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ATA N° 09/2021 

 

Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2021, realizada no dia 30 de setembro de 

2021; 

 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas foi realizada por meio de 

videoconferência pela plataforma Teams e link (https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NjExZjY2MTItZmFkMi00OTU4LWE5NzUtNTgxZjY3NzU1NWFi%40thread.v2/0?context=

%7b%22Tid%22%3a%22f74a50fa-43bc-4866-80ed-ed7ca5f2e3e2%22%2c%22Oid%22%3a%22e76969b1-

253e-4507-9d84-e377aa507506%22%7d) repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos 

colegiados do IpojucaPrev, a nona reunião ordinária do Conselho Deliberativo do ano de dois mil e vinte e 

um.  A reunião foi realizada virtualmente, mesmo que, as novas medidas de convívio com o retorno gradual 

das atividades sociais e econômicas permitissem a realização de reuniões presenciais e similares com 

limitação de capacidade de pessoas, conforme estabelecido no Decreto nº 51.261, de 27 de Agosto de 2021, 

que altera o Decreto nº 50.924, de 02 de julho de 2021, que regulamenta, no Estado de Pernambuco, as 

regras relativas às medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus, conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020. 

 

Desta forma estiveram on-line na reunião:  

 

Matheus Crisóstomo e Jonathas Oliveira, representantes da empresa Lema Economia e Finanças; o 

Presidente do Conselho Deliberativo, Anderson Jofre Gomes Da Silva e os demais membros titulares e 

suplentes do Conselho Deliberativo: Paula Deize Gomes Do Nascimento, Maria De Lourdes Celestino Muniz 

De Souza, Joaldo José da Silva e Marcelo Ricardo De Santana; o Presidente do Conselho Fiscal, Márcio 

Fernando Soares da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: Marcos Paulo 

Alves Cavalcanti De Oliveira, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras, Jimmy De Lima Pessoa, Severino Paulo 

da Fonseca e João Luiz da Silva; o Presidente do Comitê de Investimentos, Tacyto Themystocles Morais De 

Azevedo e os seguintes membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos: Anderson Jofre Gomes 

Da Silva, Agrinaldo Araújo Júnior, Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza e Aline Melo De Freitas; o 

Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos Sr. Marcelo Marinheiro; o 

Presidente Executivo do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos Sr. Helton Ferreira; a 

Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev, Lays Fernanda Macário e a Diretora Administrativa e 

Financeira do IpojucaPrev, Alcione Peixoto. 

 

Destaca-se que com o objetivo de externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e priorizando 

sempre o continuo desenvolvimento do IpojucaPrev e consequentemente da diretoria de investimentos, foram 

convidados todos os membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Com o 

quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada e conduzida pelo Diretor de Investimentos, Sr. Marcelo 

Marinheiro, que primeiramente agradeceu a participação dos membros, mesmo diante da situação 

emergencial devido à pandemia gerada pelo novo coronavírus. A reunião teve como objetivo principal 

informar e deliberar sobre fatos relevantes referentes à Diretoria de Investimentos e demais atividades 

pertinentes do IpojucaPrev, visando à maior transparência e o melhor desempenho da autarquia, contendo as 

seguintes pautas: 

 

01 – Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento - 

Agosto/2021; 

02 – Proposta de Alocação para Outubro/2021; 

03 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento; 
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04 – Resultado da Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL – FIP MULTIESTRATÉGIA - 

CNPJ Nº 12.312.767/0001-35; 

05 – Atualização Sobre o Processo de Certificação do Pró-Gestão; 

06 – Definição dos Critérios nos Relatórios Produzidos pelo Controle Interno do RPPS (Pró-Gestão); 

07 – Exigências da Portaria Nº 9.907, de 14 de abril de 2020; 

07. 1 – Cursos para as Certificações Vigentes; e  

08 – Prestação de Contas de Agosto/2021 – Diretoria Administrativa e Financeira e Presidente. 

 

O Sr. Marcelo Marinheiro começou fazendo uma breve apresentação de todos os assuntos que seriam 

expostos ao decorrer da reunião, conforme as pautas que tinham sido enviadas previamente por e-mail, 

juntamente com os documentos pertinentes. 

 

01 – Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento - 

Agosto/2021: A pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro, em conjunto com o Sr. Matheus Crisóstomo 

da empresa Lema. Primeiramente, foi feita uma apresentação sobre o cenário econômico e político externo e 

interno e como esses fatos impactaram os fundos de investimentos contidos na carteira, além de evidenciar 

as expectativas do mercado para o futuro, seguindo as perspectivas dos analistas. A sinalização de início do 

tapering (programa de redução de estímulos monetários) por parte do Federal Reserve foi o principal evento 

que abalou os mercados internacionais. Em discurso no evento de Jackson Hole, Jerome Powell destacou 

que o Banco Central americano pode começar a reduzir o programa de compra de ativos, que no momento 

gira em torno de US$ 120 bilhões mensais, ainda em 2021. Contudo, ele condicionou a retirada de estímulos 

à retomada da economia. Os dados de atividade econômica mostram que os Estados Unidos continuam sua 

trajetória de crescimento. O PIB cresceu à taxa anualizada de 6,6% no 2º trimestre de 2021, resultado 

levemente abaixo da expectativa do mercado de 6,7%. Já o CPI (índice de preços ao consumidor) apresentou 

alta de 0,5% em julho na comparação com o mês anterior. As condições econômicas se deterioraram na 

Europa com o aumento da inflação e desaceleração da Zona do Euro devido ao avanço da variante delta. A 

inflação anualizada ao consumidor na Zona do Euro acelerou para 3,3% ante 2,2% em julho, bem acima das 

expectativas de 2,7% e da meta de 2% do BCE. O PMI composto caiu de 60,2 em julho para 59,5 em agosto, 

porém o resultado ainda permanece bem acima dos 50 pontos, o que indica que a economia ainda está em 

expansão. Na China, a economia mostra mais sinais de desaceleração com o aumento da inflação ao 

produtor e surtos da variante delta. O PMI oficial da indústria recuou de 50,4 para 50,1 em agosto, já o PMI 

de serviços apresenta contração ao atingir 47,5 pontos, abaixo da marca de 50 pontos. Esse cenário é 

resultado da forte elevação da inflação ao produtor, que atingiu o patamar de 9% em julho na taxa 

anualizada, representada, principalmente, pela elevação do preço dos commodities, o que afeta fortemente 

as margens do setor industrial. No setor de serviços, os maiores desafios foram os novos surtos de Covid-19 

juntamente com a nova política do governo chinês de tolerância zero com a pandemia. O dólar manteve forte 

volatilidade no último período com máxima de R$ 5,40 e finalizando o mês a R$ 5,14, dessa forma, 

revertendo parte da sua valorização no ano de 2021. O cenário nacional ficou marcado pela deterioração dos 

fundamentos político-econômicos resultantes do agravamento da crise hídrica, choque entre poderes e 

aceleração da inflação.  O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu elevar a Selic de 4,25% para 5,25% 

e acrescenta que na próxima reunião deve haver um novo aumento de 1 p.p. Os analistas do mercado já 

estimam que a taxa deve encerrar 2021 entre 7,5% e 8%. Com o agravamento da crise hídrica, a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) elevou a bandeira tarifária de R$ 9,49 para R$ 14,20 pelo consumo de 

