo e Fiscal e o trabalho em conjunto da Dir. de Investimentos com o Comitê de Investimentos.
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, via vídeo conferência no aplicativo 

ões Financeiras referentes ao exercício social find o em 31 

, de acordo com o Relatório dos Auditores 
Pertners Auditores Independentes 

1) representada pelo, Contador, Sr. Fábio Rodrigo Muralo (CRC 1SP-212.827/O-0). 
será votada na reunião do Comitê de Investimentos do dia 29 de Abril de 2021. 

Este relatório visou manter e simplificar a transparência na carteira de investimentos, facilitando um 
melhor acompanhamento e melhor fundamento para o posterior parecer do Comitê de Investimentos e 

Deliberativo, além de estar disponível a todos 
os servidores ativos, aposentados e pensionistas do IpojucaPrev. Ademais, o seu principal objetivo é explanar 

de Investimento aprovada para o ano 
de 2021, pois a mesma é um importante instrumento para a observância dos princípios de segurança, 
rentabilidade, solvência, liquidez, diversificação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência na 

de seus riscos. Além disso, os servidores da Diretoria de Investimentos 
disposição para esclarecer qualquer dúvida ou questionamento que venha ocorrer referente 

gãos Consultivos; Conselho 
com o Comitê de Investimentos. 
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PARECER Nº 04/2021 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 

Os membros participantes da 4ª Reunião Ordinária de 2021 do Comitê de Investimentos 
do IpojucaPrev, que ocorreu on-line na data de 29 de abril de 2021, no desempenho de suas 
competências de que trata o Decreto Municipal N° 269 de 18 de janeiro de 2016, e suas 
alterações posteriores, após examinarem o Relatório Mensal de Acompanhamento da 
Política de Investimentos referente a competência de março, deliberam por sua 
APROVAÇÃO final, sem nenhuma ressalva ou alteração. Salientamos que a ata da referida 
reunião, assim como o Relatório de acompanhamento da Política de Investimentos, estarão 
disponíveis no site da autarquia, podendo ser acessado por qualquer interessado. 

 
 

Ipojuca-PE, 30 de abril de 2021 

 

 

 

Eduardo José da Silva 
Matrícula n° 7999383/2 

Presidente do Comitê de Investimentos 
 

 

TacytoThemystocles M. de Azevedo 
Matrícula n° 69724 

Membro Titular do Comitê de Investimentos 
 
 
 
 

Marcelo Vilas Boas Marinheiro da Silva 
Matrícula n° 66614/1 

Membro Titular do Comitê de Investimentos 
 
 
 
 

Aline Melo de Freitas 
Matrícula n° 1286/1 

Membro Titular do Comitê de Investimentos 
 
 
 
 

Maurison da Costa Gomes 
Matrícula n° 2950/3 

Membro Titular do Comitê de Investimentos 
 

 

 

 

 

 

Agrinaldo Araujo Junior 
Matrícula n° 67185/1 

Membro Suplente do Comitê de Investimentos 
 

 
 

Liliana Correia de Araújo 
Matrícula n° 635 

Membro Suplente do Comitê de Investimentos 
 
 

 
 

Vanusa Souza Nascimento 
Matrícula n° 66613/1 

Membro Suplente do Comitê de Investimentos 
 
 

 
 

Albérico Henrique dos Santos 
Matrícula n° 1276/1 

Membro Suplente do Comitê de Investimentos 
 

 
 
 

Diego Sóstenes da Costa 
Matrícula n° 66997/1 

Membro Suplente do Comitê de Investimentos 
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C EN Á R I O  E CO NÔ M I C O C e n á r i o  i n t e r n a c i o n a l

Os EUA se tornam referência mundial em processo de vacinação contra a COVID-19 e têm queda significativa no número de novos casos e novas
internações.

O presidente Joe Biden trabalha para aprovar um pacote de estímulos adicionais de US$ 3 trilhões. A medida tem como foco principal os setores de
infraestrutura e energias renováveis. Parte do pacote será custeado através da elevação de tributos sobre empresas.

No cenário americano temos ainda fortes estímulos fiscais e monetários, com as autoridades do país prevendo risco pequeno e controlado para
inflação. O FED decidiu manter a taxa de juros no patamar atual e anunciou que manterá os estímulos por um longo período. Com isto, as expectativas
inflacionárias de mercado se elevaram, o que levou a uma nova alta nos juros de longo prazo nos Estados Unidos.

Alguns países europeus têm programas de vacinação bem desenvolvidos e já iniciam um processo de flexibilização das atividades, enquanto outros,
que apresentam baixo nível de vacinação, vivem na iminência de uma terceira onda de contaminação.

A possibilidade de uma terceira onda de COVID-19 levou a forte oscilação no mercado de petróleo. O WTI chegou a cair mais de 3% no mês. Apesar
disto, os principais índices acionários da Europa apresentaram alta no mês: o índice DAX (Frankfurt) fechou com alta de 8,86%, o FTSE (Londres) com
3,55% e o Euro Stoxx 50 subiu 7,78%.
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C EN Á R I O  E CO NÔ M I C O C e n á r i o  n a c i o n a l

Segundo dados divulgados pelo IBGE, o IPCA foi de 0,86% em fevereiro, acumulando 5,20% nos últimos 12 meses, uma taxa muito próxima ao teto da
meta de inflação. O grupo de transportes foi o que mais impactou o índice geral, reflexo da alta considerável nos preços dos combustíveis.

O Brasil vive o pior momento da pandemia, com mais de 4 mil mortes diárias por COVID-19, o que tem impactado muito negativamente as expectativas
dos agentes econômicos. As estimativas mais recentes de mercado apontam forte deterioração nos indicadores de 2021, e já refletem nos dados para
2022.

Nos dias 16 e 17 de março, o COPOM se reuniu e decidiu por unanimidade elevar em 0,75 p.p a taxa Selic, chegando a 2,75% a.a. O Comitê entende que o
atual cenário impõe um aumento no balanço de risco, com elevação nas projeções de inflação para níveis próximos ao limite superior da meta em 2021.

No dia 08 de março, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou a anulação de todas as decisões tomadas pela 13º Vara Federal de
Curitiba (PR) nas ações contra o ex-presidente Lula. A decisão, junto à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, votada no plenário do Supremo, tornou possível a
candidatura do ex-presidente, ampliando a polarização dos grupos de esquerda e direita no país.

A escolha, que alterou o cenário eleitoral para 2022, refletiu negativamente no mercado financeiro. O Ibovespa chegou a cair quase 4,0%, no dia da
decisão do ministro.

Apesar da instabilidade interna, o Ibovespa se manteve no campo positivo e fechou o mês com alta de 6,00%. A forte desvalorização cambial levou os
ativos brasileiros a preços mais atrativos para o investidor internacional, o que gerou um grande fluxo de capitais para o país e refletiu positivamente na
bolsa de valores.

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | ABR/21
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C EN Á R I O  E CO NÔ M I C O C e n á r i o  n a c i o n a l

Novamente, os índices de renda fixa apresentaram queda durante o mês em função do agravamento do cenário interno. Além disto, a elevação da Selic em
0,75 p.p, veio acima das expectativas de mercado, o que levou a uma abertura nas curvas de juros. Alguns títulos públicos chegaram fechar o mês em
queda superior a 7%.

Março foi mais um mês de desvalorização cambial no país, diante da elevação no risco Brasil. Em função do avanço da pandemia no território nacional, o
dólar fechou o mês em alta de 3,02%.

O índice Global BDRX, que passou boa parte do mês no campo negativo, reverteu para o campo positivo com a alta do dólar e, novamente, foi um dos
destaques com uma rentabilidade de 3,08%.
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C O MP O S I Ç ÃO  DA  CA RT E I R A  R EN DA  F I X A M a r ç o / 2 1

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | ABR/21

Produto / Fundo
Disponibilidade

Carência Saldo Particip. S/ Total
Qtde. % S/ PL do 

Fundo
RESOLUÇÃO - 3.922

Resgate Cotistas

BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA D+1 Não há 1.221.561,28 0,39% 163 0,44% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 16/08/2024 3.383.654,00 1,07% 104 0,75% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2022 201.338,81 0,06% 165 0,08% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF D+0 Não possui 45.361.351,89 14,35% 917 0,29% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVI D+0 16/05/2023 2.194.843,77 0,69% 51 0,63% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RF PREVI D+0 15/08/2022 1.338.891,51 0,42% 95 0,26% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 15/08/2024 2.184.924,69 0,69% 74 0,16% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP D+2 Não há 21.553.596,09 6,82% 17.134 1,77% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVI D+0 15/08/2024 2.119.601,33 0,67% 93 0,50% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 15/08/2024 1.514.007,46 0,48% 6 4,09% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 15/08/2030 3.257.560,42 1,03% 26 1,11% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP D+2 Não há 13.145.122,98 4,16% 2.096 7,46% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVI D+0 15/08/2022 1.570.022,64 0,50% 45 0,79% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 Não há 27.642.281,21 8,75% 1.345 0,28% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVI D+3 Não há 44.470.041,34 14,07% 607 0,47% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP D+0 Não há 9.636.907,61 3,05% 426 0,49% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF D+0 Não há 522.873,60 0,17% 301 0,09% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF D+4 Não há 21.163.349,81 6,70% 195 1,50% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP Não se aplica Não há 1.684,07 0,00% 0,00% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'

AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CP D+5 Não há 4.281.074,09 1,35% 2.658 2,69% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'
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C O MP O S I Ç ÃO  DA  CA RT E I R A  R EN DA  VA R I Á V E L

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | ABR/21

M a r ç o / 2 1

Produto / Fundo
Disponibilidade

Carência Saldo Particip. S/ Total
Qtde. % S/ PL do 

Fundo
RESOLUÇÃO - 3.922

Resgate Cotistas

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES D+4 Não há 10.315.360,35 3,26% 10.053 1,27% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES D+33 23/08/2017 7.850.754,19 2,48% 166 0,80% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES D+4 Não há 3.536.116,85 1,12% 328 0,82% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES D+4 Não há 6.889.034,72 2,18% 1.665 0,32% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES D+24 Não há 4.672.722,21 1,48% 39.215 0,11% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES D+4 Não há 7.446.069,19 2,36% 13.594 0,66% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES D+4 Não há 6.306.867,78 2,00% 197 0,86% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTI FIC AÇÕES D+4 ou D+33 Não há 5.050.151,45 1,60% 6.211 0,18% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES D+15 Não há 6.198.493,92 1,96% 6.156 0,53% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP D+4 Não há 14.736.353,08 4,66% 17.072 0,71% Artigo 8º, Inciso III

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULT LP D+1 Não há 7.709.607,76 2,44% 10.127 0,65% Artigo 8º, Inciso III

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 2.709.697,54 0,86% 21 1,97% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 34.166,11 0,01% 33 0,43% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP Não se aplica Não se aplica 1.404.168,41 0,44% 0,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 S/Info Não se aplica 2.527.304,83 0,80% 4,94% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

SOCOPA FII - REIT11 Não se aplica Não se aplica 2.469.105,75 0,78% 8,44% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES D+4 Não há 19.388.365,94 6,14% 290 0,71% Artigo 9º - A, Inciso III

PL TOTAL 316.009.028,68 100,00% 

D4Sign a20acbfe-074b-4176-bfda-d04591c00571 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



CAR T E I R A P o r  e n q u a d r a m e n t o  ( % )  

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | ABR/21

ENQUADRAMENTO VALOR (R$) % TOTAL ALVO MÁXIMO

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' - FI 100% TN 180.795.707,03 57,21% 50,00% 100,00%

Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' Ações Livres 58.265.570,66 18,44% 18,00% 20,00%

Artigo 8º, Inciso III - Multimercado 22.445.960,84 7,10% 5,00% 10,00%

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' - FI Renda Fixa geral 21.686.223,41 6,86% 5,00% 40,00%

Artigo 9º - A, Inciso III - FI Ações BDR Nível I 19.388.365,94 6,14% 4,00% 10,00%

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' - FII 4.996.410,58 1,58% 1,00% 5,00%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' - Crédito Privado 4.281.074,09 1,35% 1,00% 5,00%

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' - FIP 4.148.032,06 1,31% 1,00% 5,00%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' 1.684,07 0,00% 1,00% 5,00%

TOTAL 316.009.028,68 100,00% - -

57.21% 18.44%

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' - FI 100% TN Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' Ações Livres

Artigo 8º, Inciso III - Multimercado Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' - FI Renda Fixa geral

 Artigo 9º - A, Inciso III - FI Ações BDR Nível I Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' - FII

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' - Crédito Privado Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' - FIP

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
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CAR T E I R A P o r  i n s t i t u i ç ã o  g e s t o r a  ( % )  

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | ABR/21

44.70% 16.42% 14.24% 10.87%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. BRADESCO ASSET MANAGEMENT

ITAÚ UNIBANCO VINCI PARTNERS

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS AZ QUEST INVESTIMENTOS

SINGULARE INVEST LAD CAPITAL

BNB BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA
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CAR T E I R A

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | ABR/21

P o r  i n s t i t u i ç ã o  g e s t o r a  ( % )  

INSTITUIÇÃO VALOR (R$) % TOTAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 141.269.949,39 44,70%

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 51.894.739,40 16,42%

SUL AMERICA INVESTIMENTOS 45.014.079,42 14,24%

BRADESCO ASSET MANAGEMENT 34.359.252,31 10,87%

ITAÚ UNIBANCO 8.208.839,06 2,60%

VINCI PARTNERS 7.850.754,19 2,48%

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS 6.564.158,91 2,08%

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS 6.198.493,92 1,96%

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS 5.237.002,37 1,66%

AZ QUEST INVESTIMENTOS 4.281.074,09 1,35%

SINGULARE INVEST 2.470.789,82 0,78%

LAD CAPITAL 1.404.168,41 0,44%

BNB 1.221.561,28 0,39%

BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS 34.166,11 0,01%

TOTAL 316.009.028,68 100,00%
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CAR T E I R A

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | ABR/21

P o r  í n d i c e  ( % )

35.12%
10.30% 8.75% 8.08% 7.88% 6.14%

GESTÃO ATIVA AÇÕES - LIVRES/VALOR/ATIVO IRF-M 1 IMA-B 5

IMA-B AÇÕES - EXTERIOR MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO AÇÕES - SMALL / MID CAPS

AÇÕES - DIVIDENDOS IRF-M MULTIMERCADO - EXTERIOR FUNDO IMOBILIÁRIO

CRÉDITO PRIVADO FIP IMA-B 5+ CDI

FIDC
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CAR T E I R A

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | ABR/21

P o r  í n d i c e  ( % )

INDICES VALOR (R$) % TOTAL

GESTÃO ATIVA 110.994.743,04 35,12%

AÇÕES - LIVRES/VALOR/ATIVO 32.543.595,71 10,30%

IRF-M 1 27.642.281,21 8,75%

IMA-B 5 25.532.805,86 8,08%

IMA-B 24.894.758,70 7,88%

AÇÕES - EXTERIOR 19.388.365,94 6,14%

MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO 14.736.353,08 4,66%

AÇÕES - SMALL / MID CAPS 14.335.103,91 4,54%

AÇÕES - DIVIDENDOS 11.386.871,04 3,60%

IRF-M 9.636.907,61 3,05%

MULTIMERCADO - EXTERIOR 7.709.607,76 2,44%

FUNDO IMOBILIÁRIO 4.996.410,58 1,58%

CRÉDITO PRIVADO 4.281.074,09 1,35%

FIP 4.148.032,06 1,31%

IMA-B 5+ 3.257.560,42 1,03%

CDI 522.873,60 0,17%

FIDC 1.684,07 0,00%

TOTAL 316.009.028,68 100,00%
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R EN TA B I L I DA D E

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | ABR/21

M a r ç o / 2 1

0.04%

-0.84% -1.45%

0.34%

-0.46%
-1.17%

0.20% 0.29%

-0.38%

6.00%

3.08%

1.42%

IRF-M 1 IRF-M IRF-M 1 + IMA-B 5 IMA-B IMA-B 5 + CDI IDKA IPCA 2A IMA-GERAL
EX-C

IBOVESPA GLOBAL BDRX

Março Meta março
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R EN TA B I L I DA D E  AC U MU L ADA

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | ABR/21

M a r ç o / 2 1

0.13%

-2.80%
-4.77%

-0.15%

-2.81%
-5.10%

0.49%

-0.05%
-1.64% -2.00%

13.67%

3.36%

IRF-M 1 IRF-M IRF-M 1 + IMA-B 5 IMA-B IMA-B 5 + CDI IDKA IPCA 2A IMA-GERAL
EX-C

IBOVESPA GLOBAL BDRX

Rentabilidade acumulada Meta acumulada
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R EN TA B I L I DA D E  AC U MU L ADA

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | ABR/21

M a r ç o / 2 1

Mês Meta atuarial Rentabilidade Meta acumulada Rentabilidade acumulada

Janeiro 0,67% -0,74% 0,67% -0,74%

Fevereiro 1,24% -0,93% 1,92% -1,66%

Março 1,42% 0,87% 3,37% -0,81%

-0.81%

3.37%

Janeiro Fevereiro Março

Rentabilidade acumulada Meta acumulada
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C O MP O S I Ç ÃO  DA  CA RT E I R A

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | ABR/21

R i s c o  X  R e t o r n o

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0%

MV 21 du
Sharpe - CDI

Treynor -
CDI/IMA GERAL 

EX-C

Retorno

Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVI -0,42% 3,58% 1,70% -1,89 -0,06 -1,88% -1,76% 1,51% 4,63% 13,27% -1,88%

BRADESCO ALOC DINÂMICA FIC RF -0,54% 3,58% 1,70% -2,26 -0,07 -2,07% -1,97% 1,10% 4,23% 12,01% -2,07%

CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 0,30% 2,86% 1,36% 0,40 0,01 -0,18% -0,08% 2,03% 5,62% 19,24% -0,18%

IMA Geral ex-C -0,38% 3,18% 1,51% -2,00 -0,06 -1,64% -1,53% 1,35% 4,40% 12,86% -1,64%

O RPPS adota a metodologia do VaR Value-at-Risk como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõe a

carteira. Serão observadas as referências abaixo estabelecidas e realizadas reavaliações destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas

forem ultrapassadas.

Segmento de Renda Fixa: 3,5% (três e meio por cento) do valor alocado neste segmento.

Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado neste segmento.

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0%

MV 21 du
Sharpe - CDI

Treynor - CDI/S&P 500 
(moeda local)

Retorno

Ano 3 meses
6

meses
12 meses 24 meses 36 meses

CAIXA BOLSA AMEFI MULTI LP 4,05% 16,01% 7,60% 2,66 0,47 6,80% 6,87% 18,49% 54,46% 38,08% -

S&P 500 (Moeda Original) 4,24% 16,56% 7,86% 2,70 0,45 5,77% 6,60% 18,54% 56,32% 40,17% 52,07%
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C O MP O S I Ç ÃO  DA  CA RT E I R A

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | ABR/21

R i s c o  X  R e t o r n o

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% 
MV 21 du

Sharpe - CDI
Treynor -

CDI/IMA-B

Retorno

Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA -0,41% 6,10% 2,90% -1,07 -0,07 -2,60% -2,40% 4,03% 9,23% 18,31% 32,29%

SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP -0,58% 8,42% 4,00% -0,97 -0,07 -2,67% -2,37% 4,82% 10,36% 18,88% 36,27%

IMA-B -0,46% 6,62% 3,14% -1,07 -0,07 -2,81% -2,58% 4,89% 10,56% 20,48% 36,96%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% 
MV 21 du

Sharpe - CDI
Treynor -

CDI/IMA-B

Retorno

Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

BB TP IPCA FI RF PREVI 0,38% 3,75% 1,78% 0,53 0,02 -0,19% -0,00% 2,93% 10,04% 21,25% 33,35%

BB TP IPCA I FI RF PREVI 0,40% 2,50% 1,19% 0,87 0,04 0,68% 0,84% 3,72% 10,57% 20,61% 32,09%

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RF PREVI 0,24% 3,89% 1,85% 0,14 0,01 -0,35% -0,12% 3,14% 8,72% 18,24% 29,15%

CAIXA 2024 IV TP FI RF -2,64% 8,88% 4,22% -3,50 -4,95 -2,91% -2,55% 0,05% -27,27% -25,07% -22,53%

CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF 0,07% 5,87% 2,79% -0,22 -0,01 -3,92% -3,62% 0,01% 4,39% 10,31% 14,56%

BTG PACTUAL 2024 TP FI RF 0,07% 5,87% 2,79% -0,22 -0,01 -3,90% -3,60% 0,03% 4,39% 9,90% 14,69%

SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI 
RENDA FIXA LP

-0,34% 7,11% 3,38% -0,80 -0,03 -1,39% -1,09% 1,57% 6,69% 16,31% 27,33%

IMA-B 5 0,34% 3,70% 1,76% 0,44 0,02 -0,15% 0,05% 3,41% 9,27% 18,63% 29,79%
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C O MP O S I Ç ÃO  DA  CA RT E I R A

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | ABR/21

R i s c o  X  R e t o r n o

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% 
MV 21 du

Sharpe - CDI
Treynor - CDI/IMA-

B5+
Retorno

Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF -1,28% 8,93% 4,24% -1,78 -0,18 -7,14% -7,09% 1,46% 4,69% 10,29% 19,81%

IMA-B 5+ -1,17% 9,71% 4,61% -1,51 -0,15 -5,10% -4,84% 6,05% 11,67% 21,24% 41,90%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0%

MV 21 du
Sharpe - CDI Treynor - CDI/IBOV

Retorno
Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

BTG PACTUAL ABS INSTI FIC AÇÕES 1,72% 28,01% 13,30% 0,72 0,18 -1,46% -1,20% 11,70% 57,19% 41,93% 65,10%

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES 0,16% 22,35% 10,61% 0,09 0,02 -5,50% -5,69% 14,67% 50,66% 10,58% 27,33%

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES 8,97% 19,47% 9,24% 4,83 1,18 1,99% 1,57% 20,90% 41,59% 33,20% 63,68%

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 2,12% 21,23% 10,08% 1,08 0,27 1,10% 1,77% 20,78% 54,32% 30,49% 52,90%

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES 2,52% 21,81% 10,36% 1,25 0,30 -4,28% -4,52% 11,92% 42,75% 11,28% 35,08%

Ibovespa 6,00% 23,40% 11,11% 2,75 0,64 -2,00% -2,32% 23,21% 58,84% 22,24% 39,17%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% 
MV 21 du

Sharpe - CDI
Treynor -

CDI/BDR
Retorno

Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

CAIXA INSTI FI AÇÕES BDR NÍVEL I 3,43% 22,58% 10,72% 1,65 0,38 13,29% 12,50% 16,10% 72,02% 108,61% 167,28%

Global BDRX 3,08% 22,81% 10,83% 1,47 0,34 13,67% 13,13% 17,03% 73,00% 109,56% 172,97%

D4Sign a20acbfe-074b-4176-bfda-d04591c00571 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



C O MP O S I Ç ÃO  DA  CA RT E I R A

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | ABR/21

R i s c o  X  R e t o r n o

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0%

MV 21 du
Sharpe - CDI Treynor - CDI/CDI

Retorno
Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

CAIXA RV 30 FI MULTI LP 1,58% 6,40% 3,04% 2,37 -0,00 -0,15% -0,21% 5,90% 14,79% 12,68% 21,42%

CDI 0,20% 0,02% 0,01% 0,00 0,00 0,49% 0,50% 0,97% 2,25% 7,78% 14,67%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0%

MV 21 du
Sharpe - CDI

Treynor -
CDI/SMLL

Retorno

Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

BRADESCO MID SMALL CAPS FIA 5,98% 11,82% 5,61% 7,59 0,96 5,54% 6,16% 15,32% 40,39% 40,46% 67,13%

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIA 5,83% 10,63% 5,05% 8,21 0,94 4,85% 6,62% 19,34% 49,26% 45,84% 57,36%

SMLL 6,20% 11,31% 5,37% 8,21 0,93 5,26% 7,32% 20,75% 54,85% 52,40% 69,92%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0%

MV 21 du
Sharpe - CDI

Treynor -
CDI/IDIV

Retorno
Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

CAIXA VALOR DIVI RPPS FIC AÇÕES 3,12% 28,63% 13,60% 1,24 0,33 -0,41% -0,13% 15,14% 47,75% 33,63% 63,88%

ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES 4,73% 30,52% 14,49% 1,74 0,42 -0,93% -0,72% 20,38% 53,90% 38,55% 51,47%

IDIV 4,56% 31,77% 15,08% 1,62 0,40 -0,88% -0,70% 21,40% 58,07% 44,87% 63,47%

D4Sign a20acbfe-074b-4176-bfda-d04591c00571 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



C O MP O S I Ç ÃO  DA  CA RT E I R A

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | ABR/21

R i s c o  X  R e t o r n o

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0%
MV 21 du

Sharpe - CDI
Treynor - CDI/IRF-

M1
Retorno

Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

CAIXA IRF-M 1 TP RF 0,01% 0,44% 0,21% -4,76 -0,02 0,05% 0,07% 0,70% 2,36% 8,88% 16,03%

IRF-M 1 0,04% 0,43% 0,21% -3,97 -0,01 0,13% 0,15% 0,83% 2,59% 9,33% 16,71%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% 
MV 21 du

Sharpe - CDI
Treynor - CDI/IRF-

M
Retorno

Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

CAIXA IRF-M TP FI RF LP -0,89% 4,02% 1,91% -2,95 -0,18 -2,79% -2,70% -0,74% 2,59% 13,08% 23,26%

IRF-M -0,84% 3,92% 1,86% -2,91 -0,18 -2,80% -2,72% -0,69% 2,76% 13,59% 24,09%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% 
MV 21 du

Sharpe - CDI Treynor - CDI/CDI
Retorno

Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

AZ QUEST VALORE FI RENDA FIXA CP 0,38% 0,36% 0,17% 5,48 0,00 1,56% 1,61% 2,59% 6,30% 5,37% 12,63%

CAIXA DISPONIBILIDADES FIC RF 0,12% 0,02% 0,01% -37,42 0,00 0,28% 0,29% 0,55% 1,40% 5,99% 11,82%

CDI 0,20% 0,02% 0,01% 0,00 0,00 0,49% 0,50% 0,97% 2,25% 7,78% 14,67%
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FUNDOS DE INVESTIMENTOS
22 fundos (com liquidez)

15 fundos (sem liquidez imediata)

37 fundos (total)

PATRIMÔNIO
R$ 276,2 milhões (com liquidez até 30 dias)

R$ 12,9 milhões (de 30 a 365 dias)

R$ 17,8 milhões  (acima de 365 dias)

R$ 9,1 milhões (Fundos estressados/

ilíquidos)

R$ 316,00 milhões (total)

INSTITUIÇÕES GESTORAS: 14 (total)

M a r ç o / 2 1
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APR Valor Movimentação CNPJ Fundo Nome Fundo
Data 

Efetivação
Alçada de deliberação

044/2021 R$        1.298,00 Resgate 16.841.067/0001-99 SOCOPA FII - REIT11 03/03/2021 Venda de cotas do Fundo Imobiliário

049/2021 R$      36.797,79 Cupom 23.176.675/0001-91
BTG PACTUAL 2024 

TÍTULOS PÚBLICOS FI 
RENDA FIXA

10/03/2021 Amortização de Fundo

052/2021 R$        7.798,59 Amortização 13.842.683/0001-76
VECTOR QUELUZ 

LAJES CORPORATIVAS 
FII - VLJS11

11/03/2021 Amortização de Fundo Imobiliário

053/2021 R$    279.595,45 Amortização 13.842.683/0001-76
VECTOR QUELUZ 

LAJES CORPORATIVAS 
FII - VLJS11

11/03/2021

Recebimento da 4ª parcela de amortização do 
reembolso das cotas "tipo A" do Fundo. De acordo 

com o comunicado ao mercado divulgado pela 
Administradora do fundo, o valor da cota para 
amortização foi o do dia 09/03/2021, conforme 

disposto no Art.22 §3 do Regulamento.

054/2021 R$      36.797,79 Aplicação 11.977.794/0001-64

BTG PACTUAL 
ABSOLUTO 

INSTITUCIONAL FIC 
AÇÕES

15/03/2021
Aplicação de saldo proveniente de pagamento do 

Cupom (APR 049/2021)

056/2021 R$ 1.700.000,00 Aplicação 30.036.235/0001-02
CAIXA INDEXA BOLSA 

AMERICANA FI 
MULTIMERCADO LP

17/03/2021 Reunião CI 02/2021

063/2021 R$    137.949,14 Amortização 13.842.683/0001-76
VECTOR QUELUZ 

LAJES CORPORATIVAS 
FII - VLJS11

30/03/2021

Recebimento da 5ª parcela de amortização do 
reembolso das cotas "tipo A" do Fundo. De acordo 

com o comunicado ao mercado divulgado pela 
Administradora do fundo, o valor da cota para 
amortização foi o do dia 30/03/2021, conforme 

disposto no Art.22 §3 do Regulamento.
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O presidente americano Joe Biden anunciou que elevará a tributação sobre ganhos de capital nos EUA, o que gerou instabilidade na bolsa
de valores do país.

O PIB da China cresceu 13,8% no primeiro trimestre de 2021, na comparação com o mesmo período de 2020. Passado o primeiro trimestre
de 2020, onde percebeu-se os impactos econômicos da pandemia no país, a China apresentou forte recuperação econômica.

PMI de abril da zona do euro vem acima das expectativas, e apresenta otimismo com economia europeia nos próximos meses.

No cenário nacional, governo aprova com vetos o orçamento para 2021 e Ministério da Economia prevê déficit primário de R$ 286 bi no
ano. Após destrave do orçamento, cresce o otimismo com a retomada de debates sobre reformas.

No âmbito político, senado abriu a CPI da Covid, para investigar a atuação dos governantes quanto a pandemia. STF confirma a anulação da
condenação do ex-presidente Lula e tem maioria para confirmar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro.

Em meio ao pior momento da pandemia no país, o otimismo internacional e a desvalorização cambial tem gerado fluxos de capitais para a
bolsa brasileira e o Ibovespa retomou os 120.000 pontos
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PREVISÃO DE SALDO PARA APLICAÇÃO - ABRIL/2021

1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO PREVISÃO DE 
CRÉDITO PATRONAL SUPLEMENTA

R SERVIDOR TOTAL

CAMARA CONSOLIDADO 09/04/2021 47.709,36 62.949,85 46.034,05 156.693,26 
FMAS CONSOLIDADO 09/04/2021 5.825,36 7.686,24 5.663,54 19.175,14 
FMS CONSOLIDADO 09/04/2021 418.487,70 552.171,28 406.863,30 1.377.522,28 
PMI CONSOLIDADO 09/04/2021 1.250.248,99 1.649.634,09 452.878,02 3.352.761,10 

FUNDEB CONSOLIDADO 09/04/2021 762.640,44 762.640,44 
IPOJUCAPREV CONSOLIDADO 09/04/2021 2.676,02 3.530,86 2.601,69 8.808,57 

SALDO ==> 5.677.600,79 
2. REPASSE

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO PREVISÃO DE 
CRÉDITO OBSERVAÇÃO TOTAL

PMI - PODER 
EXECUTIVO CONSOLIDADO 27/04/2021 352.210,37 

PMI - PODER 
LEGISLATIVO CONSOLIDADO 27/04/2021 8.577,75 
QUINQUENIO 

JUDICIAL CONSOLIDADO 27/04/2021 59.627,92 
COMPREV CONSOLIDADO 08/04/2021 17.175,28 

SALDO ==> 360.788,12 
3. PARCELAMENTO

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO PREVISÃO DE 
CRÉDITO OBSERVAÇÃO TOTAL

FMS AGUAR. CREDITO 30/04/2021 27.596,88 
PMI CONSOLIDADO 26/04/2021 55.258,69 

SALDO ==> 82.855,57 
4. DESPESAS

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO PREVISÃO DE 
CRÉDITO OBSERVAÇÃO TOTAL

FOLHA DE 
PAGAMENTO CONSOLIDADO 23/03/2021 3.939.599,64 

RPPS FUNPREI CONSOLIDADO 23/03/2021 -113.783,26 
TAXA 

ADMINISTRATIVA CONSOLIDADO 30/03/2021 326.442,24 
SALDO ==> 4.152.258,62 

5. RESUMO

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO PREVISÃO DE 
CRÉDITO OBSERVAÇÃO TOTAL

RECEITA (1 + 2 + 3) PREVISÃO VÁRIOS 6.121.244,48 

DESPESAS (4) PREVISÃO 23/03/2021 4.152.258,62 
PREVISÃO DE SALDO PARA APLICAÇÃO ==> 1.968.985,86 
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A l o c a ç ã o

Resgate dos fundos BRADESCO SELECTION e SULAMÉRICA EQUITIES para investir no SULAMÉRICA SELECTION e no BTG ABSOLUTO, conforme quadro acima;
Resgate do CAIXA IRF-M, somado ao REPASSE PREVIDENCIÁRIO para investir no CAIXA BOLSA AMERICANA;

RESGATES/DISPONIBILIDADE

Produto/ Fundo Valor (R$)

REPASSE PREVIDENCIÁRIOS 1.968.985,86

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES Resgate total

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES 6.000.000,00

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP 3.000.000,00

TOTAL 17.266.061,88

APLICAÇÃO

Produto/ Fundo Valor (R$)

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTI FIC AÇÕES 3.297.076,02

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES 9.000.000,00

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULT LP 4.968.985,86

TOTAL 17.266.061,88
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E s t r a t é g i a  d e  A l o c a ç ã o

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES: Trata-se de um fundo de investimento em ações, que investe integralmente em cotas do
SULAMÉRICA SELECTION FIA, que por sua vez investe em um carteira descorrelacionada do Ibovespa, contemplando ações de empresas
de pequena, média e grande capitalização, com foco maior em ações de média capitalização, que tenham grande potencial de
valorização. O fundo utiliza o IVBX-2 como benchmark

IVBX-2: O objetivo do IVBX 2 é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos 50 ativos selecionados em uma relação
classificada em ordem decrescente por liquidez, de acordo com seu Índice de Negociabilidade (medido no período de vigência das
três carteiras anteriores). Não integrarão a carteira os ativos que apresentem os dez Índices de Negociabilidade mais altos, nem
aqueles emitidos pelas empresas com os dez maiores valores de mercado da amostra.

O SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES se enquadra no artigo 8º, Inciso II, alínea da Resolução CMN nº 3.922/2010, que prevê 20%
do total de recursos investidos por um RPPS como limite máximo de alocação.
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O gráfico acima aponta a correlação entre os ativos listados. Este número oscila de -100 a 100, sendo 0 nenhuma correlação entre os ativos, -100 correlação
totalmente inversa e 100 perfeita correlação entre os ativos.

Podemos perceber que quase todos os ativos listados apresentam alta correlação entre si, sendo fundos de estratégia iguais (Dividendos e Small Cap) de propostas
distintas. Isto significa que o comportamento dos referidos fundos, na alta ou na baixa de mercado, serão similares.

Diante de uma situação como esta, a teoria de finanças nos ensina a optar pelo fundo que tenha um desempenho superior, já que o comportamento entre eles tendem
a ser o mesmo.
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Obs: O Sulamérica Seléction FIC Ações investe 
integralmente em cotas do Sulamérica
Selection FIA, que tem histórico maior. Por isto 
utilizamos o fundo master para esta análise 
comparativa.
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AÇÕES LIVRE: Percebemos que o SULAMÉRICA SELECTION se destaca em todos os critérios analisados e tem o seu desempenho superior muito
destacado no gráfico de rentabilidade. Além disto, o BTG ABSOLUTO apresenta rentabilidade alta nos períodos mais longos e apresenta uma estratégia
distinta da estratégia do SULAMÉRICA SLECTION.

