2021
VERSÃO 1.0

Página 1 de 28

Célia Agostinho Lins de Sales
Prefeita do Município do Ipojuca

Helena Patrícia Costa Alves
Vice-Prefeita do Ipojuca

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de Investimentos do IpojucaPrev

Lays Fernanda Macário Ferreira da Silva
Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev

Página 2 de 28

Sumário
Expediente ................................................................................................................................. 2
1. Objetivos ................................................................................................................................ 5
2. Estrutura Organizacional ..................................................................................................... 5
2.1. Histórico da Legislação ................................................................................................ 5
2.2. Diretoria de Investimentos ............................................................................................. 5
2.3. Comitê de Investimentos ................................................................................................ 6
3. Consultoria de Investimentos .............................................................................................. 8
4. Limites de Alçadas ................................................................................................................ 8
4.1. Estrutura Organizacional .............................................................................................. 8
4.2. Credenciamento de Instituições .................................................................................... 9
4.3. Acompanhamento da Carteira e da Política de Investimentos ................................. 9
4.4. Movimentações da Carteira (Aplicações e Resgates) .............................................. 11
5. Alçadas de Limites Financeiros .......................................................................................... 11
6. Reuniões da Diretoria de Investimentos ............................................................................ 12
6.1. Reunião do Comitê de Investimentos......................................................................... 12
6.2. Reunião com a Consultoria de Investimentos .......................................................... 13
6.3. Reunião com Representantes das Instituições Financeiras ................................... 13
7. Demonstrativos .................................................................................................................... 13
7.1. Política de Investimentos - DPIN ................................................................................. 13
7.2. DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos ................... 14
7.3. APR - Autorização de Aplicação e Resgate ............................................................... 15
7.4. Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA .................................. 15
8. Credenciamento das Instituições Financeiras e Produtos de Investimento ................... 16
8.1. Parâmetros a serem analisados.................................................................................. 17
8.2. Administradores e Gestores ....................................................................................... 18
8.3. Administradores e Gestores ....................................................................................... 18
8.4. Fundos de Investimentos ............................................................................................ 18
9. Aplicações e Resgates ........................................................................................................ 18
10. Gestão da Carteira e Acompanhamento dos Riscos ..................................................... 20
10.1. Atividades Mensais e Diárias da Diretoria de Investimento .................................... 21
10.2. ALM (Asset and Liability Management) .................................................................... 23
10.3. Acompanhamento de Fundos Estressados .............................................................. 24
11. Transparência e Publicações ............................................................................................ 24
11.1. Publicidade da Política de Investimentos ............................................................... 25
11.2. Publicidade das APR´s e Documentos de Aplicação .............................................. 25
11.3. Publicidade sobre a Composição da Carteira ......................................................... 25
11.4. Publicidade sobre as Instituições Credenciadas .................................................... 26

Página 3 de 28

11.5. Publicidade dos Calendários das Reuniões dos Órgãos Colegiados ................... 26
11.6. Publicidade dos Resultados dos Investimentos e Relatórios ................................ 26
11.7. Publicidade das Reuniões e Deliberações .............................................................. 26
12. Certificação e Programa de Treinamento......................................................................... 27
13. Considerações Finais ....................................................................................................... 27

Página 4 de 28

1. Objetivos
O manual da Diretoria de Investimentos foi criado com o objetivo de apresentar as
principais práticas de governança, aspectos e requisitos relacionados à gestão dos recursos do
Fundo de Previdência do Município de Ipojuca - FUNPREI, visando à padronização das
atividades do setor, além de melhorar e adequar a transparência das ações do mesmo perante
a sociedade, os conselheiros dos órgãos colegiados e em especial aos aposentados e
pensionistas da Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca - IpojucaPrev.
Este documento será considerado o principal norteador para os profissionais da
Diretoria de Investimentos do IpojucaPrev, sendo um pilar relevante de padronização e de
ciência aos processos e atividades que devem ser executadas na diretoria, facilitando e
contribuindo para que as ações sejam continuas e realizadas de forma eficiente e eficaz.
Sempre buscando colocar os processos em conformidade com as melhores práticas de
governança, como o Pró-Gestão e as Legislações vigentes. Entretanto, outras providências,
além das expostas podem ser tomadas desde que contribuam para a melhoria dos processos e
das atividades.
2. Estrutura Organizacional
2.1. Histórico da Legislação
Em 29 de abril de 2002 foi constituído o FUNPREI - FUNDO PRVIDENCIÁRIO DO
MUNICIPIO DO IPOJUCA - do Estado de Pernambuco, para atender a nova legislação Federal
(Emenda Constitucional n° 20 de 15 de dezembro de 1998, Lei Federal n° 9.717 de 27 de
novembro de 1998 e demais disposições legais) que passou a reger-se pela Lei Municipal n°
1312, de 2002. Alterado pela Lei Municipal n° 1393 e posteriormente pela Lei Municipal n°
1442, de 04 de setembro de 2006, que reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do
Município do Ipojuca, para modificar a sua gestão, altera a Lei Municipal n° 1.663, de 08 de
janeiro de 2013, que dispõe sobre a estrutura da Administração direta do Município do Ipojuca
a Lei Municipal n° 1.746, de 05 de junho de 2014, e dá outras previdências.
No ano de 2015, perante a Lei Municipal n° 1.794, de 27 de fevereiro foi criada a
Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca - IpojucaPrev, como entidade integrante da
Administração Indireta do Poder Executivo Municipal, dotada de personalidade jurídica de
direito público, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira.
O IPOJUCAPREV tem como finalidade a administração, o gerenciamento e a
operacionalização do Regime Próprio de Previdência do Município (RPPS), exercendo a
administração do FUNPREI. Ademais, compete principalmente: Cumprir e fazer cumprir a
legislação e as normas previdenciárias; Planejar, 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. A Autarquia atualmente tem a seguinte estrutura básica:
Presidência, Procuradoria Geral; Diretoria de Investimento; e Diretoria AdministrativaFinanceira.
2.2 Diretoria de Investimentos
A Diretoria de Investimentos é composta por um Superintendente e um Diretor de
Investimentos, e ao mesmo atribui-se as seguintes competências, de acordo com o Art. 8° da
Lei Municipal N°1.794, de 27 de fevereiro de 2015: Decidir sobre investimentos das reservas
garantidoras de benefícios do FUNPREI, observada a política e as diretrizes estabelecidas pelo
Fundo Previdenciário Municipal e atendendo as diretrizes da política nacional de investimentos
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definidas pelos órgãos com esta competência; Representar o IpojucaPrev nas assembleias de
cotistas e junto às Instituições Financeiras; Responsabilizar-se por manter as informações
sobre a carteira de investimentos em arquivo segregado e local seguro; Estar disponível
sempre que solicitado por qualquer integrante da IpojucaPrev, bem como pelos Conselhos
Deliberativo e Fiscal do FUNPREI e pelo Comitê de Investimentos do FUNPREI; Substituir o
Diretor Administrativo-Financeiro em seus eventuais impedimentos ou ausências; e Dentre
outras atribuições.
2.3. Comitê de Investimentos
O Comitê de Investimentos do FUNPREI foi criado pelo Decreto 23/2010 de 14 de
setembro de 2010, tendo sido alterado pelo Decreto 269/2016 de 18 de janeiro de 2016.
As atribuições completas do Comitê de Investimentos são detalhadas no art. 8° do
Capítulo III do seu Regimento Interno aprovado pelo Conselho Deliberativo:
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;
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;
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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;
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.
A composição do órgão é prevista no art. 2º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo
Decreto nº
269/2016)
Art. 2º 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 descriminado:
I – 3 (três) segurados representantes do quadro efetivo do Poder Executivo, e
respectivos suplentes, indicados pelo Presidente Executivo do IpojucaPrev;
II – 1 (um) segurado representante do quadro efetivo do Poder Legislativo, e
respectivo suplente, indicados pelo seu Presidente; e
III – 1 (um) membro nato, o Presidente Executivo do IpojucaPrev, e respectivo
suplente, indicados pelo titular da Secretaria de Finanças.
A Portaria MPS nº 519/2011, em seu artigo 3º-A, versa sobre a necessidade do RPPS
manterem um Comitê de Investimentos, e que essa seja participativo e atuante.
Art. 3º-A A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão
comprovar à SPPS que seus RPPS mantêm Comitê de Investimentos,
participante do processo decisório quanto à formulação e execução da política
de investimentos. (Redação dada pela Portaria MPS nº 440, de 09/10/2013)
As exigências para fazer parte do Comitê de Investimentos estão previstas no art. 8º-B
da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 que foi regulamentada pela Portaria SPREV n°
9.907, de 14 de abril de 2020. Quais sejam:
I - Aprovação em exame de certificação (CPA-10, CPA-20 ou similar) do mercado
financeiro, organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no
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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. A comprovação se dará através da apresentação de certidões negativas de
antecedentes criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal competentes, tendo que ser
atualizadas a cada dois anos.
3. Consultoria de Investimentos
A autarquia só poderá contratar consultores de investimentos com registro na
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, devendo avaliar no mínimo: o tempo de atuação ou
experiência dos profissionais que trabalham na atividade de consultoria, eventuais conflitos de
interesses nas atividades desenvolvidas para diferentes tipos de clientes ou potenciais conflitos
de interesses que possam influenciar as recomendações à autarquia, a idoneidade, a
credibilidade, a confiabilidade, a qualidade dos serviços prestados e a estrutura de
atendimento.
4. Limites de Alçadas
De acordo com o § 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 4.695, de 27/11/2018.)
Esse item pretende fazer a separação das responsabilidades dos agentes
responsáveis por todo o processo dos investimentos e acompanhamento das aplicações,
fazendo com que as decisões sejam tomadas de forma ágil e que atenda aos requisitos de
segurança, rentabilidade, solvência e liquidez. Tais responsabilidades também estão descritas
no documento de Limite de Alçadas na gestão de recursos.
Neste tópico 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.
4.1. 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.
➢