100 kWh. Esta decisão eleva a expectativa para o IPCA em 2021, com o Focus ampliando para 7,58% ante 

6,88% do mês passado, acima do teto da meta de 5,25% estabelecido pelo CMN. O IPCA, divulgado no 

último dia 9 pelo IBGE, demonstra uma elevação de 0,87% no mês de agosto frente a 0,96% em julho. O 

índice já acumula 5,67% em 2021 e 9,68% nos últimos 12 meses. A expectativa do mercado era de alta de 

0,71% na comparação mensal.  O Produto Interno Bruto brasileiro divulgado pelo IBGE, apresentou redução 

de 0,1% no 2º trimestre de 2021 comparado ao trimestre anterior. Comparando com o mesmo período do ano 

passado, o PIB evoluiu 12,4%. O resultado frustrou as expectativas do mercado, que esperava crescimento 
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de 0,2% na comparação trimestral. A PNAD Contínua medida pelo IBGE demonstrou recuo no desemprego 

de 14,7%, no trimestre móvel de abril a junho de 2021, para 14,1% no trimestre móvel de janeiro a março de 

2021, melhor que os 14,4% esperados pelos analistas. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED) também apresentou melhora ao registrar abertura de 316.580 vagas formais de trabalho contra 

expectativa de 250.000. No campo político, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma do Imposto de 

Renda por 398 votos a 77. A reforma ainda é criticada por empresários dos mais diversos setores da 

economia que afirmam que a carga tributária sobre as corporações vai aumentar, trazendo menos 

competitividade e diminuindo a atratividade dos investimentos. O texto segue para votação no Senado.  A 

curva de juros manteve sua trajetória de abertura nas pontas média e longa, movida pelo risco político 

evidenciado com o forte choque entre os três poderes, indicando uma menor probabilidade de novas 

reformas econômicas serem aprovadas e de que o governo não consiga cumprir com o teto de gastos. Dessa 

forma, as taxas já superam 10%. O último boom de commodities ocorreu entre 2000 e 2014 devido à 

demanda da China, neste período, o Brasil foi beneficiado apresentando crescimento do PIB de 6,1% em 

2007 e 7,5% em 2010. O Ibovespa, por ser formado por uma carteira teórica que aloca 38% do índice em 

commodities, possuiu nesse período uma apreciação superior a 192% contra 40% do S&P 500. Atualmente, 

percebe-se uma retomada da atividade econômica mundial reprimida pelo coronavírus. Embora haja melhoria 

das economias e aumento da demanda por commodities, ainda é cedo para dizer se as altas dos preços 

desses bens se sustentarão por longos períodos, ou trata-se apenas de um movimento de curto prazo. 

Analisando as principais empresas do Ibovespa voltadas para o mercado de commodities, Vale e Petrobrás 

possuem participação de 11% no índice cada uma. A Petrobrás teve uma elevação de 28,5% na receita 

líquida devido ao aumento do preço do petróleo e pelos maiores volumes de vendas. A Petrobrás está sendo 

negociada a um múltiplo EV/EBITDA de 3,76x. Qualquer variação negativa do preço do brent eleva esse 

múltiplo, o que tende a aumentar a quantidade de anos para se reaver o investimento. No caso da Vale, a 

forte alta do minério de ferro, que chegou a ultrapassar US$ 200/dmt, e a capacidade de atingir a produção 

estipulada nas projeções da empresa, entre 315 e 335 milhões de toneladas, trouxeram forte valorização a 

companhia, porém, a maior parte dos ganhos do ano foram perdidos após forte atuação do governo chinês 

para conter a especulação em torno do minério de ferro, que já se encontra em patamar abaixo de US$ 

150/dmt. Portanto, visto que temos entendimento de lenta retomada econômica, o cenário para as 

commodities ainda é indefinido dado os desafios ainda presentes nas principais economias mundiais. Além 

disso, Vale e Petrobrás não apresentaram perspectivas animadoras que justifiquem o retorno dos 

investimentos à Bolsa e os outros setores mais voltados para o mercado interno estão sob pressão com a 

elevação da inflação e o alto nível de desemprego. Dessa forma, mantemos recomendação neutra para bolsa 

brasileira. Os índices de renda fixa seguem pressionados pela abertura da curva de juros, sendo que aqueles 

de prazos mais longos apresentam maior rentabilidade negativa no mês de agosto. O Global BDRX segue 

como maior destaque com apreciação de 2,28%. Dado o atual cenário e acompanhamento dos comitês de 

investimentos, acreditamos que a inflação deva continuar em patamares elevados, exigindo um maior esforço 

do Banco Central na ancoragem das expectativas para acomodação dos preços. É necessário ressaltar que 

as instabilidades políticas e institucionais ocasionadas pelos últimos acontecimentos podem  trazer piora ao 

cenário. Apesar disso, deve haver desaceleração e encerrar o ano em torno de 8%, ainda acima da meta de 

3,75% e do seu limite superior de 5,25% estabelecida pelo CMN. Depois do cenário econômico, foi 

apresentada a carteira no mês de agosto, a posição dos investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua 

carência, o saldo no final de agosto, a participação do fundo previdenciário sobre o total das aplicações do 

fundo de investimentos, a quantidade de cotas, a relação entre o investimento no fundo e a participação 

sobre o patrimônio líquido do FUNPREI e o seu enquadramento de acordo com as Resoluções CMN 

3.922/4.392/4.604/4965 e a política de investimento do IpojucaPrev. Também foi mostrada a distribuição por 

segmento, por artigo/resolução, por instituição gestora, por administrador e subsegmento, o retorno dos 

investimentos, a volatilidade dos ativos, e as rentabilidades dos seus respectivos benchmarks, o retorno dos 

investimentos após as movimentações de aplicações e resgates no mês de agosto, das aplicações e resgates 

que foram feitos, o saldo atual, o retorno mensal e anual tanto da carteira como da meta atuarial, o GAP entre 

elas e o VaR, a evolução patrimonial  do FUNPREI, os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade 
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mensal da carteira do FUNPREI de - 0,80% e da meta atuarial de 1,34%. Também foram apresentados os 

dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade anual da carteira do FUNPREI que finalizou o mês de 

agosto com um desempenho acumulado no ano de 0,39% contra a meta atuarial de 9,43%. Além disso, 

também foi demonstrada a evolução patrimonial no período de 2019 até agosto de 2021 e as aplicações e 

resgates que foram realizados no mês de agosto de 2021. A seguir foi exposto o patrimônio líquido do 

FUNPREI, demonstrando a sua liquidez de forma monetária, detalhando os fundos com liquidez até 30 dias, 

de 30 a 365 dias, acima de 365 dias e o valor na carteira dos fundos estressados. Visando acompanhar o 

desempenho dos ativos, foi demonstrada a composição da carteira comparando alguns indicadores de risco x 

retorno dos ativos, subdivididos pelos benchmarks. Foram demonstrados os seguintes dados que estavam 

previstos para serem acompanhados pela Política de Investimento vigente: Nome dos fundos; o retorno dos 

investimentos no mês; a volatilidade; o VaR; índice Sharpe; índice Treynor; retorno histórico dos 

investimentos, comparando o retorno em diversas janelas (no ano, 3, 6, 12, 24 e 36 meses). No Relatório de 

Acompanhamento da Política de Investimentos, constam as análises detalhadas dos dados encontrados 

nessas tabelas de risco x retorno, além de diagramas de dispersão dos ativos em relação aos seus 

benchmarks. O Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos foi aprovado por 

unanimidade pelos membros presentes do Comitê de Investimentos e foi encaminhado para deliberação do 

Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Deliberativo presentes na reunião 

aprovaram por unanimidade o relatório. 
 