Diante disto, acreditamos que seja oportuno elevar a alocação nos referidos fundos, retirando posições que não tem desempenhado muito bem na
análise comparativa.
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A b r i l / 2 1C O MP O S I Ç ÃO  DA  CA RT E I R A  R E N DA  F I X A

Produto / Fundo
Disponibilidade

Carência Saldo Particip. S/ Total
Qtde. % S/ PL do 

Fundo
RESOLUÇÃO - 3.922

Resgate Cotistas

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 15/08/2024 1.555.062,51 0,49% 6 4,09% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVI D+3 Não há 44.658.116,67 14,11% 591 0,47% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP D+2 Não há 13.190.036,53 4,17% 2.138 5,28% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 15/08/2024 2.183.378,49 0,69% 74 0,16% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVI D+0 15/08/2024 2.114.444,41 0,67% 93 0,50% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 15/08/2030 3.299.702,10 1,04% 27 0,91% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA D+1 Não há 1.226.624,90 0,39% 156 0,46% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVI D+0 16/05/2023 2.186.630,76 0,69% 51 0,63% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF D+0 Não possui 45.225.201,73 14,29% 892 0,37% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RF PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2022 1.333.598,87 0,42% 95 0,26% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP D+2 Não há 21.678.717,98 6,85% 18.539 1,79% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 16/08/2024 3.381.278,00 1,07% 104 0,75% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVI D+0 15/08/2022 200.553,75 0,06% 165 0,08% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP D+0 Não há 6.723.189,55 2,12% 443 0,40% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVI D+0 15/08/2022 1.563.892,51 0,49% 45 0,79% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 Não há 27.639.743,66 8,73% 1.348 0,26% Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA D+0 Não há 51.418,97 0,02% 299 0,09% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+4 Não há 21.278.679,54 6,72% 196 1,53% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP Não se aplica Não há 5.317,85 0,00% 23 0,00% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
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A b r i l / 2 1C O MP O S I Ç Ã O  DA  CA R T E I R A  R E N DA  VA R I Á V E L

Produto / Fundo
Disponibilidade

Carência Saldo Particip. S/ Total
Qtde. % S/ PL do 

Fundo
RESOLUÇÃO - 3.922

Resgate Cotistas

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES D+32 Não há 9.000.000,00 2,84% 97 4,13% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+4 ou D+33 Não há 8.225.413,21 2,60% 6.283 0,19% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES D+15 Não há 5.688.037,90 1,80% 6.805 0,50% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES D+4 Não há 6.680.696,59 2,11% 1.800 0,32% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES D+4 Não há 3.311.675,63 1,05% 347 0,76% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES D+24 Não há 4.575.815,19 1,45% 41.775 0,11% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES D+33 23/08/2017 7.433.185,50 2,35% 160 0,80% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES D+4 Não há 7.109.739,63 2,25% 14.571 0,61% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES D+4 Não há 4.062.006,83 1,28% 11.350 1,12% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP D+4 Não há 14.507.133,46 4,58% 17.962 0,58% Artigo 8º, Inciso III

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI LP D+1 Não há 10.741.016,12 3,39% 7.302 0,49% Artigo 8º, Inciso III

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 34.318,51 0,01% 33 0,43% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP Não se aplica Não se aplica 1.405.768,79 0,44% 0,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 2.711.997,55 0,86% 21 1,97% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

SOCOPA FII - REIT11 Não se aplica Não se aplica 2.606.500,41 0,82% 7,56% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 S/Info Não se aplica 2.922.745,41 0,92% 5,74% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

D+6 du Não há
3.850.000,00

1,22%
8.100 0,73%

Artigo 9º - A, Inciso II

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO              
EXTERIOR FIC AÇÕES

D+5
Não há

3.350.000,00
1,06%

18.840 0,19%
Artigo 9º - A, Inciso II

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES D+4 Não há 18.745.802,67 5,92% 203 0,68% Artigo 9º - A, Inciso III

PL TOTAL 316.457.442,18 100,00%

Além dos saldos finais de Março/21,  a carteira acima considera as movimentações realizadas no mês de abril, aprovadas na última reunião e as movimentações propostas nesta alocação. 
Diante disto, o PL acima considera R$ 1,9 milhões de repasses previdenciários.  
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Marcelo Marinheiro <mmarinheiro.ipojucaprev@gmail.com>

Convocação para a Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do VECTOR QUELUZ
LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ nº
13.842.683/0001-76. 
1 mensagem

Assembleias <assembleias@planner.com.br> 19 de abril de 2021 16:22

 

São Paulo, 19 de Abril de 2021.

 

REF.: Convocação para a Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ nº 13.842.683/0001-76.

 

Prezado(a) Cotista,

 

A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.535/0001-54, instituição
financeira com registro na Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de carteiras sob
o nº 3585, de 02 de Outubro de 1995, nos termos do artigo 19 da Instrução CVM  nº 472, de 31 de outubro de 2008, vem
convidá-lo a participar da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ nº 13.842.683/0001-76.(o “Fundo”), administrado por esta instituição
financeira (“Administradora”), a ser realizada em primeira convocação no dia 19 de maio de 2021 às 15h00, via vídeo
conferência no aplicativo Teams (a “Assembleia”), a fim de deliberar sobre:

 

Deliberar sobre as demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
 

Não havendo a realização da Assembleia em 1ª (primeira) convocação, esta será realizada em 2ª (segunda)
convocação, no mesmo dia, qual seja: 19 de Maio de 2021, ás 15h30 pelo mesmo link, valendo esta carta também como
2ª (segunda) convocação.

 

 

Instruções para participação na Assembleia:

 

1)    o Cotista com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência da Assembleia, deverá enviar para o e-
mail assembleias@planner.com.br cópia legível do RG ou documento equivalente com foto; ou

 

2)    de acordo com os termos do artigo 75 da Instrução CVM  nº 555, de 17 de dezembro de 2014, o Cotista poderá ser
representado por procurador legalmente constituído há menos de 1 (um) ano, devidamente munido do instrumento de
procuração, com firma reconhecida. Dessa forma, o Cotista ou procurador deve enviar com pelo menos 2 (dois) dias
de antecedência da Assembleia a cópia da procuração, bem como, cópia do RG ou documento equivalente do
procurador com foto.

 

3)    o Cotista, ou seu procurador, deverá realizar seu registro no aplicativo Teams do celular ou computador.
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4)    É obrigatória a participação do representante da Gestora na Assembleia;

 

5)    no dia e hora agendados da Assembleia, o Cotista, ou seu procurador, bem como o representante da Gestora,
deverão acessar o link da reunião, conforme consta abaixo, realizar seu login e aguardar a aprovação.    

 

LINK DA REUNIÃO:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzAzOTE3ZTgtMTFiYS00OTU1LWFjMW
UtNzFiYzk3MmJmMmY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad23f811-f09c-4e60-81bf-
597c836fbeef%22%2c%22Oid%22%3a%222df2d83d-8706-4323-9e81-e5919685706c%22%7d

 

Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se
fizerem necessários.

 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.,

Administradora

 

Atenciosamente.

 

Planner Corretora de Valores S.A.

 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar 
Itaim Bibi - São Paulo, SP - CEP: 04538-132 
Phone: (55) 11 2197-2600 
www.planner.com.br

Antes de imprimir pense na sua responsabilidade com o Meio Ambiente.

 

Este email pode conter informação confidencial, privilegiada ou protegida contra divulgação não autorizada. A informação
contida nesta mensagem é de uso pessoal e confidencial dos destinatários designados. Caso não seja o destinatário
designado deste email, por favor, avise imediatamente o remetente desta com relação ao engano no recebimento e
apague-a junto com o anexo que contiver. Qualquer divulgação não autorizada, cópia, distribuição ou uso da informação
contida neste email é estritamente proibido. Sistemas de mensagens por meio da internet não garantem a entrega em
tempo determinado, segurança, inexistência de erros ou isenção de vírus. É responsabilidade do destinatário certificar que
o email está livre de vírus, estando a Planner Corretora isenta de qualquer responsabilidade por perdas ou danos
decorrentes do uso deste email.
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This e-mail may contain information that is confidential, privileged, or otherwise protected from disclosure. The information
contained in this message is intended for personal and confidential use of the designated recipient(s). If you are not the
designated recipient of this e-mail, please immediately notify the sender that you have received it in error and delete it and
any attachments it may contain. Any disclosure, copying, distribution or use of the information contained herein is strictly
prohibited. Internet communications cannot be guaranteed to be timely, secure, error or virus-free. It is the responsibility of
the recipient to ensure that it is virus free and no responsibility is accepted by Planner Corretora for any loss or damage
arising in any way from its use.

 

 

Dfs e Relatório da auditoria Vector Queluz FII - 31-12-20.pdf 
166K
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Queluz Lajes Corporativas Fundo de 
Investimento Imobiliário 
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(Administrado pela Planner Corretora de Valores S.A.) 

Demonstrações financeiras 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 
com Relatório dos Auditores Independentes  
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações 
financeiras 
 
Aos  
Administradores e Cotistas do  
Fundo de Investimento Imobiliário Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo de 
Investimento Imobiliário 
CNPJ nº 13.842.683/0001-76 

(Administrado pela Planner Corretora de Valores S.A.) 
São Paulo – SP 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações financeiras do Fundo de Investimento Imobiliário 
Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo de Investimento Imobiliário (Fundo), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
do Fundo de Investimento Imobiliário Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo de 
Investimento Imobiliário em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento. 
 
Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao Fundo, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
 
  

Rua Castilho, 392 - 4º Andar 
Brooklin - São Paulo - SP 
CEP 04568-010 
São Paulo - Brasil 
T: +5511 5102-2510 
 
T: +55 (11)5102-2510 
 
www.bakertillybr.com.br 
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Ênfase 

Impactos do Covid-19 nas demonstrações financeiras  
 
Sem ressalvar a nossa opinião, chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 1.1 às 
demonstrações financeiras, na qual a Sociedade avalia os impactos do COVID-19 em 
seus negócios e as ações em curso para mitigar seus efeitos. 
 
Principais assuntos de auditoria 
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, 
foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos 
foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um 
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 
 
Investimentos em títulos e valores mobiliários 
 
Os investimentos em Certificados de Recebíveis Imobiliários do Fundo são 
representados por Certificados de Recebíveis Imobiliários e Letras de Crédito 
Imobiliários que perfazem 93,93% do patrimônio líquido do Fundo em 31 de dezembro 
de 2020. Esses investimentos são registrados inicialmente ao custo de aquisição, sendo 
mensalmente valorizados de acordo com as taxas pré-fixadas e respectivos 
indexadores. 
 
Como nossa auditoria conduziu esse assunto 
 
Em resposta ao risco significativo de auditoria identificado efetuamos procedimentos 
específicos de auditoria, que incluem, mas não se limitam na: 

• Verificação dos termos de securitização dos Certificados de Recebíveis Imobiliários; 
• Verificação da custódia das Letras de Crédito Imobiliários; 
• Recálculo da valorização dos investimentos em conformidade com suas taxas pré-

fixadas e indexadores; 
• Avaliação da adequação das divulgações realizadas nas demonstrações financeiras.  
 
Com base nas evidências de auditoria obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, 
consideramos que são aceitáveis as metodologias utilizadas para avaliação do valor justo 
dos investimentos do Fundo no contexto das demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto. 
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Responsabilidade da Administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras 
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis a Fundos de Investimento e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de o Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração 
pretenda liquidar o Fundo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança do Fundo são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: 
 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais; 
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras--Continuação 
 
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do 
Fundo; 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Fundo. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo 
a não mais se manter em continuidade operacional; 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. 
 
São Paulo, 14 de abril de 2021. 
 
 
Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S. 
CRC 2SP-031.269/O-1 
 
 
 
 
Fábio Rodrigo Muralo 
Contador CRC 1SP-212.827/O-0 
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Notas 31/12/2020 %PL 31/12/2019 %PL

Ativo circulante

Bancos conta movimento 1 -                  1 -             

Operações compromissadas 4.a 3.172 6,20                4.348 7,46           

Despesas antecipadas 1 -                  5 0,01           

Contas a receber 5 2 -                  145 0,25           

Total do ativo circulante 3.176 6,20                4.499 7,72           

Ativo não circulante

Certificados de Recebíveis Imobiliários 4.b 48.037                         93,93              53.881                         92,45         

Total do ativo não circulante 48.037                         93,93              53.881                         92,45         

Total do ativo 51.213 87,88              58.380 100,17       

Notas 31/12/2020 %PL 31/12/2019 %PL

Passivo circulante

Taxa de administração 6 51 0,10                72 0,12           

Taxa de custódia 20 0,04                28 0,05           

Cetip/Selic 1 -                  1 -             

Total do passivo circulante 72 0,14                101 0,17           

Patrimônio líquido

Cotas integralizadas 30.067 58,79              44.567 76,47         

Reserva de lucros 21.074 41,21              13.712 23,53         

12 51.141 100,00            58.279 100,00       

Total do passivo e patrimônio líquido 51.213 100,14 58.380 100,17       

(Em milhares de Reais, exceto os valores das cotas)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ (MF): 13.842.683/0001-76

Administrado por: Planner Corretora de Valores S.A.
CNPJ (MF): 00.806.353/0001-54

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
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Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo de Investimento Imobiliário

Notas 31/12/2020 31/12/2019
Ativos financeiros de natureza imobiliária

Rendimento de letras de crédito imobiliário - LCI 10
Rendimento de certificados de recebíveis imobiliário - CRI 5.445                          10.432
Prejuízo na venda de letras de crédito imobiliário - LCI 4.821                          (3.955)                              

Resultado líquido de ativos financeiros de natureza imobiliária 10.266 6.487

Resultado líquido de atividades imobiliárias 10.266 6.487

Outros ativos financeiros
Receita de aplicações em operações compromissadas 110                             624                                  

110                             624                                  

Outras receitas/despesas
Despesas com taxa de administradora 6 e 16 (1.125)                         (1.508)                              
Despesas com auditoria e custódia 16 (240)                            (251)                                 
Despesas de serviços técnicos 16 -                              -                                  
Demais despesas de serviços do sistema financeiro 16 (26)                              (40)                                  
Taxa de fiscalização da CVM 16 (9)                                (16)                                  
Outras receitas e despesas 16 -                              15                                    

(1.400)                         (1.800)                              

Resultado de detentores de cotas classif. PL 8.976                          5.311                               

Quantidade de cotas 32.908,550 32.908,550

Lucro por cota 272,76                        161,39                             

Rentabilidade % (lucro líquido /patrimônio líquido) 17,55% 9,11%

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

CNPJ (MF): 13.842.683/0001-76
Administrado por: Planner Corretora de Valores S.A.

CNPJ (MF): 00.806.353/0001-54

Demonstrações do resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019

(Em milhares de Reais, exceto os valores das cotas)
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Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ (MF): 13.842.683/0001-76

Administrado por: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
CNPJ (MF): 00.806.353/0001-54

Notas  Cotas integralizadas  Reserva de lucros Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 58.067 10.912 68.979

Amortização de cotas no exercício 13 (13.500)                       -                                  (13.500)                       
Lucro do exercício -                                  5.311 5.311
Distribuição de resultado no exercício 11 -                                  (2.511)                         (2.511)                         

Saldos em 31 de dezembro de 2019 12 44.567 13.712 58.279

Amortização de cotas no exercício 13 (14.500)                       -                                  (14.500)                       
Lucro (Prejuízo) do exercício -                                  8.976 8.976                          
Distribuição de resultado no exercício 11 -                                  (1.614)                         (1.614)                         

Saldos em 31 de dezembro de 2020 12 30.067 21.074 51.141

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2020 e de 2019

(Em milhares de Reais)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Rendimento de letras de crédito imobiliária -                   1.414
Rendimento de certificados de recebíveis imobiliários 3.793                   3.696                           
Rendimento com operações compromissadas 110                      624                              
Recebimento de outras rendas 146                      843                              
Pagamento de Taxa da CVM (9)                         (15)                              
Pagamento de Auditoria -                       (11)                              
Pagamento de Custódias de terceiros (248)                     (248)                            
Pagamento de serviços de consultoria imobiliária -                                  
Pagamento de Outros Serviços (25)                       (45)                              

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 2.619                   4.676                           

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de certificados recebíveis imobiliários - CRI -                                  
Amortização de certificados recebíveis imobiliários - CRI 12.319                 3.147                           
Venda de letras de crédito imobiliário 10.000                         

Caixa líquido proveniente das atividades de investimento 12.319                 13.147                         

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Rendimentos pagos (1.614)                  (2.511)                         
Amortização de cotas (14.500)                (13.500)                       

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (16.114)                (16.011)                       

Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (1.176)                  1.812                           

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.349                   2.537                           
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 3.173                   4.349                           

Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (1.176)                  1.812                           

(Em milhares de Reais, exceto os valores das cotas)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ (MF): 13.842.683/0001-76

Administrado por: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
CNPJ (MF): 00.806.353/0001-54

Demonstrações dos fluxos de caixa (método direto) dos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2020 e de 2019

 10
D4Sign a20acbfe-074b-4176-bfda-d04591c00571 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo de Investimento Imobiliário 
CNPJ nº 13.842.683/0001-76  
(Administrado pela Planner Corretora de Valores S.A.) 
CNPJ nº 00.806.535/0001-54 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
(Valores em R$ mil, exceto o valor unitário das quotas) 
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1. Contexto operacional 
 
O Fundo de Investimento Imobiliário Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo 
de Investimento Imobiliário (“Fundo”), administrado pela Planner Corretora de 
Valores S.A., foi constituído em 16 de junho de 2011, sob forma de condomínio 
fechado, com prazo de setenta e nove meses, nos termos da Instrução CVM nº 472 
de 13 de janeiro de 2010. Iniciou as atividades em 14 de novembro de 2012 e 
destina-se exclusivamente a investidores qualificados.  

 
O objetivo do Fundo é a realização de investimentos imobiliários, 
preferencialmente, por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários 
prontos, inclusive bens e direitos a eles relacionados, predominantemente lajes 
corporativas e escritórios comerciais de alto padrão, visando gerar ganhos por meio 
de locação e/ou arrendamento e alienação, e se beneficiar de potencial valorização 
imobiliária.  

 
A gestão de riscos da Administradora tem suas políticas aderentes as melhores 
práticas de mercado, e está em linha com as diretrizes definidas pelos órgãos 
reguladores. Os principais riscos associados ao Fundo estão detalhados na Nota 
Explicativa nº 10. 
 
1.1. Impactos COVID-19 
 

A Administração do fundo continua acompanhando os possíveis impactos em 
suas operações e tem trabalhado com a implementação de planos de 
contingências para manter a continuidade das atividades operacionais em uma 
situação de normalidade. Adicionalmente, a Administração considera que os 
impactos da pandemia estão adequadamente gerenciados até o momento, sem 
impactos financeiros significativos aos negócios do fundo. 

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações 
financeiras 
As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a 
fundo de investimento imobiliário regulamentados pelas Instruções nº 516/11 e nº 
517/11 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), incluindo os Pronunciamentos, 
as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), desde que não conflitantes com as disposições contidas nas instruções 
especificas dos fundos de investimento imobiliário. 

As práticas contábeis da Instrução CVM nº 516/11 levam em consideração a norma 
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), especificamente aplicáveis a fundo de 
investimento imobiliário, a Instrução CVM nº 472/08, e suas alterações. 

As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela administração do 
Fundo em 14 de abril de 2021.  
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3. Descrição das principais práticas contábeis aplicadas na 
elaboração das demonstrações financeiras 

 
A elaboração das demonstrações financeiras exige que a Administradora efetue 
estimativas e adote premissas que afetam os montantes dos ativos e passivos 
apresentados, bem como os montantes de receitas e despesas reportados para o 
exercício do relatório. O uso de estimativas se estende às provisões necessárias 
para créditos de liquidação duvidosa, valor justo e mensuração de valor recuperável 
de ativos. Os resultados efetivos podem variar em relação às estimativas. 

 
a) Classificação dos instrumentos financeiros 

 
i) Data de reconhecimento 

 
Todos os ativos financeiros são inicialmente reconhecidos na data de 
negociação. 

 
ii) Reconhecimento inicial de instrumentos financeiros 

 
A classificação dos instrumentos financeiros em seu reconhecimento inicial 
depende de suas características e do propósito e finalidade pelos quais os 
instrumentos financeiros foram adquiridos pelo Fundo. Todos os 
instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo 
acrescidos do custo de transação, exceto nos casos em que os ativos e 
passivos financeiros são registrados ao valor justo por meio do resultado. 

  
iii) Classificação dos ativos financeiros para fins de mensuração 

 
Os ativos financeiros são incluídos, para fins de mensuração, em uma das 
seguintes categorias: 

 
• Ativos financeiros para negociação (mensurados ao valor justo por 

meio do resultado): essa categoria inclui os ativos financeiros 
adquiridos com o propósito de geração de resultado no curto prazo 
decorrente de sua negociação; 

• Investimentos mantidos até o vencimento: essa categoria inclui ativos 
financeiros adquiridos com o propósito de serem mantidos até o 
vencimento, para os quais o Fundo tem intenção e capacidade 
comprovada de mantê-los até o vencimento. Estes investimentos são 
mensurados ao custo amortizado menos perda por não recuperação, 
com receita reconhecida em base de rendimento efetivo. 
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3. Descrição das principais práticas contábeis aplicadas na 
elaboração das demonstrações financeiras--Continuação 

 
a) Classificação dos instrumentos financeiros--Continuação 

 
iv) Classificação dos ativos financeiros para fins de apresentação 

 
Os ativos financeiros são classificados por natureza nas seguintes rubricas 
do balanço patrimonial: 

 
• Disponibilidades: saldos de caixa e disponibilidade financeira por 

meio de cotas de fundos de investimento de liquidez imediata; 
• Aplicações financeiras de natureza não imobiliária: 

 
§ Operações compromissadas - são operações com compromisso 

de recompra com vencimento em data futura, anterior ou igual à do 
vencimento dos títulos objeto da operação, valorizadas diariamente 
conforme a taxa de mercado da negociação da operação. 
 

• Aplicações financeiras de natureza imobiliária: 
 
§ Letras de crédito imobiliário - títulos que representam dívida para 

o emissor, rendem juros e são lastreados por crédito imobiliário 
garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de imóvel; 

§ Certificados de recebíveis imobiliários - títulos que representam 
dívida para o emissor, rendem juros e foram emitidos de forma física 
ou escritural; 

§ Aluguéis a receber: representam as rendas de aluguéis a receber 
provenientes das propriedades para investimento. 
 

b) Mensuração dos ativos financeiros e reconhecimento das mudanças de 
valor justo 
Em geral, os ativos financeiros são inicialmente reconhecidos ao valor justo, 
que é considerado equivalente ao preço de transação. Os instrumentos 
financeiros não mensurados ao valor justo por meio do resultado são 
reconhecidos e ajustados pelos custos de transação. Os ativos financeiros são 
posteriormente mensurados da seguinte forma: 

i) Mensuração dos ativos financeiros 
Os ativos financeiros são mensurados ao valor justo, sem dedução de 
custos estimados de transação que seriam eventualmente incorridos 
quando de sua alienação, exceto aqueles mantidos até o vencimento, 
instrumentos de patrimônio, cujo valor não possa ser apurado de forma 
suficientemente objetiva.  
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3. Descrição das principais práticas contábeis aplicadas na 
elaboração das demonstrações financeiras--Continuação 

 
c) Mensuração dos ativos financeiros e reconhecimento das mudanças de 

valor justo --Continuação 
 

i) Mensuração dos ativos financeiros--Continuação 
 
O “valor justo” de um instrumento financeiro em uma determinada data é 
interpretado como o valor pelo qual ele poderia ser comprado e vendido 
naquela data por duas partes bem informadas, agindo deliberadamente e 
com prudência, em uma transação em condições regulares de mercado. A 
referência mais objetiva e comum para o valor justo de um instrumento 
financeiro é o preço que seria pago por ele em um mercado ativo, 
transparente e significativo (“preço cotado” ou “preço de mercado”). 
 
Caso não exista preço de mercado para um determinado instrumento 
financeiro, seu valor justo é estimado com base em técnicas de avaliação 
normalmente adotadas pelo mercado financeiro, levando-se em conta as 
características específicas do instrumento a ser mensurado e sobretudo as 
diversas espécies de risco associados a ele. 

 
ii) Reconhecimento de variações de valor justo 

 
Como regra geral, variações no valor contábil de ativos financeiros para 
negociação são reconhecidas na demonstração do resultado, em suas 
respectivas contas de origem. 

 
d) Propriedades para investimento 

 
As propriedades para investimento estão demonstradas pelos seus respectivos 
valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação 
elaborados por empresas especializadas com qualificação reconhecida e 
formalmente aprovados pela Administradora do Fundo. A variação no valor 
justo das propriedades para investimento é reconhecida na demonstração do 
resultado do exercício em que referida valorização ou desvalorização tenha 
ocorrido. 

 
e) Reconhecimento de receitas e despesas 

 
As receitas e as despesas são apropriadas ao resultado segundo o regime 
contábil de competência. 
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3. Descrição das principais práticas contábeis aplicadas na 
elaboração das demonstrações financeiras--Continuação 

 
f) Caixa e equivalentes de caixa 

 
Caixa e equivalentes de caixa são representados por depósitos bancários, 
fundos de investimento/aplicações financeiras de renda fixa, de curto prazo e 
alta liquidez que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de 
caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 

 
g) Estimativas e julgamentos contábeis críticos 

 
A Administradora do Fundo efetua estimativas e julgamentos contábeis, com 
base em premissas, que podem, no futuro, não ser exatamente iguais aos 
respectivos resultados reais. As estimativas e julgamentos que, na opinião da 
Administradora, podem ser consideradas mais relevantes, e podem sofrer 
variação no futuro, acarretando em eventuais impactos em ativos e passivos 
do Fundo, estão descritas a seguir: 

 
i) Valor justo dos instrumentos financeiros: o valor justo dos instrumentos 

financeiros que não possuem suas cotações disponíveis ao mercado, por 
exemplo, Bolsa de Valores, são mensurados mediante utilização de técnicas 
de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam 
principalmente nas condições de mercado e, também, nas informações 
disponíveis, na data das demonstrações financeiras. As políticas contábeis 
descritas nas Notas nº 3 (a) e nº 3 (b) apresentam, respectivamente, 
informações detalhadas sobre “definição e classificação dos instrumentos 
financeiros” e “mensuração dos ativos e passivos financeiros e 
reconhecimento das mudanças de valor justo”; 

ii) Valor justo das propriedades para investimento: conforme descrito na Nota 
Explicativa nº 3.c, o valor justo dos imóveis para renda é obtido através de 
laudos de avaliação elaborados por empresas com qualificação 
reconhecida, sendo utilizadas técnicas de avaliação, como por exemplo 
projeções de desempenho futuro do fluxo de receitas e despesas 
descontado a valor presente. As informações sobre as referidas 
propriedades para investimento estão descritas na Nota Explicativa nº 5. 
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4. Títulos e valores mobiliários 
 

As aplicações compromissadas em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 estão 
representadas por: 

 
De caráter não imobiliário 

 
a) Operações compromissadas: 

 
 2020  2019  
Compromissadas Quantidade Valor  Quantidade Valor 
Compromissadas Bradesco 2 3.172  2 4.348 

 
De caráter imobiliário 

 
b) Certificados Recebíveis Imobiliários (CRI) 

 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o Fundo possui a seguinte composição 
de Certificados Recebíveis Imobiliários: 

 
Emissor Cód. Cetip Emissão Vencimento Indexador Spread (a.a.) Quant. 2020 2019 
i Habitasec Securitizadora S.A. 15G0636541 20/07/2015 20/07/2022 IGP-M 12,00% - - 6.766 
ii Habitasec Securitizadora S.A. 15K0592011 12/11/2015 12/11/2022 IPCA 12,00% - - 9.142 
iii Habitasec Securitizadora S.A. 16F0189018 15/06/2016 15/10/2023 IPCA 12,00% 25 8.516 9.329 
iv Habitasec Securitizadora S.A. 17G0913178 07/07/2017 15/07/2024   IPCA 12,00% 6.200 5.776 6.399 
v Habitasec Securitizadora S.A. 17G0893788 07/07/2017 15/07/2024   IPCA 12,00% 6.200 5.737 6.357 
vi Habitasec Securitizadora S.A. 18K1383001 19/11/2018 15/07/2024   IPCA 12,00% 4.998 6.999 5.955 
vii Habitasec Securitizadora S.A. 18K1383002 19/11/2018 20/11/2028   IPCA 12,00% 4.998 6.893 5.955 
viii Habitasec Securitizadora S.A. 18K1383003 19/11/2018 20/07/2028   IPCA 12,00% 4.998 6.872 5.955 
viii Habitasec Securitizadora S.A. 18K1383003 14/10/2020 07/01/2034   IPCA 12,00% 8.000 8.416 - 
(-) PDD Certificado de Recebíveis Imobiliários - (1.172) (1.977) 
             35.419 48.073 53.881 

 
i) CRI Habitasec Securitizadora S.A.: 55ª série/1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. 

Os CRI’s possuem carência até 20 de agosto de 2016 e são lastreados por Créditos 
Imobiliários representados por Cédulas de Crédito Imobiliário da Nabileque Incorporadora 
Ltda. As garantias da operação são: (i) alienação fiduciária de cotas (ii) cessão fiduciária de 
direitos creditórios e (iii) regime fiduciário com consequente instituição do patrimônio separado, 
nos termos da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997. Esse CRI não teve avaliação realizada 
por empresa de rating; 

ii) CRI Habitasec Securitizadora S.A.: 62ª série/1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. 
Os CRI’s possuem carência até 12 de dezembro de 2016 e são lastreados por Créditos 
Imobiliários representados por Cédulas de Crédito Imobiliário da SPE Cotia S.A. As garantias 
da operação são: (i) alienação fiduciária de 100% das ações de emissão da devedora, (ii) 
cessão fiduciária de 55% dos recebíveis decorrentes das vendas dos lotes do empreendimento 
imobiliário, (iii) cessão fiduciária de conta centralizadora que receberá os recursos 
correspondentes aos 55% dos recebíveis decorrentes das vendas dos lotes do 
empreendimento imobiliário e (iv) regime fiduciário com consequente instituição do patrimônio 
separado, nos termos da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997. Esse CRI não teve 
avaliação realizada por empresa de rating; 
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4. Títulos e valores mobiliários--Continuação 
 

b) Certificados Recebíveis Imobiliários (CRI)--Continuação 
 

iii) CRI Habitasec Securitizadora S.A.: 66ª série/1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. 
Os CRI’s possuem carência até 15 de julho de 2018 e são lastreados por Créditos 
Imobiliários representados por Cédulas de Crédito Imobiliário da FS Participações S.A. SPE 
São José dos Campos S.A. As garantias da operação são: (i) alienação fiduciária de 100% 
das ações de emissão da devedora, (ii) cessão fiduciária de 55% dos recebíveis decorrentes 
das vendas dos lotes do empreendimento imobiliário, (iii) cessão fiduciária de conta 
centralizadora que receberá os recursos correspondentes aos 55% dos recebíveis 
decorrentes das vendas dos lotes do empreendimento imobiliário e (iv) regime fiduciário com 
consequente instituição do patrimônio separado, nos termos da Lei nº 9.514 de 20 de 
novembro de 1997. Esse CRI não teve avaliação realizada por empresa de rating; 

iv) CRI Habitasec Securitizadora S.A.: 83 série/1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. 
Os CRI’s possuem carência até 15 de julho de 2018 e são lastreados por Créditos Imobiliários 
representados por Cédulas de Crédito Imobiliário da FS Participações S.A. SPE São José 
dos Campos S.A. As garantias da operação são: (i) alienação fiduciária de 100% das ações 
de emissão da devedora, (ii) cessão fiduciária de 55% dos recebíveis decorrentes das vendas 
dos lotes do empreendimento imobiliário, (iii) cessão fiduciária de conta centralizadora que 
receberá os recursos correspondentes aos 55% dos recebíveis decorrentes das vendas dos 
lotes do empreendimento imobiliário e (iv) regime fiduciário com consequente instituição do 
patrimônio separado, nos termos da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997. Esse CRI não 
teve avaliação realizada por empresa de rating; 

v) CRI Habitasec Securitizadora S.A.: 89 série/1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. 
Os CRI’s possuem carência até 15 de julho de 2018 e são lastreados por Créditos Imobiliários 
representados por Cédulas de Crédito Imobiliário da FS Participações S.A. SPE São José 
dos Campos S.A. As garantias da operação são: (i) alienação fiduciária de 100% das ações 
de emissão da devedora, (ii) cessão fiduciária de 55% dos recebíveis decorrentes das vendas 
dos lotes do empreendimento imobiliário, (iii) cessão fiduciária de conta centralizadora que 
receberá os recursos correspondentes aos 55% dos recebíveis decorrentes das vendas dos 
lotes do empreendimento imobiliário e (iv) regime fiduciário com consequente instituição do 
patrimônio separado, nos termos da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997. Esse CRI não 
teve avaliação realizada por empresa de rating; 

vi) CRI Habitasec Securitizadora S.A.: 125 série/1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. 
Os CRI’s possuem carência até 20 de novembro de 2028 e são lastreados por Créditos 
Imobiliários representados por Cédulas de Crédito Imobiliário da FS Participações S.A. SPE 
São José dos Campos S.A. As garantias da operação são: (i) alienação fiduciária de 100% 
das ações de emissão da devedora, (ii) cessão fiduciária de 55% dos recebíveis decorrentes 
das vendas dos lotes do empreendimento imobiliário, (iii) cessão fiduciária de conta 
centralizadora que receberá os recursos correspondentes aos 55% dos recebíveis 
decorrentes das vendas dos lotes do empreendimento imobiliário e (iv) regime fiduciário com 
consequente instituição do patrimônio separado, nos termos da Lei nº 9.514 de 20 de 
novembro de 1997. Esse CRI não teve avaliação realizada por empresa de rating; 

vii) CRI Habitasec Securitizadora S.A.: 126 série/1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. 
Os CRI’s possuem carência até 20 de novembro de 2028 e são lastreados por Créditos 
Imobiliários representados por Debêntures conversíveis em ações da Castanheira 
Loteamento SPE. As garantias da operação são: (i) alienação fiduciária de 100% das ações 
de emissão da devedora, (ii) cessão fiduciária de 55% dos recebíveis decorrentes das vendas 
dos lotes do empreendimento imobiliário, (iii) cessão fiduciária de conta centralizadora que 
receberá os recursos correspondentes aos 55% dos recebíveis decorrentes das vendas dos 
lotes do empreendimento imobiliário e (iv) regime fiduciário com consequente instituição do 
patrimônio separado, nos termos da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997. Esse CRI não 
teve avaliação realizada por empresa de rating. 

  

D4Sign a20acbfe-074b-4176-bfda-d04591c00571 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo de Investimento Imobiliário 
CNPJ nº 13.842.683/0001-76 
(Administrado pela Planner Corretora de Valores S.A.) 
CNPJ nº 00.806.535/0001-54 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
(Valores em R$ mil, exceto o valor unitário das cotas) 
 

18 

4. Títulos e valores mobiliários--Continuação 
 

b) Certificados Recebíveis Imobiliários (CRI) --Continuação 
 

viii) CRI Habitasec Securitizadora S.A.: 127 série/1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. 
Os CRI’s possuem carência até 20 de novembro de 2028 e são lastreados por Créditos 
Imobiliários representados por Cédulas de Crédito Imobiliário da FS Participações S.A. SPE 
São José dos Campos S.A. As garantias da operação são: (i) alienação fiduciária de 100% 
das ações de emissão da devedora, (ii) cessão fiduciária de 55% dos recebíveis decorrentes 
das vendas dos lotes do empreendimento imobiliário, (iii) cessão fiduciária de conta 
centralizadora que receberá os recursos correspondentes aos 55% dos recebíveis 
decorrentes das vendas dos lotes do empreendimento imobiliário e (iv) regime fiduciário com 
consequente instituição do patrimônio separado, nos termos da Lei nº 9.514 de 20 de 
novembro de 1997. Esse CRI não teve avaliação realizada por empresa de rating. 

 
5. Contas a receber 
 

Compreende o montante de R$ 2 (R$ 145 em 31 de dezembro de 2019), referente 
ao reembolso a ser realizado pelo gestor em função do pagamento pelo Fundo das 
despesas com distribuição de cotas realizadas.  
 

6. Remuneração da administração 
 

Como remuneração a todos os serviços de Administração, o Fundo paga o 
equivalente a até 2,25% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo (“Taxa de 
Administração”). 

A remuneração prevista no parágrafo anterior deve ser provisionada diariamente 
(em base de 252 dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo e paga 
mensalmente, por períodos vencidos, até o 5º dia útil do mês subsequente. 

A parte da Administradora corresponde ao montante equivalente de 0,14% ao ano 
sobre o patrimônio líquido do Fundo, assegurado um valor mínimo mensal de  
R$ 5, a ser reajustado pelo IGP-M a cada intervalo de 12 meses. 

A parte das Gestoras (Gestora Imobiliária e Gestora Financeira) corresponde ao 
montante equivalente a: (i) 2,11% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo 
durante o período de investimento e (ii) 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do 
Fundo após o período de investimento. As Gestoras fazem jus, cada uma, ao 
percentual de 50% da remuneração acima. 
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6. Remuneração da administração--Continuação 
 
Os pagamentos das remunerações aos prestadores de serviços de administração 
serão efetuados diretamente pelo Fundo a cada qual, nas formas e prazos previstos 
no regulamento do Fundo, até o limite da remuneração total, fixada no primeiro 
parágrafo acima. 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foi provisionada a importância de 
R$ 1.125 (R$ 1.508 em 31 de dezembro de 2019) a título de taxa de administração, 
restando a pagar o montante de R$ 51 (R$ 72 em 31 de dezembro de 2019). 