Comitê de Investimentos
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•
•

Participar da elaboração da Política de Investimentos;
Participar na execução da Política de Investimentos.
➢

•
•

Aprovar a Política de Investimentos;
Acompanhar a execução da Política de Investimentos.
➢

•
•
•

Conselhos Deliberativo e Fiscal

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 Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN) pelo sistema CADPREV.
4.2. Credenciamento de Instituições
➢

•
•
•

Fazer checklist 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 credenciamento,
relação de instituições credenciadas, de acordo com as exigências legais.
➢

•

•
•

Conselho Deliberativo

Aprovar a atualização de credenciamento ou o credenciamento de novas instituições.
➢

•

Comitê de Investimentos

Auxiliar na análise da documentação do credenciamento.
➢

•

Diretoria de Investimentos

Consultoria Contratada

Auxiliar na cobrança da documentação às instituições que pretendem ser credenciadas
junto ao instituto;
Auxiliar na verificação dos documentos presentes no checklist;
Elaboração de parecer técnico sobre as instituições e sobre os produtos ofertados por
estas, quando solicitado.
4.3. Acompanhamento da Carteira e da Política de Investimentos
➢

•
•

Diretoria de Investimentos

Acompanhar o cenário e perspectivas econômicas
Realizar calls e reuniões com gestores dos fundos, como parte do processo de
diligência;
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•

•

•
•
•
•
•
•

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. Apresentando os seus resultados para que os Conselhos
Fiscal e Deliberativo 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 na
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;
Apresentar o parecer de contingência e as deliberações de movimentação da carteira
realizadas pelo Comitê de Investimentos para os Conselheiros;
Efetuar as movimentações financeiras de acordo com as deliberações. 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 dos dois.
➢

•
•

•
•

Auxiliar na execução da Política de Investimentos;
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
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 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.
➢

•
•

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.
➢

•
•

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.
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4.4. Movimentações da Carteira (Aplicações e Resgates)
➢
•
•
•
•

Solicitar à Consultoria contratada, parecer técnico sobre novas movimentações na
carteira;
Discussão do parecer sobre as movimentações com o Comitê de Investimentos;
Apresentar em reunião as propostas de movimentação, de acordo com as alçadas dos
limites financeiros;
Efetuar as movimentações financeiras de acordo com as deliberações.
➢

•
•

•
•

•

Comitê de Investimentos

Participar diretamente das decisões de investimento, em consonância com a Política
de Investimentos;
Deliberar sobre as propostas de movimentação, de acordo com as alçadas de limites
financeiros.
➢ Conselho Deliberativo
Deliberar sobre as propostas de movimentação, de acordo com as alçadas de limites
financeiros;
Referendar as decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos.
➢

•

Diretoria 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 ofertados e dentre outros assuntos
pertinentes a sua área de atuação, quando solicitado.