02 – Proposta de Alocação para Outubro/2021: Diante do cenário abordado anteriormente, foi apresentado 

um estudo realizado em parceria pela Diretoria de Investimentos com a Consultoria Lema, no qual foram 

apresentadas algumas propostas de alteração na carteira. Ressaltamos que o estudo de alocação tomou 

como base a posição dos investimentos do FUNPREI do final de agosto de 2021 em conjunto com as 

movimentações realizadas durante o mês de setembro de 2021, assim, poderão ter valores defasados por 

conta de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira. 

 

RESGATES 

CNPJ FUNDO VALOR ENQUADRAMENTO 

 

REPASSE PREVIDENCIÁRIO R$   1.800.000,00 

  

APLICAÇÕES 

CNPJ TÍTULOS PÚBLICOS VALOR ENQUADRAMENTO 

09.093.819/0001-15 ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RF I R$  1.800.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'b' 

 

GATILHO DE COMPRA PARA APLICAÇÕES FUTURAS 

GATILHO DE COMPRA TÍTULOS PÚBLICOS VALOR ENQUADRAMENTO 

Para os próximos meses, fica pré-

aprovada a compra de Títulos 

Públicos quando o mercado 

remunerar no mínimo 95% da meta 

atuarial 

A composição da carteira de 

Títulos Públicos Federais 

deverá estar de acordo com o 

Estudo de ALM 

O valor dos 

investimentos 

deverá respeitar o 

limite de até 20% 

do PL do FUNPREI 

Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

 

A alocação proposta para o mês de Outubro foi feita levando em consideração o estudo ALM. A sugestão foi 

de aumentar a exposição em fundos IMA-B 5, de acordo com o que tava previsto no ALM, além de proteger a 

carteira da recente alta nas projeções de inflação. Além disso, é um indicador com vencimento mais curto 

dentro da família dos fundos IMA-B. Para a escolha do Fundo a ser alocado, foi apresentada também a 

comparação dos indicadores de risco e retorno dos fundos escolhidos para aplicação, em comparação a 

outros que tenham mesmas características de outras instituições credenciadas. Por serem fundos passivos, 

que procuram acompanhar a variação do IMA-B 5, o desempenho dos fundos foram bem parecidos, mas o 
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Itaú Institucional IMA-B 5 FIC RF I e o BB IMA-B 5 FIC RF Previdenciário LP tiveram desempenhos 

levemente superiores aos demais nas janelas de tempo analisadas. Considerando o critério de menor taxa de 

administração em relação aos seus concorrentes, a proposta de alocação foi pela aplicação no Itaú 

Institucional IMA-B 5 FIC RF I. A proposta foi aceita pela unanimidade dos membros do Comitê de 

Investimentos presentes e seguiu para análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Os membros 

do Conselho Deliberativo presentes na reunião aprovaram por unanimidade a alocação de recursos. 

 

Foi informado que, conforme deliberação da última reunião do Comitê de Investimentos, foi realizada a 

compra inicial de 10% do Patrimônio Líquido nas proporções projetadas pelo ALM. Conforme explicado na 

sua elaboração e apresentação,  o estudo de ALM, visando à mitigação de riscos de resgate antecipado dos 

Títulos Públicos, limitou o percentual de compra direta em 20% do Patrimônio Líquido e fez o casamento dos 

vencimentos dos papéis com o vencimento das obrigações futuras do RPPS. Para aproveitar os momentos 

de abertura da curva, com agilidade na tomada de decisão e sem a necessidade de ter que esperar uma 

nova reunião do comitê de investimentos, que poderia fazer com que se perdessem oportunidades, a 

proposta de alocação também sugeriu que fosse aprovado um gatilho para compra direta de Título Público 

Federal, desde que a taxa paga pelas NTN-B´s atinjam 95% da meta atuarial. Foi explicado novamente que o 

ALM indicou que fossem comprados diretamente as NTN-Bs, fazendo a marcação na curva, evitando a 

volatilidade de mercado, em conformidade com o §2 do art. 16 da Portaria 402/2008. O fato dos títulos serem 

marcados na curva significa que eles serão rentabilizados diariamente, conforme as taxas previamente 

acordadas no momento da compra, sem sofrer impacto da variação diária do seu preço de negociação. A 

estratégia foi explicada e foi deixado claro que esses Títulos devem ser mantidos em carteira até as suas 

respectivas datas de vencimentos. Caso sejam resgatados antes do vencimento, estes serão negociados a 

partir da marcação a mercado, tendo, portanto seu preço ajustado ao do dia em que for efetivado, podendo a 

Autarquia resgatar o investimento obtendo uma rentabilidade mais baixa ou mais alta que a previamente 

acordada. O gatilho para compra direta de Título Público Federal ao remunerar no mínimo 95% da meta 

atuarial foi aceita pela unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos presentes e seguiu para 

análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Deliberativo presentes na 

reunião aprovaram por unanimidade o gatilho para compra direta de Título Público Federal. 

 

 

03 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento: Antes da realização de 

qualquer aplicação é necessário que as Instituições Financeiras e seus respectivos produtos de investimento 

sejam devidamente credenciadas perante o IpojucaPrev, com aprovação do Comitê de Investimentos e 

análise dos Conselhos para que assim possa ser verificado e analisado detalhadamente as condições de 

segurança, rentabilidade, solvência e liquidez previstas na Resolução CMN nº 3.922/2010 e os demais 

critérios como: atos de registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores 

Mobiliários ou órgão competente quando aplicável; observação de elevado padrão ético das empreses e 

regularidade fiscal e previdenciária das instituições que visam receber as aplicações dos RPPS seguindo as 

Portarias MPS nº 519/2011, MPS nº 170/2012 e MPS nº 440/2013. No âmbito do Município, a 

regulamentação é feita pelos seguintes documentos: Portaria nº 119, de 09 de novembro de 2017 (atualizada 

pela Portaria nº, 69 de 02 de Junho de 2021) e a Portaria nº 70, de 02 de Junho de 2021. No mês de 

setembro foram passados os documentos jurídicos, financeiros, fiscais e técnicos das seguintes instituições e 

seus fundos, para análise dos Órgãos Colegiados: 

 

CNPJ INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO CATEGORIA 

01.522.368/0001-82  BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.  
Administrador / 

Custodiante  
Art. 15 

02.562.663/0001-25 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL 

LTDA 
Gestor 

Demais Adm. e 

Gestor 
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13.426.885/0001-37 
MAGNA - AGENTE AUTONOMO DE 

INVESTIMENTOS S/S LTDA 
Distribuidor  Distribuidor 

62.285.390/0001-40 
SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA 

S/A* 

Administrador / 

Gestor  

Demais Adm. e 

Gestor 

  

Depois de terem suas documentações analisadas com cuidado e maiores informações/esclarecimentos 

serem repassados na reunião, a atualização e os novos credenciamentos das instituições acima citadas e 

seus respectivos fundos de investimentos foram aprovados pelo Comitê de Investimentos, tal ato seguiu para 

análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Deliberativo presentes na 

reunião aprovaram por unanimidade a atualização e os novos credenciamentos. 