Adicionalmente às remunerações previstas nos parágrafos acima, as Gestoras 
receberão uma taxa de performance auferida em virtude do resultado do Fundo, 
equivalente a 20% da rentabilidade do capital integralizado pelos Cotistas, já 
deduzidas todas as taxas e despesas pagas pelo Fundo, inclusive a Taxa de 
Administração, que exceder o Indexador IPCA/IBGE acrescido de 8% ao ano, 
desde a data da primeira integralização de cotas.  

A taxa de performance será paga em moeda corrente nacional na data de cada 
distribuição aos Cotistas do Fundo, em decorrência de amortização ou resgate de 
cotas ou distribuição de resultado auferido pelo Fundo. Também será calculada e 
paga Taxa de Performance em caso de liquidação do Fundo, na data de destituição 
da(s) Gestor(as) sem justa causa, conforme definido no regulamento, ou na data 
em que a Assembleia Geral de Cotistas deliberar, se for o caso, pela prorrogação 
do prazo do Fundo ou pela alteração nas regras de desinvestimento. 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, não foram provisionadas 
taxas de performance.  

 
7. Obrigações por aquisição de imóveis 

 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019, não havia saldo em 
obrigações por aquisição de imóvel. 
 

8. Obrigações por captação de recursos 
 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o Fundo não detinha 
obrigações pela cessão de recebíveis decorrentes de contratos de aluguéis. 
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9. Mensuração ao valor justo 
O Fundo aplica o CPC 40 e o artigo 7º da Instrução CVM nº 516/2011, para 
instrumentos financeiros e propriedades para investimento mensurados no balanço 
patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor 
justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo: 

• Nível 1 - O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados 
ativos é baseado nos preços de mercado, cotados na data de balanço. Um 
mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem pronta e 
regularmente disponíveis a partir de uma Bolsa, distribuidor, corretor, grupo de 
indústrias, serviço de precificação, ou agência reguladora, e aqueles preços 
representam transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em 
bases puramente comerciais; 

• Nível 2 - O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados 
em mercados ativos é determinado mediante o uso de técnica de avaliação. 
Essas técnicas maximizam o uso dos dados adotados pelo mercado onde está 
disponível e confiam o menos possível nas estimativas específicas da entidade. 
Se todas as informações relevantes exigidas para o valor justo de um 
instrumento forem adotadas pelo mercado, o instrumento estará incluído no 
Nível 2; 

• Nível 3 - Se uma ou mais informações relevantes não estiver baseada em 
dados adotados pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 3. As 
técnicas de avaliação específicas utilizadas para valorizar os instrumentos 
financeiros e as propriedades para investimento incluem aquelas descritas no 
artigo 7º da Instrução CVM nº 516/11. 

 
A tabela abaixo apresenta os ativos e passivos do Fundo mensurados pelo valor 
justo em 31 de dezembro de 2020 e 2019: 
2020 

Ativos 

    Consolidado 
Ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado Nível 1 Nível 2 Nível 3 Saldo total 
Operações compromissadas  3.172 - - 3.172 
Certificado de Recebíveis Imobiliários – CRI - 48.037 - 48.037 
Total do ativo 3.172 48.037 - 51.209 
 

2019 

Ativos 

    Consolidado 
Ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado Nível 1 Nível 2 Nível 3 Saldo total 
Operações compromissadas  4.348 - - 4.348 
Certificado de Recebíveis Imobiliários – CRI - 53.881 - 53.881 
Total do ativo 4.348 53.881 - 58.229 
 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o Fundo não possui passivos mensurados 
pelo valor justo. 
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10. Riscos associados ao Fundo 
 

a) Tipos de riscos 
 

Riscos relacionados a fatores macroeconômicos 
 

O Fundo desenvolverá suas atividades no mercado brasileiro, estando sujeito, 
portanto, aos efeitos da política econômica praticada pelo Governo Federal. 
Ocasionalmente, o governo brasileiro intervém na economia realizando 
mudanças drásticas e repentinas em suas políticas. As medidas do Governo 
Brasileiro para controlar a inflação e implementar as políticas econômica e 
monetária tem envolvido, no passado recente, alterações nas taxas de juros, 
desvalorização da moeda, controle de câmbio, tarifas, controles no consumo 
de eletricidade, entre outras medidas. Essas políticas, bem como outras 
condições macroeconômicas, têm impactado significativamente a economia e 
o mercado de capitais nacional. A adoção de medidas que possam resultar na 
flutuação da moeda, indexação da economia, instabilidade de preços, elevação 
de taxas de juros ou influenciar a política fiscal vigente poderão impactar os 
negócios, as condições financeiras, os resultados operacionais do Fundo e a 
consequente distribuição de rendimentos aos cotistas do Fundo.  

 
O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos 
alheios ou exógenos ao controle da Administradora e das Gestoras tais como 
a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações 
especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou 
financeira que modifiquem o ordem atual e influenciem de forma relevante o 
mercado imobiliário, financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo variações 
nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e de mudanças 
legislativas, poderão resultar em (a) perda de liquidez dos ativos que compõem 
a carteira do Fundo e (b) inadimplência dos emissores dos ativos financeiros. 

 
Diversificação 
 
O Fundo poderá realizar investimentos em mais de um imóvel ao mesmo 
tempo. Nessa hipótese, é possível que a capacidade financeira do Fundo seja 
impactada diretamente em decorrência do desempenho negativo de um único 
Imóvel, interferindo, dessa forma, no desenvolvimento dos demais imóveis. 
Assim, o desempenho negativo de um Imóvel poderá diminuir o potencial 
rendimento dos demais imóveis. 
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10. Riscos associados ao Fundo--Continuação 
 

a) Tipos de riscos--Continuação 
 
Concentração 
 
O Fundo poderá concentrar seus investimentos em um número restrito de 
Imóveis e Ativos. Além disso, independentemente de qualquer decisão de 
investimento do Fundo, a diversificação dos investimentos do Fundo em 
inúmeros Imóveis e Ativos dependerá da disponibilidade de oportunidades de 
investimento que se enquadrem na Política de Investimentos e nos Critérios de 
Aquisição dos Imóveis e da capacidade do Fundo de identificar uma variedade 
de oportunidades de investimento, hipótese em que poderão concentrar seus 
investimentos em um número restrito de Imóveis, Nas hipóteses mencionadas 
acima, poderá ocorrer concentração do risco de crédito e de desempenho 
assumido pelo Fundo. 

 
Alterações tributárias e mudanças na legislação 
 
Embora as regras tributárias dos fundos estejam vigentes desde a edição da 
Lei nº 8.668/1993, existe o risco de tal regra ser modificada no contexto de uma 
eventual reforma tributária. Assim, o risco tributário engloba o risco de perdas 
decorrente da criação de novos tributos, interpretação diversa da atual sobre 
incidência de qualquer tributo ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando 
o Fundo ou seus cotistas a novos recolhimentos não previstos inicilamente. 

 
Riscos jurídicos 
 
Toda a arquiteturta do modelo financeiro, econômico e jurídico deste Fundo, 
considera um conjunto de rigores e obrigações de parte estipuladas através de 
contratos privados tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em 
razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado 
brasileiro, e da inovação na regulamentação da CVM, no que tange a este tipo 
de operação financeira, em situações atípicas ou conflitantes poderá haver 
perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos 
para eficácia do arcabouço contratual. 
 
Risco de pagamento das cotas do fundo em bens ou direitos reais sobre 
imóveis 
 
Conforme previsto no regulamento do Fundo, poderá haver a liquidação do 
Fundo em situações predeterminadas. Se uma dessas situações se verificar, 
há previsão na legislação pertinente de que as cotas poderão ser resgatadas 
em bens ou direitos reais sobre Imóveis oriundos dos Imóveis e ou dos Ativos. 
Nessa hipótese, os Cotistas poderão encontrar dificuldades para negociar os 
ativos recebidos decorrentes do resgate de suas cotas. 
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10. Riscos associados ao Fundo--Continuação 
 

a) Tipos de riscos--Continuação 
 
Riscos relacionados à distribuição de resultados 

 
Os recursos gerados pelo Fundo serão provenientes dos investimentos em 
Imóveis e dos rendimentos dos ativos investidos. A capacidade do Fundo de 
distribuir resultados está condicionada ao recebimento pelo Fundo dos recursos 
acima citados. 

 
Risco de demanda judiciais ou extrajudiciais 

 
O Fundo estará sujeito a perdas e prejuizos de eventuais condenações em 
ações judiciais e procedimentos administrativos propostos por quaisquer 
terceiros interessados e decorrentes de fatos relativos à propriedade, posse, 
uso, destinação e administração, ou de qualquer outro fato referente aos 
imóveis que integrarão o patrimônio do Fundo, bem como pela assunção dos 
respectivos custos e condenações, inclusive despesas, tributos, custas, multas, 
indenizações, repetições de indébito, devolução de quantias, sucumbências e 
honorários advocatícios, inclusive no caso de serem arcados pela 
Administradora ou impostos a ela em razão da representação do Fundo em tais 
demandas. 
 
Risco de derivativos 
 
Consite no risco de distorção de preço entre o derivativo e seu ativo objeto, o 
que pode ocasionar aumento da volatilidade do Fundo, limitar as possibilidades 
de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem 
como provocar perdas aos Cotistas. Mesmo para o Fundo, que utiliza 
derivativos exclusivamente para proteção das posições à vista, existe o risco 
da posição não representar um hedge perfeito ou suficiente para evitar perdas 
ao Fundo. 
 
Riscos do fundo ser genérico 
 
O Fundo é um fundo de investimento imobiliário genérico, sem um 
empreendimento imobiliário específico para investimento, tendo ainda que 
selecionar empreendimentos imobiliários para investir, podendo, portanto, não 
encontrar empreendimentos imobiliários atrativos dentro do perfil a que se 
propõe, podendo ainda, sem prévia anuência dos cotistas, adquirir imóveis para 
o patrimônio do Fundo, desde que estes se enquadrem nos Critérios de 
Aquisição do Imóveis. 
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10. Riscos associados ao Fundo--Continuação 
 

a) Gerenciamento de riscos 
 

O Gestor Financeiro possui um sistema de gerenciamento de riscos utilizado 
para avaliar os riscos do Fundo, contratado pelo próprio Gestor Financeiro sem 
custos ao Fundo. 

 
11. Política de distribuição dos resultados 
 

O Fundo distribui aos seus cotistas, no mínimo 95% dos resultados auferidos, 
apurados segundo o regime de caixa, com base em balanços semestrais 
encerrados em 30 junho e 31 de dezembro de cada ano. O resultado auferido num 
determinado período é distribuído aos Cotistas, mensalmente, até o 20º (vigésimo 
dia útil) do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo Fundo, a título 
de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos, sendo que 
eventual saldo de resultado não distribuído como antecipação terá a destinação 
que lhe der a Assembleia Geral de Cotistas, com base em proposta e justificativa 
apresentada pela Administradora. 
 
O saldo de rendimentos a distribuir foi calculado como segue: 
 
Distribuição de rendimentos 2020 2019 
Resultado com LCI - 1.414 
Resultado com CRI        3.793 3.696 
Rendas com títulos de renda fixa 110 624 
Outras rendas   146 843 
Despesas (1.430) (1.901) 
Base de cálculo 2.619 4.676 
   
Resultado mínimo a distribuir - 95% - - 
Rendimentos apropriados no exercício 1.614 2.511 
   
Pagamento no exercício (valores brutos)   
Resultado distribuído referente ao exercício anterior   -   - 
Resultado do exercício distribuído 1.614 2.511 
Total pago no exercício 1.614 2.511 
   
Resultado do exercício a distribuir  - - 
 
Em 31 de dezembro de 2020, o Fundo distribuiu o montante de R$ 1.614 como 
rendimento aos cotistas (R$ 2.511 no exercício findo em 31 de dezembro de 2019). 
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12. Patrimônio líquido 
 

Cotas de investimento 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o patrimônio líquido do Fundo está composto 
por 32.908,550 cotas pelo valor unitário de R$ 430,923069 (R$ 804,546256 em 
2019) que corresponde ao montante total de R$ 51.141 (R$ 58.279 em 2019). 

 
13. Condições para emissão, amortização e resgate de cotas 
 

Emissão 
 
A Administradora, com vista à constituição do Fundo, emitiu para oferta pública 
com esforços restritos, em conformidade com a Instrução CVM nº 476/2009, o total 
de até 500.000 (quinhentas mil) cotas, no valor de R$ 1 (um mil Reais) cada, 
totalizando o montante de até R$ 500.000 (quinhentos milhões de Reais), em série 
única. 
 
O fundo poderá emitir novas cotas, desde que haja aprovação pela Assembleia 
Geral dos Cotistas, com finalidade, dentre outros motivos, de (i) realizar novos 
investimentos do Fundo nos Imóveis de forma a manter e/ou aumentar o seu valor 
econômico, (ii) cobrir eventuais contingências do Fundo, (iii) recompor o caixa do 
Fundo em montante suficiente para pagamento das despesas do Fundo; ou (iv) 
adquirir novos investimentos para o Fundo. 
 
Aos cotistas do Fundo será assegurado, a preferência na subscrição das novas 
cotas emitidas, na proporção de sua participação no patrimônio do Fundo, não 
podendo ser cedido a terceiros cotistas o direito de preferência. 
 
O valor de cada nova cota deverá ser fixado, preferencialmente, tendo em vista (i) 
o valor patrimonial das cotas, representado pelo quociente entre o valor do 
patrimônio líquido contábil atualizado do Fundo e o número de cotas emitidas, (ii) 
as perspectivas de rentabilidade do Fundo com base em laudo de avaliação 
econômica elaborado por empresa especializada; ou (iii) valor de mercado das 
cotas já emitidas. 
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13. Condições para emissão, amortização e resgate de cotas--
Continuação 
 
Emissão--Continuação 
 
As novas cotas serão subscritas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
prorrogáveis por igual período, a contar do dia subsequente à deliberação da 
Assembleia Geral de Cotistas. 
 
A assembleia Geral Ordinária de Cotistas a ser realizada anualmente até 4 (quatro) 
meses após o término do exercício social deliberará sobre o tratamento a ser dado 
aos resultados apurados no exercício social findo. 
 
Os rendimentos auferidos pelo Fundo dependerão do resultado obtido em razão de 
suas atividades. 
 
A administradora deverá distribuir aos Cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco 
por cento) do resultado auferido, apurado segundo o regime de caixa, com base 
nos balanços semestrais encerrados em 30 de junho e 31 de dezembro de cada 
ano. O resultado auferido em determinado período será distribuído aos Cotistas 
mensalmente, até o 20 (vigésimo dia do mês subsequente ao do recebimento dos 
recursos pelo Fundo, a título de antecipação dos resultados a serem distribuídos. 
Eventual saldo de resultado não distribuído terá a destinação que lhe der a  

 
Assembleia Geral de Cotistas, com base em proposta e justificativa apresentada 
pela Administradora. 
 
Amortização 
 
Ao final do prazo de duração do Fundo ou quando da sua liquidação, todas as cotas 
deverão ter seu valor amortizado integralmente em moeda corrente nacional. Não 
havendo recursos em moeda corrente nacional suficientes para realizar o 
pagamento da amortização das cotas, as cotas serão amortizadas de acordo com 
os procedimentos estabelecidos pela Assembleia Geral de Cotistas, observada a 
regulamentação aplicável e a participação de cada cotista na composição do 
patrimônio líquido do Fundo. 
 
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 o Fundo realizou amortização 
de cotas no montante de R$ 14.500 (R$ 13.500 em 2019). 
 
Resgate 
 
As cotas do Fundo serão resgatadas somente em decorrência de sua liquidação, 
do término de seu prazo de duração ou quando do pagamento da última parcela de 
amortização de cotas.  
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14. Negociação das cotas 
 
O Fundo possui suas cotas negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, sob o 
código VLJS, porém, durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 
2019, não houve negociações. O preço de fechamento da cota no último dia de 
negociação de cada mês encontra-se abaixo: 
 
Data  Valor da cota 
31/12/2013 (*)  942,84 
 
(*) Conforme comunicado de negociação do Fundo disponível na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, em 
02 de dezembro de 2013 foi iniciado a negociação das cotas do Fundo em Bolsa de Valores. 
 

15. Rentabilidade 
 

A rentabilidade percentual média do Fundo (calculada considerando-se o resultado 
do exercício sobre o valor médio ponderado de cotas integralizadas existentes) no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi de 17,55% (9,11% no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019). 
 

16. Encargos debitados ao Fundo 
 2020 2019 
  Valores Percentual Valores Percentual 

Despesas com taxa de administração (1.125) (2,20) (1.508) (2,59) 
Despesas com Auditoria e custódia (240) (0,47) (251) (0,43) 
Despesas de serviços do sistema financeiro (26) (0,05) (40) (0,07) 
Taxa de fiscalização CVM (9) (0,02) (16) (0,03) 
Outras despesas - - 15 0,03 
Total de despesas (1.400) (2,74) (1.800) (3,09) 

 
Percentual calculado sobre o patrimônio líquido do Fundo no exercício findo em 31 
de dezembro de 2020, no valor de R$ 51.141 (R$ 58.279 no exercício findo em 31 
de dezembro de 2019). 

 
17. Serviços de tesouraria, escrituração e custódia 
 

Os serviços de controladoria e escrituração do Fundo são prestados pela Planner 
Corretora de Valores S.A. e os serviços de custódia são prestados pelo Bradesco 
S.A.  
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18. Divulgação de informações 
 

A Administradora divulga as informações periódicas e pontuais referentes ao Fundo 
e suas atividades de acordo com as regras da CVM: na página da Administradora 
na rede mundial de computadores e mantida disponível aos cotistas em sua sede, 
além do envio das informações referidas à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, bem 
como à CVM, através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página 
da CVM na rede mundial de computadores. Além disto, quando estipulado no 
regulamento, a informação deve ser publicada no jornal DCI - Diário do Comércio 
e da Indústria. 

 
19. Partes relacionadas 
 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, exceto os valores pagos a 
Administradora pelos serviços de administração do Fundo, conforme descrito na 
Nota Explicativa nº 6, o Fundo não realizou demais transações com partes 
relacionadas. 
 

20. Demandas judiciais 
 

Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos 
dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo. 

 
21. Tributação 
 

O Fundo, conforme legislação em vigor é isento de impostos, inclusive de imposto 
de renda, que só incide sobre as receitas de aplicações financeiras de acordo com 
o artigo 28 da Instrução Normativa RFB 1.022 de 05 de abril de 2010, parcialmente 
compensáveis quando da distribuição de rendimentos aos cotistas, que estão 
sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) à alíquota de 
20%. 
 
De acordo com Artigo 32 da referida Instrução Normativa, os rendimentos 
distribuídos pelos Fundos de investimento imobiliário, cujas cotas sejam admitidas 
à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão 
organizado ficam isentos de imposto de renda recolhidos na fonte e declaração de 
ajuste anual das pessoas físicas, limitadas pelos dispositivos da legislação em 
vigor. 
 
Além disso, de acordo com o Artigo 68 da Instrução Normativa RFB nº 1.022/10, 
os rendimentos de cotas detidas por cotistas localizados em paraíso fiscal são 
tributados em 20% e para cotistas não residentes em paraíso fiscal em 15%. 
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22. Alterações estatutárias 
 

Em 26 de junho de 2020 foi deliberado em Ata de Assembleia Geral dos Titulares 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 55 Série: 
 
Autorização à Emissora a celebrar o Instrumento de Dação de Recebíveis, visando 
implementar os termos do Acordo para solucionar o inadimplemento das 
obrigações assumidas pela Devedora, na CCB e, consequentemente no CRI, 
incluindo, mas não se limitando, o não pagamento das parcelas de juros e 
amortização programadas do período de 20 de abril de 2018 a 20 de maio de 2020, 
que perfaz um total, sem o acrescido dos encargos contratuais, de R$11.712 (onze 
milhões setecentos e doze mil). 
Autorização à Emissora a receber os Novos Créditos Imobiliários e, por conta e 
ordem do Titular de CRI, mediante a confirmação do recebimento da totalidade dos 
Novos Créditos Imobiliários na conta corrente indicada no Instrumento de Dação 
de Recebíveis, dar quitação do saldo devedor da CCB e, consequentemente dos 
CRI, pelo valor total do Instrumento de Dação de Recebíveis, qual seja, R$10.290 
(dez milhões, duzentos e noventa mil), ficando o Devedor isento de pagar os 
encargos contratuais, bem como a diferença entre o saldo devedor e o valor dos 
Novos Créditos imobiliários.  
 
Pelo Instrumento de Dação, a Valencia I Pirapozinho e a Valencia II Álvares 
Machado dão em pagamento à Credora, em caráter irrevogável e irretratável, em 
quitação do saldo devedor da CCB e, consequentemente dos CRI, pelo valor total 
R$10.290 (dez milhões, duzentos e noventa mil), a saber:  
 
a) Valencia I – Pirapozinho dá em pagamento à Credora os recebíveis oriundos 

de 62 instrumentos de Compra e Venda de lotes do loteamento residencial 
Valencia I – Pirapozinho, os quais atribuem à Credora o direito ao recebimento 
de R$ 5.284 (cinco milhões, duzentos e oitenta e quatro mil); 

b) Valencia III – Álvares Machado dá em pagamento à Credora os recebíveis 
oriundos de 42 instrumentos de Compra e Venda de lotes do loteamento 
residencial Valencia III, os quais atribuem à Credora o direito ao recebimento 
de R$ 5.006 (cinco milhões seis mil). 

 
Cuja expectativa de recebimento pelo Fundo, segue um fluxo de pagamento total 
na ordem de R$13.967 (treze milhões, novecentos e sessenta e sete mil, sendo R$ 
662 (seiscentos e sessenta e dois mil) para o ano de 2020 e R$13.305 (treze 
milhões, trezentos e cinco mil) de 2021 até o ano de 2033. 
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23. Prestação de outros serviços e política de independência do 
auditor 

 
Em atendimento à Instrução nº 381/03 da Comissão de Valores Mobiliários, 
registre-se que a Administradora, no exercício, não contratou nem teve serviços 
prestados pela auditoria independente relacionados ao Fundo que não aos 
serviços de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que 
preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios 
internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio 
trabalho, nem exercer funções gerencias no seu cliente ou promover os interesses 
deste. 

 
24. Evento subsequente 
 

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 15 de janeiro de 2021, os cotistas 
deliberaram acerca da ordem do dia a seguir: 
 
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Aprovação da prorrogação por 90 (noventa) 
dias do prazo para a antecipação do reembolso das Cotas A, para a consequente 
quitação do saldo, que deveria ser cumprido até dia 31 de dezembro de 2020, 
conforme aprovado na Assembleia Geral de Cotistas de 18 de novembro de 2019. 
Sendo aprovada tal prorrogação, o novo prazo passará a ser dia 30 de março de 
2021. 
 
DELIBERAÇÕES: A Assembleia foi instalada com o quórum de 86,9590% das 
cotas emitidas. Após os esclarecimentos iniciais, restou APROVADO o item (i) 
constante na Ordem do Dia. Os cotistas votaram da seguinte forma: Os cotistas 
detentores de 56,2430% votaram pela aprovação do item (i) da Ordem do Dia. Os 
cotistas detentores de 30,7160% votaram pela reprovação do item (i) da Ordem do 
Dia. 
 

 
 

 
 

Planner Corretora de Valores S.A. Reinaldo Dantas 
Administrador Contador CT-CRC 1SP-110.330/O-6 
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Rio de Janeiro, 07 de abril de 2021. 

 

Ref.: ADIAMENTO - Assembleia Geral de Cotistas do GERAÇÃO DE ENERGIA - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - CNPJ nº 11.490.580/0001-69 

(“FUNDO”)  

 

Prezado Cotista, 

 

Em virtude da solicitação de alguns cotistas quanto ao adiamento da Assembleia Geral Extraordinária 

convocada para realização no dia 13 de Abril de 2021, sob a justificativa de que estes necessitam de 

prazo adicional para analisar todas as informações disponíveis até o momento, de forma a melhor 

embasar seus respectivos votos, o BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.201.501/0001-61 (“BNY 

Mellon” ou “Administrador”), na qualidade de administrador do GERAÇÃO DE ENERGIA - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ nº 11.490.580/0001-69, 

vem pela presente informar que resolveu atender tal pleito, em benefício de todos os cotistas do FUNDO. 

 

Dessa forma, serve a presente para convidá-lo (a) novamente a participar da Assembleia Geral 
Extraordinária de Cotistas do FUNDO, a realizar-se às 10h do dia 13 de maio de 2021 (“Assembleia”), 
a fim de deliberar pela ordem do dia mencionada abaixo: 

 

I. A substituição dos prestadores de serviços de administração, escrituração, custódia, bem como 

controladoria de ativos e tesouraria do Fundo pela RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,  

instituição financeira inscrita no CNPJ/ME 42.066.258/0001-30 (“NOVO ADMINISTRADOR”), nos 

termos da Proposta de Prestação de Serviços de Administração, Custódia, Controladoria e Escrituração 

apresentada pela RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“Proposta RJI”). 

 

II. Caso a deliberação do item I seja aprovada, a definição da data de transferência da 

administração e substituição dos prestadores de serviço do Fundo como sendo em até 30 (trinta) dias 

contados da realização da Assembleia, (“Data de Transferência”), sendo certo que após a definição da 

Data de Transferência, esta será informada imediatamente aos cotistas.  

 

III.  Caso a deliberação do item I seja aprovada, alteração integral do Regulamento do Fundo para 

os moldes do NOVO ADMINISTRADOR, em especial a alteração dos prestadores de serviços de 

administração, escrituração, custódia, e controladoria de ativos e tesouraria do Fundo pelo NOVO 

ADMINISTRADOR, e taxas nos termos da Proposta RJI, sendo certo que o novo regulamento do Fundo 

é de inteira responsabilidade do NOVO ADMINISTRADOR. 
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IV. Caso a deliberação do item I seja aprovada, aprovar a consolidação do Regulamento do Fundo, 

contemplando as alterações acima, o qual passará a vigorar na abertura do primeiro dia útil seguinte à 

Data da Transferência. 

 

V. Autorizar a definição pelos prestadores de serviço do Fundo dos procedimentos operacionais e 

obrigações para a transferência da administração e substituição dos prestadores de serviço do Fundo. 

 

VI. Aprovação para que o Administrador integre o polo passivo da ação de responsabilização, 

outrora aprovada contra o antigo gestor, já considerando os termos da proposta aprovada pelo Escritório 

prestador de serviço. 

 

IMPORTANTE DESTACAR QUE OS VOTOS ENVIADOS ATÉ O MOMENTO SERÃO 

CONSIDERADOS, NÃO SENDO NECESSÁRIO SEU REENVIO, DESDE QUE AS ASSINATURAS 

DOS COTISTAS SEJAM DEVIDAMENTE VALIDADAS INTERNAMENTE. CASO HAJA 

NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, O ADMINISTRADOR IRÁ CONSIDERAR O RECEBIMENTO DO 

VOTO MAIS RECENTE. 

 

A PROPOSTA RJI SEGUE ANEXA À PRESENTE CONVOCAÇÃO. 

 

A participação dos cotistas deverá ocorrer, apenas, por voto escrito ou através de conferência 

telefônica, sendo certo que deverão enviar a formalização escrita do seu voto por meio eletrônico 

(exclusivamente via certificado digital E-CPF, chave de segurança ICP-Brasil), para o endereço 

issf@bnymellon.com.br de acordo com os seguintes critérios: 

‘ 

1) Os cotistas deverão enviar os votos escritos até o fim do dia 17 de maio de 2021, nos 

termos do modelo anexo, cabendo ressaltar que a assinatura da manifestação de voto por escrito ou 

o envio eletrônico do voto deverão ser efetuados pelos representantes legais ou procuradores 

devidamente constituídos.  

 

2) O Cotista que encaminhar o voto escrito terá sua participação computada, 

independentemente da participação da conferência telefônica. 

 

3) O cotista que participar da conferência telefônica não precisará manifestar seu voto 

verbalmente, uma vez que será considerado exclusivamente o voto escrito, sendo certo que a 

participação por meio da conferência telefônica não exime o cotista do envio do voto escrito, na 

forma mencionada acima. 

 

Informamos ainda, que para a disponibilização de canal para participação da Assembleia, o seguinte 

dial-in poderá ser acessado por V. Sas.:  

 

Dial in: 

0800-891-7053 (Todas as localidades) 

+55-11-395-893-88 (São Paulo) 

Código de acesso:  613 442 915# 
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Vídeo Conferência 

https://bnym.webex.com/meet/winnie.mazzei   

 

Ressaltamos que a participação do cotista na Assembleia ora convocada, por meio exclusivo de 

manifestação escrita de voto, pode ser pessoal ou por meio de seus representantes legais ou 

procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 27 da Instrução 

CVM nº 578/2016. 

 

Na hipótese de V.Sa. atuar como distribuidor por conta e ordem de clientes, ressaltamos a necessidade 

do fornecimento de declaração contendo a quantidade de cotas detidas pelo cliente, com a indicação do 

FUNDO, nome ou denominação social do cliente, o código do cliente e o número da sua inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, nos termos 

da legislação aplicável, de forma que o cliente possa participar da Assembleia. Lembramos ainda que 

caso V.Sa. atue como distribuidor por conta e ordem de clientes, sua participação na Assembleia em 

nome de determinado cliente somente será válida caso V.Sa. apresente, em conjunto com a 

manifestação de voto – modelo anexo, procuração com poderes específicos, discriminando inclusive o 

dia e a hora da referida Assembleia. 

 

Com o objetivo de evitar que o voto não seja computado para fins da Assembleia, por falta de atualização 

cadastral junto ao Administrador, solicitamos aos cotistas constituídos como pessoas jurídicas, incluindo 

entidades abertas e fechadas de previdência complementar, regimes próprios de previdência social, 

seguradoras ou fundos de investimento, a gentileza de encaminharem ao Administrador os documentos 

comprobatórios de representação com até 5 (cinco) dias de antecedência da realização da respectiva 

assembleia, por meio do seguinte endereço eletrônico: sac@bnymellon.com.br.  

 

Lembramos que é fundamental que os cotistas mantenham seus dados cadastrais e bancários 

devidamente atualizados. Assim, caso seus dados não estejam atualizados, recomendamos entrar em 

contato com o SAC do Administrador, por meio dos telefones (21) 3219-2600, (11) 3050-8010 ou 0800 

725 3219 e/ou do endereço eletrônico: sac@bnymellon.com.br para a devida atualização. 

 

Por fim, o BNY Mellon informa que os cotistas que se encontrem em situação de conflito de interesse 

com o FUNDO, a qual os impeça de votar na presente Assembleia, assim como aqueles que se 

enquadrem em uma das hipóteses de impedimento previstas no Regulamento do FUNDO e/ou no artigo 

31, §1º, da Instrução CVM nº 578/2016 deverão se manifestar perante o Administrador e estarão 

impedidos de votar nesta Assembleia.  

 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos que se façam necessários. 

 

Atenciosamente, 

BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

Administrador 

 

  

D4Sign a20acbfe-074b-4176-bfda-d04591c00571 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



ANEXO I 

 

 

A presente manifestação de voto por escrito deverá ser encaminhada por V.Sa. diretamente ao 

Administrador, até o dia útil anterior à data da Assembleia ora convocada, por correspondência 

eletrônica (exclusivamente via E-cpf, chave ICP-Brasil) ao seguinte endereço: 

issf@bnymellon.com.br 

 

 

 

 

_________________, _____ de ________________ de _______. 

 

 

Ao 

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.  

Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º andar - Rio de Janeiro, RJ  

 

 

Ref.: Voto relativo à Assembleia Geral de Cotistas do GERAÇÃO DE ENERGIA - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - CNPJ nº 11.490.580/0001-69 

(“FUNDO”) 

 

Prezados Senhores,  

 

Venho, por meio desta, manifestar meu voto em relação as deliberações a serem tomadas na 

Assembleia Geral de Cotistas do FUNDO a ser realizada às 10h de 13 de maio de 2021, conforme a 

seguir. 

 

Questões Preliminares 

Declaro que não estou enquadrado(a) em uma das hipóteses de impedimento previstas no Artigo 31, 

§1º, da Instrução CVM nº 578/2016 e, portanto, estou apto a votar na Assembleia em questão. 

 

I. Deliberar a substituição dos prestadores de serviços de administração, escrituração, custódia, 

bem como controladoria de ativos e tesouraria do Fundo pela RJI Corretora de Títulos e Valores 

Mobiliários Ltda., Instituição financeira inscrita no CNPJ/ME 42.066.258/0001-30 (“NOVO 

ADMINISTRADOR”), nos termos da Proposta de Prestação de Serviços de Administração, Custódia, 

Controladoria e Escrituração apresentada pela RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

 

(   ) Aprovar  (   ) Reprovar  (   ) Abstenção  (   ) Conflito 

 

II. Caso a deliberação do item I seja aprovada, a definição da data de transferência da 

administração e substituição dos prestadores de serviço do Fundo como sendo em até 30 (trinta) dias 

contados da realização da Assembleia, (“Data de Transferência”), sendo certo que após a definição da 

Data de Transferência, esta será informada imediatamente aos cotistas.  
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(   ) Aprovar  (   ) Reprovar  (   ) Abstenção  (   ) Conflito 

 

III.  Caso a deliberação do item I seja aprovada, alteração integral do Regulamento do Fundo para 

os moldes do NOVO ADMINISTRADOR, em especial a alteração dos prestadores de serviços de 

administração, escrituração, custódia, e controladoria de ativos e tesouraria do Fundo pelo NOVO 

ADMINISTRADOR, e taxas nos termos da Proposta RJI, sendo certo que o novo regulamento do Fundo 

é de inteira responsabilidade do NOVO ADMINISTRADOR. 

 

(   ) Aprovar  (   ) Reprovar  (   ) Abstenção  (   ) Conflito 

 

IV. Caso a deliberação do item I seja aprovada, aprovar a consolidação do Regulamento do Fundo, 

contemplando as alterações acima, o qual passará a vigorar na abertura do primeiro dia útil seguinte à 

Data da Transferência. 

 

(   ) Aprovar  (   ) Reprovar  (   ) Abstenção  (   ) Conflito 

 

V. Autorizar a definição pelos prestadores de serviço do Fundo dos procedimentos operacionais e 

obrigações para a transferência da administração e substituição dos prestadores de serviço do Fundo. 

 

(   ) Aprovar  (   ) Reprovar  (   ) Abstenção  (   ) Conflito 

 

VI. Aprovação pelos cotistas para que o Administrador integre o polo passivo da ação de 

responsabilização, outrora aprovada contra o antigo gestor, já considerando os termos da proposta 

aprovada pelo Escritório prestador de serviço. 

 

(   ) Aprovar  (   ) Reprovar  (   ) Abstenção  (   ) Conflito 

 

 

Atenciosamente, 

 

O transmissor da presente manifestação de voto, na forma digitalizada, seja(m) ele(s) o(s) signatário(s) 

acima e/ou responsável pelo envio desta ao Administrador, assegura(m) a integridade e confiabilidade 

do documento digitalizado com a via física. 

 

Nome por extenso do 

Cotista 

CPF/CNPJ do Cotista Nome por extenso do 

representante (se aplicável) 

Assinatura do Cotista ou do 

representante 
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PROPOSTA DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTÓDIA, 
CONTROLADORIA E ESCRITURAÇÃO PARA O 
GERAÇÃO ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA 

CNPJ 11.490.580/0001-69 
 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

FINANCEIROS  
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1 Rua do Ouvidor– 97, 7º Andar. 

CEP 20040 – 030, Rio de Janeiro - RJ 

Rua da Bélgica, 10 – Sala 605 – Comercio. 

CEP 40010 – 030, Salvador – BA. 

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Telefone: + 55 21 3500 4500 

WWW.RJICV.COM.BR 

 

  

A RJI Corretora é uma empresa com conhecimento e experiência no mercado financeiro, que 
possui como foco em sua área de atuação Estruturação, Administração Fiduciária, Serviços de 
Custódia, Controladoria, Escrituração e agente fiduciário. Nossas áreas de operações se 
diversificam entre Renda Fixa, Renda Variável, Distribuição de Ativos e Registro e Coordenação. 

RJI CORRETORA 
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2 Rua do Ouvidor– 97, 7º Andar. 

CEP 20040 – 030, Rio de Janeiro - RJ 

Rua da Bélgica, 10 – Sala 605 – Comercio. 

CEP 40010 – 030, Salvador – BA. 