5. 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 1,00% do PL podem
ser realizadas pela Diretoria de Investimentos do RPPS, desde que seja
aderente à Política de Investimentos;
ii.Movimentações cujos valores sejam superiores a 1,00% do PL e inferiores a
5,00% do PL, obrigatoriamente, necessitarão de autorização do Comitê de
Investimentos do RPPS;
iii.Movimentações cujos valores sejam superiores a 5,00% do PL,
obrigatoriamente, necessitarão de autorização do Comitê de Investimentos e
do Conselho Deliberativo do RPPS; e
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.
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O mesmo vale para aplicação em fundo de investimento enquadrado em artigo
ainda não presente da carteira 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
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.
6. Reuniões da Diretoria de Investimentos
6.1 Reunião do Comitê de Investimentos
A Diretoria de Investimentos do IpojucaPrev deve se reunir, ordinariamente no mínimo uma
vez por mês com o Comitê de Investimentos, e extraordinariamente, sempre que necessário
com a presença da maioria dos seus membros para atualizá-los sobre as atividades realizadas
no mês anterior ou de referência da reunião, apresentar e deliberar relatórios, mostrar o
desempenho da carteira de investimentos, dentre outras questões e suas decisões serão
tomadas por maioria simples dos votos. Ademais, também deve se reunir mensalmente com os
Conselhos Deliberativo e Fiscal para referendar as decisões do Comitê e da Diretoria de
Investimentos e detalhar as ações presentes e futuras da Diretoria de Investimentos.
Segundo o § 8° do Decreto n° 269, de 18 de janeiro de 2016 o Comitê de Investimentos
será Secretariado pelo Diretor de Investimentos. Desta forma, no art. 9° do Regimento Interno
do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca é detalhada a competência da Diretoria de
Investimentos perante as reuniões do Comitê.
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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6.2 Reunião com a Consultoria de Investimentos
Além das reuniões com os órgãos colegiados, mensalmente também deverá ser
realizada uma reunião com a empresa de consultoria de investimentos para analisar o
resultado da carteira no mês anterior e discutir a proposta de alocação para o mês seguinte,
além de tratar sobre os demais assuntos e demandas da Diretoria de Investimentos.
6.3. Reunião com Representantes das Instituições Financeiras
Deve se manter uma agenda de reuniões com os representantes das Instituições
Financeiras que prestam serviços aos fundos de Investimentos que estão na carteira de
investimentos, visando ter maior conhecimento sobre o processo de gestão e sobre o
desempenho dos mesmos, ajudando a identificar se as aplicações estão de acordo com os
seus benchmarks de referência e com o cenário macroeconômico.
Também devem ser feitas reuniões, sempre que necessário, com as Instituições que
são credenciadas ou estão em processo de credenciamento, tais como: Administradores,
Gestores e Distribuidores dos Produtos de Investimentos. Visando acompanhar a equipe dos
gestores dos fundos de forma ampla, identificando as características dos fundos e a sua
aderência ao cenário macroeconômico. Deverão ser arquivados os documentos e relatórios
utilizados nas discussões.
7. Demonstrativos
Os Demonstrativos oficiais sob responsabilidade da Diretoria de Investimentos são:
DAIR, DPIN e DRAA, além das APR´s. Sendo todos requisitos para a manutenção do CRP Certificado de Regularidade Previdenciária.
7.1. Política de Investimentos - DPIN
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. Estes objetivos devem estar
sempre alinhados em busca do equilíbrio financeiro e atuarial dos Regimes Próprios de
Previdência Social. No documento devem constar, no mínimo, as informações que estão
descritas no art. 4º da Resolução CMN nº 3922/2010.
Art. 4º Os responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social,
antes do exercício a que se referir, deverão definir a política anual de aplicação
dos recursos de forma a contemplar, no mínimo:
I - o modelo de gestão a ser adotado e, se for o caso, os critérios para a
contratação de pessoas jurídicas autorizadas nos termos da legislação em
vigor para o exercício profissional de administração de carteiras;
II - a estratégia de alocação dos recursos entre os diversos segmentos de
aplicação e as respectivas carteiras de investimentos;
III - os parâmetros de rentabilidade perseguidos, que deverão buscar
compatibilidade com o perfil de suas obrigações, tendo em vista a necessidade
de busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial e os limites de
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diversificação e concentração previstos nesta Resolução; (Redação dada pela
Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)
IV - os limites utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários de
emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica; (Redação dada pela
Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)
V - a metodologia, os critérios e as fontes de referência a serem adotados para
precificação dos ativos de que trata o art. 3º; (Redação dada pela Resolução nº
4.695, de 27/11/2018.)
VI - a metodologia e os critérios a serem adotados para análise prévia dos
riscos dos investimentos, bem como as diretrizes para o seu controle e
monitoramento; (Incluído pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)
VII - a metodologia e os critérios a serem adotados para avaliação e
acompanhamento do retorno esperado dos investimentos; (Incluído pela
Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)
VIII - o plano de contingência, a ser aplicado no exercício seguinte, com as
medidas a serem adotadas em caso de descumprimento dos limites e
requisitos previstos nesta Resolução e dos parâmetros estabelecidos nas
normas gerais dos regimes próprios de previdência social, de excessiva
exposição a riscos ou de potenciais perdas dos recursos. (Incluído pela
Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)
Diante do cenário e perspectivas econômicas, a Diretoria de Investimentos, o Comitê
de Investimentos e a Consultoria de Investimentos, deverão elaborar uma minuta da Política de
Investimentos para ser apresentada para deliberação por parte do Conselho Deliberativo e
conhecimento do Conselho Fiscal. Para que todos possam analisar o documento mais
minuciosamente, todos os Conselheiros devem receber o documento previamente à reunião na
qual a Política de Investimentos será objeto de deliberação. As informações pertinentes devem
fazer parte da ata da referida reunião.
Após a aprovação, a ata deverá ser enviada para a Consultoria de Investimentos, que
deverá transmitir o Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN através do sistema
CADPREV,no prazo até 31 de dezembro de cada exercício em relação ao ano seguinte, sendo
esse documento o comprovante da elaboração do documento.
Logo após o envio do DPIN, será gerada uma declaração de veracidade, que deverá
ser assinada pelo Gestor de Recursos.
Conforme § 1º do art. 4º da resolução 3922/2010, "Justificadamente, a política anual de
investimentos poderá ser revista no curso de sua execução, com vistas à adequação ao
mercado ou à nova legislação.". Devendo seguir o mesmo processo interno de elaboração,
aprovação e envio de DPIN. Todos os documentos deverão estar disponíveis para consulta no
site do IpojucaPrev. O processo de mapeamento da elaboração até a aprovação da Política de
Investimentos será exposto no anexo I deste manual.
7.2. DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos
O DAIR é enviado através do sistema CADPREV e tem periodicidade mensal, devendo
ser enviado até o final do mês subsequente. Após o fechamento do mês, a Diretoria de
Investimentos envia os extratos para a consultoria contratada, que faz o lançamento dos
mesmos no sistema próprio. Além disso, também preencher o demonstrativo DAIR e envia para
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o sistema CADPREV, gerando uma declaração de veracidade, que deverá ser assinada pelo
Gestor de Recursos.
Todos os demonstrativos deverão estar disponíveis para consulta no site do
IpojucaPrev, na mesma aba é feita uma introdução ao mesmo e contém um link para
conferência e acesso aos demonstrativos no próprio site do CADPREV.
7.3. APR - Autorização de Aplicação e Resgate
Demonstrativos enviados em conjunto com o DAIR para demonstrar quais as
Aplicações e Resgates foram feitos no período. Além do modelo disponível no sistema do
próprio CADPREV, a Secretaria de Previdência também disponibiliza um modelo de Formulário
APR para preenchimento pelos dirigentes do RPPS.
Após a alimentação do sistema da consultoria contratada, as informações quantitativas
para a emissão dos APR estarão disponíveis. A Diretoria de Investimentos preenche as demais
informações, tais como: descrição da operação, proponente da operação, responsável pela
liquidação e gestor autorizador. Deve-se levar em consideração os dados constantes da
planilha "acompanhamento APR" para tal.
Ao gerar os APR do mês no sistema da Consultoria contratada, as informações devem
ser passadas para o papel timbrado do IpojucaPrev e impressos para coletar as assinaturas
dos responsáveis. As APRs assinadas são disponibilizadas no site do IpojucaPrev juntamente
com o ofício da movimentação e a lâmina do fundo, quando o proponente da aplicação for o
Diretor de Investimentos. No anexo IV é evidenciado o processo de fechamento da carteira e
APR.
7.4. Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA
Demonstrativo comprovando que o RPPS elaborou a avaliação atuarial anual, que é
um estudo técnico desenvolvido pelo atuário, baseado nas características biométricas,
demográficas e econômicas da população analisada, com o objetivo principal de estabelecer,
de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos
benefícios previstos pelo plano.
A Consultoria atuarial contratada solicita a base de dados dos servidores ativos e
inativos, cujo layout pode ser acessado a partir do link: https://www.gov.br/previdencia/ptbr/assuntos/previdencia-no-servico-publico/atuaria.
As informações pertinentes aos servidores ativos devem ser solicitadas aos setores
responsáveis pelo processamento da folha de pagamento da Prefeitura e da Câmara
Municipal, que devem enviar a base de dados, de preferência no formato do layout solicitado
pela Secretaria da Previdência. Já as informações pertinentes aos servidores aposentados e
pensionistas devem ser disponibilizadas pela Diretoria Administrativa-Financeira do
IpojucaPrev. A base cadastral dos servidores deve ser enviada com antecedência à data limite
para envio do DRAA, a Diretoria de Investimentos salienta que os dados enviados estejam
completos, atualizados e corretos.
A Diretoria de investimentos recebe os arquivos e envia à consultoria atuarial, que irá
conferir se os arquivos estão corretos e completos. Solicitando informações adicionais, se for o
caso. Estando com o arquivo completo, a consultoria faz o processamento da base de dados e
emite o relatório de avaliação atuarial.
O relatório de avaliação atuarial será apresentado pelo atuário aos gestores do
IpojucaPrev,ao Conselho Deliberativo e Fiscal, em suas reuniões, sendo objeto de deliberação
por parte do Conselho Deliberativo. Sendo aprovado, o DRAA é enviado pela consultoria
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atuarial contratada, através do sistema CADPREV. Em caso de não aprovação, os dados
voltam para nova avaliação e processamento por parte do atuário, passando pelo mesmo
processo para nova deliberação.
O demonstrativo é disponibilizado para consulta no site do IpojucaPrev e na mesma
aba é feita uma introdução ao mesmo e contém o link para conferência e acesso ao
demonstrativo no próprio site do CADPREV.
8. Credenciamento das Instituições Financeiras e Produtos de Investimento
Antes da realização de qualquer operação é necessário que as empresas sejam
devidamente credenciadas perante o IpojucaPrev para que assim a mesma possa verificar e
analisar 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 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.
Considerando o informativo publicado pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de
Previdência Social da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia – SPREV a
comprovação de atendimento aos parâmetros mínimos para o processo de credenciamento,
precisa ser atendida pelo registro em termo de análise de credenciamento ou pelo atestado de
credenciamento, respeitando critérios conforme Art. 6º-E da Portaria MPS nº 519/2011. Os
Termos e Anexos são disponibilizados no site da SPREV para utilização por parte dos RPPS´s
e no site do IpojucaPrev.
O IpojucaPrev fará seus credenciamentos segundo as exigências qualitativas das Leis,
Resoluções e Portarias vigentes, sempre de forma tempestiva. Além disso, deve ser realizado
seguindo o passo a passo exposto no mapeamento do processo de credenciamento, conforme
anexo II deste manual. Na Portaria Municipal referente ao credenciamento/ atualização das
instituições divulgada no site do IpojucaPrev contém uma lista com os documentos que devem
ser enviados para o IpojucaPrev considerando a Resolução da CVM N° 3.922 de 2010 e suas
posteriores alterações. Cuja documentação é separada por: Administrador ou Gestor de
Fundos de Investimentos que cumpre os requisitos previstos no inciso I do§ 2º e § 8º do art. 15
da Resolução CMN nº 3.922/2010, Demais Administradores e Gestores de Fundos de
Investimentos, Fundos de Investimentos e Distribuidores.
Logo após o envio da documentação será feita uma análise minuciosa dos documentos
e dados recebidos ou disponíveis pela internet conforme as especificações expostas e
detalhadas nos pontos elencados ao decorrer do manual para que assim sejam cumpridas as
demais fases do Credenciamento.
Quando se tratar de aplicações financeiras em Fundos de Investimentos, o seu
respectivo Administrador e o Gestor do fundo, e o Distribuidor, se houver, deverão estar
credenciados e seu processo de credenciamento ficará por responsabilidade dos mesmos e
até sobre responsabilidade do Distribuidor sendo encarregados de repassar os documentos
exigidos se necessário. Nos casos em que as atividades de administração, gestão e
distribuição são exercidas pela mesma instituição ou conglomerado financeiro, um único
processo de credenciamento será suficiente para a habilitação.
O credenciamento não possui qualquer caráter vinculante, caráter de exclusividade ou
mesmo qualquer ordem de preferência ou sequências não sendo, portanto, considerado
qualquer obrigatoriedade perante as instituições credenciadas. Deste modo, os investimentos e
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aplicações ocorrerão conforme a necessidade, oportunidade, conveniência e adaptação à
política de investimento vigente.
As Instituições Gestoras, Administradoras e Distribuidoras serão responsáveis pela
fidelidade e legitimidade das informações constantes nos documentos apresentados e o
IpojucaPrev poderá solicitar a qualquer tempo esclarecimentos e informações complementares
aos documentos recebidos e disponibilizados na internet.
Todos os documentos utilizados e analisados pela diretoria de Investimentos para fins
de credenciamento deveram ser apreciados e submetidos a análise do comitê de
Investimentos, devendo o credenciamento ser referendado pelo Conselho Deliberativo. Os
Atestados e Termos além de outros documentos pertinentes serão divulgados no site do
IpojucaPrev e ficarão a disposição dos servidores efetivos, segurados e pensionistas ou para
qualquer órgão oficial ou entidade oficial para consulta ou fiscalização.
O credenciamento poderá sofrer atualizações, alterações ou modificações, conforme
haja necessidade, tanto por parte do IpojucaPrev como por necessidade de adequação legal.
Deve ser considerada credenciada a instituição que:
I - Atender a todos os critérios sugeridos no estágio de entrega da documentação;
II - For considerada apta pelo Gestor de Recursos e/ou Representante legal da Unidade
Gestora e pelo Comitê de Investimentos.
Na tomada de decisão dos investimentos, devem ser consideradas as análises de riscos,
retornos, projeções econômicas e a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e
taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS, não sendo o credenciamento suficiente
para a tomada de decisão de investimento.
O registro da conclusão da análise, tanto da instituição credenciada quanto do produto de
investimento, será efetuado na aba específica presente no DAIR, que emite um número de
Termo de Credenciamento para identificá-lo no sistema.
A análise dos quesitos verificados nos processos de credenciamento deverá ser
atualizada a cada 12 (doze) meses.
8.1. Parâmetros a Serem Analisados
Conforme a Resolução CMN nº 4.695/2018, os parâmetros para o credenciamento a serem
observados, e formalmente atestados pelo representante legal do RPPS,dentre outros, são:
a) Análise do histórico, experiência de atuação e qualificação do corpo técnico do gestor e
do administrador do fundo de investimento e de seus controladores;
b) Análise quanto ao volume de recursos sob sua gestão e administração.
c) Avaliação da boa qualidade de gestão e de ambiente de controle e segregação de
atividades da instituição.
d) Solidez patrimonial.
e) Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta.
f)

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado
financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro.

g)