 

04 – Resultado da Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL – FIP MULTIESTRATÉGIA - 

CNPJ Nº 12.312.767/0001-35: Instalação, Participações e Forma de Realização:  Assembleia declarada 

instalada às 11 horas do dia 03 de setembro de 2021, com a participação de cotistas, representantes do BNY 

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“BNY 

Mellon” ou “Administrador”) e representantes da QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. 

(“Queluz” ou “Gestor”), todos por vídeo e/ou teleconferência. Convocação: Convocação enviada por meio de 

correspondência e correio eletrônico aos cotistas em 11 de agosto de 2021, nos termos do Artigo 34 do 

Regulamento do FUNDO. Ordem do dia: I) Aprovação da alienação das ações detidas pela Tree Florestal na 

Remasa, nos termos da Proposta Remasa e do Parecer do Gestor anexo. II) Caso o item I seja aprovado, 

aprovar a prorrogação do prazo do Plano de Liquidação apresentado pelo Gestor, para que passe a prever o 

prazo de duração indicado para a finalização em 15 de janeiro de 2031. III) Caso o item I seja aprovado, 

aprovar a prorrogação do prazo de duração do FUNDO até 15 de janeiro de 2031, com a consequente 

alteração do Artigo 1º do Regulamento e manutenção dos registros das cotas em clearing (antiga CETIP e 

atual B3) pelo período do prazo do Plano de Liquidação do Fundo. IV) Caso o item III seja aprovado, a 

consolidação e implementação do novo Regulamento do Fundo, o qual irá vigorar partir da data de seu 

protocolo na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Quórum: Cotistas detentores de 85,56% (oitenta e 

cinco vírgula cinquenta e seis por cento) das cotas subscritas do FUNDO, que encaminharam manifestações 

de voto escritas, as quais se encontram depositadas na sede do Administrador. Todas as ordens do dia foram 

aprovadas pelos cotistas. Foi relembrado que, de acordo com a reunião extraordinária do Comitê de 

Investimentos, ocorrida no dia 01 de Setembro de 2021, e que contou com a participação de membros do 

Conselho Deliberativo e Fiscal, representantes da Queluz e da Lema Consultoria, o Comitê de Investimentos 

do Ipojucaprev tinha votado pela aprovação das pautas da Assembleia Geral de Cotistas. 

 

05 – Atualização sobre o processo de certificação do Pró-Gestão: O IpojucaPrev continua no aguardo do 

Relatório de Pré-auditoria que será enviado pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil – ICQ Brasil. A 

Pré-auditoria com a análise documental aconteceu nos dias 08 e 09 de Setembro de 2021. O Grupo de 

Trabalho do Pró-Gestão se encontra em contato com a ICQ e solicitando o relatório, uma vez que a auditoria 

de certificação está agendada para os dias 28 e 29 de Outubro de 2021. 

 

06 – Definição dos Critérios nos Relatórios Produzidos pelo Controle Interno do RPPS (Pró-Gestão): 

Conforme exposto pelo  Manual do Pró-Gestão RPPS em sua versão 3.2 aprovada na reunião da Comissão 

de Credenciamento e Avaliação dos dias 16/12/2020 e 04/03/2021 e pela portaria SPREV nº 3.030, de 15 de 

março de 2021, publicada no DOU nº 51, de 17/03/2021, com vigência a partir do dia 1º de abril de 2021. “O 

Conselho Deliberativo do RPPS deverá definir os critérios que serão observados nos relatórios produzidos 

pelo controle interno do RPPS, que permitam aferir a sua qualidade, relacionados à abrangência dos 

assuntos a serem objeto de verificação, bem como a sua funcionalidade, repercussão e alcance.” Ainda de 

acordo com o manual, para o nível II de aderência, o Instituto deve comprovar: "Existência na estrutura 

organizacional do ente federativo, de área comum de controle interno que atenda ao RPPS, com emissão de 

relatório semestral que ateste a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas e de todas as ações 
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atendidas na auditoria de certificação, bem como acompanhar as providências adotadas pelo RPPS para 

implementar as ações não atendidas. Deverão ser capacitados pelo menos 2 (dois) servidores do ente." O 

Grupo de trabalho para implantação do Pró-gestão está em contato com a Controladoria Geral do Município, 

para emissão do relatório referente ao 1º semestre de 2021 e para a implantação de uma rotina semestral de 

acompanhamento dos processos internos. Foi informado que os setores já mapeados e manualizados do 

Ipojucaprev e que serão acompanhados são: Concessão de aposentadorias; Concessão de pensão; Revisão 

de aposentadoria; Revisão de pensão; Gestão da folha de pagamento dos benefícios;  Procedimentos para 

criação de cópias de segurança; Controle de acesso físico e lógico; Elaboração e aprovação da política de 

investimentos; Credenciamento das instituições e fundos de investimento; Fechamento da carteira e 

autorização para aplicação e resgate (APR); Movimentação da carteira. Foram encaminhados os documentos 

comprobatórios dos referidos processos para que a Controladoria Geral do Município possa analisar a 

aderência ao que foi manualizado e mapeado. Além disso, como forma de acompanhar a implantação do pró-

gestão no Ipojucaprev, o grupo de trabalho vem conversando com os auditores da Controladoria Geral do 

Município para que estes possam analisar o atendimento dos pré-requisitos impostos pelo edital do 

programa. Os membros presentes do Conselho Deliberativo aprovaram que os relatórios semestrais de 

Controle Interno iriam acompanhar estes requisitos, tanto na implantação do pró-gestão como na manutenção 

dos critérios, fazendo com que os requisitos cumpridos sejam mantidos e que, em caso de possíveis critérios 

que não venham a ser atendidos, sejam acompanhadas as providências tomadas para o atendimento dos 

mesmos.  

 

07 – Exigências da Portaria Nº 9.907, de 14 de abril de 2020: Foi salientado novamente aos membros dos 

órgãos colegiados, as exigências regulamentadas pela Portaria 9.907, de 14 de Abril de 2020, que tinham 

sido exigidas a partir do art. 8º-B da Lei 9.717/1998. Em que os dirigentes da unidade gestora, os membros 

dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e do Comitê de Investimentos do RPPS deverão comprovar, como 

condição para ingresso ou permanência nas respectivas funções, não terem sofrido 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. Tal comprovação se dá a partir de assinatura de uma 

declaração e da apresentação de Certidões Negativas, que deverão ser atualizadas a cada 2 anos. Além 

disso, a referida portaria também regulamenta a Lei 9.717/1998, fazendo a exigência de que 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. Foi informado novamente que a Secretaria de Previdência 

publicou a versão 1.0 do Manual de Certificação Profissional dos RPPS, no qual foram expostas as 

certificações que serão criadas nos próximos meses e as suas principais informações. o Sr Marcelo 

Marinheiro aproveitou para parabenizar a Conselheira Gabriela farias e o membro do Comitê de 

Investimentos Diego Sostenes pela recente aprovação na certificação CGRPPS. 07.1 – Cursos para as 

certificações exigidas pela referida Portaria: Foram apresentados cursos para certificação CGRPPS 

oferecidos por: LEMA Educação; Epci Educação; XP Investimentos Educação RPPS.  