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Telefone: + 55 21 3500 4500 

WWW.RJICV.COM.BR 

 

 
 

PRIVADO E CONFIDENCIAL 

 

PARA: Senhores cotistas do GERAÇÃO ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA 
 

 
 
 

Proposta de Administração, Custódia, Controladoria e Escrituração para o 
GERAÇÃO ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA – CNPJ 11.490.580/0001-69; 

 
Caros Senhores, 
 
Conforme solicitado, seguem, abaixo, os termos e condições para a prestação de serviços de administração 
fiduciária do GERAÇÃO ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA (“Fundo”) pela RJI CTVM LTDA, Instituição 
financeira inscrita no CNPJ/MF 42.066.258/0001-30 (“RJI”).  

Aproveitamos para agradecer a oportunidade. 

  

1. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA 

a) Elaboração e/ou revisão dos documentos para constituição ou transferência do Fundo, conforme 

o caso, incluindo, mas não se limitando a eventuais adaptações do regulamento do Fundo e ata de 

assembleia; 

b) Elaboração, formalização e registro dos documentos necessários para atos subsequentes à 

constituição ou transferência do Fundo, conforme o caso, incluindo, mas não se limitando a 

instrumento de alteração de regulamento e boletins de subscrição, atos do administrador e demais 

documentos relacionados ao dia a dia do Fundo;  

c) Manter atualizados e em perfeita ordem a documentação relativa às operações dos Fundos, o 

registro dos cotistas, os livros de atas de assembleias gerais, os livros de presença de cotistas, o 

prospecto (se houver), os demonstrativos periódicos, os registros de todos os fatos contábeis 

referentes ao Fundo e relatórios do auditor independente; 

d) Entregar ao cotista, mediante recibo, gratuitamente, exemplar do Regulamento, bem como 

cientificá-lo do nome do periódico utilizado para divulgação de informações e da taxa de 

administração praticada; 
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3 Rua do Ouvidor– 97, 7º Andar. 

CEP 20040 – 030, Rio de Janeiro - RJ 

Rua da Bélgica, 10 – Sala 605 – Comercio. 

CEP 40010 – 030, Salvador – BA. 

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Telefone: + 55 21 3500 4500 

WWW.RJICV.COM.BR 

 

e) Divulgar, na periodicidade prevista no Regulamento, no periódico referido no item anterior, 

além de manter disponíveis em sua sede e agência (s) e nas instituições que coloquem quotas 

desse, o valor do patrimônio líquido dos Fundos, o valor das quotas de cada classe, as 

rentabilidades acumuladas no mês e no ano civil a que se referirem, a relação entre o 

patrimônio líquido do Fundo e o valor das quotas seniores e o (s) relatório (s) da agência 

classificadora de risco contratada pelo Fundo; 

f) Divulgar todas as informações exigidas pela regulamentação pertinente ou pelo Regulamento; 

g) Fornecer anualmente aos cotistas documentos contendo informações sobre os rendimentos 

auferidos no ano civil e, com base nos dados relativos ao último dia do mês de dezembro, sobre 

o número de quotas de sua propriedade e respectivo valor; 

h) Fornecer diariamente relatórios e planilhas que assegurem o fiel valor e processamento das 

operações pelo custodiante. Este processamento irá refletir as cotas do fundo; 

i) Convocar e realizar Assembleias de Cotistas;  

j) Controlar o enquadramento do ativo e passivo do Fundo; 

k) Gerenciar o Risco baseado no Manual de Precificação de Diretos Creditórios, do Manual de 

Precificação de Crédito Privado, nos Controles do de Value at Risck (VaR) e Stress Testing; 

l) Atualizar e manter em ordem, os registros contábeis referentes as operações. 

 

2. SERVIÇOS DE CUSTÓDIA, CONTROLADORIA E ESCRITURAÇÃO 

a) Closing das operações do fundo bem como a guarda e administração dos imóveis, direitos reais, 

direitos creditórios e demais ativos do fundo; 

b) Registro dos cotistas; 

c) Registro de todos os fatos contábeis referentes aos fundos; 

d) Divulgação do valor do patrimônio líquido dos fundos, do valor das cotas diárias e das 

rentabilidades acumuladas no mês e no ano; 

e) Envio de informações legais do fundo solicitadas pelos órgãos reguladores e auto reguladores; 

f) Precificação dos ativos que compõem as carteiras dos fundos; 

g) Registrar todas as informações relativas à titularidade das cotas emitidas pelo fundo, bem como 
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eventuais gravames incidentes; 

h) O Banco Liquidante do Fundo será o banco Paulista 

 

3. Itens não incluídos nos honorários propostos  

a) Despesas com promoção, publicidade, cartórios, motoboys, viagens, traduções, registros, 

correios, comunicações internacionais, entre outras demandas cotidianas da rotina regular do 

fundo; 

b) Taxas de fiscalização da CVM; 

c) Publicações legais; 

d) Custos com advogados com a defesa e manutenção; 

e) Taxas B3, CETIP, SELIC, ANBIMA, tarifas bancárias e outras aplicáveis; 

f) Taxas de cartórios de títulos e documentos; 

g) Serviços jurídicos de análise e acompanhamento dos processos do Fundo.  

4. REMUNERAÇÃO PROPOSTA 

4.1 Serviços de Administração Fiduciária:  

Pelos serviços de Administração Fiduciária, será cobrada do Fundo como remuneração à RJI 

CTVM, a taxa de 0,20% a.a. ou valor fixo mensal de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), o que 

for maior, calculado e acumulado diariamente considerando o valor diário do patrimônio 

líquido do Fundo com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias (“Remuneração”); 

A Remuneração será calculada e paga diretamente pelo FUNDO ao ADMINISTRADOR, 

mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente. 

 4.2 Serviços de Custódia, controladoria e escrituração: 

Pelos serviços de Custódia, Controladoria e Escrituração, será cobrada do Fundo como 

remuneração à RJI CTVM,  a taxa de 0,10% a.a. ou valor fixo mensal de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), o que for maior, calculado e acumulado diariamente considerando o valor diário do 

patrimônio líquido do Fundo com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias Caso os 

serviços de custódia e controladoria não sejam prestados pela a RJI CTVM, será respeitada a 

tabela do prestador de serviço contratado, e integralmente repassado ao Fundo 
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4.3 Demais Custos:  

a) Taxa de fiscalização trimestral, devida a CVM e bimestral devida à ANBIMA, bem como outros 

custos decorrentes de formalização de contratos e anexos, para a devida regularidade e 

segurança da prestação dos serviços, as quais não estão incluídas na remuneração;  

b) Despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de 

relatórios e informações periódicas previstos na regulamentação vigente; 

c) Honorários e despesas do auditor independente; 

d) Honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de 

defesa dos interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação 

imputada ao Fundo, se for o caso; 

e) Impostos, taxas, contribuições e quaisquer outras espécies tributárias incidentes sobre a 

prestação de quaisquer serviços sob esta proposta deverão ser retidos e/ou recolhidos na forma 

da legislação em vigor pelo contribuinte; 

f) O ônus financeiro da incidência de impostos, taxas, contribuições e quaisquer outras espécies 

tributárias da RJI CTVM, bem como despesas judiciais e/ou extrajudiciais incorridas pela RJI 

CTVM para realização e segurança da prestação de serviços sob esta proposta, serão suportadas 

pelo Aceitante que concorda em revisar a remuneração acordada com a RJI CTVM dos serviços 

sob a presenta proposta. 

 

5. CONDIÇÕES 

A aceitação do Fundo está condicionada a: 

a) Liberdade de atuação na contratação de prestadores de serviços, precificação de ativos e 

assunção de compromissos com órgãos reguladores; 

b) Isenção por parte dos cotistas de responsabilidade da RJI sobre quaisquer dívidas trabalhistas 

e/ou fiscais referente ao Fundo e sua participada com data base anterior a assunção da 

administração; 

c) Formalização de plano de ação, visando promover o enquadramento do Fundo nas normas e 

boas práticas de mercado, prevendo a autorização dos cotista e gestor para atuação conjunta 

com órgãos reguladores e entidades auto reguladoras, em caso de necessidade. 
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6. LIMITES DE RESPONSABILIDADE DA RJI CTVM E INDENIZAÇÃO 

a) A RJI CTVM somente será responsável, nos termos da legislação aplicável, por prejuízos e danos 

que causar ao Aceitante, fundos de investimento e/ou prestadores de serviços, relativamente 

a quaisquer dos serviços sob a presente Proposta, decorrente de dolo ou má-fé da RJI CTVM, 

desde que devidamente comprovados, que decorram de negligência ou fraude, no 

desempenho de suas funções, conforme transitado em julgado; 

b) A RJI CTVM, em hipótese alguma, assume a obrigação de indenizar o Aceitante, os fundos de 

investimento, seus cotistas, prestadores de serviços dos fundos de investimento e/ou terceiros, 

na ocorrência de fatos de força maior ou de eventos fortuitos que impeçam a normal execução 

dos serviços pela RJI CTVM; 

c) A RJI CTVM não responderá por quaisquer prejuízos causados ao Aceitante, fundos de 

investimento, cotistas, prestadores de serviços dos fundos de investimento e/ou terceiros 

decorrentes da execução normal das instruções recebidas e cumpridas de acordo com as 

instruções recebidas pela RJI CTVM, na qualidade de mandatária. 

7. MORA E PENALIDADE 

a) No caso de inadimplemento de quaisquer obrigações pecuniárias devidas pelo Aceitante e/ou 

fundos de investimento, além de continuar (em) obrigado(s) ao imediato cumprimento do 

débito em atraso, acrescidos dos juros de mora e multa não compensatório de 2% (dois por 

cento) sobre o valor devido, acrescido da correção pelo IGPM, o Aceitante será responsável 

pelo ressarcimento a RJI CTVM de todas as custas e honorários que a RJI CTVM dispensar para 

fins de cobrança dos valores devidos. 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES LTDA., se resguarda o direito de renunciar os serviços 

prestados, constantes na presente proposta, no caso de qualquer ajuizamento de ação e/ou 

procedimento legal por parte de um ou mais cotista contra o Fundo. 

      Esta proposta tem validade de 30 dias.  

9. CONFIDENCIALIDADE 

Esta proposta é confidencial, não podendo ser publicada ou divulgada, por qualquer meio, sem o prévio 

consentimento por escrito da RJI, salvo se a divulgação ocorrer para atendimento de ordem judicial ou 
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autoridade fiscal competente, ou em cumprimento de disposições legais ou exigências governamentais 

hipótese em que a parte requerida deverá imediatamente, desde que autorizada para tanto, comunicar 

à outra parte a divulgação forçada das informações e dados requeridos. 

10. FORO 

Fica eleito o foro da comarca da capital do Estado do Rio de Janeiro, com renúncia de qualquer outro. 

       E por estarem de acordo assinam na presença de duas testemunhas. 

Sem mais de momento de certos da vossa atenção. 

Rio de Janeiro, 08 de março de 2021. 

 

Luiz A. P. Lamboglia 

RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.  

 

 

 

De  

acordo. 

 

COTISTAS DO GERAÇÃO ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA 

 

 

Testemunhas: 
 
_________________________________                                 __________________________________ 
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1. Introdução  

 

A gestão dos recursos do RPPS deve ser feita de forma transparente e compartilhada entre 

diversos setores, sempre levando em conta critério técnicos e com elevados padrões éticos, 

visando atender aos padrões e princípios estipulados nas legisl

Esse documento pretende fazer a separação das responsabilidades dos agentes 

responsáveis pelos principais processos referentes à gestão dos investimentos e 

acompanhamento das aplicações, fazendo com que as decisões sejam tomadas

e de forma ágil, atendendo aos requisitos de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez

Em atendimento ao disposto no 

 

§ 6º O regime próprio de previdência social deve definir claramente a 

separação de res

do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e 

decisão sobre a aplicação dos recursos, inclusive com a definição das 

alçadas de decisão de cada instância. (Incluído pela Resolução nº 

4.695, de 27/11/2018.)

 

2. Alçadas de Responsabilidade

 

Nesse item, serão apresentadas as principais atividades 

envolvem tomadas de decisão sobre a determinação da Política de Investimentos a ser 

aplicada, o acompanhamento da sua execução, credenciamento das Instituições Financeiras e 

as movimentações financeiras.  

  

2.1. Política de Investim

 

 Diretoria de Investimentos 

 

 Elaborar, em conjunto com a consultoria contratada e com o Comitê de Investimentos a 

proposta de Política de Investimentos de acordo com a legislação vigente e as 

perspectivas de cenário

 Apresentar a Política de 

 Enviar a ata da aprovação da política de Investimentos para a Consultoria contratada, 

para que possa ser elaborado o DPIN.
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A gestão dos recursos do RPPS deve ser feita de forma transparente e compartilhada entre 

diversos setores, sempre levando em conta critério técnicos e com elevados padrões éticos, 

visando atender aos padrões e princípios estipulados nas legislações vigentes. 

Esse documento pretende fazer a separação das responsabilidades dos agentes 

responsáveis pelos principais processos referentes à gestão dos investimentos e 

acompanhamento das aplicações, fazendo com que as decisões sejam tomadas

aos requisitos de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez

Em atendimento ao disposto no § 6º do artigo 1º da resolução 3922/2010:

§ 6º O regime próprio de previdência social deve definir claramente a 

separação de responsabilidades de todos os agentes que participem 

do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e 

decisão sobre a aplicação dos recursos, inclusive com a definição das 

alçadas de decisão de cada instância. (Incluído pela Resolução nº 

95, de 27/11/2018.). 

Alçadas de Responsabilidade 

Nesse item, serão apresentadas as principais atividades da gestão de recursos que 

envolvem tomadas de decisão sobre a determinação da Política de Investimentos a ser 

aplicada, o acompanhamento da sua execução, credenciamento das Instituições Financeiras e 

as movimentações financeiras.     

Política de Investimentos e DPIN 

Diretoria de Investimentos  

Elaborar, em conjunto com a consultoria contratada e com o Comitê de Investimentos a 

proposta de Política de Investimentos de acordo com a legislação vigente e as 

perspectivas de cenário. 

Apresentar a Política de Investimentos para os Conselhos Deliberativo e Fiscal

Enviar a ata da aprovação da política de Investimentos para a Consultoria contratada, 

para que possa ser elaborado o DPIN. 
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A gestão dos recursos do RPPS deve ser feita de forma transparente e compartilhada entre 

diversos setores, sempre levando em conta critério técnicos e com elevados padrões éticos, 

ações vigentes.  

Esse documento pretende fazer a separação das responsabilidades dos agentes 

responsáveis pelos principais processos referentes à gestão dos investimentos e 

acompanhamento das aplicações, fazendo com que as decisões sejam tomadas coletivamente 

aos requisitos de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez. 

§ 6º do artigo 1º da resolução 3922/2010: 

§ 6º O regime próprio de previdência social deve definir claramente a 

ponsabilidades de todos os agentes que participem 

do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e 

decisão sobre a aplicação dos recursos, inclusive com a definição das 

alçadas de decisão de cada instância. (Incluído pela Resolução nº 

da gestão de recursos que 

envolvem tomadas de decisão sobre a determinação da Política de Investimentos a ser 

aplicada, o acompanhamento da sua execução, credenciamento das Instituições Financeiras e 

Elaborar, em conjunto com a consultoria contratada e com o Comitê de Investimentos a 

proposta de Política de Investimentos de acordo com a legislação vigente e as 

Investimentos para os Conselhos Deliberativo e Fiscal 

Enviar a ata da aprovação da política de Investimentos para a Consultoria contratada, 
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 Comitê de Investimentos

 Participar da elaboração da Política de Investimentos;

 Participar na execução da Política de Investimentos;

 

 Conselhos Deliberativo e Fiscal

 

 Aprovar a Política de Investimentos

 Acompanhar a execução da Política de Investimentos

 

 Consultoria Contratada

 

 Auxiliar na elaboração da

 Disponibilizar as informações suficientes para o acompanhamento da Política de 

Investimentos em sistema próprio

 Envio do DPIN pelo sistema CADPREV

 

2.2. Credenciamento de Instituições

  

 Diretoria de Investimentos 

 

 Fazer check-list e análise da documentação do credenciamento em conjunto com o 

Comitê de Investimentos;

 Em caso de novas instituições credenciadas, solicitar parecer técnico da Consultoria 

contratada; 

 Publicação no site das informações pertinentes ao processo de credencia

relação de instituições credenciadas, de acordo com as exigências legais;

 

 Comitê de Investimentos

 

 Auxiliar na análise da documentação do credenciamento;

 

 Conselho Deliberativo 

 

 Aprovar a atualização de credenciamento ou o credenciamento de novas 

 

 Consultoria Contratada
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Comitê de Investimentos 

Participar da elaboração da Política de Investimentos; 

Participar na execução da Política de Investimentos; 

Conselhos Deliberativo e Fiscal 

Aprovar a Política de Investimentos 

Acompanhar a execução da Política de Investimentos 

Consultoria Contratada 

Auxiliar na elaboração da Política de Investimentos 

Disponibilizar as informações suficientes para o acompanhamento da Política de 

Investimentos em sistema próprio 

Envio do DPIN pelo sistema CADPREV 

Credenciamento de Instituições 

Diretoria de Investimentos  

e análise da documentação do credenciamento em conjunto com o 

Comitê de Investimentos; 

Em caso de novas instituições credenciadas, solicitar parecer técnico da Consultoria 

Publicação no site das informações pertinentes ao processo de credencia

relação de instituições credenciadas, de acordo com as exigências legais;

Comitê de Investimentos 

Auxiliar na análise da documentação do credenciamento; 

Conselho Deliberativo  

Aprovar a atualização de credenciamento ou o credenciamento de novas 

Consultoria Contratada 
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Disponibilizar as informações suficientes para o acompanhamento da Política de 

e análise da documentação do credenciamento em conjunto com o 

Em caso de novas instituições credenciadas, solicitar parecer técnico da Consultoria 

Publicação no site das informações pertinentes ao processo de credenciamento, 

relação de instituições credenciadas, de acordo com as exigências legais; 

Aprovar a atualização de credenciamento ou o credenciamento de novas instituições 
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 Auxiliar na cobrança da documentação às instituições que pretendem ser credenciadas 

junto ao instituto. 

 Auxiliar na verificação dos documentos presentes no check

 Elaboração de parecer técnico sobre as 

estas, quando solicitado.

 

2.3. Acompanhamento da

 

 Diretoria de Investimentos 

 

 Acompanhar o cenário e perspectivas econômicas

 Realizar calls e reuniões com gestores dos fundos, como parte do processo de 

diligência;  

 Elaborar o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos, 

apresentando as principais informações sobre a Carteira, as movimentações realizadas 

no período e demais informações relevantes sobre a sua área de atuação

 Discutir o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos com o 

Comitê de Investimentos

Fiscal e Deliberativo possam deliberar 

 Verificar os parâmetros de riscos definidos na Política de Investimentos, atendendo aos 

passos previstos nos planos de contingência, quando for o caso

 Solicitar à Consultoria contratada, parecer técnico 

Política de Investimentos forem atingidos, de acordo com o plano de contingência.

 Discussão do parecer

 Discussão das propostas de movimentação da carteira com o Comitê de Investimentos

 Apresentar o parecer

realizadas pelo Comitê de Investimentos para os Conselheiros

 Efetuar as movimentações financeira

com ordens de aplicações e/ou resgate

Investimentos em conjunto com o Presidente Executivo, podendo 

Diretor Administrativo e Financeiro em caso de ausência de um dos dois. 

 

 Comitê de Investimentos

 

 Auxiliar na execução da 
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Auxiliar na cobrança da documentação às instituições que pretendem ser credenciadas 

Auxiliar na verificação dos documentos presentes no check-list; 

Elaboração de parecer técnico sobre as instituições e sobre os produtos ofertados por 

estas, quando solicitado. 

Acompanhamento da Carteira e da Política de Investimentos  

Diretoria de Investimentos  

Acompanhar o cenário e perspectivas econômicas 

e reuniões com gestores dos fundos, como parte do processo de 

Elaborar o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos, 

apresentando as principais informações sobre a Carteira, as movimentações realizadas 

informações relevantes sobre a sua área de atuação

Discutir o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos com o 

Comitê de Investimentos. Apresentando os seus resultados para que

possam deliberar sobre a sua aprovação. 

Verificar os parâmetros de riscos definidos na Política de Investimentos, atendendo aos 

passos previstos nos planos de contingência, quando for o caso. 

Solicitar à Consultoria contratada, parecer técnico quando os limites previstos n

Política de Investimentos forem atingidos, de acordo com o plano de contingência.

Discussão do parecer do plano de contingência com o Comitê de Investimentos

Discussão das propostas de movimentação da carteira com o Comitê de Investimentos

arecer de contingência e as deliberações de movimentação da carteira 

Comitê de Investimentos para os Conselheiros; 

Efetuar as movimentações financeiras de acordo com as deliberações. Os 

de aplicações e/ou resgate sempre devem ser assinados p

Investimentos em conjunto com o Presidente Executivo, podendo ser

Diretor Administrativo e Financeiro em caso de ausência de um dos dois. 

Comitê de Investimentos 

a execução da Política de Investimentos; 
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Auxiliar na cobrança da documentação às instituições que pretendem ser credenciadas 

instituições e sobre os produtos ofertados por 

e reuniões com gestores dos fundos, como parte do processo de 

Elaborar o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos, 

apresentando as principais informações sobre a Carteira, as movimentações realizadas 

informações relevantes sobre a sua área de atuação.  

Discutir o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos com o 

que os Conselhos 

Verificar os parâmetros de riscos definidos na Política de Investimentos, atendendo aos 

quando os limites previstos na 

Política de Investimentos forem atingidos, de acordo com o plano de contingência. 

com o Comitê de Investimentos 

Discussão das propostas de movimentação da carteira com o Comitê de Investimentos 

de movimentação da carteira 

acordo com as deliberações. Os documentos 

sempre devem ser assinados pelo Diretor de 

ser substituídos pelo 

Diretor Administrativo e Financeiro em caso de ausência de um dos dois.  
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 Discutir sobre o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos e 

emitir parecer para que

sua aprovação. 

 Acompanhar os indicadores de risco e retorno das aplicações; 

 Deliberar sobre o parecer da consultoria contratada, em caso de plano de contingência. 

 

 Conselho Fiscal 

 

 Acompanhar a execução da Política de Investimentos;

 Deliberar sobre a aprovação do Rela

Investimentos, considerando o parecer emitido pelo Comitê de Investimentos.

 

 Conselho Deliberativo 

 

 Acompanhar a execução da Política de Investimentos;

 Deliberar sobre a aprovação do Relatório Mensal de 

Investimentos, considerando o parecer emitido pelo Comitê de Investimentos.

 

 Consultoria Contratada

 

 Alimentar o sistema de informações próprio com as informações da carteira;

 Subsidiar com informações os participantes do 

cenário e perspectivas econômicas;

 Elaboração de parecer técnico sobre a carteira de investimentos, fundos de 

investimentos, instituições financeiras, produtos ofertado

pertinentes a sua área d

 Elaboração de parecer técnico em caso de limites de risco previstos na Política de 

Investimentos serem atingidos, atendendo ao plano de contingência

 

2.4. Movimentações da carteira (Aplicações e Resgates)

 

 Diretoria de Investiment

 

 Solicitar à Consultoria contratada, parecer técnico sobre novas movimentações na 

carteira 

 Discussão do parecer sobre as movimentações com o Comitê de Investimentos
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Discutir sobre o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos e 

emitir parecer para que os Conselhos Fiscal e Deliberativo possam deliberar sobre a 

Acompanhar os indicadores de risco e retorno das aplicações;  

o parecer da consultoria contratada, em caso de plano de contingência. 

Conselho Fiscal  

Acompanhar a execução da Política de Investimentos; 

Deliberar sobre a aprovação do Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de 

Investimentos, considerando o parecer emitido pelo Comitê de Investimentos.

Conselho Deliberativo  

Acompanhar a execução da Política de Investimentos; 

Deliberar sobre a aprovação do Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de 

Investimentos, considerando o parecer emitido pelo Comitê de Investimentos.

Consultoria Contratada 

Alimentar o sistema de informações próprio com as informações da carteira;

Subsidiar com informações os participantes do processo decisório, inclusive sobre o 

cenário e perspectivas econômicas; 

Elaboração de parecer técnico sobre a carteira de investimentos, fundos de 

investimentos, instituições financeiras, produtos ofertados, dentre outros assuntos 

pertinentes a sua área de atuação, quando solicitado. 

Elaboração de parecer técnico em caso de limites de risco previstos na Política de 

Investimentos serem atingidos, atendendo ao plano de contingência. 

Movimentações da carteira (Aplicações e Resgates) 

Diretoria de Investimentos  

Solicitar à Consultoria contratada, parecer técnico sobre novas movimentações na 

Discussão do parecer sobre as movimentações com o Comitê de Investimentos
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Discutir sobre o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos e 

os Conselhos Fiscal e Deliberativo possam deliberar sobre a 

o parecer da consultoria contratada, em caso de plano de contingência.  

tório Mensal de Acompanhamento da Política de 

Investimentos, considerando o parecer emitido pelo Comitê de Investimentos. 

Acompanhamento da Política de 

Investimentos, considerando o parecer emitido pelo Comitê de Investimentos. 

Alimentar o sistema de informações próprio com as informações da carteira; 

processo decisório, inclusive sobre o 

Elaboração de parecer técnico sobre a carteira de investimentos, fundos de 

, dentre outros assuntos 

Elaboração de parecer técnico em caso de limites de risco previstos na Política de 

 

Solicitar à Consultoria contratada, parecer técnico sobre novas movimentações na 

Discussão do parecer sobre as movimentações com o Comitê de Investimentos 
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LIMITES DE ALÇADA
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Fone: (81) 3551

 Apresentar em reunião as propostas de movimentação, de acordo com os limites de 

alçada financeiras do 

 Efetuar as movimentações financeiras de acordo com as deliberações   

 

 Comitê de Investimentos

 

 Participar diretamente das decisões de 

de Investimentos; 

 Deliberar sobre as propostas de movimentação, 

financeiras do item 3 

 

 Conselho Deliberativo 

 Deliberar sobre as propostas de movimentação, 

financeiras do item 3 

 Referendar as decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos.

 

 Consultoria Contratada

 

 Subsidiar com informações os participantes do processo decisório, inclusive sobre o 

cenário e perspectivas econômicas;

 Elaboração de parecer técnico sobre a carteira de investimentos, fundos de 

investimentos, instituições financeiras, produtos ofertado, dentre outros assuntos 

pertinentes a sua área de atuação, quando solicitado.

 

3. Alçadas de Limites Financeiros

Ficam definidos as seguintes alçadas de limites financeiros, que devem ser levadas em 

consideração para tomada de decisão de investimentos, quais sejam:

 

i. Movimentações cujos valores sejam iguais ou inferiores a 

PL podem ser re

desde que seja aderente à Política de Investimentos;

ii. Movimentações cujos valores sejam superiores a 

inferiores a 

autorização do Co

 
LIMITES DE ALÇADAS NA GESTÃO DOS RECURSOS 
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Apresentar em reunião as propostas de movimentação, de acordo com os limites de 

alçada financeiras do item 3 a seguir; 

Efetuar as movimentações financeiras de acordo com as deliberações   

Comitê de Investimentos 

Participar diretamente das decisões de investimento, em consonância com a Política 

Deliberar sobre as propostas de movimentação, de acordo com os limites de alçada 

 a seguir; 

Conselho Deliberativo  

Deliberar sobre as propostas de movimentação, de acordo com os limites de alçada 

 a seguir; 

Referendar as decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos. 

Consultoria Contratada 

Subsidiar com informações os participantes do processo decisório, inclusive sobre o 

perspectivas econômicas; 

Elaboração de parecer técnico sobre a carteira de investimentos, fundos de 

investimentos, instituições financeiras, produtos ofertado, dentre outros assuntos 

pertinentes a sua área de atuação, quando solicitado.  

Limites Financeiros 

os as seguintes alçadas de limites financeiros, que devem ser levadas em 

para tomada de decisão de investimentos, quais sejam: 

Movimentações cujos valores sejam iguais ou inferiores a 

PL podem ser realizadas pela Diretoria de Investimentos do RPPS, 

desde que seja aderente à Política de Investimentos;

Movimentações cujos valores sejam superiores a 

inferiores a 5,00% do PL, obrigatoriamente, necessitarão de 

autorização do Comitê de Investimentos do RPPS; 
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Apresentar em reunião as propostas de movimentação, de acordo com os limites de 

Efetuar as movimentações financeiras de acordo com as deliberações    

investimento, em consonância com a Política 

de acordo com os limites de alçada 

de acordo com os limites de alçada 

Subsidiar com informações os participantes do processo decisório, inclusive sobre o 

Elaboração de parecer técnico sobre a carteira de investimentos, fundos de 

investimentos, instituições financeiras, produtos ofertado, dentre outros assuntos 

os as seguintes alçadas de limites financeiros, que devem ser levadas em 

Movimentações cujos valores sejam iguais ou inferiores a 1,00% do 

alizadas pela Diretoria de Investimentos do RPPS, 

desde que seja aderente à Política de Investimentos; 

Movimentações cujos valores sejam superiores a 1,00% do PL e 

% do PL, obrigatoriamente, necessitarão de 
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LIMITES DE ALÇADA

Rua do Comércio, nº152 
Fone: (81) 3551

iii. Movimentações cujos valores sejam superiores a 

obrigatoriamente, necessitarão de autorização do Comitê de

Investimentos e do Conselho Deliberativo do RPPS

iv. Caso haja nova aplicação em fundo de investimento cuja instituição 

gestora ou administradora ainda não possua relacionamento com o 

RPPS, independente do valor, esta deverá ser submetida a aprovação 

do Comitê de Investimentos. O mesmo vale para aplicação em fundo 

de investimento enquadrado em artigo ainda não presente da car

de investimentos do RPPS.

Em todos os casos, 

devem ser assinados pelo Diretor de Investimentos em conjunto com o Presidente Executivo, 

podendo ser substituídos pelo Diretor Administrativo e Financeiro em caso de ausência de um 

dos dois.  

Além disso, todas as decisões deverão ser tomadas por critérios técnicos e deverão 

apresentadas para ratificação dos demais órgãos participantes do processo de gestão de 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIMITES DE ALÇADAS NA GESTÃO DOS RECURSOS 

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca – PE – CEP 55590 – 000
Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94 

Ipojucaprev.Ipojuca.pe.gov.br 

Movimentações cujos valores sejam superiores a 

obrigatoriamente, necessitarão de autorização do Comitê de

Investimentos e do Conselho Deliberativo do RPPS; e

Caso haja nova aplicação em fundo de investimento cuja instituição 

stora ou administradora ainda não possua relacionamento com o 

RPPS, independente do valor, esta deverá ser submetida a aprovação 

do Comitê de Investimentos. O mesmo vale para aplicação em fundo 

de investimento enquadrado em artigo ainda não presente da car

de investimentos do RPPS. 

Em todos os casos, os documentos com ordens de aplicações e/ou resgate sempre 

devem ser assinados pelo Diretor de Investimentos em conjunto com o Presidente Executivo, 

podendo ser substituídos pelo Diretor Administrativo e Financeiro em caso de ausência de um 

disso, todas as decisões deverão ser tomadas por critérios técnicos e deverão 

apresentadas para ratificação dos demais órgãos participantes do processo de gestão de 
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Página 9 de 10 

Movimentações cujos valores sejam superiores a 5,00% do PL, 

obrigatoriamente, necessitarão de autorização do Comitê de 

; e 

Caso haja nova aplicação em fundo de investimento cuja instituição 

stora ou administradora ainda não possua relacionamento com o 

RPPS, independente do valor, esta deverá ser submetida a aprovação 

do Comitê de Investimentos. O mesmo vale para aplicação em fundo 

de investimento enquadrado em artigo ainda não presente da carteira 

os documentos com ordens de aplicações e/ou resgate sempre 

devem ser assinados pelo Diretor de Investimentos em conjunto com o Presidente Executivo, 

podendo ser substituídos pelo Diretor Administrativo e Financeiro em caso de ausência de um 

disso, todas as decisões deverão ser tomadas por critérios técnicos e deverão 

apresentadas para ratificação dos demais órgãos participantes do processo de gestão de 
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LIMITES DE ALÇADA

Rua do Comércio, nº152 
Fone: (81) 3551

 

(081) 3551

www.ipojucaprev.Ipojuca.pe.gov.br

@ipojucaprev

ouvidoria@ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

Acesse pelo Site do 
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(081) 3551-0981 | 3551-2523

www.ipojucaprev.Ipojuca.pe.gov.br

@ipojucaprev

ouvidoria@ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

Acesse pelo Site do IpojucaPREV ou Aplicativo 
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Rua do Comércio, 
Fone: (81) 3551

O Docusign é uma ferramenta que possibilitará assinar

Para realizar a assinatura digital siga os passos a seguir:
 
• Abra o e-mail ou conversa do WhatsApp de solicitação
 
• Depois,click no espaço em azul para  visualizar
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COMO UTILIZAR O D4SIGN 

assinar digitalmente os documentos com validade jurídica, criptografia

seguir: 

solicitação  do D4SIGN em nome da Diretoria de Investimentos. 

isualizar o documento. 
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criptografia e proteção de dados. 

    

D4Sign a20acbfe-074b-4176-bfda-d04591c00571 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Rua do Comércio, 
Fone: (81) 3551

 Logo após, você será redirecionado para 
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 a seguinte aba de internet. 
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Rua do Comércio, 
Fone: (81) 3551

 Leia o documento atentamente e tenha 
 Em seguida se você for de acordo com o documento
outros.  A nomenclatura dependerá do tipo do documento. 
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 a opção de fazer o download em seu aparelho digital, se preferir
documento enviado click no espaço em verde que poderá ser: 

nomenclatura dependerá do tipo do documento.  
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preferir . 
no espaço em verde que poderá ser: “Aprovar”, “Reconhecer”, “Assinar” ou 
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 Ademais, aparecerá a seguinte imagem. Confirme seus dado
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Confirme seus dados e click em “Estou De Acordo - Assinar ” 
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 Depois você será direcionado para a seguinte
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seguinte aba e estará concluída a sua assinatura 
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MAPEAMENTO E MANUALIZAÇÃO
CREDENCIAMENTO DAS INS

INVESTIMENTO

 

 
 
 

 

1. FUNDAMENTO LEGAL 

Inciso VI do § 1º do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010; e Inciso IX do art. 3º e art. 6º
da Portaria MPS nº 519/2011;

 

2. OBJETIVO 

Processo de credenciamento consiste em verificar a documentação das Instituições 
Financeiras que prestam serviços de administração, gestão ou distribuição de fundos de 
investimentos e que tem, ou pretendem ter, relacionamento com o Ipojucaprev. Nesse 
processo são verificados o atendimento a
Resolução 3922 (e demais alterações)
deverão contemplar, dentre outros, o histórico e experiência de atuação, o volume de 
sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco 
reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de 
desempenho."  

 

3. SETORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO

Diretoria de Investimentos, Consultoria 
Deliberativo, Instituições Financeiras.

 

4. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE

- Se alguma instituição credenciada venha a descumprir o que determina o Manual de 
Credenciamento e/ou a legislação vigente, o credenciamento da mesma deverá ser cancelado. 
Não podendo ser feitos novos aportes e
existirem. Nos casos de aplicações que tenham 
para conversão de cotas ou outra situação que impeça o resgate imediato de cotas,
fundos fechados para resgate, deverá ser comunicado à 
ata do Comitê de Investimentos, além de dar ciência ao Conselho Delibera

 

5. PERIODICIDADE DO PROCESSO
Conforme determina o § 3º do inciso IX do art. 3º da Portaria MPS nº 519/2011, 
credenciamento deverá ser atualizado a cada 12 meses. Tendo que ser verificados todos os 
requisitos para a sua aprovação.
Conforme determinação da  
 

6. PROCEDIMENTOS 
 

Etapa Atividade 

1 
Envio da documentação exigida para 

o credenciamento, conforme a 
Resolução CMN nº 4.695/2018 

2 
Conferência e verificação da 

documentação recebida 

 
 
 
 

MANUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS:  
NTO DAS INSTITUIÇÕES E FUNDOS DE 

INVESTIMENTO 

Data: 16/0

Versão 1.0

1º do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010; e Inciso IX do art. 3º e art. 6º
da Portaria MPS nº 519/2011; 

Processo de credenciamento consiste em verificar a documentação das Instituições 
Financeiras que prestam serviços de administração, gestão ou distribuição de fundos de 
investimentos e que tem, ou pretendem ter, relacionamento com o Ipojucaprev. Nesse 

sso são verificados o atendimento aos parâmetros previstos no 
Resolução 3922 (e demais alterações): "Os parâmetros para o credenciamento das instituições 
deverão contemplar, dentre outros, o histórico e experiência de atuação, o volume de 
sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco 
reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de 

SETORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO 

Investimentos, Consultoria de Investimentos, Comitê de Investimentos e Conselho 
, Instituições Financeiras. 

. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Se alguma instituição credenciada venha a descumprir o que determina o Manual de 
o e/ou a legislação vigente, o credenciamento da mesma deverá ser cancelado. 

feitos novos aportes e devendo ser resgatados os valores aplicados
de aplicações que tenham prazo para vencimento, resgate, carência, ou 

conversão de cotas ou outra situação que impeça o resgate imediato de cotas,
fundos fechados para resgate, deverá ser comunicado à instituição e registrada a situação em 
ata do Comitê de Investimentos, além de dar ciência ao Conselho Delibera

. PERIODICIDADE DO PROCESSO 
Conforme determina o § 3º do inciso IX do art. 3º da Portaria MPS nº 519/2011, 
credenciamento deverá ser atualizado a cada 12 meses. Tendo que ser verificados todos os 
requisitos para a sua aprovação. 

Responsáveis Detalhamento

Instituições Financeiras 
(Gestor, Administrador ou 

Distribuidor) 

Os documentos mínimos exigidos estão presentes no Inciso 
IX do art. 3º e art. 6º-

Diretoria de Investimentos / 
Comitê de Investimentos 

Critérios e documentos a serem analisados:

a) atos de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo BACEN e CVM 

/04/2021 

Versão 1.0 

 

1º do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010; e Inciso IX do art. 3º e art. 6º-E 

Processo de credenciamento consiste em verificar a documentação das Instituições 
Financeiras que prestam serviços de administração, gestão ou distribuição de fundos de 
investimentos e que tem, ou pretendem ter, relacionamento com o Ipojucaprev. Nesse 

os parâmetros previstos no §3 do art. 1º da 
Os parâmetros para o credenciamento das instituições 

deverão contemplar, dentre outros, o histórico e experiência de atuação, o volume de recursos 
sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco 
reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de 

, Comitê de Investimentos e Conselho 

Se alguma instituição credenciada venha a descumprir o que determina o Manual de 
o e/ou a legislação vigente, o credenciamento da mesma deverá ser cancelado. 

devendo ser resgatados os valores aplicados, se 
para vencimento, resgate, carência, ou 

conversão de cotas ou outra situação que impeça o resgate imediato de cotas, tais como 
instituição e registrada a situação em 

ata do Comitê de Investimentos, além de dar ciência ao Conselho Deliberativo.   

Conforme determina o § 3º do inciso IX do art. 3º da Portaria MPS nº 519/2011, o processo de 
credenciamento deverá ser atualizado a cada 12 meses. Tendo que ser verificados todos os 

Detalhamento 

Os documentos mínimos exigidos estão presentes no Inciso 
-E da Portaria MPS nº 519/2011 

documentos a serem analisados: 

a) atos de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo BACEN e CVM  
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MAPEAMENTO E FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS: 
CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES 

INVESTIMENTO

 

  

3 
 Identificar e Preencher os 

documentos da categoria de 
referência do credenciamento 

3.1 

 Art 15 
Utilizar novo formulário “Termo de 

Análise e Atestado de 
Credenciamento de ADM e Gestor 
de FI – Art. 15, § 2º, I, Resolução 

CMN" 

3.2 

Demais ADM e gestores 
Utilizar os novos modelos de “Termo 

de Análise de Credenciamento e 
Atestado de Credenciamento – 

Demais Adm ou Gestor de FI”; ou 
receber o “QDD – Seção 1”, analisar 
e preencher o modelo do “Atestado 

de Credenciamento” em caso de 
instituição ser credenciada 

3.3 

Distribuidores 
Utilizar o novo modelo “Termo de 

Análise do Cadastramento do 
Distribuidor” 

3.4 

Fundos de Investimento 
Utilizar o novo formulário “Anexo ao 
Credenciamento – Análise de Fundo 
de Investimento”; Ou receber o “QDD 
– Seção 2”, e informar no “Termo de 

Análise e Atestado de 
Credenciamento do Administrador” e 
no “Atestado de Credenciamento do 
Gestor” se o fundo é ou não elegível 

para receber aplicações 

4 
 Analisar documentação utilizada no 

credenciamento e emitir parecer 
sobre o mesmo, se necessário. 

5 

Deliberação do Comitê de 
Investimentos sobre o 

credenciamento, considerando a 
documentação enviada pela IF e o 

parecer da consultoria contratada, se 
for o caso. 

5.1 

Caso seja reprovado, arquivamento 
dos termos/atestados de 

credenciamento e da documentação 
utilizada 

6 

Se aprovado pelo Comitê de 
Investimentos, o credenciamento da 
IF deverá ser posta para deliberação 
por parte do Conselho Deliberativo 

6.1 
Caso seja reprovado, arquivamento 

dos termos/atestados de 
credenciamento e da documentação 

 
 
 
 

MAPEAMENTO E FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS:  
CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES E FUNDOS DE 

INVESTIMENTO 

Data: 04/01/2021

Versão 1.0

b) Elevado padrão ético de conduta

c) Regularidade fiscal e previdenciária

d) Análise do histórico e experiência de atuação do gestor e 
do administrador do fundo de investimento e de seus 

controladores; 

e) Análise quanto ao volume de recursos sob sua gestão e 
administração, bem como quanto à qualificação do corpo 

técnico e segregação de atividades;

f) a avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores 
de desempenho e riscos assumidos pelos fundos de 

investimentos sob sua gestão e administração, no período 
mínimo de dois anos anteriores ao credenciamento.

Diretoria de Investimentos / 
Comitê de Investimentos 

Verificar lista EXAUSTIVA das instituições que atendem aos 
requisitos, a mesma é disponibilizada pela Secretaria de 

Previdência

Diretoria de Investimentos / 
Comitê de Investimentos 

Modelo disponível nos arquivos da rede, na pasta 
credenciamento

Diretoria de Investimentos / 
Comitê de Investimentos 

Modelo disponível nos arquivos da rede, na pasta de 
credenciamento

Diretoria de Investimentos / 
Comitê de Investimentos 

Modelo disponível nos arquivos da rede, na pasta de 
credenciamento

de Investimento”; Ou receber o “QDD 
Diretoria de Investimentos / 

Comitê de Investimentos 

Modelo disponível nos arquivos da rede, na pasta de 
credenciamento. Tais documentos podem ser solicitados e/ou 
preenchidos oportunamente, em data tempestiva à decis

investimento

Consultoria de Investimentos 
Tal parecer deve ser solicitado pela D

e/ou Comitê de Investimentos

Comitê de Investimentos 
A decisão deve ser registrada na ata da referida reunião em 

que foi deliberado o a

Diretoria de Investimentos Arquivamento na pasta da rede.

Conselho Deliberativo 
A decisão deve ser registrada na ata da referida reunião em 

que foi deliberado o assunto

Diretoria de Investimentos Arquivamento na pasta da rede.
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b) Elevado padrão ético de conduta 

c) Regularidade fiscal e previdenciária 

d) Análise do histórico e experiência de atuação do gestor e 
do administrador do fundo de investimento e de seus 

controladores;  

e) Análise quanto ao volume de recursos sob sua gestão e 
administração, bem como quanto à qualificação do corpo 

egregação de atividades; 

f) a avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores 
de desempenho e riscos assumidos pelos fundos de 

investimentos sob sua gestão e administração, no período 
mínimo de dois anos anteriores ao credenciamento. 

Verificar lista EXAUSTIVA das instituições que atendem aos 
requisitos, a mesma é disponibilizada pela Secretaria de 

Previdência 

Modelo disponível nos arquivos da rede, na pasta de 
credenciamento 

Modelo disponível nos arquivos da rede, na pasta de 
credenciamento 

Modelo disponível nos arquivos da rede, na pasta de 
credenciamento 

Modelo disponível nos arquivos da rede, na pasta de 
credenciamento. Tais documentos podem ser solicitados e/ou 
preenchidos oportunamente, em data tempestiva à decisão de 

investimento 

Tal parecer deve ser solicitado pela Diretoria de Investimentos 
e/ou Comitê de Investimentos 

A decisão deve ser registrada na ata da referida reunião em 
que foi deliberado o assunto 

Arquivamento na pasta da rede. 

A decisão deve ser registrada na ata da referida reunião em 
que foi deliberado o assunto 

Arquivamento na pasta da rede. 
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utilizada 

7 

Se aprovado, Envio do 
termo/atestado de credenciamento 

para a consultoria incluir/atualizar as 
informações no DAIR 

8 Inclusão/atualização do 
credenciamento no DAIR 

9 

Envio de toda a utilização utilizada 
no credenciamento para publicação 
no site do IpojucaPrev e atualização 

da lista de credenciamento 

 

 

7. MAPEAMENTO DO PROCESSO

Fluxograma do processo de credenciamento das ins
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8. ANEXOS 
Termos de Credenciamento. 
 

 

Nos termos do inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 
de novembro de 2018, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão 
realizar o prévio credenciamento da instituição administradora dos fundos de investimento em que serão 
aplicados os recursos do regime. O § 3º do art. 1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá observar, 
dentre outros critérios, o histórico e experiência de atuação, o
instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da 
rentabilidade a indicadores de desempenho. Os parâmetros para credenciamento estão previstos no
e 2º, da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, sendo que o art. 6º
informações relativas à instituição credenciada e a verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o 
credenciamento deverão ser registradas em Termo de Análise de  Credenciamento”
Credenciamento”, conforme modelos disponibilizados no site da SPREV.
 
A principal alteração promovida pela Resolução CMN nº 4.695/2018 é permitir novas aplicações de recursos dos 
RPPS apenas em fundos de investimento em que 
funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação 
do CMN (art. 15, § 2º, I, da Resolução CMN
nº 3.198, de 2004, é órgão estatutário fundamental ligado à alta administração das instituições, e tem como 
objetivo estabelecer as melhores práticas de governança corporativa relacionada
desempenhadas em seu ambiente de negócio. As instituições financeiras obrigadas a constituir comitê de riscos, 
por sua vez, devem reforçar as práticas de governança no gerenciamento de riscos de suas operações, inclusive 
aqueles relacionados à prestação dos serviços de administração dos fundos de investimentos e de carteiras de 
valores mobiliários, nos termos da Resolução CMN nº 4.557, de 2017.
 
Na prática do mercado, essas condições estão mais relacionadas aos administradores dos fu
aos quais, adicionalmente ao requisito dos comitês de auditoria e de riscos, os recursos oriundos de RPPS sob sua 
administração devem representar no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração, com 
o objetivo de que os administradores elegíveis apresentem maior diversificação de seu campo de atuação e 
evidenciem reconhecida confiança e competência na administração de recursos de terceiros pelo mercado.
 
Por meio do Ofício Circular Conjunto nº 2/2018/CVM/SIN/SPRE
RPPS e prestadores de serviço dos fundos sobre a aplicação desses critérios, que previu, com base no art. 23
Resolução CMN nº 3.922/2010, que “a lista das instituições que atendem aos requisitos do inciso 
8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução nº 4.695/2018, será divulgada 
no sítio da SPREV (www.previdencia.gov.br/reg
SPREV, foi confeccionada com base nas informações repassadas pelo BACEN e refere

                                              
1 Disponível em http://www.cvm.gov.br/legislacao/oficios

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO
FUNDO QUE ATENDA AO PREVISTO NO ART. 15, § 2º, I, DA 
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ANEXO I 

 
Nos termos do inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 
de novembro de 2018, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão 

da instituição administradora dos fundos de investimento em que serão 
aplicados os recursos do regime. O § 3º do art. 1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá observar, 
dentre outros critérios, o histórico e experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da 
instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da 
rentabilidade a indicadores de desempenho. Os parâmetros para credenciamento estão previstos no
e 2º, da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, sendo que o art. 6º-E, dispõe que 
informações relativas à instituição credenciada e a verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o 

egistradas em Termo de Análise de  Credenciamento”
, conforme modelos disponibilizados no site da SPREV. 

A principal alteração promovida pela Resolução CMN nº 4.695/2018 é permitir novas aplicações de recursos dos 
nas em fundos de investimento em que o administrador ou gestor do fundo seja instituição autorizada a 

obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação 
(art. 15, § 2º, I, da Resolução CMN nº 3.922/2010). O comitê de auditoria, de que trata a Resolução CMN 

nº 3.198, de 2004, é órgão estatutário fundamental ligado à alta administração das instituições, e tem como 
objetivo estabelecer as melhores práticas de governança corporativa relacionadas a todas as atividades 
desempenhadas em seu ambiente de negócio. As instituições financeiras obrigadas a constituir comitê de riscos, 
por sua vez, devem reforçar as práticas de governança no gerenciamento de riscos de suas operações, inclusive 

acionados à prestação dos serviços de administração dos fundos de investimentos e de carteiras de 
valores mobiliários, nos termos da Resolução CMN nº 4.557, de 2017. 

Na prática do mercado, essas condições estão mais relacionadas aos administradores dos fu
aos quais, adicionalmente ao requisito dos comitês de auditoria e de riscos, os recursos oriundos de RPPS sob sua 
administração devem representar no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração, com 

e que os administradores elegíveis apresentem maior diversificação de seu campo de atuação e 
evidenciem reconhecida confiança e competência na administração de recursos de terceiros pelo mercado.

Por meio do Ofício Circular Conjunto nº 2/2018/CVM/SIN/SPREV1, a SPREV e a CVM orientaram os gestores de 
RPPS e prestadores de serviço dos fundos sobre a aplicação desses critérios, que previu, com base no art. 23
Resolução CMN nº 3.922/2010, que “a lista das instituições que atendem aos requisitos do inciso 
8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução nº 4.695/2018, será divulgada 

www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/)”. A lista divulgada pela 
SPREV, foi confeccionada com base nas informações repassadas pelo BACEN e refere-se às instituições registradas 

http://www.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/sin/oc-sin-sprev-0218.html

E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR 
QUE ATENDA AO PREVISTO NO ART. 15, § 2º, I, DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/2010 

/2021 

Versão 1.0 

 

 

Nos termos do inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 
de novembro de 2018, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão 

da instituição administradora dos fundos de investimento em que serão 
aplicados os recursos do regime. O § 3º do art. 1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá observar, 

volume de recursos sob a gestão e administração da 
instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da 
rentabilidade a indicadores de desempenho. Os parâmetros para credenciamento estão previstos no art. 3º, §§ 1º 

E, dispõe que “a análise das 
informações relativas à instituição credenciada e a verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o 

egistradas em Termo de Análise de  Credenciamento” e de “Atestado de 

A principal alteração promovida pela Resolução CMN nº 4.695/2018 é permitir novas aplicações de recursos dos 
o administrador ou gestor do fundo seja instituição autorizada a 

obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação 
nº 3.922/2010). O comitê de auditoria, de que trata a Resolução CMN 

nº 3.198, de 2004, é órgão estatutário fundamental ligado à alta administração das instituições, e tem como 
s a todas as atividades 

desempenhadas em seu ambiente de negócio. As instituições financeiras obrigadas a constituir comitê de riscos, 
por sua vez, devem reforçar as práticas de governança no gerenciamento de riscos de suas operações, inclusive 

acionados à prestação dos serviços de administração dos fundos de investimentos e de carteiras de 

Na prática do mercado, essas condições estão mais relacionadas aos administradores dos fundos de investimento, 
aos quais, adicionalmente ao requisito dos comitês de auditoria e de riscos, os recursos oriundos de RPPS sob sua 
administração devem representar no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração, com 

e que os administradores elegíveis apresentem maior diversificação de seu campo de atuação e 
evidenciem reconhecida confiança e competência na administração de recursos de terceiros pelo mercado. 

, a SPREV e a CVM orientaram os gestores de 
RPPS e prestadores de serviço dos fundos sobre a aplicação desses critérios, que previu, com base no art. 23-A da 
Resolução CMN nº 3.922/2010, que “a lista das instituições que atendem aos requisitos do inciso I do § 2º e do § 
8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução nº 4.695/2018, será divulgada 

)”. A lista divulgada pela 
se às instituições registradas 

0218.html  

 OU GESTOR DE 
RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/2010  
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pela CVM nos termos da Instrução CVM nº 558/2015. Foram divulgadas também orienta
lista2 e a atualização da nota técnica relativa as perguntas e respostas sobre a Resolução CMN
 
Considerando que o objetivo do CMN ao incluir esses requisitos para as aplicações dos RPPS foi de conferir maior 
proteção e segurança a essas alocações, sem prejudicar a rentabilidade, os custos e a sua transparência, que a lista 
das instituições que atendem aos critérios previstos nos incisos I e II do § 2º do art. 15 da Resolução CMN nº 
3.922/2010 é taxativa e divulgada pela SPREV, ente
um modelo mais simplificado de Termo de Análise de Credenciamento. A utilização desse modelo não afasta a 
responsabilidade dos dirigentes do RPPS pela criteriosa análise do fundo de investi
do RPPS, assim, deve também ser efetuada uma análise individualizada de cada fundo de investimento, conforme 
modelo “Formulário de Análise de Fundo de Investimento”, a ser anexada ao presente termo (contudo, isso 
poderá ocorrer oportunamente, em data mais próxima à decisão de investimento). 
 

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO 
ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Número do Termo de Análise de Credenciamento
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)
 
I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Ente Federativo  
Unidade Gestora do RPPS  
 
II - Instituição a ser credenciada:  
 Razão Social  

 Endereço  

 E-mail (s)  
 Data do registro na CVM  
 Data do registro no BACEN  
 
Principais contatos com o RPPS 
 
 
Instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º ou § 8º do 
SIM  

                                              
2 http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Esclarecimento
3 http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas
4 Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). N
sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar
observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, mot
suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos
Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS
5 Somente para instituição que atenda ao previsto 
nº 3.922/2010, conforme relação disponibilizada pela SPREV em 
proprios/investimentos-do-rpps/ .   
6 Anexar relação disponibilizada pela SPREV.
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pela CVM nos termos da Instrução CVM nº 558/2015. Foram divulgadas também orienta
e a atualização da nota técnica relativa as perguntas e respostas sobre a Resolução CMN

Considerando que o objetivo do CMN ao incluir esses requisitos para as aplicações dos RPPS foi de conferir maior 
essas alocações, sem prejudicar a rentabilidade, os custos e a sua transparência, que a lista 

das instituições que atendem aos critérios previstos nos incisos I e II do § 2º do art. 15 da Resolução CMN nº 
3.922/2010 é taxativa e divulgada pela SPREV, entendeu-se que, a princípio, poder-se-ia aplicar a essas instituições 
um modelo mais simplificado de Termo de Análise de Credenciamento. A utilização desse modelo não afasta a 
responsabilidade dos dirigentes do RPPS pela criteriosa análise do fundo de investimento que receberá os recursos 
do RPPS, assim, deve também ser efetuada uma análise individualizada de cada fundo de investimento, conforme 
modelo “Formulário de Análise de Fundo de Investimento”, a ser anexada ao presente termo (contudo, isso 

er oportunamente, em data mais próxima à decisão de investimento).  

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO  
ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4;5 
Número do Termo de Análise de Credenciamento         /2019 

protocolo ou processo)  

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS 
 CNPJ   
 CNPJ  

Administrador:
CNPJ  
Data 
Constituição 

 

Telefone (s)  
 Categoria (s)  
 Categoria (s)  

 Cargo  E-mail  Telefone
   
   

Instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º ou § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010?
 NÃO   

http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Esclarecimento-a-respeito-das-instituicoes-elegiveis_.pdf
//sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas-e-Respostas-Resolucao-CMN-2018.12.10

Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos 
sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar
observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de 

e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a
e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS. 

Somente para instituição que atenda ao previsto nos incisos I e II do § 2º ou § 8º do art. 15 da Resolução CMN 
, conforme relação disponibilizada pela SPREV em http://www.previdencia.gov.br/regimes

disponibilizada pela SPREV. 

Data: 04/01/2021 

Versão 1.0 

 
 

pela CVM nos termos da Instrução CVM nº 558/2015. Foram divulgadas também orientações adicionais sobre 
e a atualização da nota técnica relativa as perguntas e respostas sobre a Resolução CMN3.  

Considerando que o objetivo do CMN ao incluir esses requisitos para as aplicações dos RPPS foi de conferir maior 
essas alocações, sem prejudicar a rentabilidade, os custos e a sua transparência, que a lista 

das instituições que atendem aos critérios previstos nos incisos I e II do § 2º do art. 15 da Resolução CMN nº 
ia aplicar a essas instituições 

um modelo mais simplificado de Termo de Análise de Credenciamento. A utilização desse modelo não afasta a 
mento que receberá os recursos 

do RPPS, assim, deve também ser efetuada uma análise individualizada de cada fundo de investimento, conforme 
modelo “Formulário de Análise de Fundo de Investimento”, a ser anexada ao presente termo (contudo, isso 

Administrador:  Gestor:  

Telefone 

art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010?6 

elegiveis_.pdf  
2018.12.10-Versao-04.pdf  

Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos 
ão representa garantia ou compromisso de alocação de recursos 

sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da 
ivação, adequação à natureza de 

, a aderência à Politica 

nos incisos I e II do § 2º ou § 8º do art. 15 da Resolução CMN 
http://www.previdencia.gov.br/regimes-
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Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º

 

Identificação do documento  

1. Certidão da Fazenda Municipal 
2. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital
3. Certidão de Débitos relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
4. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS

 

 
 

 
III - Parecer final quanto ao 
credenciamento da 
Instituição: 
 

 

IV - Classe(s) de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada: 
 Art. 7º, I, “b” 
 Art. 7º, I,“c”  
 Art. 7º, III,“a” 
 Art. 7º, III,“b” 
 Art. 7º, IV,“a” 
 Art. 7º, IV,“b” 
 Art. 7º, VII,“a” 
 Art. 7º, VII,“b” 
 Art. 7º, VII,“c” 
 Art. 8º, I,“a” 
V - Fundo(s) de Investimento administrado(s)/gerido(s) pela instituição 
para futura decisão de investimento:7  
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 
Responsáveis pelo 
Credenciamento: 

Cargo 

                                              
7 Anexar o Formulário de Análise do Fundo de Investimento 
de alocação por parte do RPPS. (Esse formulário de análise do fundo poderá
posteriormente, em data tempestiva à decisão de investimento
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Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):

Data de 
validade das 
certidões 

Página na internet em que o documento
consultado ou disponibilizado pela 
instituição 

  
2. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital   
3. Certidão de Débitos relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 

  

Contribuições para o FGTS   

Classe(s) de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada:  
 Art. 8º, I,“b” 
 Art. 8º, II,“a” 
 Art. 8º, II,“b” 
 Art. 8º, III 
 Art. 8º, IV,“a” 
 Art. 8º, IV,“b” 
 Art. 8º, IV,“c” 
 Art. 9º-A, I 
 Art. 9º-A, II 
 Art. 9º-A, III 

Fundo(s) de Investimento administrado(s)/gerido(s) pela instituição 
CNPJ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CPF Assinatura

o Formulário de Análise do Fundo de Investimento referente a cada fundo/produto 
RPPS. (Esse formulário de análise do fundo poderá ser anexado/atualizado 

à decisão de investimento). 

Data: 04/01/2021 

Versão 1.0 

 
 

E, III, Portaria MPS nº 519/2011): 

Página na internet em que o documento foi 
consultado ou disponibilizado pela 

Data da Análise 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 

referente a cada fundo/produto que poderá ser objeto 
ser anexado/atualizado 

D4Sign a20acbfe-074b-4176-bfda-d04591c00571 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



MAPEAMENTO E FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS: 
CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES 

INVESTIMENTO

 

  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MAPEAMENTO E FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS:  
CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES E FUNDOS DE 

INVESTIMENTO 

Data: 04/01/2021

Versão 1.0

  

  

  

Data: 04/01/2021 

Versão 1.0 

 
 

D4Sign a20acbfe-074b-4176-bfda-d04591c00571 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



MAPEAMENTO E FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS: 
CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES 

INVESTIMENTO

 

  

 

Nos termos do inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 
de novembro de 2018, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão 
realizar o prévio credenciamento do admin
recursos do regime. O § 3º do art. 1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá observar, dentre outros 
critérios, o histórico e experiência de atuação, o volume de recursos sob a g
solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a 
indicadores de desempenho. 
 
Os parâmetros para credenciamento estão previstos no art. 3º, §§ 1º e 2º da Po
de 2011, sendo que o art. 6º-E, dispõe que 
verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o credenciamento deverão ser registradas em Termo de 
Análise de  Credenciamento” e de “Atestado de Credenciamento”
SPREV. Deve ser preenchido um Termo de Análise de Credenciamento para cada Instituição administradora ou 
gestora que se pretende credenciar para futura 
ser emitido o respectivo Atestado de Credenciamento (modelo em anexo).
Considerando as alterações promovidas no art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010 pela Resolução CMN nº 
4.695/2018 os formulários anteriormente disponibilizados pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda 
(http://www.previdencia.gov.br/regimes
instituicoes-e-produtos-de-investimento/) estão sendo alterad
adoção dos formulários QDD Anbima como modelos dos Termos de Análise de Credenciamento dos 
Administradores e Gestores de Fundos de Investimento, conforme anteriormente divulgado no site da SPREV
 
A utilização desse modelo não afasta a responsabilidade dos dirigentes do RPPS pela criteriosa análise do fundo de 
investimento que receberá os recursos do RPPS e a sua adequação à política de investimento do RPPS, ao perfil de 
sua carteira e das obrigações do seu passivo. Assim, deve também ser efetuada uma análise individualizada de 
cada fundo de investimento, conforme modelo “Formulário de Análise de Fundo de Investimento”, a ser anexada 
ao presente termo (contudo, isso poderá ocorrer oportunamente, em dat
 
A principal alteração promovida pela Resolução CMN nº 4.695/2018 é permitir novas aplicações de recursos dos 
RPPS apenas em fundos de investimento em que
funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação 
do CMN (art. 15, § 2º, I, da Resolução CMN nº 3.922/2010). O comitê de auditoria, de que trata a Resolução CMN 
nº 3.198, de 2004, é órgão estatutário fundamental ligado à alta administração das instituições, e tem como 
objetivo estabelecer as melhores práticas de governança corporativa relacionadas a todas as atividades 
desempenhadas em seu ambiente de negócio. As instituições financeiras obr
por sua vez, devem reforçar as práticas de governança no gerenciamento de riscos de suas operações, inclusive 
aqueles relacionados à prestação dos serviços de administração dos fundos de investimentos e de carteiras de
valores mobiliários, nos termos da Resolução CMN nº 4.557, de 2017. 
que atenda a esses requisitos poderá ser utilizado o formulário específico disponibilizado no site da SPREV
 

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO
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ANEXO II 

Nos termos do inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 
de novembro de 2018, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão 

do administrador e do gestor dos fundos de investimento em que irão aplicar os 
recursos do regime. O § 3º do art. 1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá observar, dentre outros 
critérios, o histórico e experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a 
solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a 

Os parâmetros para credenciamento estão previstos no art. 3º, §§ 1º e 2º da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto 
E, dispõe que “a análise das informações relativas à instituição credenciada e a 

verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o credenciamento deverão ser registradas em Termo de 
“Atestado de Credenciamento”, conforme modelos disponibilizados no site da 

SPREV. Deve ser preenchido um Termo de Análise de Credenciamento para cada Instituição administradora ou 
gestora que se pretende credenciar para futura decisão de investimento pelo RPPS e, ao final da análise, deverá 
ser emitido o respectivo Atestado de Credenciamento (modelo em anexo). 
Considerando as alterações promovidas no art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010 pela Resolução CMN nº 

ulários anteriormente disponibilizados pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda 
http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/credenciamento-pelos

investimento/) estão sendo alterados. Registre-se que está mantida a possibilidade de 
adoção dos formulários QDD Anbima como modelos dos Termos de Análise de Credenciamento dos 
Administradores e Gestores de Fundos de Investimento, conforme anteriormente divulgado no site da SPREV

utilização desse modelo não afasta a responsabilidade dos dirigentes do RPPS pela criteriosa análise do fundo de 
investimento que receberá os recursos do RPPS e a sua adequação à política de investimento do RPPS, ao perfil de 

do seu passivo. Assim, deve também ser efetuada uma análise individualizada de 
cada fundo de investimento, conforme modelo “Formulário de Análise de Fundo de Investimento”, a ser anexada 
ao presente termo (contudo, isso poderá ocorrer oportunamente, em data tempestiva à decisão de investimento).

A principal alteração promovida pela Resolução CMN nº 4.695/2018 é permitir novas aplicações de recursos dos 
apenas em fundos de investimento em que o administrador ou gestor do fundo seja instituição autoriza

funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação 
(art. 15, § 2º, I, da Resolução CMN nº 3.922/2010). O comitê de auditoria, de que trata a Resolução CMN 

statutário fundamental ligado à alta administração das instituições, e tem como 
objetivo estabelecer as melhores práticas de governança corporativa relacionadas a todas as atividades 
desempenhadas em seu ambiente de negócio. As instituições financeiras obrigadas a constituir comitê de riscos, 
por sua vez, devem reforçar as práticas de governança no gerenciamento de riscos de suas operações, inclusive 
aqueles relacionados à prestação dos serviços de administração dos fundos de investimentos e de carteiras de
valores mobiliários, nos termos da Resolução CMN nº 4.557, de 2017. Assim, no caso do administrador e/ou gestor 
que atenda a esses requisitos poderá ser utilizado o formulário específico disponibilizado no site da SPREV

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO 
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Versão 1.0 

 
 

 
Nos termos do inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 
de novembro de 2018, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão 

istrador e do gestor dos fundos de investimento em que irão aplicar os 
recursos do regime. O § 3º do art. 1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá observar, dentre outros 

estão e administração da instituição, a 
solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a 

rtaria MPS nº 519, de 24 de agosto 
“a análise das informações relativas à instituição credenciada e a 

verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o credenciamento deverão ser registradas em Termo de 
, conforme modelos disponibilizados no site da 

SPREV. Deve ser preenchido um Termo de Análise de Credenciamento para cada Instituição administradora ou 
decisão de investimento pelo RPPS e, ao final da análise, deverá 

Considerando as alterações promovidas no art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010 pela Resolução CMN nº 
ulários anteriormente disponibilizados pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda 

pelos-rpps-das-
se que está mantida a possibilidade de 

adoção dos formulários QDD Anbima como modelos dos Termos de Análise de Credenciamento dos 
Administradores e Gestores de Fundos de Investimento, conforme anteriormente divulgado no site da SPREV.   

utilização desse modelo não afasta a responsabilidade dos dirigentes do RPPS pela criteriosa análise do fundo de 
investimento que receberá os recursos do RPPS e a sua adequação à política de investimento do RPPS, ao perfil de 

do seu passivo. Assim, deve também ser efetuada uma análise individualizada de 
cada fundo de investimento, conforme modelo “Formulário de Análise de Fundo de Investimento”, a ser anexada 

a tempestiva à decisão de investimento). 

A principal alteração promovida pela Resolução CMN nº 4.695/2018 é permitir novas aplicações de recursos dos 
o administrador ou gestor do fundo seja instituição autorizada a 

funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação 
(art. 15, § 2º, I, da Resolução CMN nº 3.922/2010). O comitê de auditoria, de que trata a Resolução CMN 

statutário fundamental ligado à alta administração das instituições, e tem como 
objetivo estabelecer as melhores práticas de governança corporativa relacionadas a todas as atividades 

igadas a constituir comitê de riscos, 
por sua vez, devem reforçar as práticas de governança no gerenciamento de riscos de suas operações, inclusive 
aqueles relacionados à prestação dos serviços de administração dos fundos de investimentos e de carteiras de 

Assim, no caso do administrador e/ou gestor 
que atenda a esses requisitos poderá ser utilizado o formulário específico disponibilizado no site da SPREV. 

DE FUNDO DE 
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Por meio do Ofício Circular Conjunto nº 2/2018/CVM/SIN/SPREV
RPPS e prestadores de serviço dos fundos sobre a aplicação desses critérios, que previu, com base no art. 23
Resolução CMN nº 3.922/2010, que “a lista das instituições que atendem
8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução nº 4.695/2018, será divulgada 
no sítio da SPREV (www.previdencia.gov.br/regimes
também orientações adicionais sobre lista
a Resolução CMN10.  

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO AD
Número do Termo de Análise de Credenciamento
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)
 
I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Ente Federativo  
Unidade Gestora do 
RPPS 

 

 
Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS?    (   ) SIM     (   ) NÃO
(Esses critérios, caso existentes, podem ser mais seletivos que os previstos na Resolução CMN nº 3.922/2010, mas 
devem se relacionar a questões objetivas relativas às características de atuação da instituição, tais como, posição 
em ranking de volume de recursos sob a administração, patrimônio da instituição, tempo e experiência de atuação, 
diversificação da base de investidores, evitando
desses critérios). 
  1. Tipo de ato normativo/edital   
  2. Critérios:  
      a. 
      b. 
      c. 
 
II - Instituição a ser credenciada:  
 Razão 
Social 

 

 Endereço  

 E-mail (s)  
 Data do registro na 
CVM 

 

 
Principais contatos com RPPS 
 

                                              
8 Disponível em http://www.cvm.gov.br/legislacao/oficios
9 http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Esclarecimento
10 http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas
11 Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos 
sob a gestão ou administração da instit
observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de 
suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos
Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS
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nto nº 2/2018/CVM/SIN/SPREV8, a SPREV e a CVM orientaram os gestores de 
RPPS e prestadores de serviço dos fundos sobre a aplicação desses critérios, que previu, com base no art. 23
Resolução CMN nº 3.922/2010, que “a lista das instituições que atendem aos requisitos do inciso I do § 2º e do § 
8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução nº 4.695/2018, será divulgada 

www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/)”. Foram divulgadas 
também orientações adicionais sobre lista9 e a atualização da nota técnica relativa as perguntas e respostas sobre 

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO
Número do Termo de Análise de Credenciamento         /2018 
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)  

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS 
 CNPJ   
 CNPJ  

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS?    (   ) SIM     (   ) NÃO
(Esses critérios, caso existentes, podem ser mais seletivos que os previstos na Resolução CMN nº 3.922/2010, mas 

relacionar a questões objetivas relativas às características de atuação da instituição, tais como, posição 
em ranking de volume de recursos sob a administração, patrimônio da instituição, tempo e experiência de atuação, 

es, evitando-se a exigência de documentação que extrapole a comprovação 

 Data  

Administrador: 

CNPJ  

Data 
Constituição 

 

Telefone (s)  

 Categoria (s)  

 Cargo  E-mail  Telefone
   

.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/sin/oc-sin-sprev-0218.html
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Esclarecimento-a-respeito-das-instituicoes-elegiveis_.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas-e-Respostas-Resolucao-CMN-2018.12.10
Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos 

Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos 
sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar
observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de 

e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a
e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS. 

Data: 04/01/2021 

Versão 1.0 

 
 

, a SPREV e a CVM orientaram os gestores de 
RPPS e prestadores de serviço dos fundos sobre a aplicação desses critérios, que previu, com base no art. 23-A da 

aos requisitos do inciso I do § 2º e do § 
8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução nº 4.695/2018, será divulgada 

)”. Foram divulgadas 
e a atualização da nota técnica relativa as perguntas e respostas sobre 

MINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO11 

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS?    (   ) SIM     (   ) NÃO 
(Esses critérios, caso existentes, podem ser mais seletivos que os previstos na Resolução CMN nº 3.922/2010, mas 

relacionar a questões objetivas relativas às características de atuação da instituição, tais como, posição 
em ranking de volume de recursos sob a administração, patrimônio da instituição, tempo e experiência de atuação, 

se a exigência de documentação que extrapole a comprovação 

  Gestor:  

Telefone 

0218.html  
elegiveis_.pdf  

2018.12.10-Versao-04.pdf  
Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos 

Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos 
uição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da 

observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de 
, a aderência à Politica 
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Atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º do art. 15 da 
Atende ao previsto no art. 14-A da Resolução CMN nº 3.922/2010?
Em caso de FIP, atende ao previsto no § 5º do art. 8º da Resolução CMN nº 3.922/2010?
Em caso de FIDC, atende ao previsto no inc. III do § 4º do art. 8º da 
 
 

II.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º
 

Identificação do documento analisado 

1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social
2. Certidão da Fazenda Municipal* 
3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital*
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União*
5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS*
6. Relatórios de Gestão de Qualidade 
7. Relatórios de Rating 
8. Questionário Padrão Due Diligence para 
Fundos de Investimento – Seção 1 e seus Anexos

 

 
 

II.2 - Classificação do Rating de Gestão ou outra forma de avaliação, pelo dirigente do RPPS, da boa qualidade de 
gestão e de ambiente de controle da instituição (art. 15, III, da Resolução 
 Tipo de Nota Agência 
  
  
Principais riscos 
associados à 
Instituição: 

 

Outra forma de 
avaliação da boa 
qualidade de gestão  
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Atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010? 