Regularidade fiscal e previdenciária demonstrada por certidões negativas ou positivas
com efeito de negativas.
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h) 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.
8.2. Administradores e Gestores
O administrador é o responsável pelo funcionamento do fundo de investimento. É ele o
responsável desde a constituição até o do dia a dia do fundo, controlando todos os prestadores
de serviços (gestor, custodiante, auditor),divulgar informações e prestar contas aos reguladores
e cotistas, calculando e realizando a correta manutenção dos registros dos quotistas, elaborar
os livros de atas das assembleias , gerenciar de maneira isonômica os recursos do grupo, fazer
o repasse dos rendimentos obtidos, entre outras funções. De forma geral, o administrador tem
o papel de zelar pelo bom funcionamento do fundo, defender os interesses dos cotistas e
garantir que tudo esteja de acordo com a legislação.
O Gestor é designado para definir a estratégia, escolher e realizar a seleção da
carteira de investimentos que compõe os investimentos do fundo. É quem decide na escolha
dos ativos financeiros, quando e quanto comprar ou vender de cada ativo, sempre observando
as perspectivas de retorno, os riscos adversos, tendo em vista a política de investimento e os
objetivos definidos no regulamento do fundo. A empresa gestora também define as alocações
de ativos, isto é, a porcentagem do dinheiro do fundo de será aplicado em cada tipo de ativo. A
função de um gestor pode ser desempenhada pelo próprio administrador de um fundo ou por
terceiro contratado para a posição.
8.3. Distribuidores
O distribuidor é responsável pela captação de recursos junto aos investidores, ou seja,
é o responsável pela venda das cotas do fundo de investimento, tornando-se o intermediário
entre o gestor e o cotista, também é responsável por prevenir a lavagem de dinheiro, checando
a veracidade das informações fornecidas pelos clientes do fundo. Ele também verifica se
existem pendências com entidades de crédito ou judiciais. Por fim, o distribuidor assegura que
as informações cadastrais dos cotistas estejam sempre atualizadas. O distribuidor pode ser o
próprio administrador ou terceiros contratados por ele.
8.4. Fundos de Investimentos
Segundo a Comissão de Valores Mobiliários Fundo de Investimento é uma comunhão de
recursos, constituído sob a forma de condomínio, destinado à aplicação em ativos financeiros.
Trata-se de uma estrutura formal de investimento coletivo, em que diversos investidores
reúnem seus recursos para investir de forma conjunta no mercado financeiro. O funcionamento
dos fundos obedece a normas da CVM e a um regulamento próprio, principal documento do
fundo, em que são estabelecidas as regras relativas ao objetivo, à política de investimento, aos
tipos de ativo negociados, aos riscos envolvidos nas operações, às taxas de administração e
outras despesas do fundo, bem como ao seu regime de tributação e outras informações
relevantes.
9. Aplicações e Resgates
A manualização das atividades da Diretoria de Investimento visa atender aos requisitos
previstos nas leis e regulamentos que devem ser seguidos pelo RPPS, trazendo mais
transparência sobre as movimentações realizadas. Os padrões e princípios que devem ser
seguidos na aplicação dos recursos estão previstos no § 1 do artigo 1º da resolução
3922/2010, e suas posteriores alterações:
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§ 1º Na aplicação dos recursos de que trata esta Resolução, os
responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social
devem: (Incluído pela Resolução nº 4.604, de 19/10/2017.)
I - observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência,
liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e
transparência; (Incluído pela Resolução nº 4.604, de 19/10/2017.)
II - exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência; (Incluído
pela Resolução nº 4.604, de 19/10/2017.)
III - zelar por elevados padrões éticos; (Incluído pela Resolução nº
4.604, de 19/10/2017.)
IV - adotar regras, procedimentos e controles internos que visem
garantir o cumprimento de suas obrigações, respeitando a política de
investimentos estabelecida, observados os segmentos, limites e
demais requisitos previstos nesta Resolução e os parâmetros
estabelecidos nas normas gerais de organização e funcionamento
desses regimes, em regulamentação da Secretaria de Previdência do
Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Resolução nº 4.695, de
27/11/2018.)
V - realizar com diligência a seleção, o acompanhamento e a avaliação
de prestadores de serviços contratados; (Incluído pela Resolução nº
4.695, de 27/11/2018.)
VI - realizar o prévio credenciamento, o acompanhamento e a
avaliação do gestor e do administrador dos fundos de investimento e
das demais instituições escolhidas para receber as aplicações,
observando os parâmetros estabelecidos de acordo com o inciso IV.
(Incluído pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)

Para atender aos requisitos previstos e fazer com que as movimentações financeiras
sejam feitas dentro de um critério técnico e com elevados padrões éticos, as decisões são
sempre tomadas em conjunto entre a Diretoria de Investimentos, o Comitê de Investimentos, o
Conselho Deliberativo e a Consultoria de Investimentos contratada, seguindo os limites de
alçada previstos.
Diante disso, as aplicações deverão ser realizadas dentre os Fundos de Investimentos
credenciados, sendo analisado também o cenário econômico interno e externo, para isso a
Diretoria de Investimentos se valerá de relatórios de analistas financeiros, conversas com
analistas de bancos, gestores dos fundos de investimentos, conversas com a consultoria
financeira contratada, acompanhamento de notícias nos principais portais, dentre outros meios,
para estudar a melhor forma de alocação dos recursos visando atender aos requisitos de
segurança, rentabilidade, solvência e liquidez previstas na Resolução CMN nº 3.922/2010 e
suas alterações.
O Diretor de Investimentos fará uma reunião com a Consultoria contratada para discutir
os possíveis impactos dessas perspectivas na carteira de investimentos do FUNPREI. A partir
daí, são feitas as propostas de alocação, no qual são analisados os dados de risco x retorno,
além de indicadores quantitativos, dos ativos em carteira e de outros ativos de instituições
credenciadas, visando sugerir a alocação dos recursos que melhor se adapte à Política de
Investimentos e às perspectivas econômicas do momento.
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O relatório de proposta de alocação é enviado antes das reuniões para os membros do
Comitê de Investimentos e na reunião é apresentado e justificado aos membros do Comitê de
Investimentos, que deliberam sobre as aplicações e/ou resgates sugeridos. Sendo aprovada a
proposta e referendada pelo Conselho Fiscal e Deliberativo, as movimentações são realizadas
pela Diretoria de Investimentos no prazo proposto, verificando o momento mais oportuno para
tal.
Além disso, todas as decisões deverão ser tomadas por critérios técnicos e deverão ser
apresentadas para ratificação dos demais órgãos participantes do processo de gestão de
recursos.
As reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos têm periodicidade mensal, de
acordo com cronograma definido no fim do ano anterior e disponibilizado no site do
IpojucaPrev. Caso haja alguma necessidade, reuniões extraordinárias podem ser convocadas
para tratar de algum assunto que demande a deliberação do órgão. Podendo ser convocada
pela Diretoria de Investimentos, pela Presidência ou pelos próprios membros do Comitê.
O § 7º do artigo 1º da resolução 3922/2010 preconiza sobre a necessidade de
arquivamento da documentação que suportou a tomada de decisão.
§ 7º O regime próprio de previdência social deverá manter registro, por meio
digital, de todos os documentos que suportem a tomada de decisão na
aplicação de recursos. (Incluído pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018.)
Portanto, as deliberações das aplicações e resgates deverão constar na ata do Comitê
de Investimentos e demais órgãos deliberativos, quando for o caso. Sendo arquivados
juntamente com os relatórios de "propostas de alocação" nos quais foram baseados.
A efetivação das movimentações previstas deverá ser feitas mediante ofício assinado
por pelo menos dois dos gestores autorizados nas instituições bancárias, quais sejam:
Presidente Executivo, Diretor de Investimentos e Diretor Administrativo e Financeiro. O mesmo
deverá ser arquivado juntamente com a APR e a lâmina do sistema quantum referente ao
fechamento do mês anterior ao da movimentação e devem ser divulgados no site do
IpojucaPRev, além das APRs sempre expostas na reunião subsequente do Comitê como
comprovação da realização das movimentações realizadas. No Anexo III é exposto o
mapeamento para o processo de movimentação da carteira já no anexo IV é evidenciado o
processo de fechamento da carteira e APR.
10. Gestão da Carteira e Acompanhamento dos Riscos
Todo o processo de investimento obedecerá às diretrizes da Política de Investimento
vigente. A Diretoria de Investimentos deverá fazer um relatório Mensal de Acompanhamento da
Política de Investimentos, que deverá ser discutido com o Comitê de Investimentos. Neste
documento, deverá ser apresentado o cenário macroeconômico sobre o período de referência
e os impactos nos ativos presentes em carteira. Serão auferidos o desempenho dos ativos
presentes em carteira em relação ao seu benchmark e aos ativos com mesma característica,
através do acompanhamento dos indicadores de risco e retorno, conforme as métricas prédefinidas na Política de Investimentos.
Além disso, no referido relatório também deverão ser abordadas as principais ações
realizadas na gestão dos recursos, em especial em relação às diligências realizadas quanto
aos fundos de investimento presentes na carteira. Portanto, é um instrumento de prestação de
contas e publicidade das atividades desempenhadas nessa área.
Após aprovação do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos pelo
Comitê de Investimentos, o mesmo deverá ser apresentado para apreciação dos Conselhos

Página 20 de 28

Fiscal e Deliberativo, de acordo com as boas práticas de gestão previdenciária preconizadas
pelo Programa Pró-gestão.
10.1. Atividades mensais e diárias da Diretoria de Investimento
O constante acompanhamento do mercado nacional e internacional, o monitoramento
do desempenho dos investimentos e do monitoramento qualitativo dos prestadores de serviços
de gestão, administração e custódia dos Fundos de Investimento representa uma parte
relevante do processo de investimento. Porém, outras ações são realizadas mensais e
diariamente, conforme tabela abaixo.
FREQUÊNCIA
DA ATIVIDADE