 

08 – Prestação de Contas de Agosto/2021 – Diretoria Administrativa e Financeira e Presidente: A Dirª 

Administrativo Financeira, Alcione Pontes, juntamente ao Presidente Executivo do IpojucaPrev, Sr. Helton 

Ferreira, fizeram a prestação de contas e apresentação de dados quantitativos e informações do RPPS 

referentes ao mês de agosto de 2021, com os totais de despesas, contribuições previdenciárias e receitas 

orçamentárias do FUNPREI, bem como o demonstrativo de acompanhamento da taxa administrativa do 

IpojucaPrev do mês apresentado. O Presidente Executivo do IpojucaPrev, Sr Helton Ferreira, aproveitou para 

informar que Ipojuca-PE atingiu a classificação “B” no ISP (Índice de Situação Previdenciária). Com isso, o 

FUNPREI esteve entre os 19 RPPS´s do Nordeste com essa nota e os 5 de Pernambuco. Salientou-se que 

na região Nordeste não teve nenhum RPPS com ISP "A". Nas edições de anos anteriores, o ISP de Ipojuca 

havia sido nota "C". Também foi informado que houve a reunião do secretariado para apresentação da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias do Município. O Presidente informou que o Ipojucaprev foi bastante elogiado e que 
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a proposta enviada foi aprovada sem alterações pela equipe técnica da Prefeitura. Além disso, foi solicitada 

reunião com o Gabinete da Prefeita para tratar sobre o Recadastramento de servidores inativos e 

pensionistas para poder enviar o e-Social. Já há uma reunião marcada para próxima semana para tratar 

sobre o projeto de reforma previdenciária, instituição do Regime de Previdência Complementar, JETON e 

demais assuntos pertinentes do IpojucaPrev. Foi assinado o novo termo do COMPREV. A Conselheira Paula 

questionou sobre o andamento da efetivação do convênio de plano de saúde para os aposentados e 

pensionistas. O Sr Helton Ferreira informou que está em contato com o Hapvida para saber sobre a 

possibilidade de inclusão dos aposentados e pensionistas do  FUNPREI no convênio da Prefeitura, caso não 

seja possível, será feito um contrato separado. Por fim, o Presidente aproveitou para parabenizar os 

conselheiros certificados recentemente. 

 

Os anexos pertencentes da ata são: 

 

01. Relatório Analítico de Investimentos – agosto de 2021; 

02. Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos - agosto de 2021; 

03. Apresentação dos resultados de agosto de 2021;  

04. Proposta de alocação para outubro de 2021; 

05. Ata da Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL – FIP MULTIESTRATÉGIA - CNPJ Nº    

___12.312.767/0001-35 

06. Manual do Pró-Gestao RPPS - Versão 3.2 Formatada; 

07. Apresentação da Diretoria ADM Financeira; 

08. Balancete de Receita e Despesas FUNPREI – agosto 2021; 

09. Balancete de Receita e Despesas IpojucaPrev – agosto 2021; 

10. Apresentação da Diretoria de Investimentos. 

 

 

 

 

Composição Do Conselho Deliberativo 

Nome Matrícula  Membro  

Anderson Jofre Gomes Da Silva 66615/1 Titular  

Moises Barbosa Campos 566/1 Suplente 

Paula Deize Gomes Do Nascimento 1098/1 Titular  

Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza  1081/1 Suplente 

Marcos Bastos Lins  180042/6 Titular  

Joaldo José Da Silva  180061/2 Suplente 

Adriano Marques De Assis Guerra 1104 Titular  

Marcelo Ricardo De Santana  67964/1 Suplente 

Ricardo Marlon De Oliveira Pereira 152 Titular  

José Ricardo Curato 1032 Suplente 

José Marcelo De Oliveira 782/1 Titular  

Sandra Regina De Souza Nascimento 337/1 Suplente 
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Relatório Analítico dos Investimentos 

em agosto de 2021

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

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/08/2021

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

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+3 Não há 44.895.548,37 13,66% 585 0,51% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC... D+0 16/05/2023 2.179.271,44 0,66% 51 0,63% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE... D+0 15/08/2022 1.337.993,72 0,41% 95 0,26% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... D+0 15/08/2022 200.930,35 0,06% 165 0,08% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... D+0 15/08/2024 2.108.279,25 0,64% 92 0,50% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... D+0 15/08/2022 1.569.516,84 0,48% 45 0,79% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA D+1 Não há 1.230.008,83 0,37% 167 0,45% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/2024 1.507.394,15 0,46% 6 4,09% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... D+0 16/08/2024 3.343.368,00 1,02% 105 0,75% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 15/08/2024 2.158.929,75 0,66% 74 0,16% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... D+0 15/08/2030 3.180.178,14 0,97% 24 1,46% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA D+0 Não há 44.764.507,19 13,62% 976 0,29% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... D+0 Não há 14.218.106,22 4,33% 1.048 0,12% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 27.962.034,02 8,51% 1.278 0,40% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP D+2 Não há 21.376.843,45 6,51% 13.718 2,16% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP D+2 Não há 13.208.313,55 4,02% 1.611 5,83% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+4 Não há 21.286.389,42 6,48% 195 1,58% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA D+0 Não há 140.731,39 0,04% 302 0,02% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP Não se ... Não se aplica 8.077,12 0,00% 23 37,24% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES D+4 Não há 7.376.567,43 2,25% 1.428 0,34% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
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Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2021)

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/08/2021

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

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+4 ou ... Não há 8.209.159,81 2,50% 5.899 0,30% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES D+4 Não há 5.835.583,89 1,78% 11.994 0,52% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES D+33 Não há 8.004.760,09 2,44% 174 0,75% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES D+15 Não há 6.302.573,96 1,92% 5.392 0,53% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES D+24 Não há 4.916.398,02 1,50% 36.178 0,12% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES D+4 Não há 4.739.174,80 1,44% 7.609 0,72% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES D+32 Não há 8.729.057,16 2,66% 325 2,44% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP D+1 Não há 14.633.232,93 4,45% 18.650 0,48% Artigo 8º, Inciso III

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP D+4 Não há 14.886.990,51 4,53% 16.119 0,78% Artigo 8º, Inciso III

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP Não se ... Não se aplica 2.698.850,42 0,82% 21 1,97% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '

CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP Não se ... Não se aplica 0,01 0,00% 0,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP Não se ... Não se aplica 85.030,49 0,03% 33 0,43% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '

SINGULARE FII - REIT11 Não se ... Não se aplica 2.041.026,14 0,62% 8,63% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 S/Info Não se aplica 2.253.874,33 0,69% 4,82% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE... D+6 du Não há 4.209.481,60 1,28% 8.534 0,63% Artigo 9º - A, Inciso II

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO... D+5 Não há 3.153.352,05 0,96% 16.491 0,20% Artigo 9º - A, Inciso II

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I D+4 Não há 23.817.235,60 7,25% 478 0,74% Artigo 9º - A, Inciso III

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS D+0 21,95 0,00% 0,00% DF - Artigo 6º

Total para cálculo dos limites da Resolução 328.568.770,44

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 21,95 Artigo 6º

PL Total 328.568.792,39
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Artigos - Renda Fixa Resolução Carteira $ Carteira
Estratégia de Alocação - 2021