A da Resolução CMN nº 3.922/2010? 
Em caso de FIP, atende ao previsto no § 5º do art. 8º da Resolução CMN nº 3.922/2010? 
Em caso de FIDC, atende ao previsto no inc. III do § 4º do art. 8º da Res. CMN nº 3.922/2010? 

Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):

Data 
do doc. 

Data de 
validade das 
certidões* 

Página da internet em que o 
documento foi consultado ou 
disponibilizado pela instituição

1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social    
   

3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital*    
4. Certidão de Débitos relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União* 

 
 

 

5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS*    
   
   

para 
Seção 1 e seus Anexos 

 
 

 

Classificação do Rating de Gestão ou outra forma de avaliação, pelo dirigente do RPPS, da boa qualidade de 
gestão e de ambiente de controle da instituição (art. 15, III, da Resolução CMN nº 3.922/2010):

Classificação obtida 
 
 

Data: 04/01/2021 

Versão 1.0 

 
 

 
 
 

  

E, III, Portaria MPS nº 519/2011): 

Página da internet em que o 
documento foi consultado ou 
disponibilizado pela instituição 

Classificação do Rating de Gestão ou outra forma de avaliação, pelo dirigente do RPPS, da boa qualidade de 
CMN nº 3.922/2010): 

Data 
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II.3 - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 
Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: 
Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: 
Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou 
informações de conhecimento público que possam caracter
seus controladores, sócios ou executivos: 
Processo/Decisã
o 

Assunto/objeto 

  
  
  
  

 
 
Resultado da análise destas 
informações: 

 

 
 

II.4 - Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua Administração/Gestão 
(art. 3º, §2º, I, “b”, Portaria MPS nº 519/2011):

Mês/Ano 
Patrimônio da 
Instituição (R$) 

Patrimônio 
total sob 
admin/ gestão 
(R$) 

Dez/2018   
Dez/2017   
Dez/2016   
Dez/2015   
Dez/2014   
 
II.5 - Política de Distribuição - Integrantes do sistema de distribuição que atuam na abrangência do RPPS (art. 3º, § 
2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011) 
  Nome/Razão Social:  

CPF/CNPJ:  

Informações sobre a Política 
de Distribuição: 

 

II.6 - Dados gerais de Fundos cujas carteiras estão sob sua adm

   Fundos de 
Investimento sob 
administração/gestão 
por classificação 
Resolução CMN   

Nº de 
fundo
s 

Patrimônio 
total dos 
fundos 
(R$) 

Art. 7º, I, “b”   
Art. 7º, I,“c”    
Art. 7º, III,“a”   
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Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):
Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: http://sistemas.cvm.gov.br/) sobre Processos Administrativos e 
Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm
Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou 
informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, 

 
Data Fonte da informação

  
  
  
  

Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua Administração/Gestão  
(art. 3º, §2º, I, “b”, Portaria MPS nº 519/2011): 

 

admin/ gestão 

Patrimônio 
total dos RPPS sob 
admin/ gestão 
(R$) 

Nº de 
fundos 
sob admin/ 
gestão 

Nº de 
cotistas dos 
fundos sob 
admin/ 
gestão 

   
   
   
   
   

do sistema de distribuição que atuam na abrangência do RPPS (art. 3º, § 

Dados gerais de Fundos cujas carteiras estão sob sua adm/gestão (art. 3º, §2º, I, “b”, Port. MPS 519/2011):

Patrimônio 
total dos 

Nº total 
de 
cotistas 
 

Nº de 
cotistas 
RPPS 
 

Total 
investido 
por RPPS  

Desde 
quando 
gere 
fundos 
dessas 
classes 

Observações sobre 
(performance/ 
histórico) da 
instituição com 
relação a esses tipos 
de fundos (texto)

     
     
     

Data: 04/01/2021 

Versão 1.0 

 
 

3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011): 
) sobre Processos Administrativos e 

http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre 
Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou 

izar indício de irregularidades na atuação da Instituição, 

Fonte da informação 

cotistas dos 
fundos sob 

Nº de cotistas 
RPPS dos fundos 
sob admin/ 
gestão 

 
 
 
 
 

do sistema de distribuição que atuam na abrangência do RPPS (art. 3º, § 

(art. 3º, §2º, I, “b”, Port. MPS 519/2011): 

Observações sobre 
(performance/ 
histórico) da 
instituição com 
relação a esses tipos 
de fundos (texto) 
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Art. 7º, III,“b”   
Art. 7º, IV,“a”   
Art. 7º, IV,“b”   
Art. 7º, VII,“a”   
Art. 7º, VII,“b”   
Art. 7º, VII,“c”   
Art. 8º, I,“a”   
Art. 8º, I,“b”   
Art. 8º, II,“a”   
Art. 8º, II,“b”   
Art. 8º, III   
Art. 8º, IV,“a”   
Art. 8º, IV,“b”   
Art. 8º, IV,“c”   
Art. 9º-A, I   
Art. 9º-A, II   
Art. 9º-A, III   
III - FUNDO(S) DE INVESTIMENTO ADM/GERIDO PELA INSTITUIÇÃO P/ FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO

Nome do(s) Fundo(s) de 
Investimento(s) 

CNPJ do Fundo

  
  
  
  
IV - COMPARAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES ADM/GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome da Instituição  CNPJ  

  
  
  
  
 

 
Comparação histórico, experiência, de volume de recursos, rentabilidade e riscos 
credenciadas que ofertam mesma classe de produtos/fundos (texto conclusivo):
 
 
 
 
V - CONCLUSÃO DA ANÁLISE da Instituição administradora/gestora
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FUNDO(S) DE INVESTIMENTO ADM/GERIDO PELA INSTITUIÇÃO P/ FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo Classificação 
Resolução CMN 

Aderência ao benchmarking do mercado, ao 
perfil da carteira do RPPS e às estratégias da 
política de investimentos

  
  
  
  

COMPARAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES ADM/GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Principais produtos 
(texto) 

Principais vantagens/problemas em geral 
identificados com essas outras instituições 
(texto) 

  
  
  
  

Comparação histórico, experiência, de volume de recursos, rentabilidade e riscos com outras Instituições 
credenciadas que ofertam mesma classe de produtos/fundos (texto conclusivo): 

CONCLUSÃO DA ANÁLISE da Instituição administradora/gestora objeto do presente Credenciamento

Data: 04/01/2021 

Versão 1.0 

 
 

FUNDO(S) DE INVESTIMENTO ADM/GERIDO PELA INSTITUIÇÃO P/ FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO 
Aderência ao benchmarking do mercado, ao 
perfil da carteira do RPPS e às estratégias da 
política de investimentos 

COMPARAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES ADM/GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 
Principais vantagens/problemas em geral 
identificados com essas outras instituições 

com outras Instituições 

objeto do presente Credenciamento 
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Data 
Responsáveis pela Análise: Cargo
  
  
  
  
  

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO12 

Ente Federativo  
Unidade Gestora do RPPS  
 
Instituição Credenciada 
Razão Social  
 
Número do Termo de Análise de Credenciamento
Data do Termo de Análise de Credenciamento
 
 
 
Parecer final quanto ao 
credenciamento da 
Instituição: 
 

 

Classificação de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada
 Art. 7º, I, “b” 
 Art. 7º, I,“c”  
 Art. 7º, III,“a” 
 Art. 7º, III,“b” 
 Art. 7º, IV,“a” 
 Art. 7º, IV,“b” 
 Art. 7º, VII,“a” 
 Art. 7º, VII,“b” 
 Art. 7º, VII,“c” 
 Art. 8º, I,“a” 
Fundo(s) de Investimento Analisado(s)13 
 

                                              
12 Manteve-se o Atestado de Credenciamento separado do Termo de Análise de Credenciamento, pois o Termo de 
Análise de Credenciamento pode ser substituído pela análise dos formulários QDD Anbima, conforme 
anteriormente divulgado no site da SPREV
rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-instituicoes
13 Anexar o Formulário de Análise do Fundo de Investimento referente a cada fundo/produto que poderá se
objeto de alocação por parte do RPPS. (Esse formulário de análise do fundo poderá ser anexado/atualizado 
posteriormente, em data tempestiva à decisão de investimento).
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Cargo CPF Assinatura

  
  
  
  
  

CNPJ  
CNPJ  

CNPJ  

Número do Termo de Análise de Credenciamento  
Credenciamento  

Classificação de Fundo(s) de Investimento para os quais a Instituição foi credenciada 
 Art. 8º, I,“b” 
 Art. 8º, II,“a” 
 Art. 8º, II,“b” 
 Art. 8º, III 
 Art. 8º, IV,“a” 
 Art. 8º, IV,“b” 
 Art. 8º, IV,“c” 
 Art. 9º-A, I 
 Art. 9º-A, II 
 Art. 9º-A, III 

CNPJ 
 

se o Atestado de Credenciamento separado do Termo de Análise de Credenciamento, pois o Termo de 
pode ser substituído pela análise dos formulários QDD Anbima, conforme 

anteriormente divulgado no site da SPREV (http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos
instituicoes-e-produtos-de-investimento/) . 

Anexar o Formulário de Análise do Fundo de Investimento referente a cada fundo/produto que poderá se
objeto de alocação por parte do RPPS. (Esse formulário de análise do fundo poderá ser anexado/atualizado 

à decisão de investimento).  

Data: 04/01/2021 

Versão 1.0 

 
 

Assinatura 

Data da Análise 
 

se o Atestado de Credenciamento separado do Termo de Análise de Credenciamento, pois o Termo de 
pode ser substituído pela análise dos formulários QDD Anbima, conforme 

proprios/investimentos-do-

Anexar o Formulário de Análise do Fundo de Investimento referente a cada fundo/produto que poderá ser 
objeto de alocação por parte do RPPS. (Esse formulário de análise do fundo poderá ser anexado/atualizado 
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Data: 
Responsáveis pelo 
Credenciamento: 

Cargo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

__________________________________________________________________________
TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR

 (modelo mínimo conforme PORTARIA MPS n° 519, de 24 de agosto de 2011)

Nos termos do § 4º do art. 1º da Resolução CMN nº 
novembro de 2018, e do inciso II do § 2º do art. 3º da Portaria MPS nº 519/2011, os responsáveis pela gestão do 
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão, no processo de credenciamento da
administradoras ou gestoras dos fundos de investimento (previsto no inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 
3.922/2010 e nos §§ 1º e 2º do art. 3º da Portaria MPS nº 519/2011) efetuar a análise e o registro do distribuidor, 
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CPF Assinatura

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
__________________________________________________________________________

TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR
(modelo mínimo conforme PORTARIA MPS n° 519, de 24 de agosto de 2011)

 

 
Nos termos do § 4º do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 de 
novembro de 2018, e do inciso II do § 2º do art. 3º da Portaria MPS nº 519/2011, os responsáveis pela gestão do 
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão, no processo de credenciamento da
administradoras ou gestoras dos fundos de investimento (previsto no inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 
3.922/2010 e nos §§ 1º e 2º do art. 3º da Portaria MPS nº 519/2011) efetuar a análise e o registro do distribuidor, 

Data: 04/01/2021 

Versão 1.0 

 
 

 
 

Assinatura 

__________________________________________________________________________ 
TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR 

(modelo mínimo conforme PORTARIA MPS n° 519, de 24 de agosto de 2011) 

3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 de 
novembro de 2018, e do inciso II do § 2º do art. 3º da Portaria MPS nº 519/2011, os responsáveis pela gestão do 
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão, no processo de credenciamento das instituições 
administradoras ou gestoras dos fundos de investimento (previsto no inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 
3.922/2010 e nos §§ 1º e 2º do art. 3º da Portaria MPS nº 519/2011) efetuar a análise e o registro do distribuidor, 
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instituição integrante do sistema de distribuição ou agente autônomo de investimento, certificando
contrato para distribuição e mediação do produto ofertado e a regularidade com a Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM. 

O art. 6º-E da Portaria MPS nº 519/2011 di
e a verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o credenciamento deverão ser registradas em Termo de 
Análise de Credenciamento” e de “Atestado de Credenciamento”
formulário disponibilizado no endereço eletrônico do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) na 
Internet. 

Para tanto, deverão acompanhar os Termos de Análise e o Atestado de Credenciamento das instituições 
administradoras e gestoras dos fundos de investimento e dos respectivos fundos que receberão os recursos do 
RPPS, o presente Termo de Análise e Cadastramento do Distribuidor 
observados 

A título de orientação do Termo de Análise de Cred
destacados na cor laranja os campos que provêm de informações a serem repassadas à Unidade Gestora do RPPS 
pela Instituição a ser credenciada. 

 

 

TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO 

Análise de Agente Autônomo de Investimentos 

Número do Termo de Análise e Cadastramento do 
Distribuidor 

Número do Processo instaurado na unidade 
gestora do RPPS 

 

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 

Ente Federativo  

Unidade Gestora do RPPS  

 

                                              
14 Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciament
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos 
sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar
observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de 
suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos
Anual de Investimentos e ao perfil das o
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Versão 1.0

grante do sistema de distribuição ou agente autônomo de investimento, certificando
contrato para distribuição e mediação do produto ofertado e a regularidade com a Comissão de Valores 

E da Portaria MPS nº 519/2011 dispõe que “a análise das informações relativas à instituição credenciada 
e a verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o credenciamento deverão ser registradas em Termo de 

“Atestado de Credenciamento”, cujos conteúdos mínimos constarão de 
formulário disponibilizado no endereço eletrônico do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) na 

Para tanto, deverão acompanhar os Termos de Análise e o Atestado de Credenciamento das instituições 
as e gestoras dos fundos de investimento e dos respectivos fundos que receberão os recursos do 

Termo de Análise e Cadastramento do Distribuidor com os requisitos mínimos

A título de orientação do Termo de Análise de Credenciamento e de Análise de(s) Fundo(s) de Investimento,  estão 
destacados na cor laranja os campos que provêm de informações a serem repassadas à Unidade Gestora do RPPS 

TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR

Análise de Agente Autônomo de Investimentos  

Número do Termo de Análise e Cadastramento do 
        /2018 

Número do Processo instaurado na unidade 
Nº protocolo ou processo 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS 

 CNPJ   

 CNPJ  

Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos 
sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar

ncia das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de 
e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a

e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS. 

Data: 04/01/2021 

Versão 1.0 

 
 

grante do sistema de distribuição ou agente autônomo de investimento, certificando-se sobre o 
contrato para distribuição e mediação do produto ofertado e a regularidade com a Comissão de Valores 

“a análise das informações relativas à instituição credenciada 
e a verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o credenciamento deverão ser registradas em Termo de 

údos mínimos constarão de 
formulário disponibilizado no endereço eletrônico do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) na 

Para tanto, deverão acompanhar os Termos de Análise e o Atestado de Credenciamento das instituições 
as e gestoras dos fundos de investimento e dos respectivos fundos que receberão os recursos do 

requisitos mínimos a serem 

enciamento e de Análise de(s) Fundo(s) de Investimento,  estão 
destacados na cor laranja os campos que provêm de informações a serem repassadas à Unidade Gestora do RPPS 

DISTRIBUIDOR14 

Nº protocolo ou processo  

 

 

o de instituições pelos 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos 
sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da 

ncia das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de 
, a aderência à Politica 
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II - Identificação do Distribuidor 

 Razão Social  

 Endereço  

 E-mail (s)  

 Data do registro na CVM  

  

 Controlador/ Grupo Econômico 

 

 

Principal contato com RPPS 

 

 

III - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Análise e 
Cadastramento obtidos na(s) seguinte(s) página(s) da 

 

 

Identificação do documento analisado 

1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social

2. Certidão da Fazenda Municipal 

3. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital

4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União 

5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS

 ...... 
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CNPJ  

Data Constituição 

Telefone (s) 

 Categoria (s)  

 CNPJ

 

 Cargo  E-mail  Telefone

   

Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Análise e 
Cadastramento obtidos na(s) seguinte(s) página(s) da Internet (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011):

Identificação do documento analisado  
Data do 

documento

1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social  

 

Estadual ou Distrital  

4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida  

5. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS  

 

Data: 04/01/2021 

Versão 1.0 

 
 

 

 

 

CNPJ 

Telefone 

Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de Análise e 
E, III, Portaria MPS nº 519/2011): 

documento 
Data de validade 

(certidões) 
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IV -Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º,

Resultado de pesquisa ao site da CVM (ex.: 
Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: 
sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, 
ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indí
Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão Assunto/objeto

  

  

  

  

 

 

Resultado da 
análise das 
informações pelo 
responsável pelo 
Credenciamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO

Nome do(s) Fundo(s) de 
Investimento(s) 

CNPJ do Fundo
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Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011):

Resultado de pesquisa ao site da CVM (ex.: http://sistemas.cvm.gov.br/) sobre Processos Administrativos e 
Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm
sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, 
ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da 
Instituição, seus controladores, sócios ou executivos: 

Assunto/objeto Data Fonte da informação

  

  

  

  

FUNDO(S) DE INVESTIMENTO DISTRIBUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO 

CNPJ do Fundo Classificação Resolução CMN 

 

 

Data: 04/01/2021 

Versão 1.0 

 
 

§1º, Portaria MPS nº 519/2011): 

) sobre Processos Administrativos e 
http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) 

sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, 
cio de irregularidades na atuação da 

Fonte da informação 

Data Início 

Do Fundo  
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Outro(s) Tipo(s) de 
Ativo(s)/Produto(s): 

 

 

VI - Contratos de Distribuição relativos aos fundos de investimento ou produtos acima elencados:

Nome/Razão Social  

 

 

 

Informações sobre a Política de Distribuição (Forma de remuneração dos distribuidores, relação entre 
distribuidores e a Instituição, concentração de fundos sob administração/gestão e distribuidores):
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relativos aos fundos de investimento ou produtos acima elencados:

CPF/CNPJ: Contrato 
Registrado CVM

(sim/não) 

  

  

  

Política de Distribuição (Forma de remuneração dos distribuidores, relação entre 
distribuidores e a Instituição, concentração de fundos sob administração/gestão e distribuidores):

Data: 04/01/2021 

Versão 1.0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

relativos aos fundos de investimento ou produtos acima elencados: 

Registrado CVM 
Data do 
Instrumento 
contratual  

 

 

 

Política de Distribuição (Forma de remuneração dos distribuidores, relação entre 
distribuidores e a Instituição, concentração de fundos sob administração/gestão e distribuidores): 
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VII – CONCLUSÃO DA ANÁLISE  

 Análise da Instituição administradora/gestora

A - Verificação de informações 
sobre conduta nas operações 
realizadas no mercado financeiro e 
restrições que desaconselhem um 
relacionamento seguro: 

B - Regularidade Fiscal e 
Previdenciária: 

C - Qualificação do corpo técnico: 

D - Histórico e experiência de 
atuação: 

E – Outros critérios de análise: 

 

Responsáveis pela Análise: 
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Análise da Instituição administradora/gestora objeto do presente Processo de Credenciamento:

 

 

 

 

 

 

Data  

Cargo CPF 

 

 

  

   

   

 
 
 
 
 
 

Data: 04/01/2021 

Versão 1.0 

 
 

objeto do presente Processo de Credenciamento: 

Assinatura 
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ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e 

Nome Fundo  
Administrador  
Gestor  
Custodiante  

  

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010
Art. 7º, I, “b” 

Art. 7º, I,“c”  
Art. 7º, III,“a” 

Art. 7º, III,“b” 

Art. 7º, IV,“a” 

Art. 7º, IV,“b” 

Art. 7º, VII,“a” 

Art. 7º, VII,“b” 

Art. 7º, VII,“c” 

Art. 8º, I,“a” 

                                              
15 Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recurso
sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar
observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de 
suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos
Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS
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ANEXO IV 
 

ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e 

atualizado quando da alocação) 

CNPJ: 
Nº Termo Cred.  CNPJ: 
Nº Termo Cred.  CNPJ: 

CNPJ: 

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010 
Art. 8º, I,“b” 

Art. 8º, II,“a” 

Art. 8º, II,“b” 

Art. 8º, III 
Art. 8º, IV,“a” 

Art. 8º, IV,“b” 

Art. 8º, IV,“c” 

Art. 9º-A, I 
Art. 9º-A, II 
Art. 9º-A, III 

Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recurso
sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar
observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de 

e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a
e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS. 

Data: 04/01/2021 

Versão 1.0 

 
 

ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15  
(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e 

CNPJ:  
CNPJ:  
CNPJ:  
CNPJ:  

Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos 
sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da 
observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de 

, a aderência à Politica 
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Identificação dos documentos analisados 
referentes ao Fundo: 

1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo 
de Investimento – Seção 2 da ANBIMA  
2. Regulamento 
3. Lâmina de Informações essenciais 
4. Formulário de informações complementares
5. Perfil Mensal 
6. Demonstração de Desempenho 
7. Relatórios de Rating 
8. Demonstrações Contábeis 
 

II.5 - Forma de Distribuição do Fundo
  Nome/Razão Social do 

distribuidor: 
 

CPF/CNPJ:  
Informações sobre a 
Política de Distribuição: 

 

 
Resumo das informações do Fundo de Investimento 
Data de Constituição: 
Política de Investimentos 
do Fundo 

Índice de 
 

Público-alvo:  

Condições de 
Investimento (Prazos/ 
Condições para resgate)  

Prazo de Duração do Fundo 
Prazo de Carência (dias)
Prazo para Conversão de Cotas (dias)
Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)
Prazo Total (dias)

Condições de 
Investimento 

(Custos/Taxas) 

Taxa de entrada (%)
Taxa de saída (%)
Taxa de administração (%)

Índice de referencia

Aderência do Fundo aos 
quesitos estabelecidos 
na Resolução do CMN 
relativos, dentre outros, 
aos gestores e 
administradores do 
fundo, aos ativos de 
crédito privado que 
compõem sua carteira 
Alterações ocorridas 
relativas às instituições 

 
 
 
 

MAPEAMENTO E FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS:  
CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES E FUNDOS DE 

INVESTIMENTO 

Data: 04/01/2021

Versão 1.0

Identificação dos documentos analisados Data do 
doc. 

Página na internet em que o documento foi 
consultado ou disponibilizado pela instituição

1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo 
 

  

  
  

Formulário de informações complementares   
  
  
  
  

Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011) 

Resumo das informações do Fundo de Investimento  
 Data de Início das Atividades: 

Índice de referência/objetivo de rentabilidade: 

Prazo de Duração do Fundo  
Prazo de Carência (dias) 
Prazo para Conversão de Cotas (dias) 
Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) 
Prazo Total (dias) 
Taxa de entrada (%) 
Taxa de saída (%) 
Taxa de administração (%) 

Taxa de Performance 
Índice de referencia Frequência 

  

 

 

Data: 04/01/2021 

Versão 1.0 

 
 

Página na internet em que o documento foi 
consultado ou disponibilizado pela instituição 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Linha-d`água 
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administradoras e 
gestoras do fundo:  
Análise de fatos 
relevantes divulgados: 
Análise da aderência do 
fundo ao perfil da 
carteira do RPPS e à sua 
Política de 
Investimentos: 
Principais riscos 
associados ao Fundo: 
Histórico de Rentabilidade do Fundo 

Ano 
Nº de 

Cotistas 

Patrimônio 
Líquido 

(R$) 
Cota do Fundo

2018    
2017    
2016    
2015    
2014    

 Análise da Carteira do Fundo de Investimento

Composição da 
carteira (atual) 

 
 
 
 
 

 

Caso o Fundo 
aplique em cotas 
de outros Fundos 
de Investimento 

CNPJ Fundo(s)  
1. 
2. 
3. 
..... 

Maiores emissores 
de títulos de 
crédito privado em 
estoque do Fundo 

Emissor (CPF/CNPJ)
 
 
 
 
 

Carteira do Fundo é aderente à Política de 
Investimentos estabelecida em seu regulamento e 
com a classificação na Resolução CMN 
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)
Compatibilidade do Fundo com as obrigações 
presentes e futuras do RPPS 

Nota de Risco de 
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Valor da 
Cota do Fundo 

(R$) 

Rentabilidade 
(%) 

Variação % 
do índice de 
referência 

Contribuição em relação ao 
índice de referência/ ou

Desempenho do fundo como % 
do índice de referência

    
    
    
    
    

 

Análise da Carteira do Fundo de Investimento 
Espécie de ativos 

Classificação Resolução CMN 
 
 
 
 

Emissor (CPF/CNPJ) Tipo de Emissor 
 
 
 
 
 

Carteira do Fundo é aderente à Política de 
Investimentos estabelecida em seu regulamento e 

 
 

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)  
Compatibilidade do Fundo com as obrigações 

 

Agência de risco 

Data: 04/01/2021 

Versão 1.0 

 
 

Contribuição em relação ao 
índice de referência/ ou 

Desempenho do fundo como % 
do índice de referência 

% do PL 
 
 
 
 
 

% do PL 
 
 
 
 

% do PL 
 
 
 
 
 

Nota 

 

D4Sign a20acbfe-074b-4176-bfda-d04591c00571 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



MAPEAMENTO E FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS: 
CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES 

INVESTIMENTO

 

  

Crédito  
 

Análise conclusiva e 
comparativa com 

outros fundos: 
 

Comentários 
Adicionais 

 
 

 
Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação 
ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, 
de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

Responsáveis pela Análise: 
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Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação 
ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, 
de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS. 

Data:  
Cargo CPF 

   
   
   

 

Data: 04/01/2021 

Versão 1.0 

 
 

 

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação 
ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além 

Assinatura 
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MAPEAMENTO E MANUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS:  
Elaboração e Aprovação da Política de Investimentos 

Data: 16/04/2021 

Versão 1.0 

  

 Pág. 1 de 3 

  

1. FUNDAMENTO LEGAL 

Seção I, Subseção II da Resolução CMN nº 3.922/2010 E suas alterações; Art. 1º da Portaria 
MPS nº 519/2011; 

 

2. OBJETIVO 

A Política de Investimentos é o documento que estabelece as diretrizes, fundamenta e norteia o 
processo de tomada de decisão de investimentos dos recursos previdenciários observando os 
princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de 
suas obrigações e transparência. 

 

3. SETORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO 

Diretoria de Investimentos, Consultoria de Investimentos, Comitê de Investimentos e Conselho 
Deliberativo  

 

4. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Em caso de não conformidade com o disposto nos dispositivos legais ou de atualização da 
legislação pertinente ao tema, será necessário que a Política de Investimentos seja revista, de 
acordo com o º1 do art. 4 da Resolução CMN 3.922/2010. Para ser validada, ela deve passar 
novamente pelo mesmo processo de elaboração e aprovação dos setores competentes. 

 

5. PERIODICIDADE DO PROCESSO 

Anualmente, sempre antes do exercício a que se referir. Podendo ser revista durante a execução 
da Política de Investimentos, para adequação ao mercado ou às novas legislações.  

 

6. PROCEDIMENTOS 

 

Etapa Atividade Responsáveis Detalhamento 

1 

Identificar a legislação que dispõe 
sobre as aplicações de recursos dos 

RPPS e sobre a elaboração da 
política de Investimentos 

Diretoria de Investimentos 
 acompanhar a legislação vigente, para fazer as 
adequações necessárias em caso de mudanças 

nestes dispositivos 

2 
Identificar a melhor estratégia para o 

ano seguinte, considerando as 
projeções e perspectivas do mercado 

Diretoria de Investimentos Antes da elaboração da minuta da Política de 
Investimentos, A Diretoria de Investimentos deverá 

fazer uma reunião com a Consultoria de 
Investimentos para conversar sobre as possíveis 

estratégias 

Consultoria de 
Investimentos 

3 
 Elaborar proposta da minuta da 

Política de Investimentos  

Diretoria de Investimentos 
Os itens mínimos que devem estar presentes na PI 
estão descritos no art. 4º da Res. CMN 3.922/2010 Consultoria de 

Investimentos 

4 
Deliberar sobre a proposta da minuta 

da Política de Investimentos 
Comitê de Investimentos 

Diretoria de Investimentos e Consultoria de 
Investimentos irão detalhar os principais pontos da 

minuta 

4.1 

Se for aprovada, a minuta da Política 
de Política de Investimentos será 
apresentada para deliberação por 

parte do Conselho Deliberativo 

Diretoria de Investimentos 

A Apresentação da minuta será feita pela Diretoria 
de Investimentos em conjunto com a Consultoria de 

Investimentos, com a participação do Comitê de 

Investimentos 

Consultoria de 
Investimentos 

Comitê de Investimentos 

4.2 Se for reprovada, volta-se à etapa 2 Diretoria de Investimentos Serão feitos os ajustes nos pontos necessários 
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5 
Deliberar sobre a minuta da Política 

de Investimentos 
Conselho Deliberativo A partir da apresentação constante na etapa 4.1 

5.1 

Se aprovada, a Política de 

Investimentos deverá ser assinada 
por todos os responsáveis pela sua 

elaboração e aprovação 

Diretoria de Investimentos 

- 

Consultoria de 

Investimentos 

Comitê de Investimentos 

Conselho Deliberativo 

5.2 Se for reprovada, volta-se à etapa 2 

Diretoria de Investimentos 

Serão feitos os ajustes nos pontos necessários Consultoria de 

Investimentos 

6 
Envio da Política de Investimentos  

para emissão do DPIN 
Diretoria de Investimentos 

Deverão ser enviados a Política de Investimentos 

assinada e as atas das reuniões de aprovação. 

7 
Envio do DPIN através do Sistema 

Cadprev 
Consultoria de 
Investimentos 

- Deverá constar a assinatura do(a) Prefeito(a), 
Presidente do IPOJUCAPREV, Diretor de 

Investimentos e Presidente do Conselho Deliberativo 

8 Arquivamento e publicação no site Diretoria de Investimentos 

- Arquivamento da documentação na pasta 

correspondente e Envio da documentação para 
atualização do site 

 

7. FLUXOGRAMA DO PROCESSO 
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8. ANEXOS 

Não há.  
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MAPEAMENTO E MANUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS:  
Fechamento da Carteira e APR 

Data: 16/04/2021 

Versão 1.0 

 

      

 

 
 

1. FUNDAMENTO LEGAL 

Art. 3º-B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS Nº 170, de 

25/04/2012. 

 

2. OBJETIVO 

O fechamento da carteira possibilita o acompanhamento dos resultados da carteira de 
investimentos e a contabilização desses ativos. 

A APR faz o registro das aplicações e resgates dos recursos financeiros do RPPS, 
identificando o histórico da movimentação, a sua finalidade e os responsáveis pela sua 
aprovação e efetivação. Além disso, também traz as principais características do ativo 
no qual está se fazendo a movimentação, no momento em que ela ocorreu. 

 

3. SETORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO 

Diretoria de Investimentos, Consultoria de Investimentos, Responsáveis pela 
movimentação (proponente, responsável pela liquidação da operação e 
gestor/autorizador)  

 

4. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Em caso de extratos bancários com dados incompatíveis com a aplicação ou resgate, 
será necessário entrar em contato com a instituição financeira e solicitar a correção dos 
mesmos. 

 

5. PERIODICIDADE DO PROCESSO 

Mensal. Podendo ocorrer diariamente.  

 

6. PROCEDIMENTOS 
 

Etapa Atividade Responsáveis Detalhamento 

1 

Recebimento dos extratos 
bancários referente ao mês 

anterior dos fundos que estão 
com recursos do RPPS 
investidos e das contas 

bancárias.  

Diretoria de 
Investimentos 

 

Prazo o prazo até o 5º dia útil para 
solicitar todos os extratos. 

2 

Conferencia dos extratos com as 
informações de movimentações 

realizadas e dos dados de 
valores de cotas através da CVM 

Diretoria de 
Investimentos 

 
  

2.1 

Se os extratos estão corretos, 
enviam-se os mesmos para o e-
mail da consultoria contratada e 

para a contabilidade 

Diretoria de 
Investimentos 
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2.2 

Caso os extratos não estejam 
corretos, entrar em contato com a 

administradora do fundo para 
solicitar extratos corrigidos de 

acordo com as movimentações 
realizadas e retornar à etapa 1 

Diretoria de 
Investimentos 

 
 

3  Receber e conferir os extratos.  
Consultoria de 
Investimentos 

  

4  
Alimentar o sistema e fazer o 

fechamento da carteira;  
Consultoria de 
Investimentos  

5 
Conferir as APRs  com as 
movimentações realizadas 

Diretoria de 
Investimentos 

 
 

5.1  

Se os dados estiverem corretos, 
preencher os dados para 

emissão da APR diretamente no 
sistema. 

Diretoria de 
Investimentos 

 

Principais informações que não são 
geradas automaticamente no sistema:  
Numeração da APR;  
Proponente;  
Responsável pela liquidação da 
operação;  
Gestor/autorizador - precisa 
obrigatoriamente ter certificação na área 
de investimentos;  
Descrição da operação - De acordo com 
as informações constantes na planilha de 
acompanhamento das aplicações e 
resgates. 

5.2  

Caso os dados não estejam 
corretos, solicitar correção dos 
saldos das APRs e retorna-se à 

etapa 4 

Diretoria de 
Investimentos 

 
 

6 

Assinatura das APR´s pelos 
seguintes responsáveis pela 
movimentação: Proponente, 

Responsável pela operação e 
Gestor/autorizador 

Responsáveis pela 
movimentação 

  

7 
Digitalização das APR´s 

assinadas pelos responsáveis 
pela movimentação 

Diretoria de 
Investimentos 

 
  

8 
Arquivamento das APR´s 

juntamente com a documentação 
comprobatória 

Diretoria de 
Investimentos 

 

Anexar a seguinte documentação 
comprobatória: Ofícios de solicitação de 
realocação de recursos e lâminas com 
histórico de rendimento dos fundos 

9 
Envio das APR´s e documentos 
comprobatórios para publicação 

no site do IpojucaPrev 

Diretoria de 
Investimentos 

   

 

7 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO 

Fluxograma do Processo de Fechamento da carteira e Autorização para Aplicação e Resgate.
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8. ANEXOS 

Modelo de APR 

ANEXO I 

 

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR 
 

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 
Nº 170, DE 25/04/2012 

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR 
Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA 

DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV 
CNPJ: 22.236.946/0001-94 

Nº / ANO: 

DATA:  

VALOR (R$): TIPO DE OPERAÇÃO:  
Dispositivos de resolução do 
CMN: 
3.922/2010, Artigo 

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: 

 

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: 

(NOME DO FUNDO) CNPJ:   

 

Administrador: Taxa de administração: 

CNPJ Administrador: Benchmark: 

Gestão: Taxa de performance: 

CNPJ Gestão Retorno: 

Disponibilidade recursos resgatados: 
Patrimônio líquido: XXX em 
XX/XX/XXXX 

Data de inicio do fundo: Valor da cota: XXX em XX/XX/XXXX 

Proponente: Gestor/Autorizador: 
Responsável pela liquidação da 
operação: 

 
 

 
CPF: 

CPF: Certificação:ANBIMA CPF: 

 Validade:  
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1. FUNDAMENTO LEGAL 

Resolução CMN nº 3.922/2010 E suas alterações; Portaria MPS nº 519/2011; 

 

2. OBJETIVO 

Tem por objetivo identificar o fluxograma do processo de movimentação da carteira, 
definindo o processo e identificando as responsabilidades. 

 

3. SETORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO 

Diretoria de Investimentos, Consultoria Contratada, Comitê de Investimentos, 
Presidente do Ipojucaprev, Conselho Deliberativo, Instituições Financeiras. 

 

4. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

No caso de movimentações realizadas em desacordo com esse processo e com os 
limites de alçada identificadas no manual da Diretoria de Investimentos, será 
convocada uma reunião do Comitê de Investimentos para deliberar sobre o assunto. 

 

5. PERIODICIDADE DO PROCESSO 

Mensalmente, mas poderás acontecer sempre que for identificada uma necessidade 
de movimentação. 

6. PROCEDIMENTOS 

 

Etapa Atividade Responsáveis Detalhamento 

1 
Acompanhamento do cenário 

macroeconômico e das 
expectativas do mercado 

D-Invest Feito através de relatórios de cenários 
econômicos, conversas com gestores 

e demais fontes de notícias 
Comitê de Investimentos 

Consultoria Contratada 

2 

Verificação da aderência da 
carteira às expectativas de 

mercado e à política de 
investimentos 

D-Invest 

  
Comitê de Investimentos 

Consultoria Contratada 

3 

Discutir sobre possíveis 
movimentações na carteira 

com a consultoria contratada e 
solicitar um parecer técnico 

com proposta de alocação, se 
necessário. 