RESPONSÁVEL AÇÃO

OBSERVAÇÃO

Feito através de relatórios de
Acompanhamento do cenário
D-Invest / CI /
cenários
econômicos,
Diariamente
econômico e das expectativas
Consultoria
conversas com gestores e
do mercado.
demais fontes de notícias.
Acompanhar evolução do Feito através da coleta dos
Diariamente
D-Invest
desempenho da carteira de saldos no site da consultoria
investimentos.
contratada.
Verificação da aderência da
Feito
a
partir
do
carteira às expectativas de
Diariamente
D-Invest
acompanhamento do cenário
mercado e à política de
macroeconômico.
investimentos.
Coleta e envio dos extratos
bancários referentes ao mês
Conferir os extratos com as
Até o 5º dia útil do
anterior dos fundos que estão
D-invest
informações disponíveis na
mês
com recursos do RPPS
CVM.
investidos e das contas
bancárias.
Conferir
os
saldos,
Lançamento dos dados da
movimentações e posição
Até o 7º dia útil do
carteira no
sistema
da
com
os
extratos
e
mês
Consultoria
Consultoria, de acordo com
informações disponíveis na
os extratos.
CVM.
Reunião mensal para discutir Discussão
sobre
o
D-Invest
/ sobre o mercado e as desempenho da carteira e
Mensalmente
Consultoria
demandas
a
serem sobre as estratégias a serem
realizadas.
adotadas.
Considerando os seguintes
aspectos:
a) Cenário macroeconômico.
b) Evolução da execução do
Emissão de parecer com orçamento
do
RPPS.
proposta de movimentação da c) Dados atualizados dos
Mensalmente
Consultoria
carteira e discussão do fluxos de caixa e dos
mesmo com a Diretoria de investimentos, com visão de
investimentos.
curto
e
longo
prazo.
d)
Propostas
de
investimentos e respectivas
análises
técnicas,
que
deverão identificar e avaliar
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os
riscos de cada proposta,
incluídos os riscos de
crédito, de mercado, de
liquidez, operacional, jurídico
e sistêmico.

Mensalmente

D-Invest
Consultoria

Até um dia útil antes
da
reunião
do
Comitê
de
D-Invest
Investimentos
e
demais
Órgãos
Colegiados.

Emissão de relatório de
acompanhamento da política
/ de Investimentos, constando
os resultados e os riscos da
carteira em relação à meta
atuarial.

Em
tempo
hábil
e
Envio
da
documentação
documentação
completa,
pertinente à reunião para os
sempre
prezando
pela
Conselheiros e membros do
transparência do setor.
Comitê de Investimentos.

Ordinariamente,
uma vez por mês.
Reunião
mensal
para
Podendo
ser
apresentação dos resultados
D-Invest / CI /
convocada reunião
e deliberação sobre o parecer
Consultoria
extraordinária
em
com
a
proposta
de
caso
de
movimentação da carteira.
necessidade

Até o último dia
útil
do
mês Consultoria
subsequente

Passará por deliberação do
Comitê de Investimentos e
Aprovação do Conselho
Deliberativo e Fiscal.

Todas
as
deliberações
devem constar em ata.
Reunião é sempre aberta
aos membros dos Conselhos
Fiscal e Deliberativo.

Posição dos investimentos
referente ao mês anterior. O
Enviar o DAIR através do
Demonstrativo precisa ser
Sistema CADPREV.
conferido com os extratos e
com o relatório analítico da
Consultoria.

Verificar a documentação
das instituições/fundos e
aprovar o credenciamento
Sempre que houver
previamente aos aportes
necessidade.
A
Credenciamento
de serem realizados. Em caso
atualização
do D-Invest / CI /
instituições financeiras e/ou de novo credenciamento de
credenciamento
Consultoria
fundos de investimentos.
Instituição Financeira que
precisa ser feita
não atenda ao art. 15 da
anualmente
resolução 3922/2010, devese pedir um parecer à
consultoria
contratada,
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visando analisar o histórico
da instituição e dos seus
produtos.

Sempre que houver
D-Invest
necessidade

Atendimento
de
representantes
das
Instituições Financeiras que
sejam credenciadas ou que
demonstrem o interesse de se
credenciar.

Mensalmente

D-Invest

Deve-se
arquivar
as
Reunião com Instituições
apresentações
e/ou
Financeiras sobre os fundos
relatórios que tenham sido
que a Ipojucaprev tem
apresentados
nessas
relacionamento.
reuniões.

D-Invest

Acompanhamento
das
documentações
disponibilizadas
pelos
Gestores/Administradores dos
fundos presentes em carteira.

Atenção
aos
fatos
relevantes, convocação de
assembleias,
Demonstrações Financeiras,
dentre outros documentos,
principalmente dos fundos
estressados.
Tais
informações
devem
ser
repassadas para os Órgãos
Colegiados.

D-Invest

Acompanhamento
e
participação nas Assembleias As atas das reuniões devem
de Cotistas dos fundos ser repassadas para os Órgãos
estressados presentes em Colegiados.
carteira.

Mensalmente

Quando
convocada
Assembléia
cotistas

for
de

Sempre que houver
divulgação
de
Demonstrações
Contábeis
e D-Invest
Financeiras
dos
fundos
presentes
em carteira
*D- Invest: Diretoria de Investimentos,
de Investimento contratada.

Verificação
e
acompanhamento
das
Demonstrações Contábeis e
Financeiras com Relatório do
Auditor Independente.

Contribuindo para que o
processo de escolha dos
Fundos, seja imparcial e de
acordo com todas as normas
e leis vigentes.

Se possível participar da
AGE e sempre acompanhar
divulgações pelo site da
CVM e e-mails recebidos
sobre as Demonstrações
Contábeis e Financeiras.

CI: Comitê de Investimentos e Consultoria: Consultoria

10.2. ALM (Asset and Liability Management)
Buscando a otimização da relação de risco e retorno da carteira, considerando o
passivo atuarial e as características do RPPS, o IpojucaPrev realizará o ALM (Asset And
Liability Management) que de forma geral faz um estudo da melhor estratégia de investimentos,
através da distribuição dos recursos em diversos ativos financeiros, que visa auferir uma
rentabilidade suficiente para pagar os fluxos de caixa futuros, com o menor risco possível.

Página 23 de 28

O ALM deverá ser atualizado pelo menos uma vez no ano, devendo ser apresentado
para o Comitê de Investimentos e Conselhos Deliberativo e Fiscal. Nessa apresentação,
deverão ser apresentados: a metodologia adotada e os principais resultados do estudo.
Os principais objetivos do ALM são: Integrar a estratégia de investimento à gestão do
passivo; Apurar a aderência da meta atuarial à projeção de rentabilidade possível da carteira
de investimentos; Analisar a situação financeira do RPPS através das projeções de ativos e
passivos; Avaliar as alternativas de alocação de recursos, através de fronteira eficiente para
adequar a expectativa de retorno aos objetivos do RPPS bem como do risco desejado.
10.3. Acompanhamento de Fundos Estressados
O FUNPREI detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e
que não têm liquidez para devolver os valores investidos pelos cotistas. 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.

CNPJ
17.213.821/000109
11.490.580/000169
12.312.767/000135
13.633.964/000119
16.841.067/000199
13.842.683/000176

FUNDO

ENQUADRAMENTO

CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP

FI em Participações - Art. 8º, IV, a
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA
FIP
FI em Participações - Art. 8º, IV, a
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP
INVEST DUNAS
SÊNIOR LP