GAP 
Superior

Inf Alvo Sup

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 5,00% 100,00% 328.568.770,44

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 100,00% 185.241.223,27 56,38% 40,00% 50,00% 100,00% 143.327.547,17

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c ' 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 100,00% 328.568.770,44

Artigo 7º, Inciso II 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 16.428.438,52

Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' 60,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 60,00% 197.141.262,26

Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' 60,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 197.141.262,26

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 40,00% 21.427.120,81 6,52% 0,00% 5,00% 40,00% 110.000.387,37

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b ' 40,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 131.427.508,18

Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' 20,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 65.713.754,09

Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' 15,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 15,00% 49.285.315,57

Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b ' 15,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 49.285.315,57

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' 5,00% 8.077,12 0,00% 0,00% 1,00% 5,00% 16.420.361,40

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 5,00% 16.428.438,52

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 16.428.438,52

Total Renda Fixa 100,00% 206.676.421,20 62,90% 40,00% 65,00% 570,00%

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

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2021

RENDA FIXA 206.676.421,20

RENDA VARIÁVEL 90.712.279,99

EXTERIOR 31.180.069,25

Página 3 de 18 LEMA Economia & Finanças 
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE 

CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886D4Sign 3d43aa87-6a07-4204-a758-db58390c9f1a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Artigos - Renda Variável Resolução Carteira $ Carteira
Estratégia de Alocação - 2021

GAP 
Superior

Inf Alvo Sup

Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' 30,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 30,00% 98.570.631,13

Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' 30,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 30,00% 98.570.631,13

Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 20,00% 54.113.275,16 16,47% 0,00% 18,00% 20,00% 11.600.478,93

Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b ' 20,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 20,00% 65.713.754,09

Artigo 8º, Inciso III 10,00% 29.520.223,44 8,98% 0,00% 5,00% 10,00% 3.336.653,60

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' 5,00% 2.783.880,92 0,85% 0,00% 1,00% 5,00% 13.644.557,60

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' 5,00% 4.294.900,47 1,31% 0,00% 1,00% 5,00% 12.133.538,05

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 16.428.438,52

Total Renda Variável 30,00% 90.712.279,99 27,61% 0,00% 28,00% 125,00%

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

GAP 
Superior

Inferior Alvo Superior

Artigo 9º - A, Inciso I 10,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 10,00% 32.856.877,04

Artigo 9º - A, Inciso II 10,00% 7.362.833,65 2,24% 0,00% 2,00% 10,00% 25.494.043,39

Artigo 9º - A, Inciso III 10,00% 23.817.235,60 7,25% 0,00% 4,00% 10,00% 9.039.641,44

Total Exterior 10,00% 31.180.069,25 9,49% 0,00% 7,00% 30,00%

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

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2021

7º I b 7º IV a 7º VII a 8º II a

8º III 8º IV a 8º IV b 9º A II

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

Gestão Valor % S/ Carteira % S/ PL Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 154.940.897,64 47,16 0,02

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 52.291.539,97 15,91 0,00

SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST... 48.053.388,96 14,63 0,16

BRADESCO ASSET MANAGEMENT 28.662.956,85 8,72 0,00

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO... 9.716.553,96 2,96 0,00

VINCI PARTNERS 8.004.760,09 2,44 0,00

XP ASSET MANAGEMENT 7.362.833,65 2,24 0,09

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS 6.302.573,96 1,92 0,34

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS 4.952.724,75 1,51 0,53

ITAÚ UNIBANCO 4.916.398,02 1,50 0,00

SINGULARE INVEST 2.049.103,26 0,62 0,05

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 1.230.008,83 0,37 0,02

PLURAL 85.030,49 0,03 0,00

LAD CAPITAL 0,01 0,00 -

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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos
Estratégia de Alocação - 2021

Limite 
Inferior (%)

Limite 
Superior (%)

Carteira $ Carteira %

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

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 185.241.223,27 56,38 40,00 100,00

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

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

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

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

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 21.427.120,81 6,52 0,00 40,00

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

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

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

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

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' 8.077,12 0,00 0,00 5,00

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

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

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

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

Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 54.113.275,16 16,47 0,00 20,00

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

Artigo 8º, Inciso III 29.520.223,44 8,98 0,00 10,00

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' 2.783.880,92 0,85 0,00 5,00

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' 4.294.900,47 1,31 0,00 5,00

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

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

Artigo 9º - A, Inciso II 7.362.833,65 2,24 0,00 10,00

Artigo 9º - A, Inciso III 23.817.235,60 7,25 0,00 10,00

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2021
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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - RENDA FIXA

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

125% do CDI (Benchmark) 0,54% 2,60% 1,37% 2,23% 3,41% 8,42% - -

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP 143,99% - 67,86% - - -89,57% - -

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) 0,26% 1,95% -0,23% 2,29% 5,08% 15,28% - -

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,19% 1,70% -0,15% 2,10% 4,83% 14,10% 1,13% 0,02%

IRF-M 1 (Benchmark) 0,37% 1,37% 0,77% 1,29% 2,24% 7,41% - -

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,34% 1,21% 0,70% 1,17% 2,00% 6,95% 0,15% 0,00%

IMA-B 5 (Benchmark) 0,15% 1,47% 0,05% 1,97% 4,77% 14,45% - -

SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP -0,52% -0,92% -1,23% 0,14% 1,56% 10,43% 2,02% 0,03%

IMA-B (Benchmark) -1,09% -2,17% -1,04% 0,19% 3,27% 10,12% - -

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,45% 3,32% 1,47% 3,04% 6,52% 12,96% 0,46% 0,01%

BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA -0,97% -1,93% -0,92% 0,28% 2,81% 8,99% 3,05% 0,05%

CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -2,66% -5,07% -3,15% -1,12% -2,09% 3,63% 4,29% 0,06%

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -2,66% -5,05% -3,15% -1,12% -2,07% 3,62% 4,29% 0,06%

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -3,83% -9,34% -3,69% -3,62% -3,76% -0,47% 6,00% 0,09%

IPCA (Benchmark) 0,87% 5,67% 2,38% 4,51% 9,68% 12,35% - -

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2021
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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - RENDA FIXA

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

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,30% 1,71% 0,03% 2,29% 4,37% 15,87% 0,93% 0,03%

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,24% 1,75% 0,55% 2,36% 4,93% 14,07% 0,93% 0,02%

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA -0,50% -1,50% -0,37% 0,04% 0,46% 6,52% 1,57% 0,03%

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA -1,45% -1,51% -2,22% -1,04% -0,01% 9,20% 1,87% 0,03%

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

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA 0,32% 1,44% 0,81% 1,28% 1,79% 4,84% 0,01% 0,00%

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

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,45% -1,37% -0,59% 0,09% 0,99% 7,11% 1,38% 0,03%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,46% 3,37% 1,49% 3,08% 6,59% 16,84% 0,47% 0,01%

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,45% 3,32% 1,46% 3,04% 6,53% 16,69% 0,47% 0,01%

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -2,62% -3,34% -2,18% -3,07% -0,31% -27,47% 4,19% 0,05%

SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP -1,75% -3,47% -2,67% -1,39% 1,98% 7,34% 4,02% 0,06%

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2021
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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - RENDA VARIÁVEL