D-Invest   

4 
 Emitir parecer sobre a 

movimentação da carteira  
Consultoria Contratada   

5 
Discussão do parecer com a 

proposta de movimentação da 
carteira 

D-Invest 

  Comitê de Investimentos 

Consultoria Contratada 

6 
Deliberação sobre a proposta 
de movimentação da carteira 

Comitê de Investimentos   

D4Sign a20acbfe-074b-4176-bfda-d04591c00571 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 

 

 

 

MAPEAMENTO E MANUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS:  
Movimentações da carteira 

Data: 16/04/2021 

Versão 1.0 

 

 
Pág. 2 de 3 

  

6.1  

Se a proposta for aprovada, o 
Comitê de Investimentos envia 
a proposta de movimentação 
para o Conselho Deliberativo 

Comitê de Investimentos   

6.2 
Se a proposta for reprovada, 

volta-se à etapa 2 
Comitê de Investimentos   

7 
O Conselho Deliberativo 

avalia a proposta de 
movimentação 

Conselho Deliberativo 
  

7.1 

Se a proposta for aprovada, 
Efetivação das 

movimentações, de acordo 
com a deliberação do Comitê 
de Investimentos e ratificação 

do Conselho Deliberativo 

D-Invest 
 

7.2 
Se a proposta for reprovada, 

volta-se à etapa 4 
Consultoria Contratada   

8 
Assinatura dos ofícios de 

aplicação/resgate 

Diretor de Investimentos Em caso de ausência de um dos dois 
responsáveis, o mesmo poderá ser 

substituído pelo Diretor Administrativo 
e Financeiros 

Presidente do 
Ipojucaprev 

9 

Envio dos ofícios de 
aplicação/resgate para as 

instituições financeiras 
responsáveis 

D-Invest   

10 Liquidação da operação Instutições Financeiras   

  

 

7. MAPEAMENTO DO PROCESSO 

Fluxograma do processo de Movimentação da carteira.
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8. ANEXOS 

 

Não há anexos. 
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REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS –
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA -

FUNPREI

CAPITULO I –  DA FINALIDADE

Art. 1º O Comitê de Investimentos foi criado pelo Decreto 23/2010,
posteriormente alterado pelo Decreto 269/2016, como um órgão de
natureza consultiva, que tem o objetivo de assessorar a Presidência
da Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (Ipojucaprev)
quanto à aprovação da Política de Invesitmentos e às decisões
relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com observância
às exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de
segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos investimentos.
Além disso, terá como base as suas atribuições e competências,
assim como norteador fundamental, os Decretos mencionados, as
Leis e as Normas vigentes emitidas pelos Órgãos máximos
reguladores e fiscalizadores. 

CAPITULO II – DA COMPOSIÇÃO E REQUISITOS MINIMOS

Art. 2° Conforme previsto no Art. 2º do Decreto 23/2010, com
redação alterada pelo Decreto 269/2016, o Comitê de Investimentos
será composto por 5 (cinco) Membros Titulares e respectivos
Membros Suplentes, designados através de Portaria do Chefe do
Poder Executivo Municipal, conforme abaixo discriminado:
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I – 3 (três) segurados representantes do quadro efetivo do Poder
Executivo, e respectivos suplentes, indicados pelo Presidente
Executivo da IpojucaPrev;
II – 1 (um) segurado representante do quadro efetivo do Poder
Legislativo, e respectivo suplente, indicados pelo seu Presidente da
Câmara Municipal do Município do Ipojuca; e, 
III – 1 (um) membro nato, o Presidente Executivo da IpojucaPrev, e
respectivo suplente, indicado pelo titular da Secretaria de Finanças.

§ 1° Todos os membros do Comitê de Investimentos deverão ser
membros segurados representantes do Poder Executivo ou do
Poder Legislativo. No caso do Presidente Executivo da IpojucaPrev e
do seu suplente, estes poderão ser servidores comissionados de
livre nomeação e exoneração.

Art. 3° O Comitê de Investimentos será presidido por um dos
membros titulares representantes do quadro efetivo do Poder
Executivo, que possua certificação profissional mínima CPA-10, ou
equivalente, indicado pelo Presidente Executivo da Ipojucaprev e
designado pelo Chefe do Poder Executivo .

§ 1° Nas eventuais ausências e impedimentos do Presidente do
Comitê de Investimentos, a presidência será exercida pelo
Presidente Executivo da Ipojucaprev ou por servidor por ele
indicado.
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Art. 4° O mandato dos membros será de 3 (Três) anos, admitida
uma recondução por igual período.

Art. 5° Todos os membros do Comitê de Investimentos deverão
comprovar:
I - Aprovação em exame de certificação (CPA-10, CPA-20 ou similar)
do mercado financeiro, organizado por entidade autônomade
reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de
capitais vigente, com os requisitos mínimos exigidos pelo SPREV aos
gestores de RPPS, segundo a Portaria n° 9.907, de 14 de abril de
2020 e suas posteriores alterações; e
II –  Comprovar que não sofreu condenação criminal ou incidido em
alguma das demais situações de inelegibilidade previstas no inciso I
do Art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 

§ 1° A comprovação que não sofreu condenação criminal será por
meio de apresentação de certidões negativas de antecedentes
criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal competentes,
tendo que ser atualizadas a cada dois anos.

§ 2° Em caso de novas exigências dos órgãos de controle e
fiscalização, estas serão automaticamente exigidas aos membros
do Comitê de Investimento. Sendo obrigação dos membros
providenciarem a satisfação dessas exigências.
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Art. 6° Os membros do Comitê de Investimentos em sua primeira
reunião de nomeação deverão assinar um termo de posse,
preencher a ficha cadastral dos conselheiros com seus dados
pessoais de sua inteira responsabilidade de veracidade e aderir ao
Termo de Adesão do Código de Ética do IpojucaPrev. 

Art. 7° Os membros do Comitê de Investimentos serão destituídos
desta investidura por:
I - Renúncia, por inscrito ou e-mail, não sendo automática a sua
desvinculação, sendo efetivada apenas após uma nova Portaria
divulgada pelo(a) represente do Poder Executivo;
II - Faltas sem justificativas em três reuniões consecutivas, sem
justificativa ou a quatro alternadas dentro ano civil;
III - Faltar habitualmente com a pontualidade, assiduidade e
regularidade nas reuniões, sem justificativa;
IV - Perder a certificação exigida no art. 5º, I ;
V - Perder a qualidade de servidor público da administração direta
ou indireta do Município de Ipojuca;
VI - Sofrer condenação criminal ou incidir em alguma das demais
situações de inelegibilidade previstas no inciso I do Art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 
VII - Sofrer sanção da Comissão de Ética do IpojucaPrev, com ato
referendado pelo Conselho Deliberativo.
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CAPITULO III – DAS ATRIBUIÇÕES
 

Art. 8° Compete ao Comitê de Investimentos, segundo o Art 3° do
Decreto 269/2016 e posteriores adequações legislativas vigentes:
I - Acompanhar o desempenho da carteira de investimentos do
Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca, em conformidade
com as diretrizes gerais nacionais estabelecidas, definidas pelos
órgãos competentes, bem como pelas normas especificas do
Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil;
II – Elaborar, em conjunto com a Diretoria de Investimentos, a
política de investimentos definida com base na legislação aplicável e
no melhor interesse da gestão dos recursos financeiros e
patrimoniais vinculados ao FUNPREI. Submetendo o documento
para a  análise e aprovação do Conselho Deliberativo;
III – Acompanhar a execução da Política de Investimentos,
identificando a aderência da carteira e das decisão de alocação e
deslocação;
IV – Atualizar a Política de Investimentos de acordo com a evolução
da conjuntura macroeconômica e seus ativos atuais na carteira;
V – Analisar e propor os relatórios, propostas de alocações e
documentos de diligência enviados pela Diretoria de Investimentos,
avaliando o os impactos na carteira de investimentos do FUNPREI
de forma mensal e respeitando a segurança, a rentabilidade, a
solvência, a liquidez e a transparência dos mesmos; 
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VI – Analisar a alocação dos recursos que compõem a reserva
previdenciária em relação a cada segmento do mercado financeiro,
considerando os parâmetros e diretrizes definidos na legislação
aplicável e na Política de Investimentos. 
VII – Deliberar sobre o credenciamento de novas instituições
financeiras e seus respectivos fundos de investimentos, analisando
sua documentação e coerência as normas vigentes.
VIII – Analisar e emitir parecer sobre os relatórios e demais
documentos quando necessário, repassados pela Diretoria de
Investimentos ao Comitê;
IX – Analisar o conteúdo das atas e assiná-las, caso concordem que
o seu texto reflete o que foi discutido nas reuniões;
X – Acompanhar os indicadores de risco e retorno das aplicações; 
XI – Em casos de aplicação de plano de contingência, nos casos
previstos na Política de Investimentos, deliberar sobre o parecer da
consultoria contratada, decidindo sobre as atitudes a serem
tomadas; 
XII – Propor alteração no seu regimento interno, por motivos de
melhorias a serem feitas ou para fazer adequações às mudanças
nas Leis vigentes. 
XIII – Assegurar a boa qualidade da prestação de serviço da
consultoria contratada para auxilio nas atribuições da diretoria de
investimento, quando necessário; 
XIV – Assegurar que o acompanhamento feito pela Diretoria de
Investimentos perante a equipe de gestão dos fundos de
investimento que o IpojucaPrev possui na carteira, está sendo
realizado a partir de critérios técnicos; 
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XV – Discutir as pautas e orientar os votos do FUNPREI nas
Assembleias Gerais de Cotistas e demais fatos relevantes, visando
identificar a melhor decisão a ser tomadas em benefício dos
Cotistas dos fundos presentes em carteira; e
XVI – Zelar pela promoção de elevados padrões éticos na condução
das atividades relacionadas a gestão dos recursos do FUNPREI. 

Art. 9° Com relação ao desempenho das atribuições do Comitê de
Investimentos, compete à Diretoria de Investimentos:
I - Apresentar a proposta de calendário anual de reuniões
ordinárias para o Comitê de Investimentos;
II – Providenciar as condições materiais e de infraestrutura
necessárias ao funcionamento do Comitê; 
III – Desenvolver outras atividades de apoio administrativo ao pleno
funcionamento do Comitê;
IV – Estabelecer as pautas a serem abordadas na reunião, de ofício
ou a pedido de algum membro do Comitê de Investimentos;
V – Encaminhar tempestivamente a documentação que servirá
como suporte para a tomada de decisão do Comitê de
Investimentos;
VI – Arquivar a documentação que deu suporte às tomadas de
decisão, juntamente com as atas dos órgãos colegiados; e
VII - Publicar a documentação referente aos documentos
produzidos pela Diretoria de Investimentos e do Comitê de
Investimentos.
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§ 1º Mensalmente, a Diretoria de Investimentos irá enviar um
Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos, que
deverá ser discutido com o Comitê de Investimentos, que emitirá
um parecer sobre o documento. Nesse relatório, deverão constar
no mínimo a mensuração dos dados de retorno e risco dos ativos
presentes em carteira e a comprovação de que as diretrizes da
política investimentos estejam sendo seguidas. Além disso, deverão
ser incluídas informações gerais sobre as atividades de gestão dos
recursos executadas no mês de referência do relatório.

§ 2º  Após emitir parecer sobre o referido Relatório Mensal de
Acompanhamento da Política de Investimentos, o relatório deverá
ser objeto de deliberação por parte dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal, como forma de controle da gestão dos recursos. 

CAPITULO IV – DAS REUNIÕES

Art. 10° O Comitê de Investimentos reunir-se-à, ordinariamente,
uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário,
com a presença da maioria dos seus membros e suas decisões
serão tomadas por maioria simples dos votos.

§ 1º As reuniões do Comitê de Investimentos serão secretariadas
pelo Diretor de Investimentos;
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§ 2º Os documentos e pautas referentes as reuniões devem ser
enviados com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência
ou menos, desde que se tenha tempo hábil para análise da
documentação pelos membros titulares e suplentes.

§ 3º As reuniões poderão ocorrer de maneira presencial ou virtual,
sendo a escolha feita pelo Diretor de Investimento e referendada
pelo Presidente do Comitê de Investimento, de acordo com o que
for mais conveniente e seguro para o funcionamento do órgão.

§ 4º Não havendo o quórum mínimo exigido para início da reunião
no horário da primeira convocação, serão dados mais vinte
minutos de tolerância para o início da reunião em segunda
convocação. Caso mesmo assim não seja estabelecido o quórum
mínimo, a reunião será cancelada e remarcada para outra data. 

§ 5º Poderão participar da reunião do Comitê de Investimentos
como convidados: Conselheiros, analistas das áreas envolvidas e
servidores segurados, mediante convite dos Gestores do RPPS, ou
por solicitação, acatada pelos mesmos.

Art. 11° O calendário anual de reuniões deverá ser aprovado pelo
Comitê de Investimentos, preferencialmente na última reunião do
ano de exercicio para execução no exercicio subsequente e deverá
ser divulgado no site da Ipojucaprev.
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§ 1º A aprovação e divulgação do calendário anual de reuniões
ordinárias será considerada como convocação dos membros para
as referidas datas. 

§ 2º Em casos de necessidade, poderão ser alteradas as datas
previstas no calendário anual de reuniões ordinárias, por motivos
devidamente justificados. A convocação deverá ser feita
eletronicamente pela Diretoria de Investimentos aos membros do
Comitê de Investimentos.

Art. 12° Em caso de necessidade, as reuniões extraordinárias
poderão ser convocadas pelo Diretor de Investimentos, pelo
Presidente da Ipojucaprev, pelo Presidente do Comitê de
Investimentos ou por maioria simples dos membros, para tratar de
assuntos que exijam urgência na sua deliberação. Nesses casos, a
convocação deverá ser feita eletronicamente, contendo as pautas a
serem abordadas e os documentos de suporte para as tomadas de
decisão por parte do Comitê de Investimentos.

Art. 13° As decisões do Comitê de Investimentos deverão estar
respaldadas em pareceres e análises técnica, econômica e
financeira proferidas em consonância com a Política de
Investimentos do FUNPREI, os quais serão arquivados juntamente
com as atas devidamente elaboradas;
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§ 1° As deliberações serão registradas nas atas das reuniões, que
deverão ser assinadas por todos os membros presentes e serão
arquivadas juntamente com os relatórios, documentos, análises e
pareceres que subsidiaram as recomendações e decisões. Devendo
todos serem publicadas no site da Ipojucaprev em aba específica e
de fácil acesso.

§2º Deverão ser analisados os seguintes aspectos no
gerenciamento dos recursos: 

a) Análise do cenário macroeconômico e a aderência da carteira de
investimentos ao ambiente atual e às projeções do mercado;
b) Evolução da execução do orçamento do RPPS, identificando o
saldo disponível para aplicação e/ou a necessidade de resgates
para o pagamento de despesas previdenciárias;
c) Dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com
visão de curto e longo prazo
d) Os pareceres e análises técnicas, deverão identificar e avaliar os
riscos de cada proposta, incluídos os riscos de crédito, de mercado,
de liquidez, operacional, jurídico e sistêmico.

§ 3º Os membros do Comitê de Investimento terão ampla
acessibilidade às informações relativas aos procesos de
investimento e desinvestimento de recursos do FUNPREI;
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Art 14° Posteriormente a cada reunião do Comitê de Investimento
deverá ser lavrada uma ata, contendo no mínimo: Data, local,
horário, formato (digital ou presencial), nome dos participantes,
pauta previstas , deliberações tomadas, observações dos membros
sobre aspectos a serem discutidos nas próximas reuniões e a
descrição dos anexos utilizados para embasamento das decisões.

 § 1° A assinaturas as atas dos comitê poderão ser de maneira física
ou por meio eletrônico, desde que seja feita por sistema próprio
para esse fim, e que este siga as regras previstas em lei para dar
validade jurídica aos documentos.

 
CAPITULO V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 
Art. 15° O Comitê de Investimentos poderá contar com assessoria
de empresa especializada em finanças e investimentos contratada
pela Ipojucaprev.

Art. 16° Esse Regimento interno foi instituido pelo Comitê de
Investimentos, levando em consideração os termos previstos na
Legislação Municipal que o criou e no ordenamento jurídico
referente aos RPPS´s.
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Art. 17° As omissões deste Regimento, dúvidas de interpertração e
eventuais alterações de seus dispositivos serão decididas em
reunião do Comitê, observando parecer jurídico ou de setor
competente. 

Art.18° - Este Regimento Interno deverá ser deliberado pelo
Conselho de Deliberativo em sua 4ª Reunião do ano de 2021,
ocorrida no dia 29 de Abril de 2021. 

Art. 19° - Para qualquer alteração nesse Regimento Interno, o
mesmo deverá passar por nova deliberação do Conselho
Deliberativo, que deverá aprová-lo por maioria simples.  

Art. 20° Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.

Ipojuca, 16 de abril de 2021.
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Balancete da Despesa - Geral

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI 2021
Exercício

Período de: Março

Poder: EXECUTIVO
12Órgão:

Unidade: FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI
GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA

12.06

Especificação
Inicial

no mês no mêsno mêsAutorizada
até mês até mês

no mês
até mêsaté mês

Dotação Créditos Anulações Empenhos Liquidação

até mês
no mês

Pagamentos Saldo

a pagar
da Dotação

Despesa Orçamentária - Sintético
até o mês anterior até o mês anterior até o mês anterior até o mês anterior até o mês anterior a pagar processado

Reservas
até o mês anterior

no mês
até mês

APOSENTADORIAS E REFORMAS
10.000,0042.110.000,00 0,0060.000,00

42.060.000,00
32.140.917,65

42.050.000,0060.000,00 10.000,00
3.377.173,74

60.000,009.909.082,35 9.909.082,35

3.1.90.01.  0,00
3.377.173,74

0,00 0,00
0,00
0,00

42.050.000,00 6.531.908,61 6.531.908,61 0,00

PENSÕES
0,005.740.000,00 0,000,00

5.740.000,00
4.227.655,83

5.740.000,000,00 0,00
512.700,03

0,001.512.344,17 1.512.344,17

3.1.90.03.  0,00
512.700,03

0,00 0,00
0,00
0,00

5.740.000,00 999.644,14 999.644,14 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00774.000,00 0,000,00

774.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

774.000,000,00 0,00

3.1.90.13.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

SENTENÇAS JUDICIAIS
0,0020.000,00 0,000,00

20.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

20.000,000,00 0,00

3.1.90.91.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
5.000,0015.000,00 0,000,00

20.000,00
0,00

0,000,00 5.000,00
0,00

15.000,000,00 0,00

3.1.90.92.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,0020.000,00 0,000,00

20.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

20.000,000,00 0,00

3.1.90.93.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

COMPENSAÇÕES AO RGPS
0,0020.000,00 0,000,00

20.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

20.000,000,00 0,00

3.3.20.98.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA
0,0031.146.000,00 0,000,00

31.146.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

31.146.000,000,00 0,00

9.9.99.99.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Total da Unidade:

47.790.000,00
3.889.873,77

79.800.000,00

60.000,00
15.000,00
15.000,00 11.421.426,52

0,0060.000,00
11.421.426,52

36.368.573,4879.845.000,00 3.889.873,77
32.055.000,00

0,00 0,00 0,00
0,00
0,00

47.790.000,00 7.531.552,75 7.531.552,75 0,00

Total do Órgão:

47.790.000,00
3.889.873,77

79.800.000,00

60.000,00
15.000,00
15.000,00 11.421.426,52

0,0060.000,00
11.421.426,52

36.368.573,4879.845.000,00 3.889.873,77
32.055.000,00

0,00 0,00 0,00
0,00
0,00

47.790.000,00 7.531.552,75 7.531.552,75 0,00
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Balancete da Despesa - Geral

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI 2021
Exercício

Período de: Março
Total do Poder:

47.790.000,00
3.889.873,77

79.800.000,00

60.000,00
15.000,00
15.000,00 11.421.426,52

0,0060.000,00
11.421.426,52

36.368.573,4879.845.000,00 3.889.873,77
32.055.000,00

0,00 0,00 0,00
0,00
0,00

47.790.000,00 7.531.552,75 7.531.552,75 0,00

Total do Geral:

47.790.000,00
3.889.873,77

79.800.000,00

60.000,00
15.000,00
15.000,00 11.421.426,52

0,0060.000,00
11.421.426,52

36.368.573,4879.845.000,00 3.889.873,77
32.055.000,00

0,00 0,00 0,00
0,00
0,00

47.790.000,00 7.531.552,75 7.531.552,75 0,00
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Balancete da Despesa - Geral

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI 2021
Exercício

Período de: Março

Despesa Extra-Orçamentária
Conta Contábil-Reduzido Descrição Pago no Mês Pago Até o MêsPago Até Mês Anterior
EXTRA-ORCAMENTÁRIA
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 763.604,05 2.558.246,981.794.642,93
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143 PASSIVO CIRCULANTE 763.604,05 2.558.246,981.794.642,93
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 763.604,05 2.558.246,981.794.642,93
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559 VALORES RESTITUÍVEIS 763.604,05 2.558.246,981.794.642,93
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 763.604,05 2.558.246,981.794.642,93
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561 CONSIGNAÇÕES 763.604,05 2.558.246,981.794.642,93
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1565 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 400.006,85 1.488.661,651.088.654,80
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 4919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 400.006,85 1.488.661,651.088.654,80
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1571 PENSAO ALIMENTICIA 6.356,02 19.008,0612.652,04
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927 Pensão Alimenticia 6.356,02 19.008,0612.652,04
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 6.729,88 20.605,2213.875,34
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI 6.729,88 20.605,2213.875,34
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 350.511,30 1.029.972,05679.460,75
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922 Emprestimo Consignado CEF 244.972,02 730.161,10485.189,08
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923 Emprestimo Consignado Bradesco 103.664,31 294.734,18191.069,87
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924 Cartão BMG 1.874,97 5.076,773.201,80

763.604,05 2.558.246,98SubTotais 1.794.642,93
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2118 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 348.592,74 975.178,97626.586,23
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2813 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 348.592,74 975.178,97626.586,23
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2814 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 348.592,74 975.178,97626.586,23
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2815 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 348.592,74 975.178,97626.586,23
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2816 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 348.592,74 975.178,97626.586,23
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 2818 REPASSE CONCEDIDO 348.592,74 975.178,97626.586,23
3.5.1.1.2.02.00.08.00.00 - 37164 REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV 348.592,74 975.178,97626.586,23

348.592,74 975.178,97SubTotais 626.586,23
Totais 1.112.196,79 3.533.425,952.421.229,16
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Balancete da Despesa - Geral

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI 2021
Exercício

Período de: Março
Movimento Financeiro

Código Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
2.MOVIMENTO

1.1.1.1.1.06.01.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS 6.285.342,75 5.812.821,57D15483- 3.413.001,87 D3.885.523,05
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 9.046,37 0,00D5543- 3.004.947,37 D3.013.993,74
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00 AZ QUEST VALORE FI RF CREDITO PRIVADO 16.220,45 0,00D5418- 4.264.853,64 D4.281.074,09
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00 APLICAÇÕES SULAMERICA 253.353,52 170.035,44D5416- 44.930.761,34 D45.014.079,42
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 29.902,60 287.394,04D0533- 2.922.745,41 D2.665.253,97

6.593.865,69 6.270.251,05D58.536.309,63 58.859.924,27 DSubTotal
3.APLICACAO

1.1.4.1.1.09.04.01.05.00 ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP 0,00 2.452,41D25956- 2.746.316,06 D2.743.863,65
1.1.4.1.1.09.04.01.06.00 APLICAÇÃO FII SOCOPA 5.317,85 141.028,44D25957- 2.606.500,41 D2.470.789,82
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00 APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE 0,00 5.063,62D38229- 1.226.624,90 D1.221.561,28
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00 APLICAÇÕES ITAU 321.348,24 0,00D37169- 7.887.490,82 D8.208.839,06

326.666,09 148.544,47D14.466.932,19 14.645.053,81 DSubTotal
6.APLICVINC

1.1.4.1.1.09.04.01.01.00 APLICAÇÃO CAIXA 3.694.474,07 128.423,62D4903- 138.656.991,33 D142.223.041,78
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00 APLICAÇÃO FIP CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA 0,00 1.600,38D4909- 1.405.768,79 D1.404.168,41
1.1.4.1.1.09.04.01.04.00 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS 80.759,21 0,00D4913- 6.483.399,70 D6.564.158,91
1.1.4.1.1.09.04.04.01.00 APLICAÇÃO B. BRASIL 25.577,76 188.075,33D4917- 52.057.236,97 D51.894.739,40
1.1.4.1.1.09.04.05.01.00 APLICAÇÃO BRADESCO 728.585,91 115.329,73D4941- 39.944.490,05 D40.557.746,23

4.529.396,95 433.429,06D238.547.886,84 242.643.854,73 DSubTotal
Totais 6.852.224,5811.449.928,73D311.551.128,66 316.148.832,81 D

RESUMO

Despesa Extra-Orçamentária do Mês:
Despesa Orçamentária do Mês:

Saldo Financeiro Atual: D
321.150.903,37Total:

3.889.873,77
1.112.196,79

316.148.832,81

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
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Balancete da Despesa - Geral

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV 2021
Exercício

Período de: Março

Poder: EXECUTIVO
12Órgão:

Unidade: AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR
GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA

12.05

Especificação
Inicial

no mês no mêsno mêsAutorizada
até mês até mês

no mês
até mêsaté mês

Dotação Créditos Anulações Empenhos Liquidação

até mês
no mês

Pagamentos Saldo

a pagar
da Dotação

Despesa Orçamentária - Sintético
até o mês anterior até o mês anterior até o mês anterior até o mês anterior até o mês anterior a pagar processado

Reservas
até o mês anterior

no mês
até mês

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,0020.000,00 0,000,00

20.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

20.000,000,00 0,00

3.1.90.04.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0,002.000.000,00 0,000,00

2.000.000,00
1.514.822,18

1.800.000,000,00 0,00
100.157,94

200.000,00285.177,82 285.177,82

3.1.90.11.  0,00
100.157,94

0,00 0,00
0,00
0,00

1.800.000,00 185.019,88 185.019,88 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00110.000,00 0,000,00

110.000,00
83.306,51

110.000,000,00 0,00
9.270,59

0,0026.693,49 26.693,49

3.1.90.13.  0,00
9.270,59

0,00 0,00
0,00
0,00

110.000,00 17.422,90 17.422,90 0,00

SENTENÇAS JUDICIAIS
0,0010.000,00 0,000,00

10.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

10.000,000,00 0,00

3.1.90.91.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,0020.000,00 0,000,00

20.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

20.000,000,00 0,00

3.1.90.92.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,0050.000,00 0,000,00

50.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

50.000,000,00 0,00

3.1.90.93.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00151.000,00 0,000,00

151.000,00
139.379,03

151.000,000,00 0,00
0,00

0,0011.620,97 11.620,97

3.1.91.13.  0,00
8.317,20

0,00 0,00
0,00
0,00

151.000,00 11.620,97 3.303,77 0,00

DIÁRIAS - CIVIL
0,00110.000,00 0,000,00

110.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

110.000,000,00 0,00

3.3.90.14.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

MATERIAL DE CONSUMO
0,0070.000,00 5.073,350,00

70.000,00
7.939,45

8.827,480,00 0,00
0,00

61.172,52888,03 888,03

3.3.90.30.  0,00
511,55

0,00 0,00
0,00
0,00

3.754,13 888,03 376,48 0,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,00110.000,00 0,000,00

110.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

110.000,000,00 0,00

3.3.90.33.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
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Balancete da Despesa - Geral

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV 2021
Exercício

Período de: Março
SERVIÇOS DE CONSULTORIA

0,00120.000,00 0,000,00
120.000,00

58.755,70
78.756,840,00 0,00

7.501,14
41.243,1620.001,14 20.001,14

3.3.90.35.  0,00
17.501,14

0,00 0,00
0,00
0,00

78.756,84 12.500,00 2.500,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0,00160.000,00 43.497,090,00

160.000,00
114.189,49

139.147,090,00 0,00
4.723,04

20.852,9124.957,60 24.957,60

3.3.90.36.  0,00
9.273,04

0,00 0,00
0,00
0,00

95.650,00 20.234,56 15.684,56 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00260.000,00 49.805,670,00

260.000,00
198.906,32

233.012,670,00 0,00
22.379,29

26.987,3334.106,35 34.106,35

3.3.90.39.  0,00
23.914,29

0,00 33.000,00
-33.000,00

0,00

183.207,00 11.727,06 10.192,06 0,00

AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO
0,0050.000,00 0,000,00

50.000,00
7.000,00

8.000,000,00 0,00
400,00

42.000,001.000,00 1.000,00

3.3.90.46.  0,00
400,00

0,00 0,00
0,00
0,00

8.000,00 600,00 600,00 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
0,00900.000,00 0,000,00

900.000,00
477.482,12

800.507,300,00 0,00
62.918,79

99.492,70323.025,18 323.025,18

3.3.90.47.  0,00
62.918,79

0,00 0,00
0,00
0,00

800.507,30 260.106,39 260.106,39 0,00

AUXÍLIO - TRANSPORTE
0,0030.000,00 0,000,00

30.000,00
15.049,50

18.200,000,00 0,00
1.165,95

11.800,003.150,50 3.150,50

3.3.90.49.  0,00
1.165,95

0,00 0,00
0,00
0,00

18.200,00 1.984,55 1.984,55 0,00

SENTENÇAS JUDICIAIS
0,0010.000,00 0,000,00

10.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

10.000,000,00 0,00

3.3.90.91.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,0020.000,00 0,000,00

20.000,00
258,00

516,000,00 0,00
0,00

19.484,00258,00 258,00

3.3.90.92.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

516,00 258,00 258,00 0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,0010.000,00 0,000,00

10.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

10.000,000,00 0,00

3.3.90.93.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES
0,0050.000,00 0,000,00

50.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

50.000,000,00 0,00

4.4.90.51.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,0050.000,00 1.367,900,00

50.000,00
1.367,90

1.367,900,00 0,00
0,00

48.632,100,00 0,00

4.4.90.52.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0,0050.000,00 0,000,00

50.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

50.000,000,00 0,00

4.4.90.61.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
0,0010.000,00 0,000,00

10.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

10.000,000,00 0,00

4.6.90.71.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Total da Unidade:

3.349.335,28
233.430,49

4.371.000,00

0,00
0,00
0,00 730.879,08

99.744,010,00
730.879,08

2.618.456,204.371.000,00 208.516,74
1.021.664,72

0,00 0,00 33.000,00
-33.000,00

0,00

3.249.591,27 522.362,34 497.448,59 0,00
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Balancete da Despesa - Geral

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV 2021
Exercício

Período de: Março
Total do Órgão:

3.349.335,28
233.430,49

4.371.000,00

0,00
0,00
0,00 730.879,08

99.744,010,00
730.879,08

2.618.456,204.371.000,00 208.516,74
1.021.664,72

0,00 0,00 33.000,00
-33.000,00

0,00

3.249.591,27 522.362,34 497.448,59 0,00

Total do Poder:

3.349.335,28
233.430,49

4.371.000,00

0,00
0,00
0,00 730.879,08

99.744,010,00
730.879,08

2.618.456,204.371.000,00 208.516,74
1.021.664,72

0,00 0,00 33.000,00
-33.000,00

0,00

3.249.591,27 522.362,34 497.448,59 0,00

Total do Geral:

3.349.335,28
233.430,49

4.371.000,00

0,00
0,00
0,00 730.879,08

99.744,010,00
730.879,08

2.618.456,204.371.000,00 208.516,74
1.021.664,72

0,00 0,00 33.000,00
-33.000,00

0,00

3.249.591,27 522.362,34 497.448,59 0,00
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Balancete da Despesa - Geral

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV 2021
Exercício

Período de: Março

Despesa Extra-Orçamentária
Conta Contábil-Reduzido Descrição Pago no Mês Pago Até o MêsPago Até Mês Anterior
EXTRA-ORCAMENTÁRIA
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 17.238,53 46.615,2329.376,70
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143 PASSIVO CIRCULANTE 17.238,53 46.615,2329.376,70
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 17.238,53 46.615,2329.376,70
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559 VALORES RESTITUÍVEIS 17.238,53 46.615,2329.376,70
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 13.752,28 41.744,1627.991,88
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561 CONSIGNAÇÕES 13.752,28 41.744,1627.991,88
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1563 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 3.144,66 8.841,635.696,97
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 - 4934 INSS - Servidor 3.144,66 8.841,635.696,97
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1565 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 8.634,76 27.827,9419.193,18
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 4919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 7.859,52 26.902,7019.043,18
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00 - 4920 IRRF S/ Serviços 775,24 925,24150,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 125,92 251,84125,92
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 37139 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI 125,92 251,84125,92
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.846,94 4.822,752.975,81
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922 Emprestimo Consignado CEF 694,66 2.083,981.389,32
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923 Emprestimo Consignado Bradesco 1.048,12 2.530,451.482,33
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924 Cartão BMG 104,16 208,32104,16
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS 3.486,25 4.871,071.384,82
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 36233 CONSIGNAÇÕES 3.486,25 4.871,071.384,82
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - 36308 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 3.486,25 4.871,071.384,82

17.238,53 46.615,23SubTotais 29.376,70
RESTOS A PAGAR
2020 0,00 20.930,4820.930,48

0,00 20.930,48SubTotais 20.930,48
Totais 17.238,53 67.545,7150.307,18
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Balancete da Despesa - Geral

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV 2021
Exercício

Período de: Março
Movimento Financeiro

Código Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
2.MOVIMENTO

1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 349.270,26 234.571,82D5419- 539.768,27 D654.466,71
349.270,26 234.571,82D539.768,27 654.466,71 DSubTotal

Totais 234.571,82349.270,26D539.768,27 654.466,71 D

RESUMO

Despesa Extra-Orçamentária do Mês:
Despesa Orçamentária do Mês:

Saldo Financeiro Atual: D
905.135,73Total:

233.430,49
17.238,53

654.466,71

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
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Balancete da Receita - Geral

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI 2021
Exercício

Mês de: Março
Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Orçamentária
Código Descrição Receita Prevista Arrecadado no Mês Anulado no Mês Total Arrecadadono Mês (c - d) Arrecadado até omês (e) Diferença p/ (+ / -)(b - e)Receita Atualizada Arrecadação até omês Anterior (f)(a) (b) (c) (d)