FIDC

FI em Participações - Art. 8º, IV, a

MULTISSETORIAL
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

SOCOPA FII - REIT11

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII VLJS11
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 conversa constante com os atuais
gestores/administradores desses fundos, a participação em Assembleias e deliberações a
serem tomadas, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes e demais documentos
oficiais. Ademais, os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos devem ter ciência
de todo esse processo, com total transparência sobre a situação de cada um dos fundos. Para
tal, estes devem ter acesso a esses documentos e serem inseridos no processo decisório
sobre o desinvestimento.
11.Transparência e Publicações
A transparência das informações é um dos principais princípios da administração
pública, tendo os RPPS's que publicar as informações pertinentes a todos os interessados.
Pode-se dizer que uma gestão inteligente tem base em uma política de governança digital,
recorrendo a ferramentas digitais e metodologias avançadas para melhorar a qualidade dos
serviços prestados, promover a transparência de suas ações e ampliar a participação popular.
Além disso, oferecer uma plataforma de fácil utilização, para que todos possam acessar
informações de forma autônoma.
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A Portaria MPS nº 519/2011 no inciso VIII do art. 3º versa sobre a transparência das
informações e quais são os documentos exigidos para serem disponibilizados, que serão
tratados nos próximos itens.
11.1. Publicidade da Política de Investimentos
VIII - disponibilizar aos seus segurados e pensionistas: (Redação dada pela
Portaria MPS nº 440, de 09/10/2013):
a) a política anual de investimentos e suas revisões, no prazo de até trinta dias,
a partir da data de sua aprovação; (Incluído pela Portaria MPS nº 440, de
09/10/2013)
A Política de Investimentos é construída em conjunto entre a Diretoria de
Investimentos, Comitê de Investimentos e Consultoria contratada. Após a sua aprovação pelo
Conselho Deliberativo, a mesma é publicada no site e fica disponível a qualquer interessado
através do link:
https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/politica-deinvestimentos/
11.2. Publicidade das APR´s e Documentos de Aplicação
b) as informações contidas nos formulários APR - Autorização de Aplicação e
Resgate, no prazo de até trinta dias, contados da respectiva aplicação ou
resgate; (Incluído pela Portaria MPS nº 440, de 09/10/2013)
Os formulários APR são criados tanto a partir do modelo do próprio sistema CADPREV,
como no modelo disponibilizado pela Secretaria de Previdência, conforme descrito no item 2.3
desse manual, são publicadas no site e ficam disponíveis a qualquer interessado através do
link:
https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/transparencia/apr/demonstrativos-apr/
Além dos APR´s, também são publicados o ofício de aplicação em que foi feita a
movimentação e a lâmina do dia da aplicação, constando todo o histórico de rentabilidade e
risco dos ativos em diversas janelas temporais (mês, ano, 12 meses, 24 meses, 36 meses,
desde o início), contém diversas medidas de risco, tais como: Var, Beta, volatilidade, dentre
outros. Ainda apresenta a composição da carteira do fundo.
11.3. Publicidade Sobre a Composição da Carteira
c) a composição da carteira de investimentos do RPPS, no prazo de até trinta
dias após o encerramento do mês; (Incluído pela Portaria MPS nº 440, de
09/10/2013)
A carteira de investimentos do FUNPREI é disponibilizada mensalmente e está
disponível através do link abaixo, trazendo as seguintes informações: fundo, prazo de resgate,
carência, saldo aplicado, participação na carteira FUNPREI, número de cotistas, participação
sobre o PL do fundo aplicado e enquadramento na Resolução CMN nº 3.922/2010
https://Ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/composicao-da-carteira/
Para dar ainda mais transparência e indicadores quantitativos e qualitativos sobre os
fundos nos quais o FUNPREI mantém aplicações, também é divulgada uma lâmina com os
principais dados e históricos de cada fundo que compõe a carteira. Essas lâminas são
documentos que reúnem os objetivos, as taxas, a rentabilidade acumulada, o valor mínimo
para aplicação, indicadores de rentabilidade e de risco, fluxo mensal e a composição da
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carteira de cada fundo em específico, demonstrando a porcentagem de quanto o mesmo aplica
em cada uma de suas cotas.
As lâminas dos fundos que compõem a carteira do FUNPREI podem ser acessadas a partir do
link:
https://Ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/laminas-dos-fundos/
11.4. Publicidade Sobre as Instituições Credenciadas
d) os procedimentos de seleção das eventuais entidades autorizadas e
credenciadas;(Incluído pela Portaria MPS nº 440, de 09/10/2013)
e) as informações relativas ao processo de credenciamento de instituições para
receber as aplicações dos recursos do RPPS; (Incluído pela Portaria MPS nº
440, de 09/10/2013)
f) relação das entidades credenciadas para atuar com o RPPS e respectiva
data de atualização do credenciamento; (Incluído pela Portaria MPS nº 440, de
09/10/2013)
Os procedimentos de seleção seguem de acordo com as exigências previstas tanto na
Portaria MPS nº 519/2011 como na Resolução CMN nº 3.922/2020, tendo sido o processo
descrito no item 3 deste manual. Todas as informações pertinentes ao processo de seleção,
documentos utilizados no credenciamento e lista das entidades credenciadas podem ser
acessados a partir do link:
https://Ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/administradores-egestores/
11.5. Publicidade dos Calendários das Reuniões dos Órgãos Colegiados
g) as datas e locais das reuniões dos órgãos de deliberação colegiada e do
Comitê de Investimentos; (Incluído pela Portaria MPS nº 440, de 09/10/2013)
O calendário de reuniões do Comitê de Investimentos está disponível no link abaixo.
https://Ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/calendario-de-reunioes/
11.6. Publicidade dos Resultados dos Investimentos e Relatórios
h) os relatórios de que trata o inciso V deste artigo. (Incluído pela Portaria MPS
nº 440, de 09/10/2013)
O inciso V se refere a "elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente,
sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas
aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas
revisões e submetê-los às instâncias superiores de deliberação e controle"
Visando dar maior transparência e visibilidade aos atos praticados, a Diretoria de
Investimentos, juntamente à Consultoria contratada, elabora tais relatórios mensalmente,
apresentando ao Comitê de Investimentos, sendo a reunião aberta a todos os membros do
Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. O link para os relatórios é o:
https://Ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/relatorio-deinvestimentos/
11.7. Publicidade das Reuniões e Deliberações
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Estão disponíveis no site as atas de todas as reuniões do Comitê de Investimentos e
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Tais documentos são disponibilizados visando dar maior
transparência e seguir as boas práticas de governança corporativa preconizada tanto pelos
órgãos de controle como pelas instituições representativas dos RPPS´s, além de serem
requisitos para o Pró-Gestão.
Além das atas, também estão disponíveis todos os relatórios e demais documentos
utilizados na reunião e abordados nas pautas discutidas. Os links abaixo dão acesso a todas
as atas publicadas, separadas por órgão colegiado.
▪

Comitê de Investimentos:

https://Ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/atas-de-reunioes/
▪

Conselho Deliberativo:

https:/Ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/atas-de-reunioes/conselhodeliberativo/
▪

Conselho Fiscal:

https://Ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/atas-de-reunioes/conselho-fiscal/
12. Certificação e Programa de Treinamento
De acordo com o Art. 4º da Portaria Nº 9.907/2020, “Os dirigentes da unidade gestora
do RPPS, o responsável pela gestão dos recursos e os membros dos conselhos deliberativo e
fiscal e do comitê de investimentos, como condição para ingresso ou permanência nas
respectivas funções, comprovarão possuir certificação, conforme previsto no inciso II do art. 8ºB da Lei nº 9.717, de 1998, a qual será emitida por meio de processo realizado por instituição
certificadora reconhecida na forma do art. 8º desta Portaria.”.
§ 1º São 4 (quatro) os tipos de certificação:
I - certificação dos dirigentes da unidade gestora do RPPS;
II - certificação dos membros do conselho deliberativo;
III - certificação dos membros do conselho fiscal;
IV - certificação do responsável pela gestão dos recursos e membros
do comitê de investimentos do RPPS.
Todos servidores da Autarquia devem se qualificar constantemente e seguir o que é
descrito no Plano de Ação de Capacitação, documento publicado anualmente e que contempla
o conceito e fundamentos da Educação Previdenciária, os treinamentos gerais e específicos
que especificam os cursos que devem ser realizados por cada Diretoria Executiva do
IpojucaPrev ou atribuição do servidor, a preparação para as certificações exigidas por Lei e
demonstra alguns cursos, seminários, congressos e demais eventos de qualificação. Os
servidores especialmente da Diretoria de Investimento e os Conselheiros dos órgãos
colegiados devem se qualificar constantemente, visando aumentar sua produtividade,
aperfeiçoar os processos organizacionais e alavancar os níveis de qualidade.
13. Considerações Finais
Este manual deve ser revisado sempre que necessário, de forma a acompanhar o
aperfeiçoamento dos procedimentos e práticas de governança nos investimentos e a evolução
da estrutura da Diretoria de Investimentos do IpojucaPrev.
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Anexo I
Elaboração e Aprovação da Política de
Investimentos

MAPEAMENTO E MANUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS:
Elaboração e Aprovação da Política de Investimentos

Data: 16/04/2021
Versão 1.0

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

3

Elaborar proposta da minuta da
Política de Investimentos

4

Deliberar sobre a proposta da minuta
da Política de Investimentos

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
Consultoria 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

Diretoria de Investimentos
Consultoria de
Investimentos
Comitê de Investimentos

Os itens mínimos que devem estar presentes na PI
estão descritos no art. 4º da Res. CMN 3.922/2010
Diretoria de Investimentos e Consultoria de
Investimentos irão detalhar os principais pontos da
minuta

Diretoria de Investimentos

4.2

Se for reprovada, volta-se à etapa 2

Consultoria de
Investimentos
Comitê de Investimentos
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

Serão feitos os ajustes nos pontos necessários
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5

Deliberar sobre a minuta da Política
de Investimentos

Conselho Deliberativo

Data: 16/04/2021
Versão 1.0

A partir da apresentação constante na etapa 4.1

Diretoria de Investimentos

5.1

Se aprovada, a Política de
Investimentos deverá ser assinada
por todos os responsáveis pela sua
elaboração e aprovação

Consultoria de
Investimentos
Comitê de Investimentos
Conselho Deliberativo
Diretoria de Investimentos

5.2

Se for reprovada, volta-se à etapa 2

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

Consultoria de
Investimentos

Serão feitos os ajustes nos pontos necessários
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Data: 16/0
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Versão 1.0

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
6º-E
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
sso são verificados o atendimento a
aos
os parâmetros previstos no §3 do art. 1º da
Resolução 3922 (e demais alterações)
alterações): "Os
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
desempenho."
3. SETORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO
Diretoria de Investimentos, Consultoria de Investimentos,, Comitê de Investimentos e Conselho
Deliberativo,, Instituições Financeiras.
4.. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
- Se alguma instituição credenciada venha a descumprir o que determina o Manual de
Credenciamento
o e/ou a legislação vigente, o credenciamento da mesma deverá ser cancelado.
Não podendo ser feitos novos aportes e devendo ser resgatados os valores aplicados,
aplicados se
existirem. Nos casos de aplicações que tenham prazo para vencimento, resgate, carência, ou
para conversão de cotas ou outra situação que impeça o resgate imediato de cotas, tais como
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
Deliberativo.
5.. PERIODICIDADE DO PROCESSO
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
requisitos para a sua aprovação.
Conforme determinação da
6. PROCEDIMENTOS
Etapa

Atividade

Responsáveis

Detalhamento

1

Envio da documentação exigida para
o credenciamento, conforme a
Resolução CMN nº 4.695/2018

Instituições Financeiras
(Gestor, Administrador ou
Distribuidor)

Os documentos mínimos exigidos estão presentes no Inciso
IX do art. 3º e art. 6º--E da Portaria MPS nº 519/2011

2

Conferência e verificação da
documentação recebida

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
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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
técnico e segregação
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.
3