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

IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark) 1,75% 12,90% 5,05% 9,99% 21,15% 37,13% - -

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP -0,30% 145,81% -3,89% 147,77% 136,75% -92,64% 0,00% 0,03%

IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark) 1,63% 11,88% 4,68% 9,22% 19,51% 33,44% - -

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP -0,08% -0,69% -0,24% -0,49% -1,21% 31,14% 0,00% 0,00%

IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark) 1,55% 11,20% 4,43% 8,71% 18,42% 31,01% - -

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

IDIV (Benchmark) -0,50% -0,20% -4,33% 10,92% 19,40% 15,05% - -

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES -1,32% -0,83% -6,13% 7,69% 17,89% 16,55% 7,87% 0,21%

IBX (Benchmark) -3,25% 1,07% -6,53% 7,96% 20,88% 19,52% - -

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES -2,76% 6,63% -5,25% 10,42% 16,33% 23,54% 9,91% 0,17%

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES -8,19% 12,17% -6,88% 7,47% 26,39% - 12,16% 0,26%

Ibovespa (Benchmark) -2,48% -0,20% -5,89% 7,95% 19,54% 17,45% - -

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES -6,82% -7,11% -9,94% -4,11% 1,31% 11,58% 9,38% 0,15%

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES -3,21% 3,70% -7,45% 10,80% 17,43% 16,85% 8,33% 0,21%

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES -2,21% 6,37% -5,41% 7,44% 21,25% 18,06% 7,73% 0,17%

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2021
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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - RENDA VARIÁVEL

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

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES -3,82% -1,85% -5,72% 5,13% 5,96% -0,78% 8,08% 0,21%

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

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP 3,34% 23,18% 8,93% 20,01% 30,11% 52,19% 3,86% 0,14%

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP -0,57% 0,87% -1,00% 2,62% 5,00% 9,57% 2,42% 0,06%

SINGULARE FII - REIT11 0,00% -21,74% -18,92% -28,00% -6,25% -24,90% 27,50% 0,45%

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 0,00% -8,52% -0,62% -8,52% -5,06% 67,54% - -

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

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES -5,01% 0,30% -9,02% 6,03% 14,68% 19,17% 10,99% 0,23%

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2021
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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

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

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER... 2,82% 17,17% 10,60% 14,70% 27,85% - 4,48% 0,14%

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 2,44% 17,02% 6,70% 6,83% 16,19% 96,21% 6,20% 0,11%

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ... 1,45% 4,89% 1,45% -3,69% 10,96% - 6,35% 0,10%

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2021
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Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2021)

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2021

CAIXA ECONÔMICA: 49,59%

BEM DTVM: 18,79%

BB GESTÃO: 15,91%

BANCO BRADESCO: 6,48%

BTG PACTUAL: 2,96%

BNP PARIBAS: 2,24%

ITAÚ UNIBANCO: 1,50%

BNY MELLON: 0,82%

PLANNER CORRETORA: 0,69%

SINGULARE INVEST: 0,62%

SANTANDER CACEIS: 0,37%

RJI CORRETORA: 0,03%

LAD CAPITAL: 0,00% CAIXA ECONÔMICA 162.945.657,73

BEM DTVM 61.732.530,35

BB GESTÃO 52.291.539,97

BANCO BRADESCO 21.286.389,42

BTG PACTUAL 9.716.553,96

BNP PARIBAS 7.362.833,65

ITAÚ UNIBANCO 4.916.398,02

BNY MELLON 2.698.850,42

PLANNER CORRETORA 2.253.874,33

SINGULARE INVEST 2.049.103,26

SANTANDER CACEIS 1.230.008,83

RJI CORRETORA 85.030,49

LAD CAPITAL 0,01
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Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2021)

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2021

GESTÃO DURATION: 20,10%

IMA-GERAL: 13,66%

AÇÕES - EXTERIOR: 9,49%

IMA-B: 9,00%
AÇÕES - LIVRES: 8,57%

IRF-M 1: 8,51%

IMA-B 5: 5,81%

MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO: 4,53%

MULTIMERCADO - EXTERIOR: 4,45%

IDKA IPCA 2A: 4,33%

AÇÕES - SMALL / MID CAPS: 4,02%

AÇÕES - DIVIDENDOS: 2,44%

AÇÕES - VALOR: 1,44%

FUNDO IMOBILIÁRIO: 1,31%

IMA-B 5+: 0,97%

FIP: 0,85%

IDKA IPCA 3A: 0,48%

CDI: 0,04%

FIDC: 0,00%

DISP. FINANCEIRA: 0,00%

GESTÃO DURATION 66.050.896,61

IMA-GERAL 44.895.548,37

AÇÕES - EXTERIOR 31.180.069,25

IMA-B 29.565.893,68

AÇÕES - LIVRES 28.157.188,95

IRF-M 1 27.962.034,02

IMA-B 5 19.085.438,81

MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO 14.886.990,51

MULTIMERCADO - EXTERIOR 14.633.232,93

IDKA IPCA 2A 14.218.106,22

AÇÕES - SMALL / MID CAPS 13.212.151,32

AÇÕES - DIVIDENDOS 8.004.760,09

AÇÕES - VALOR 4.739.174,80

FUNDO IMOBILIÁRIO 4.294.900,47

IMA-B 5+ 3.180.178,14

FIP 2.783.880,92

IDKA IPCA 3A 1.569.516,84

CDI 140.731,39

FIDC 8.077,12

Página 12 de 18 LEMA Economia & Finanças 
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE 

CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886D4Sign 3d43aa87-6a07-4204-a758-db58390c9f1a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

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

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

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

Março 311.553.309,96 7.773.205,17 6.030.768,10 316.059.318,46 2.763.571,43 -2.500.217,87 0,88% -0,79% 1,42% 3,36% -23,54% 4,46%

Abril 316.059.318,46 17.676.373,60 15.212.373,41 320.966.065,77 2.442.747,12 -57.470,75 0,77% -0,03% 0,73% 4,12% -0,76% 3,38%

Maio 320.966.065,77 24.401.802,79 22.464.383,39 327.054.510,29 4.151.025,12 4.093.554,37 1,29% 1,25% 1,27% 5,45% 23,02% 3,38%

Junho 327.054.510,29 23.299.081,52 23.727.821,79 328.093.187,51 1.467.417,49 5.560.971,86 0,45% 1,71% 0,97% 6,47% 26,39% 2,56%

Julho 328.093.187,51 13.348.674,73 10.584.634,56 329.217.016,39 -1.640.211,29 3.920.760,57 -0,50% 1,20% 1,43% 7,99% 15,07% 3,45%

Agosto 329.217.016,39 2.881.179,12 874.325,16 328.568.770,44 -2.655.099,91 1.265.660,66 -0,80% 0,39% 1,34% 9,43% 4,16% 3,73%

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2021

Investimentos IPCA + 5,42% a.a.