1.0.0.0.00.0.0.00.000 28.869.000,00 5.235.503,09 681,79 8.707.981,455.234.821,30 -20.161.018,55RECEITAS CORRENTES 28.869.000,00 3.473.160,15
1.2.0.0.00.0.0.00.000 21.649.000,00 1.749.017,34 681,79 3.569.536,971.748.335,55 -18.079.463,03CONTRIBUIÇÕES 21.649.000,00 1.821.201,42
1.2.1.0.00.0.0.00.000 21.649.000,00 1.749.017,34 681,79 3.569.536,971.748.335,55 -18.079.463,03CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 21.649.000,00 1.821.201,42
1.2.1.8.00.0.0.00.000 21.649.000,00 1.749.017,34 681,79 3.569.536,971.748.335,55 -18.079.463,03CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF 21.649.000,00 1.821.201,42
1.2.1.8.01.0.0.00.000 21.649.000,00 1.749.017,34 681,79 3.569.536,971.748.335,55 -18.079.463,03CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE 21.649.000,00 1.821.201,42
1.2.1.8.01.1.0.00.000 20.776.000,00 1.634.146,17 681,79 3.224.279,151.633.464,38 -17.551.720,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 20.776.000,00 1.590.814,77
1.2.1.8.01.1.1.00.000 20.776.000,00 1.634.146,17 681,79 3.224.279,151.633.464,38 -17.551.720,85CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL  PARA O 20.776.000,00 1.590.814,77
1.2.1.8.01.2.0.00.000 859.000,00 109.921,50 0,00 333.419,86109.921,50 -525.580,14CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS 859.000,00 223.498,36
1.2.1.8.01.3.0.00.000 14.000,00 4.949,67 0,00 11.837,964.949,67 -2.162,04CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O 14.000,00 6.888,29
1.3.0.0.00.0.0.00.000 7.000.000,00 3.469.310,47 0,00 5.115.638,923.469.310,47 -1.884.361,08RECEITA PATRIMONIAL 7.000.000,00 1.646.328,45
1.3.2.0.00.0.0.00.000 7.000.000,00 3.469.310,47 0,00 5.115.638,923.469.310,47 -1.884.361,08VALORES MOBILIÁRIOS 7.000.000,00 1.646.328,45
1.3.2.1.00.0.0.00.000 7.000.000,00 3.469.310,47 0,00 5.115.638,923.469.310,47 -1.884.361,08JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 7.000.000,00 1.646.328,45
1.3.2.1.00.0.0.00.000 7.000.000,00 3.469.310,47 0,00 5.115.638,923.469.310,47 -1.884.361,08JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 7.000.000,00 1.646.328,45
1.3.2.1.00.4.0.00.000 7.000.000,00 3.469.310,47 0,00 5.115.638,923.469.310,47 -1.884.361,08REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME 7.000.000,00 1.646.328,45
1.3.2.1.00.4.1.00.000 7.000.000,00 3.469.310,47 0,00 5.115.638,923.469.310,47 -1.884.361,08REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME 7.000.000,00 1.646.328,45
1.3.2.1.00.4.1.01.000 7.000.000,00 3.469.310,47 0,00 5.115.638,923.469.310,47 -1.884.361,08REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA 7.000.000,00 1.646.328,45
1.9.0.0.00.0.0.00.000 220.000,00 17.175,28 0,00 22.805,5617.175,28 -197.194,44OUTRAS RECEITAS CORRENTES 220.000,00 5.630,28
1.9.2.0.00.0.0.00.000 10.000,00 0,00 0,00 5.630,280,00 -4.369,72INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 10.000,00 5.630,28
1.9.2.8.00.0.0.00.000 10.000,00 0,00 0,00 5.630,280,00 -4.369,72INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - 10.000,00 5.630,28
1.9.2.8.02.0.0.00.000 10.000,00 0,00 0,00 5.630,280,00 -4.369,72RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA 10.000,00 5.630,28
1.9.2.8.02.1.0.00.000 10.000,00 0,00 0,00 5.630,280,00 -4.369,72RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - 10.000,00 5.630,28
1.9.9.0.00.0.0.00.000 210.000,00 17.175,28 0,00 17.175,2817.175,28 -192.824,72DEMAIS RECEITAS CORRENTES 210.000,00 0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000 210.000,00 17.175,28 0,00 17.175,2817.175,28 -192.824,72DEMAIS RECEITAS CORRENTES 210.000,00 0,00
1.9.9.0.03.0.0.00.000 200.000,00 17.175,28 0,00 17.175,2817.175,28 -182.824,72COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 200.000,00 0,00
1.9.9.0.03.1.0.00.000 200.000,00 17.175,28 0,00 17.175,2817.175,28 -182.824,72COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 200.000,00 0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.000 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -10.000,00OUTRAS RECEITAS 10.000,00 0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.000 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -10.000,00OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 10.000,00 0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.000 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -10.000,00OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 10.000,00 0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.000 50.157.000,00 3.979.838,99 318,56 7.935.715,003.979.520,43 -42.221.285,00RECEITAS CORRENTES 50.157.000,00 3.956.194,57
7.2.0.0.00.0.0.00.000 50.157.000,00 3.979.838,99 318,56 7.935.715,003.979.520,43 -42.221.285,00CONTRIBUIÇÕES 50.157.000,00 3.956.194,57
7.2.1.0.00.0.0.00.000 50.157.000,00 3.979.838,99 318,56 7.935.715,003.979.520,43 -42.221.285,00CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 50.157.000,00 3.956.194,57
7.2.1.8.00.0.0.00.000 50.157.000,00 3.979.838,99 318,56 7.935.715,003.979.520,43 -42.221.285,00CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF 50.157.000,00 3.956.194,57
7.2.1.8.01.0.0.00.000 1.000,00 0,00 0,00 149,730,00 -850,27CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE 1.000,00 149,73
7.2.1.8.01.1.0.00.000 1.000,00 0,00 0,00 149,730,00 -850,27CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.000,00 149,73
7.2.1.8.03.0.0.00.000 49.290.000,00 3.897.648,63 318,56 7.691.419,483.897.330,07 -41.598.580,52CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE 49.290.000,00 3.794.089,41
7.2.1.8.03.1.0.00.000 49.290.000,00 3.897.648,63 318,56 7.691.419,483.897.330,07 -41.598.580,52CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 49.290.000,00 3.794.089,41
7.2.1.8.03.1.1.00.000 49.289.000,00 3.897.648,63 318,56 7.691.063,613.897.330,07 -41.597.936,39CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 49.289.000,00 3.793.733,54
7.2.1.8.03.1.2.00.000 1.000,00 0,00 0,00 355,870,00 -644,13CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL - MULTAS E JUROS 1.000,00 355,87
7.2.1.8.04.0.0.00.000 866.000,00 82.190,36 0,00 244.145,7982.190,36 -621.854,21CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO 866.000,00 161.955,43
7.2.1.8.04.1.0.00.000 866.000,00 82.190,36 0,00 244.145,7982.190,36 -621.854,21CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR 866.000,00 161.955,43
7.2.1.8.04.1.1.00.000 491.000,00 40.879,44 0,00 122.638,3240.879,44 -368.361,68CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO RPPS - INTRA. 491.000,00 81.758,88
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Balancete da Receita - Geral

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI 2021
Exercício

Mês de: Março
Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Orçamentária
Código Descrição Receita Prevista Arrecadado no Mês Anulado no Mês Total Arrecadadono Mês (c - d) Arrecadado até omês (e) Diferença p/ (+ / -)(b - e)Receita Atualizada Arrecadação até omês Anterior (f)(a) (b) (c) (d)

7.2.1.8.04.1.2.00.000 375.000,00 41.310,92 0,00 121.507,4741.310,92 -253.492,53CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - 375.000,00 80.196,55
Totais 79.026.000,00 9.215.342,08 1.000,35 16.643.696,459.214.341,73 -62.382.303,5579.026.000,00 7.429.354,72

Página 2 de 428/04/2021 11:25  Usuário: GERCINO JOSÉ DE MIRANDA FILHOGrupo Assessor Público®D4Sign a20acbfe-074b-4176-bfda-d04591c00571 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Balancete da Receita - Geral

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI 2021
Exercício

Mês de: Março
Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Extra-Orçamentária
Conta Contábil-Reduzido Descrição Arrecadado no Mês (a) Sld Arrec. no Mês (a - b)Sld Arrec. Até Mês Anterior Anulado no Mês (b)

1.485.126,48 775.378,172.0.0.0.0.00.00.00.00.00 775.378,171142-   PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00
1.485.126,48 775.378,172.1.0.0.0.00.00.00.00.00 775.378,171143-     PASSIVO CIRCULANTE 0,00
1.485.126,48 775.378,172.1.8.0.0.00.00.00.00.00 775.378,171539-       DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00
1.485.126,48 775.378,172.1.8.8.0.00.00.00.00.00 775.378,171559-         VALORES RESTITUÍVEIS 0,00
1.485.126,48 775.378,172.1.8.8.1.00.00.00.00.00 775.378,171560-           VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00
1.485.126,48 763.452,562.1.8.8.1.01.00.00.00.00 763.452,561561-             CONSIGNAÇÕES 0,00

779.138,35 399.855,362.1.8.8.1.01.04.00.00.00 399.855,361565-               IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00
779.138,35 399.855,362.1.8.8.1.01.04.01.00.00 399.855,364919-                 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 0,00

12.652,04 6.356,022.1.8.8.1.01.10.00.00.00 6.356,021571-               PENSAO ALIMENTICIA 0,00
12.652,04 6.356,022.1.8.8.1.01.10.01.00.00 6.356,024927-                 Pensão Alimenticia 0,00
13.875,34 6.729,882.1.8.8.1.01.13.00.00.00 6.729,881574-               RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00
13.875,34 6.729,882.1.8.8.1.01.13.02.00.00 6.729,8837168-                 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI 0,00

679.460,75 350.511,302.1.8.8.1.01.15.00.00.00 350.511,301576-               RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00
485.189,08 244.972,022.1.8.8.1.01.15.02.00.00 244.972,024922-                 Emprestimo Consignado CEF 0,00
191.069,87 103.664,312.1.8.8.1.01.15.03.00.00 103.664,314923-                 Emprestimo Consignado Bradesco 0,00

3.201,80 1.874,972.1.8.8.1.01.15.04.00.00 1.874,974924-                 Cartão BMG 0,00
0,00 11.925,612.1.8.8.1.03.00.00.00.00 11.925,611581-             DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00
0,00 11.925,612.1.8.8.1.03.01.00.00.00 11.925,611582-               DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 0,00
0,00 11.925,612.1.8.8.1.03.01.02.00.00 11.925,6138442-                 Desconto Honorários Advocatícios 0,00

739.331,48 360.788,124.0.0.0.0.00.00.00.00.00 360.788,123474-   VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00
739.331,48 360.788,124.5.0.0.0.00.00.00.00.00 360.788,123836-     TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00
739.331,48 360.788,124.5.1.0.0.00.00.00.00.00 360.788,123837-       TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00
739.331,48 360.788,124.5.1.3.0.00.00.00.00.00 360.788,123860-         TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA 0,00
739.331,48 360.788,124.5.1.3.2.00.00.00.00.00 360.788,123861-           TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS 0,00
739.331,48 360.788,124.5.1.3.2.02.00.00.00.00 360.788,123866-             PLANO PREVIDENCIÁRIO 0,00
739.331,48 360.788,124.5.1.3.2.02.99.00.00.00 360.788,1238427-               OUTROS APORTES PARA O RPPS 0,00
739.331,48 360.788,124.5.1.3.2.02.99.99.00.00 360.788,123869-                 OUTROS APORTES PARA O RPPS 0,00

1.136.166,292.224.457,96Total 1.136.166,29 0,00
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Balancete da Receita - Geral

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI 2021
Exercício

Mês de: Março
Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Movimento Financeiro
Código Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

0,00 0,000,00 0,00SubTotal   
2.MOVIMENTO

1.1.1.1.1.06.01.00.00.00 6.285.342,75 5.812.821,57D15483- 3.413.001,87 D3.885.523,05BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 9.046,37 0,00D5543- 3.004.947,37 D3.013.993,74BANCOS CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00 16.220,45 0,00D5418- 4.264.853,64 D4.281.074,09AZ QUEST VALORE FI RF CREDITO PRIVADO
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00 253.353,52 170.035,44D5416- 44.930.761,34 D45.014.079,42APLICAÇÕES SULAMERICA
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 29.902,60 287.394,04D0533- 2.922.745,41 D2.665.253,97FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

6.593.865,69 6.270.251,0558.536.309,63 58.859.924,27SubTotal D D
3.APLICACAO

1.1.4.1.1.09.04.01.05.00 0,00 2.452,41D25956- 2.746.316,06 D2.743.863,65ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP
1.1.4.1.1.09.04.01.06.00 5.317,85 141.028,44D25957- 2.606.500,41 D2.470.789,82APLICAÇÃO FII SOCOPA
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00 0,00 5.063,62D38229- 1.226.624,90 D1.221.561,28APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00 321.348,24 0,00D37169- 7.887.490,82 D8.208.839,06APLICAÇÕES ITAU

326.666,09 148.544,4714.466.932,19 14.645.053,81SubTotal D D
6.APLICVINC

1.1.4.1.1.09.04.01.01.00 3.694.474,07 128.423,62D4903- 138.656.991,33 D142.223.041,78APLICAÇÃO CAIXA
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00 0,00 1.600,38D4909- 1.405.768,79 D1.404.168,41APLICAÇÃO FIP CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA
1.1.4.1.1.09.04.01.04.00 80.759,21 0,00D4913- 6.483.399,70 D6.564.158,91BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS
1.1.4.1.1.09.04.04.01.00 25.577,76 188.075,33D4917- 52.057.236,97 D51.894.739,40APLICAÇÃO B. BRASIL
1.1.4.1.1.09.04.05.01.00 728.585,91 115.329,73D4941- 39.944.490,05 D40.557.746,23APLICAÇÃO BRADESCO

4.529.396,95 433.429,06238.547.886,84 242.643.854,73SubTotal D D
Totais 6.852.224,5811.449.928,73311.551.128,66 316.148.832,81D D

RESUMO

Receita Extra-Orçamentária do Mês:
Receita Orçamentária do Mês:
Saldo Financeiro Anterior: D

321.901.636,68Total:

311.551.128,66
9.214.341,73
1.136.166,29

CONSOLIDAÇÃO PARCIALParâmetro:
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Balancete da Receita - Geral

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV 2021
Exercício

Mês de: Março
Unidade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV - AUTARQUIA

Receita Orçamentária
Código Descrição Receita Prevista Arrecadado no Mês Anulado no Mês Total Arrecadadono Mês (c - d) Arrecadado até omês (e) Diferença p/ (+ / -)(b - e)Receita Atualizada Arrecadação até omês Anterior (f)(a) (b) (c) (d)

1.0.0.0.00.0.0.00.000 155.000,00 677,52 0,00 1.336,17677,52 -153.663,83RECEITAS CORRENTES 155.000,00 658,65
1.3.0.0.00.0.0.00.000 95.000,00 677,52 0,00 1.236,16677,52 -93.763,84RECEITA PATRIMONIAL 95.000,00 558,64
1.3.2.0.00.0.0.00.000 95.000,00 677,52 0,00 1.236,16677,52 -93.763,84VALORES MOBILIÁRIOS 95.000,00 558,64
1.3.2.1.00.0.0.00.000 95.000,00 677,52 0,00 1.236,16677,52 -93.763,84JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 95.000,00 558,64
1.3.2.1.00.0.0.00.000 95.000,00 677,52 0,00 1.236,16677,52 -93.763,84JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 95.000,00 558,64
1.3.2.1.00.4.0.00.000 95.000,00 677,52 0,00 1.236,16677,52 -93.763,84REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME 95.000,00 558,64
1.3.2.1.00.4.1.00.000 95.000,00 677,52 0,00 1.236,16677,52 -93.763,84REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME 95.000,00 558,64
1.3.2.1.00.4.1.01.000 95.000,00 677,52 0,00 1.236,16677,52 -93.763,84REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME 95.000,00 558,64
1.9.0.0.00.0.0.00.000 60.000,00 0,00 0,00 100,010,00 -59.899,99OUTRAS RECEITAS CORRENTES 60.000,00 100,01
1.9.2.0.00.0.0.00.000 60.000,00 0,00 0,00 100,010,00 -59.899,99INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 60.000,00 100,01
1.9.2.8.00.0.0.00.000 60.000,00 0,00 0,00 100,010,00 -59.899,99INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - 60.000,00 100,01
1.9.2.8.02.0.0.00.000 60.000,00 0,00 0,00 100,010,00 -59.899,99RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA 60.000,00 100,01
1.9.2.8.02.1.0.00.000 60.000,00 0,00 0,00 100,010,00 -59.899,99RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - 60.000,00 100,01

Totais 155.000,00 677,52 0,00 1.336,17677,52 -153.663,83155.000,00 658,65
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Balancete da Receita - Geral

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV 2021
Exercício

Mês de: Março
Unidade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV - AUTARQUIA

Receita Extra-Orçamentária
Conta Contábil-Reduzido Descrição Arrecadado no Mês (a) Sld Arrec. no Mês (a - b)Sld Arrec. Até Mês Anterior Anulado no Mês (b)

29.708,74 16.097,202.0.0.0.0.00.00.00.00.00 16.097,201142-   PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00
29.708,74 16.097,202.1.0.0.0.00.00.00.00.00 16.097,201143-     PASSIVO CIRCULANTE 0,00
29.708,74 16.097,202.1.8.0.0.00.00.00.00.00 16.097,201539-       DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00
29.708,74 16.097,202.1.8.8.0.00.00.00.00.00 16.097,201559-         VALORES RESTITUÍVEIS 0,00
24.837,66 13.495,522.1.8.8.1.00.00.00.00.00 13.495,521560-           VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00
24.837,66 13.296,062.1.8.8.1.01.00.00.00.00 13.296,061561-             CONSIGNAÇÕES 0,00
6.009,74 3.192,762.1.8.8.1.01.02.00.00.00 3.192,761563-               CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00
6.009,74 3.192,762.1.8.8.1.01.02.02.00.00 3.192,764934-                 INSS - Servidor 0,00

14.019,83 7.573,602.1.8.8.1.01.04.00.00.00 7.573,601565-               IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00
13.094,59 6.965,982.1.8.8.1.01.04.01.00.00 6.965,984919-                 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 0,00

925,24 607,622.1.8.8.1.01.04.02.00.00 607,624920-                 IRRF S/ Serviços 0,00
251,84 128,722.1.8.8.1.01.13.00.00.00 128,721574-               RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00
251,84 128,722.1.8.8.1.01.13.02.00.00 128,7237139-                 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI 0,00

4.128,09 2.186,902.1.8.8.1.01.15.00.00.00 2.186,901576-               RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00
1.389,32 694,662.1.8.8.1.01.15.02.00.00 694,664922-                 Emprestimo Consignado CEF 0,00
2.530,45 1.388,082.1.8.8.1.01.15.03.00.00 1.388,084923-                 Emprestimo Consignado Bradesco 0,00

208,32 104,162.1.8.8.1.01.15.04.00.00 104,164924-                 Cartão BMG 0,00
428,16 214,082.1.8.8.1.01.16.00.00.00 214,081577-               RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00
428,16 214,082.1.8.8.1.01.16.01.00.00 214,0837140-                 Desconto Vale Transporte 0,00

0,00 199,462.1.8.8.1.03.00.00.00.00 199,461581-             DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00
0,00 199,462.1.8.8.1.03.01.00.00.00 199,461582-               DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 0,00
0,00 199,462.1.8.8.1.03.01.02.00.00 199,4638405-                 Desconto Honorários Advocatícios 0,00

4.871,08 2.601,682.1.8.8.2.00.00.00.00.00 2.601,6836232-           VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS 0,00
4.871,08 2.601,682.1.8.8.2.01.00.00.00.00 2.601,6836233-             CONSIGNAÇÕES 0,00
4.871,08 2.601,682.1.8.8.2.01.01.00.00.00 2.601,6836308-               RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00

626.586,23 348.592,744.0.0.0.0.00.00.00.00.00 348.592,743474-   VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00
626.586,23 348.592,744.5.0.0.0.00.00.00.00.00 348.592,743836-     TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00
626.586,23 348.592,744.5.1.0.0.00.00.00.00.00 348.592,743837-       TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00
626.586,23 348.592,744.5.1.1.0.00.00.00.00.00 348.592,743838-         TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00
626.586,23 348.592,744.5.1.1.2.00.00.00.00.00 348.592,743839-           TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO 0,00
626.586,23 348.592,744.5.1.1.2.02.00.00.00.00 348.592,743841-             REPASSE RECEBIDO 0,00
626.586,23 348.592,744.5.1.1.2.02.00.07.00.00 348.592,7437137-                 REPASSE RECEBIDO - FUNPREI 0,00

364.689,94656.294,97Total 364.689,94 0,00
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Balancete da Receita - Geral

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV 2021
Exercício

Mês de: Março
Unidade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV - AUTARQUIA

Movimento Financeiro
Código Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

0,00 0,000,00 0,00SubTotal   
2.MOVIMENTO

1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 349.270,26 234.571,82D5419- 539.768,27 D654.466,71TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
349.270,26 234.571,82539.768,27 654.466,71SubTotal D D

Totais 234.571,82349.270,26539.768,27 654.466,71D D

RESUMO

Receita Extra-Orçamentária do Mês:
Receita Orçamentária do Mês:
Saldo Financeiro Anterior: D

905.135,73Total:

539.768,27
677,52

364.689,94

CONSOLIDAÇÃO PARCIALParâmetro:
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Reuniões Data Horário Competência
1ª reunião de 2021 27/01/2021 10:00 dez/20
2ª reunião de 2021 24/02/2021 10:00 jan/21
3ª reunião de 2021 31/03/2021 10:00 fev/21
4ª reunião de 2021 22/04/2021 10:00 mar/21
5ª reunião de 2021 26/05/2021 10:00 abr/21
6ª reunião de 2021 29/06/2021 10:00 mai/21
7ª reunião de 2021 28/07/2021 10:00 jun/21
8ª reunião de 2021 26/08/2021 10:00 jul/21
9ª reunião de 2021 29/09/2021 10:00 ago/21

10ª reunião de 2021 28/10/2021 10:00 set/21
11ª reunião de 2021 25/11/2021 10:00 out/21
12ª reunião de 2021 21/12/2021 10:00 nov/21

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2021
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

* Para mais informações sobre o local ou
   link para acesso as reuniões,
   entre em contato: Tel. (81) 3551-2523 ou pelo
   E-mail: D.invest.ipojucaprev@hotmail.com   E-mail: D.invest.ipojucaprev@hotmail.com
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Reuniões Data Horário Competência
1ª reunião de 2021 27/01/2021 11:00 dez/20
2ª reunião de 2021 24/02/2021 11:00 jan/21
3ª reunião de 2021 31/03/2021 11:00 fev/21
4ª reunião de 2021 22/04/2021 11:00 mar/21
5ª reunião de 2021 26/05/2021 11:00 abr/21
6ª reunião de 2021 29/06/2021 11:00 mai/21
7ª reunião de 2021 28/07/2021 11:00 jun/21
8ª reunião de 2021 26/08/2021 11:00 jul/21
9ª reunião de 2021 29/09/2021 11:00 ago/21

10ª reunião de 2021 28/10/2021 11:00 set/21
11ª reunião de 2021 25/11/2021 11:00 out/21
12ª reunião de 2021 21/12/2021 11:00 nov/21

* Para mais informações sobre o local ou
   link para acesso as reuniões,
   entre em contato: Tel. (81) 3551-2523 ou pelo
   E-mail: D.invest.ipojucaprev@hotmail.com

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2021
CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL
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01 - Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de
Investimentos - Março/2021;

02 - Proposta de Alocação para Maio/2021;

03 Atualizações e Aprovações dos Novos Credenciamentos;

04 Convocação para Assembleia Geral de Cotistas para Deliberar sobre as Demonstrações
Financeiras de 2020 do FII Vector Queluz Lajes Corporativas CNPJ nº 13.842.683/0001-
76 para a data de 19/05/2021;

05 Adiamento da Assembleia Geral de Cotistas do GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP 
MULTIESTRATÉGIA - CNPJ nº 11.490.580/0001-69 para o dia 13/05/2021

06 Continuação do Processo de Liquidação do FIP Cais Mauá do Brasil Infraestrutura -
CNPJ/MF nº 17.213.812/0001-09;

07 Elaboração do Documento de Limites de Alçadas Referente à Gestão dos Recursos;

08 Adesão ao Plano de Assinatura Digital dos Documentos, em Conformidade à Lei Nº
14.063, de 23 de setembro de 2020;

09 Mapeamento e Manualização das Atividades da Diretoria de Investimentos De acordo
com as Exigências do Pró-Gestão;

10 Deliberação sobre o Regimento Interno do Comitê de Investimento do IpojucaPrev;

11 Prestação de contas de Março/2021 DAF e Presidente; e

12- Alteração do Calendário de Reuniões.
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INSTITUIÇÃO CNPJ PRESTADOR CATEGORIA
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS 

LTDA 16.500.294/0001-50 Gestor Demais 
Adm./Gestor

BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 
VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00 Administrador Art. 15

PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE 
INVESTIMENTOS EIRELI 10.819.611/0001-10 Distribuidor Distribuidor

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS 
GESTORA DE RECURSOS S.A. 21.813.291/0001-07 Gestor

Demais 
Adm./Gestor

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS 
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS* 
02.201.501/0001-61 Administrador Demais 

Adm./Gestor

* Instituição suspensa, pois não enviou toda a documentação e nem enviou documentos dos 
fundos. 
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FUNDOS DE INVESTIMENTOS CNPJ

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP 11.490.580/0001-69

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP 12.312.767/0001-35

* Instituição suspensa, pois não enviou toda a documentação e nem 
enviou documentos dos fundos. É exigido credenciamento a cada 12 
meses mesmo em caso de fundos estressados que não receberão mais 
aporte dos RPPS´s
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FUNDOS DE INVESTIMENTOS CNPJ
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 38.001.966/0001-16

MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE 
INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO 19.488.768/0001-84

MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 33.254.944.0001-44

MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 11.435.287/0001-07

MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 14.115.116/0001-80
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Fundos de Investimentos CNPJ

SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP 07.381.653/0001-07

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES 11.458.144/0001-02

SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO 12.839.769/0001-87

SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA 
LONGO PRAZO 16.892.116/0001-12

SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP 09.326.708/0001-01

SULAMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 34.525.068/0001-06
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A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., inscrita no CNPJ sob o
nº 00.806.535/0001-54, instituição financeira com registro na
Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de
administração de carteiras sob o nº 3585, de 02 de Outubro de
1995, nos termos do artigo 19 da Instrução CVM nº 472, de 31
de outubro de 2008, vem convidá-lo a participar da Assembleia
Geral Ordinária de Cotistas do VECTOR QUELUZ LAJES
CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito
no CNPJ nº 13.842.683/0001-76.(o administrado por
esta instituição financeira a ser realizada em
primeira convocação no dia 19 de maio de 2021 às 15h00, via
vídeo conferência no aplicativo Teams (a a fim de
deliberar sobre:

Deliberar sobre as demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Orientação
de voto: Aprovação
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Alteração da data da Assembleia Geral de Cotistas para o dia
13/05/2021.
De acordo com o que foi deliberado na 3ª reunião ordinária do
Comitê de Investimentos e Conselhos Deliberativo e Fiscal, ocorrida
no dia 31/03/2021, o voto de aprovação de todas as pautas já foi
enviado para o Administrador do Fundo.
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Liquidação do FIP  Cais 
Maua

AGE 24/08/2021
Reunião 27/08/2021

Assembleia da Cais 
Mauá S.A (Companhia 
Investida

AGE 28/10/2021
Reunião 25/11/2021

E-mail aos cotistas 
informando sobre o 
processo de liquidação

E-mail enviado em 
31/03/2021
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Reunião entre cotistas organizada pela LEMA, 
com representação jurídica de vários deles.
Participação de algumas instituições

CVM (Daniel Maeda)
LAD Capital (Luiz Favieri e André Fernandes)
Advogado da Companhia Investida responsável pelo 
processo contra a rescisão unilateral do contrato de 
arrendamento (Alexandre Pasqualini)

Ipojucaprev representado:
Procuradora Jurídica
Diretor jurídico
Diretor de Investimentos
Consultoria de Investimentos
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Nova reunião entre cotistas está marcada
para o dia 07/05/2021, na qual serão
discutidas novamente as melhores estratégias
a serem tomadas.
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A gestão dos recursos do RPPS deve ser feita de forma transparente e
compartilhada entre diversos setores, sempre levando em conta critério
técnicos e com elevados padrões éticos, visando atender aos padrões e
princípios estipulados nas legislações vigentes.

Esse documento pretende fazer a separação das responsabilidades dos
agentes responsáveis pelos principais processos referentes à gestão dos
investimentos e acompanhamento das aplicações, fazendo com que as
decisões sejam tomadas e de forma ágil, atendendo aos requisitos de
segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.
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Foi divulgado um tutorial de uso da plataforma.
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Valor:

Valor: 
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Processo de Elaboração da Política de 
Investimentos  

Credenciamento das Instituições Financeiras 

Fechamento da Carteira e Autorização para 
Aplicação e Resgates 

Movimentação da Carteira 
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CAPITULO I DA FINALIDADE

CAPITULO II DA COMPOSIÇÃO E REQUISITOS 
MINIMOS

CAPITULO III DAS ATRIBUIÇÕES

CAPITULO IV DAS REUNIÕES

CAPITULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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Todos os Repasses previdenciários foram realizados de
forma tempestiva.

A Prestação de contas do FUNPREI e do IPOJUCAPREV
referente ao ano de 2020 já foram enviadas ao TCE-PE,
atendendo assim a todos os pontos solicitados pela
Resolução 110/2020.

Além disso, foi esclarecido a todos sobre a notificação que
foi recebida em relação a falta de envio do SAGRES Modulo
Pessoal. O mesmo será enviado desde 01/2017 tanto pelo
IpojucaPrev quanto pelo FUNPREI, além das outras
Unidades Gestoras do Município do Ipojuca. Um grupo de
trabalho foi criado com representantes de todas as
Unidades Gestoras, visando adaptar o banco de dados e
sanar a pendência apontada pelo TCE-PE.
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d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. ALTEROU o signatário heltonferreira.ipojucaprev@gmail.com para
WhatsApp +558199***3088 - DATE_ATOM: 2021-05-24T20:57:42-03:00

24 May 2021, 21:01:24
HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA Assinou WhatsApp: +558199***3088 - IP: 189.40.101.240
(240.101.40.189.isp.timbrasil.com.br porta: 48982) - Geolocalização: -8.39970022225906 -35.04158063272882 -
Documento de identificação informado: 095.019.444-17 - DATE_ATOM: 2021-05-24T21:01:24-03:00

Hash do documento original
(SHA256):f203e75f251bf67472e6880150af7522fdb030fee9f8e27a680e523b2cc1df15
(SHA512):d17e0efd0b6ca12b2c0f0b7b14e3ebadebeba18910fed112cfe8ab24f8c0fc8fbb2bd472cbf0aec7fa9e128e39946c56c7e49e50760918839f4173dfd2bb053b

Hash dos documentos anexos
Nome: 01. Março 2021 - Relatório analitico LEMA.pdf
(SHA256):075925fec82614e37a4e979668d45791c4afbb4fd1b6fb6944c718ac38cdf7a3
(SHA512):fb98fed2cace6cb466c938ced4063bdb9afacf2710cf52af58dcd6fa058669acc2c712afe998a433559a6a3d5edbe9155a71cba497b8798595f05402fd971e00

Nome: 02. Relatório de acompanhamento P.I. 04-21.pdf
(SHA256):56cf8804793573608237255ea967b339d4a1f9f53d4f8f6a0d8573018e42d77c
(SHA512):0a08572f4d1219d1691853ade6dc46293b6a96a551cef963a629f482578086fbf9ae0e7c7967c4e3a692f33335171cebc5ab2d80e830dfe3210d3a84f559313e

Nome: 03. Parecer Comitê de Investimentos - Relatório de Acomp. da P.I. 04-21.pdf
(SHA256):90ec60c60dc6a09918f542d433dd5b7860840ff96f16c758abada26034c25f0d

https://www.google.com.br/maps/search/-8.12613731334134 -34.907077312668214
https://www.google.com.br/maps/search/-8.12613731334134 -34.907077312668214
https://www.google.com.br/maps/search/-7.122605500630487 -34.86891859402377
https://www.google.com.br/maps/search/-7.122605500630487 -34.86891859402377
https://www.google.com.br/maps/search/-8.3995393 -35.0587664
https://www.google.com.br/maps/search/-8.39970022225906 -35.04158063272882
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(SHA512):4d71704990b93546203bc615edbcac6a7a2635ee5b93ee450f58a4702e139f766c15fe1a90d3f272fe5138d33c131b3dd10c420dd12540fd73efe187a16c8e58

Nome: 04. Apresentação Março e ALOCAÇÃO Abril _IPOJUCAPREV.pdf
(SHA256):5ec8789b6b537205f38ac43b3037028abc9ac4c368cea29a6eb9a8be02c877a1
(SHA512):9a8b734faef39ef377e9a1525384f9a2be0f2af68e33910702932db2dade1b7b59cd4cb29e139a5883106a9eec22323b7647a2f4534eaeb2c19d4d35e813a7cc

Nome: 05. Convocação AGE 19-05-2021 + Manifestação de Voto.pdf
(SHA256):0a6d0c5be59df13dd8290b26455fd6240909b47f9ce1699d062660829d2d0686
(SHA512):c5ec20dce46f2dba986d51fc99469f77dac982c864732c26961ee6e15b584f4009450229eecb5e406ef4f8b825b09a6299ea6d2060a6b46d0be6a824c220e7e6

Nome: 06. Dfs e Relatório da auditoria Vector Queluz FII - 31-12-20.pdf
(SHA256):516131bfda71341505545912b179cdf45a51eccedd0707a07c0274248ab6ebbe
(SHA512):adf9dc372d4c6426ecfd1aff6fb62cefb62e05bd716fbccabe3a1cf03681c708710dac6172e6b6288243dd02889ba6f2c00da68bca8602de6a30be2202d74a59

Nome: 07. 2021.04.07 Convocação AGC Geração FIP vf com anexo.pdf
(SHA256):5dff2b0974f6f98180c466e499c0240cf043c97e7ebc4ef2cb692d2f9e5389a9
(SHA512):872b44b29450cfcdd65d450132557e9784c5c27b1224d188bf2a6ef892924c1d386293605c41117eb220c6db9f748dd46eba48816a31d7ee04980371ee9010ba

Nome: 08. Limites de Alçadas.pdf
(SHA256):bd1cda1a613be5dce21747950865db6cb963c26dbfb3cd191f1dbaee82ac17cc
(SHA512):b7f14b7d7afe4771de2cbc6603c013e0d9b63bc8b31c82db168329719cb13db1d2bb6724ba7d02ba5cfe04333d70c167b8cad9b8e325467ae9489daf0af05ac1

Nome: 09. Tutorial de Assinatura D4Sign.pdf
(SHA256):8c5bc5d91c7c47ee465012739b9f06b35c6aca59b7960a8e0223ea16d96aa21c
(SHA512):d3db64e13dc914dbeafb34daef770f97badb0281343b834cdc21b295749a79f6a7f48cf7690c0d741043c65ff8dd892923b3f5ae2ef8b9a734cfec0e2920041a

Nome: 10. Mapeamento e Manualização - Credenciamento das instituições.pdf
(SHA256):7d12fefa2e4c01173075245852438bf15a776c42e4517da192c0e7a412178bec
(SHA512):a2c72efea2f96cb525c2da344b5c3bb6093e9dfea638b987e2e05b5753ee1d09f04a80e4d29d5a4ab63396d5f5d3335bed8251824026ff4e28aee22331c3481c

Nome: 11. Mapeamento e Manualização - Elaboração e Aprovação da P.I..pdf
(SHA256):5088103ceeee4588e3d719e508c2c5d0cf1f33224b1f2de28385699bc79eda6d
(SHA512):73727d9734b5b35fb8b62f42e1fb0cbdb74fa35907e5e90d1bd20457bf0d4414b0dee9b286106689b39b0ab446dfe9dbf3e3f1a59c6b118fde2c4f7cb881bd8a

Nome: 12. Mapeamento e Manualização - Fechamento da carteira e APR.pdf
(SHA256):61c124921398d49ecf010cfe06565e5d724e61c7e61872f814c6e15a5c0de2bc
(SHA512):2ad1763adfee9257d0fdedd5a6d3b170eeb35cf5ca389b3a5b802bf110bdf2a455dae247345d6c381a476fecb020ddba250126554af8a068bfe5b4c595ae41b3

Nome: 13. Mapeamento e Manualização - Movimentações da carteira.pdf
(SHA256):404a00415193a43c4af280d29728c4dda4eddc91777b5252a72e2f53657ca921
(SHA512):b41e9a2ed2b88971bc99e372752fa020bd10b574f2719b1c0b36474d0524cc537d0e1bb9df9304e86d92ea582953a25fc0ad9c27953440ce1db3868cba8a2008

Nome: 14. Regimento Interno do Comitê de Investimentos.pdf
(SHA256):99a5f4e47831f36bd1cd498f763bc52702642ed654725aff9d2701e9f20dd5a5
(SHA512):723f43c2a70e92a40ea04a06db817020bea667ed618fb363908014c2736504fb9ab061358c9272b536b6ee9273fd6c6c34bc15cfcc6a6676ca47003612ad1c5a

Nome: 15. Despesas FUNPREI e IPOJUCAPREV.pdf
(SHA256):0840da54db2c19328c41538a0040a6de1d32a3e52f2ffc118d2d5a79e55f067a
(SHA512):047064da0cf99897099ff611ea341171695d8b5657d2946de54192320fb94eb40e3b80fe4baaae889f66684c33626574e096c3a0bb522ca4a802ee2ebd8589b7

Nome: 16. Receitas FUNPREI e IPOJUCAPREV.pdf
(SHA256):3a648e60489f5c7635a40712100275fffcbeeb819c5ee35d160b26236918d1d1
(SHA512):a3ac173542a30b79a4b14c9d0b1abc44dbacaa75fa0359394c4237d1e4e0e51ea75ea5b02ab3e65ade483b83e74af4844c4f292bdf78c213ec7dd77a651e5d3b

Nome: 17. Calendários de reuniões 2021 dos órgãos colegiados.pdf
(SHA256):d255cae3b6f30ed7afe2d164269c36e19ef3c365faba9c2d7cc80e88ba234d8b
(SHA512):696557331f7a4b2adbf69fcd7d8c883d193608bd5be3e7d44d997c82c6c02adbb313a41c7636e167b20982c84c6055c1412d9767ed9e8f2dc861ed58640d2530

Nome: 18. Apresentação da Diretoria de Investimentos.pdf
(SHA256):d080c0e4a71b9187422d86dd731cb73168e9d7375ebe7facde9f8c5353f50f7d
(SHA512):4256bc6ff3c1c690908972b2b9cd182d8f3d98efe450902a98949e63a7c26a4f954d0f5fe22f31b4cefa19dc914b9b72498bdefd85a1d0be7835da585b4310a2

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima
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