3.1

3.2

3.3

3.4

4

5

5.1

6

6.1

Identificar e Preencher os
documentos da categoria de
referência do credenciamento
Art 15
Utilizar novo formulário “Termo de
Análise e Atestado de
Credenciamento de ADM e Gestor
de FI – Art. 15, § 2º, I, Resolução
CMN"
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
Distribuidores
Utilizar o novo modelo “Termo de
Análise do Cadastramento do
Distribuidor”
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
Analisar documentação utilizada no
credenciamento e emitir parecer
sobre o mesmo, se necessário.
Deliberação do Comitê de
Investimentos sobre o
credenciamento, considerando a
documentação enviada pela IF e o
parecer da consultoria contratada, se
for o caso.
Caso seja reprovado, arquivamento
dos termos/atestados de
credenciamento e da documentação
utilizada
Se aprovado pelo Comitê de
Investimentos, o credenciamento da
IF deverá ser posta para deliberação
por parte do Conselho Deliberativo
Caso seja reprovado, arquivamento
dos termos/atestados de
credenciamento e da documentação

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 de
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

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 decisão
decis de
investimento

Consultoria de Investimentos

Tal parecer deve ser solicitado pela Diretoria
D
de Investimentos
e/ou Comitê de Investimentos

Comitê de Investimentos

A decisão deve ser registrada na ata da referida reunião em
que foi deliberado o assunto
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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utilizada

7

8
9

Se aprovado, Envio do
termo/atestado de credenciamento
para a consultoria incluir/atualizar as
informações no DAIR
Inclusão/atualização do
credenciamento no DAIR
Envio de toda a utilização utilizada
no credenciamento para publicação
no site do IpojucaPrev e atualização
da lista de credenciamento

Diretoria de Investimentos

Consultoria de Investimentos
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8. ANEXOS
Termos de Credenciamento.
ANEXO I
TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE
FUNDO QUE ATENDA AO PREVISTO NO ART. 15, § 2º, I, DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/2010
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 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 2º, da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, sendo que o art. 6º
6º-E,
E, dispõe que “a análise das
informações relativas à instituição credenciada e a verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o
credenciamento deverão ser registradas
egistradas em Termo de Análise de Credenciamento” e de “Atestado 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
RPPS apenas
nas em fundos de investimento em que 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
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 relacionada
relacionadass 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
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
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
o objetivo dee 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.
1

Por meio do Ofício Circular Conjunto nº 2/2018/CVM/SIN/SPRE
2/2018/CVM/SIN/SPREV , 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
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
no sítio da SPREV (www.previdencia.gov.br/reg
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
refere-se
se às instituições registradas

1

Disponível em http://www.cvm.gov.br/legislacao/oficios
http://www.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/sin/oc-sin-sprev-0218.html
0218.html
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pela CVM nos termos da Instrução CVM nº 558/2015. Foram divulgadas também orienta
orientações adicionais sobre
2
3
lista 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
entendeu-se que, a princípio, poder-se-ia
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 investi
investimento
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
poderá ocorrer
er oportunamente, em data mais próxima à decisão de investimento).
TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO
4;5
ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Número do Termo de Análise de Credenciamento
/2019
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)
I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS
Ente Federativo
Unidade Gestora do RPPS

CNPJ
CNPJ

II - Instituição a ser credenciada:
Razão Social

Administrador:
CNPJ
Data
Constituição
Telefone (s)

Endereço
E-mail (s)
Data do registro na CVM
Data do registro no BACEN
Principais contatos com o RPPS

Gestor:

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?
SIM
NÃO

6

2

http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Esclarecimento
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Esclarecimento-a-respeito-das-instituicoes-elegiveis_.pdf
elegiveis_.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas
//sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas-e-Respostas-Resolucao-CMN-2018.12.10
2018.12.10-Versao-04.pdf
4
Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). N
Não
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
certificar-se da
observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, mot
motivação,
ivação, adequação à natureza de
suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN,, a aderência à Politica
Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS
RPPS.
5
Somente para instituição que atenda ao previsto nos incisos I e II do § 2º ou § 8º do art. 15 da Resolução CMN
3

nº 3.922/2010,, conforme relação disponibilizada pela SPREV em http://www.previdencia.gov.br/regimeshttp://www.previdencia.gov.br/regimes
proprios/investimentos-do-rpps/ .
6
Anexar relação disponibilizada pela SPREV.
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Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º
6º-E,
E, III, Portaria MPS nº 519/2011):
Data de
validade das
certidões

Identificação do documento

Página na internet em que o documento foi
consultado ou disponibilizado pela
instituição

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. 8º, I,“b”
Art. 7º, I,“c”
Art. 8º, II,“a”
Art. 7º, III,“a”
Art. 8º, II,“b”
Art. 7º, III,“b”
Art. 8º, III
Art. 7º, IV,“a”
Art. 8º, IV,“a”
Art. 7º, IV,“b”
Art. 8º, IV,“b”
Art. 7º, VII,“a”
Art. 8º, IV,“c”
Art. 7º, VII,“b”
Art. 9º-A, I
Art. 7º, VII,“c”
Art. 9º-A, II
Art. 8º, I,“a”
Art. 9º-A, III
V - Fundo(s) de Investimento administrado(s)/gerido(s) pela instituição
CNPJ
7
para futura decisão de investimento:

Data:
Responsáveis pelo
Credenciamento:
7

Cargo

CPF

Data da Análise

Assinatura

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
posteriormente, em data tempestiva à decisão de investimento
investimento).
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ANEXO II
TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE
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
administrador
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
critérios, o histórico e experiência de atuação, o volume de recursos sob a ggestão
estão 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 2º da Po
Portaria
rtaria MPS nº 519, de 24 de agosto
de 2011, sendo que o art. 6º-E,
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
Análise de Credenciamento” e de “Atestado de Credenciamento”
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
4.695/2018 os formulários
ulários anteriormente disponibilizados pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda
(http://www.previdencia.gov.br/regimes
http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/credenciamento-pelos
pelos-rpps-dasinstituicoes-e-produtos-de-investimento/)
investimento/) estão sendo alterad
alterados. Registre-se
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
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
dataa tempestiva à decisão de investimento).
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 o administrador ou gestor do fundo seja instituição autorizada
autoriza a
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
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 obr
obrigadas
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
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
SPREV.
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8

Por meio do Ofício Circular Conjunto
nto nº 2/2018/CVM/SIN/SPREV , 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
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
no sítio da SPREV (www.previdencia.gov.br/regimes
www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/)”.
)”. Foram divulgadas
9
também orientações adicionais sobre lista e a atualização da nota técnica relativa as perguntas e respostas sobre
10
a Resolução CMN .
11
TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO AD
ADMINISTRADOR
MINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO
Número do Termo de Análise de Credenciamento
/2018
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)
I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS
Ente Federativo
Unidade Gestora do
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
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,
es, evitando
evitando-se
se a exigência de documentação que extrapole a comprovação
desses critérios).
1. Tipo de ato normativo/edital
Data
2. Critérios:
a.
b.
c.
II - Instituição a ser credenciada:
Razão
Social

Administrador:
CNPJ
Data
Constituição
Telefone (s)

Endereço
E-mail (s)
Data do registro na
CVM
Principais contatos com RPPS

8

Gestor:

Categoria (s)
Cargo

E-mail

Telefone

Disponível em http://www.cvm.gov.br/legislacao/oficios
.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/sin/oc-sin-sprev-0218.html
0218.html
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Esclarecimento
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Esclarecimento-a-respeito-das-instituicoes-elegiveis_.pdf
elegiveis_.pdf
10
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas-e-Respostas-Resolucao-CMN-2018.12.10
2018.12.10-Versao-04.pdf
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
instituição,
uição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se
certificar da
observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de
suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN,, a aderência à Politica
Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS
RPPS.
9
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Atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010?
Atende ao previsto no art. 14-A
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?

II.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6º
6º-E,
E, III, Portaria MPS nº 519/2011):

Identificação do documento analisado

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
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 CMN nº 3.922/2010):
Tipo de Nota
Agência
Classificação obtida
Data

Principais riscos
associados à
Instituição:
Outra forma de
avaliação da boa
qualidade de gestão
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II.3 - 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)
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 caracter
caracterizar
izar indício de irregularidades na atuação da Instituição,
seus controladores, sócios ou executivos:
Processo/Decisã Assunto/objeto
Data
Fonte da informação
o

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$)

Patrimônio
total dos RPPS sob
admin/ gestão
(R$)

Nº de
fundos
sob admin/
gestão

Nº de
cotistas dos
fundos sob
admin/
gestão

Nº de cotistas
RPPS dos fundos
sob admin/
gestão

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
adm/gestão (art. 3º, §2º, I, “b”, Port. MPS 519/2011):
Fundos de
Investimento sob
administração/gestão
por classificação
Resolução CMN
Art. 7º, I, “b”
Art. 7º, I,“c”
Art. 7º, III,“a”

Nº de
fundo
s

Patrimônio
total dos
fundos
(R$)

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)
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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
Aderência ao benchmarking do mercado, ao
Nome do(s) Fundo(s) de
Classificação
CNPJ do Fundo
perfil da carteira do RPPS e às estratégias da
Investimento(s)
Resolução CMN
política de investimentos

IV - COMPARAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES ADM/GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Principais vantagens/problemas em geral
Principais produtos
Nome da Instituição
CNPJ
identificados com essas outras instituições
(texto)
(texto)

Comparação histórico, experiência, de volume de recursos, rentabilidade e riscos com outras Instituições
credenciadas que ofertam mesma classe de produtos/fundos (texto conclusivo):

V - CONCLUSÃO DA ANÁLISE da Instituição administradora/gestora objeto do presente Credenciamento
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Responsáveis pela Análise:

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

Cargo
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Versão 1.0

CPF

Assinatura
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Ente Federativo
Unidade Gestora do RPPS

CNPJ
CNPJ

Instituição Credenciada
Razão Social

CNPJ

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. 8º, I,“b”
Art. 7º, I,“c”
Art. 8º, II,“a”
Art. 7º, III,“a”
Art. 8º, II,“b”
Art. 7º, III,“b”
Art. 8º, III
Art. 7º, IV,“a”
Art. 8º, IV,“a”
Art. 7º, IV,“b”
Art. 8º, IV,“b”
Art. 7º, VII,“a”
Art. 8º, IV,“c”
Art. 7º, VII,“b”
Art. 9º-A, I
Art. 7º, VII,“c”
Art. 9º-A, II
Art. 8º, I,“a”
Art. 9º-A, III
13
Fundo(s) de Investimento Analisado(s)
CNPJ

12

Data da Análise

Manteve-se
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 (http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos
proprios/investimentos-dorpps/credenciamento-pelos-rpps-das-instituicoes
instituicoes-e-produtos-de-investimento/) .
13
Anexar o Formulário de Análise do Fundo de Investimento referente a cada fundo/produto que poderá se
ser
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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Responsáveis pelo
Credenciamento:

Cargo

CPF
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Versão 1.0

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
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
grante do sistema de distribuição ou agente autônomo de investimento, certificando
certificando-se sobre o
contrato para distribuição e mediação do produto ofertado e a regularidade com a Comissão de Valores
Mobiliários - CVM.
O art. 6º-EE da Portaria MPS nº 519/2011 di
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
Análise de Credenciamento” e de “Atestado de Credenciamento”
Credenciamento”, cujos conteúdos
údos mínimos constarão de
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
as 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 com os requisitos mínimos a serem
observados
A título de orientação do Termo de Análise de Cred
Credenciamento
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
pela Instituição a ser credenciada.

TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR14
Análise de Agente Autônomo de Investimentos
Número do Termo de Análise e Cadastramento do
Distribuidor
Número do Processo instaurado na unidade
gestora do RPPS

/2018
Nº protocolo ou processo

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS
Ente Federativo

CNPJ

Unidade Gestora do RPPS

CNPJ

14

Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciament
credenciamento
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
certificar-se da
observância
ncia das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de
suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN,, a aderência à Politica
Anual de Investimentos e ao perfil das o
obrigações presentes e futuras do RPPS.
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II - Identificação do Distribuidor
Razão Social

CNPJ

Endereço

Data Constituição

E-mail (s)

Telefone (s)

Data do registro na CVM

Categoria (s)

Controlador/ Grupo Econômico

Principal contato com RPPS

CNPJ

Cargo

E-mail

Telefone

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 Internet (art. 6º-E,
E, III, Portaria MPS nº 519/2011):

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
......

Data do
Data de validade
documento
(certidões)
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IV -Informações
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)
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 indí
indício
cio de irregularidades na atuação da
Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:
Processo/Decisão

Assunto/objeto

Data

Fonte da informação

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

Classificação Resolução CMN

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

CPF/CNPJ:

Contrato
Data do
Registrado CVM Instrumento
contratual
(sim/não)

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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VII – CONCLUSÃO DA ANÁLISE
Análise da Instituição administradora/gestora objeto do presente Processo de Credenciamento:
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:

Data
Responsáveis pela Análise:

Cargo

CPF

Assinatura
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ANEXO IV

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15
(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e
atualizado quando da alocação)

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

Nº Termo Cred.
Nº Termo Cred.

CNPJ:
CNPJ:
CNPJ:
CNPJ:

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
recursos
sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar
certificar-se da
observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de
suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN,, a aderência à Politica
Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS
RPPS.
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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

Data do
doc.

Data: 04/01/2021
Versão 1.0

Página na internet em que o documento foi
consultado ou disponibilizado pela instituição

II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)
Nome/Razão Social do
distribuidor:
CPF/CNPJ:
Informações sobre a
Política de Distribuição:
Resumo das informações do Fundo de Investimento
Data de Constituição:
Data de Início das Atividades:
Política de Investimentos Índice de referência/objetivo de rentabilidade:
do Fundo
Público-alvo:
Prazo de Duração do Fundo

Condições de
Investimento (Prazos/
Condições para resgate)

Condições de
Investimento
(Custos/Taxas)
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

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

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$)

Contribuição em relação ao
Valor da
Variação %
Rentabilidade
índice de referência/ ou
Cota do Fundo
do índice de
Desempenho do fundo como %
(%)
(R$)
referência
do índice de referência

2018
2017
2016
2015
2014

Análise da Carteira do Fundo de Investimento
Espécie de ativos

% do PL

Classificação Resolução CMN

% do PL

Tipo de Emissor

% do PL

Composição da
carteira (atual)

Caso o Fundo
aplique em cotas
de outros Fundos
de Investimento

CNPJ Fundo(s)
1.
2.
3.
.....
Emissor (CPF/CNPJ)

Maiores emissores
de títulos de
crédito privado em
estoque do Fundo
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
Agência de risco

Nota
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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, além
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Anexo III
Movimentações da Carteira

MAPEAMENTO E MANUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS:
Movimentações da carteira

Data: 16/04/2021
Versão 1.0

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

Acompanhamento do cenário
macroeconômico e das
expectativas do mercado

D-Invest

1

2

Verificação da aderência da
carteira às expectativas de
mercado e à política de
investimentos

3

4
5
6

Discutir sobre possíveis
movimentações na carteira
com a consultoria contratada e
solicitar um parecer técnico
com proposta de alocação, se
necessário.
Emitir parecer sobre a
movimentação da carteira

Detalhamento

Feito através de relatórios de cenários
econômicos, conversas com gestores
Comitê de Investimentos
e demais fontes de notícias
Consultoria Contratada
D-Invest
Comitê de Investimentos
Consultoria Contratada

D-Invest

Consultoria Contratada

D-Invest
Discussão do parecer com a
proposta de movimentação da Comitê de Investimentos
carteira
Consultoria Contratada
Deliberação sobre a proposta
Comitê de Investimentos
de movimentação da carteira
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6.1

6.2
7

7.1

Se a proposta for aprovada, o
Comitê de Investimentos envia
Comitê de Investimentos
a proposta de movimentação
para o Conselho Deliberativo
Se a proposta for reprovada,
Comitê de Investimentos
volta-se à etapa 2
O Conselho Deliberativo
Conselho Deliberativo
avalia a proposta de
movimentação
Se a proposta for aprovada,
Efetivação das
movimentações, de acordo
D-Invest
com a deliberação do Comitê
de Investimentos e ratificação
do Conselho Deliberativo

7.2

Se a proposta for reprovada,
volta-se à etapa 4

8

Assinatura dos ofícios de
aplicação/resgate

9
10

Data: 16/04/2021
Versão 1.0

Envio dos ofícios de
aplicação/resgate para as
instituições financeiras
responsáveis
Liquidação da operação

Consultoria Contratada
Diretor de Investimentos
Presidente do
Ipojucaprev

Em caso de ausência de um dos dois
responsáveis, o mesmo poderá ser
substituído pelo Diretor Administrativo
e Financeiros

D-Invest
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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Anexo IV
Fechamento da Carteira e APR

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

1

2

2.1

Atividade
Recebimento dos extratos
bancários referente ao mês
anterior dos fundos que estão
com recursos do RPPS
investidos e das contas
bancárias.
Conferencia dos extratos com as
informações de movimentações
realizadas e dos dados de
valores de cotas através da CVM
Se os extratos estão corretos,
enviam-se os mesmos para o email da consultoria contratada e
para a contabilidade

Responsáveis
Diretoria de
Investimentos

Detalhamento

Prazo o prazo até o 5º dia útil para
solicitar todos os extratos.

Diretoria de
Investimentos

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

3

Receber e conferir os extratos.

4

Alimentar o sistema e fazer o
fechamento da carteira;

5

Conferir as APRs com as
movimentações realizadas

5.1

5.2

6

7

Se os dados estiverem corretos,
preencher os dados para
emissão da APR diretamente no
sistema.

Caso os dados não estejam
corretos, solicitar correção dos
saldos das APRs e retorna-se à
etapa 4
Assinatura das APR´s pelos
seguintes responsáveis pela
movimentação: Proponente,
Responsável pela operação e
Gestor/autorizador
Digitalização das APR´s
assinadas pelos responsáveis
pela movimentação

Data: 16/04/2021
Versão 1.0

Diretoria de
Investimentos

Consultoria de
Investimentos
Consultoria de
Investimentos
Diretoria de
Investimentos

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.

Diretoria de
Investimentos

Responsáveis pela
movimentação
Diretoria de
Investimentos

8

Arquivamento das APR´s
juntamente com a documentação
comprobatória

Diretoria de
Investimentos

9

Envio das APR´s e documentos
comprobatórios para publicação
no site do IpojucaPrev

Diretoria de
Investimentos

Anexar a seguinte documentação
comprobatória: Ofícios de solicitação de
realocação de recursos e lâminas com
histórico de rendimento dos fundos

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
VALOR (R$):

TIPO DE OPERAÇÃO:

Nº / ANO:

DATA:
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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(081) 3551-0981 | 3551-2523

(081) 3551-0981 | 3551-2523
@ipojucaprev
@ipojucaprev
www.ipojucaprev.Ipojuca.pe.gov.br
www.ipojucaprev.Ipojuca.pe.gov.br
ouvidoria@ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br
Acesse pelo ouvidoria@ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br
Site do IpojucaPREV ou Aplicativo

Acesse pelo Site do IpojucaPREV ou Aplicativo
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