86420

0,39%

9,43%

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

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2021
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2021 FUNDOS DE RENDA FIXA

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

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP 3.310,46 0,00 0,00 8.077,12 4.766,66 143,99% - -

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC... 1.368.350,30 0,00 36.529,97 1.337.993,72 6.173,39 0,45% 0,46% 0,47%

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... 205.716,96 0,00 5.703,49 200.930,35 916,88 0,45% 0,45% 0,46%

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI... 1.604.170,38 0,00 41.800,43 1.569.516,84 7.146,89 0,45% 0,45% 0,47%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 27.866.230,82 0,00 0,00 27.962.034,02 95.803,20 0,34% 0,34% 0,15%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... 2.172.869,19 0,00 0,00 2.179.271,44 6.402,25 0,29% 0,29% 0,93%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... 12.031.551,15 2.151.814,21 0,00 14.218.106,22 34.740,86 0,24% 0,19% 1,13%

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.159.225,00 0,00 55.774,41 2.108.279,25 4.828,66 0,22% 0,24% 0,93%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA 0,00 589.556,61 449.246,53 140.731,39 421,31 0,07% 0,32% 0,01%

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1.547.917,17 0,00 40.886,43 1.507.394,15 363,41 0,02% -2,62% 4,19%

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 2.217.879,64 0,00 58.104,50 2.158.929,75 -845,39 -0,04% -2,66% 4,29%

CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 3.434.618,00 0,00 89.923,10 3.343.368,00 -1.326,90 -0,04% -2,66% 4,29%

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 44.956.507,89 139.808,30 0,00 44.895.548,37 -200.767,82 -0,45% -0,45% 1,38%

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 21.394.155,13 0,00 0,00 21.286.389,42 -107.765,71 -0,50% -0,50% 1,57%

SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP 13.276.746,37 0,00 0,00 13.208.313,55 -68.432,82 -0,52% -0,52% 2,02%

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... 3.306.716,28 0,00 96.356,30 3.180.178,14 -30.181,84 -0,91% -3,83% 6,00%

BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA 1.242.047,00 0,00 0,00 1.230.008,83 -12.038,17 -0,97% -0,97% 3,05%

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 45.422.950,92 0,00 0,00 44.764.507,19 -658.443,73 -1,45% -1,45% 1,87%

SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP 21.758.468,80 0,00 0,00 21.376.843,45 -381.625,35 -1,75% -1,75% 4,02%

Total Renda Fixa 205.969.431,46 2.881.179,12 874.325,16 206.676.421,20 -1.299.864,22 -0,63% 1,79%

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2021
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2021 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

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

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP 14.160.440,13 0,00 0,00 14.633.232,93 472.792,80 3,34% 3,34% 3,86%

SINGULARE FII - REIT11 1.975.182,90 0,00 0,00 2.041.026,14 65.843,24 3,33% 0,00% 27,50%

CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00% - -

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP 2.701.049,28 0,00 0,00 2.698.850,42 -2.198,86 -0,08% -0,08% 0,00%

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP 85.289,66 0,00 0,00 85.030,49 -259,17 -0,30% -0,30% 0,00%

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP 14.971.707,02 0,00 0,00 14.886.990,51 -84.716,51 -0,57% -0,57% 2,42%

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 2.274.942,86 0,00 0,00 2.253.874,33 -21.068,53 -0,93% 0,00% -

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 8.111.917,68 0,00 0,00 8.004.760,09 -107.157,59 -1,32% -1,32% 7,87%

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 5.027.259,80 0,00 0,00 4.916.398,02 -110.861,78 -2,21% -2,21% 7,73%

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES 7.585.644,89 0,00 0,00 7.376.567,43 -209.077,46 -2,76% -2,76% 9,91%

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES 6.511.429,85 0,00 0,00 6.302.573,96 -208.855,89 -3,21% -3,21% 8,33%

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES 4.927.491,43 0,00 0,00 4.739.174,80 -188.316,63 -3,82% -3,82% 8,08%

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 6.143.604,72 0,00 0,00 5.835.583,89 -308.020,83 -5,01% -5,01% 10,99%

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 8.810.144,56 0,00 0,00 8.209.159,81 -600.984,75 -6,82% -6,82% 9,38%

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES 9.508.153,83 0,00 0,00 8.729.057,16 -779.096,67 -8,19% -8,19% 12,16%

Total Renda Variável 92.794.258,62 0,00 0,00 90.712.279,99 -2.081.978,63 -2,24% 7,47%

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2021
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Agosto / 2021) FUNDOS EXTERIOR

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

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST... 4.093.935,44 0,00 0,00 4.209.481,60 115.546,16 2,82% 2,82% 4,48%

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 23.250.981,56 0,00 0,00 23.817.235,60 566.254,04 2,44% 2,44% 6,20%

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E... 3.108.409,31 0,00 0,00 3.153.352,05 44.942,74 1,45% 1,45% 6,35%

Total Exterior 30.453.326,31 0,00 0,00 31.180.069,25 726.742,94 2,39% 5,99%

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2021
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Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2021

Página 18 de 18 LEMA Economia & Finanças 
Av. Santos Dumont, 3060 Sala 721, Ed. Casablanca, Aldeota - Fortaleza - CE 

CEP: 60150-162 - Telefone: (85) 3085-8886D4Sign 3d43aa87-6a07-4204-a758-db58390c9f1a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Relatório Mensal de Acompanhamento

 

Competência: 

Ipojuca, 27

 

 
 
 

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos
 

Competência: Agosto /2021

Ipojuca, 27 de Setembro de 2021

da Política de Investimentos 

Página 1 de 35 

/2021 

de 2021 

D4Sign 3d43aa87-6a07-4204-a758-db58390c9f1a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Relatório Mensal de Acompanhamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
 
 

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos
 

Célia Agostinho Lins de Sales 

Prefeita do Município do Ipojuca

Helena Patricia Costa Alves

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira

Presidente Executivo do IpojucaPrev

Marcelo Vilas

Diretor de Investimentos do IpojucaPrev

Lays Fernanda Macário Ferreira da Silva 

Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev

Mateus Lucas Campos Rocha 

da Política de Investimentos 

Página 2 de 35 

Célia Agostinho Lins de Sales  

Prefeita do Município do Ipojuca 

 

 

Helena Patricia Costa Alves 

Vice-Prefeita do Ipojuca  

 

 

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 

 

 

Mateus Lucas Campos Rocha   

Estagiário  

D4Sign 3d43aa87-6a07-4204-a758-db58390c9f1a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Relatório Mensal de Acompanhamento

Expediente ................................................................

1. Introdução ................................................................

1.1. Autarquia Previdenciária Do Município Do Ipojuca

1.2. Diretoria De Investimentos ................................

1.3. Comitê De Investimentos ................................

2. Objetivo Do Relatório  ................................

3. Cenário Macroeconômico No Período De Referência

3.1.  Cenário Internacional  ................................

3.2. Cenário Nacional  ................................

4. Atualização e Novos Credenciamento

5. Carteira De Investimentos  ................................

5.1. Composição Da Carteira De Investimentos

5.2. Composição Da Carteira Em Relação Ao Enquadramento E Estratégia De Alocação

5.3. Composição Dos Ativos Por Gestor

5.4. Composição Dos Ativos por Administrador

5.5. Composição Dos Ativos Por Sub

5.6. Índices E Benchmarks de Referência

5.7. Rentabilidade Da Carteira  ................................

5.8. Evolução Patrimonial Mensal  ................................

6.  Aplicações E Resgates ................................

7. Risco X Retorno Dos Ativos Por Segmento

7.1. Renda Fixa  ................................

 7.1.1. Renda Fixa – Fundos que Investem em TP Pré

 7.1.2. Renda Fixa – Fundos Indexados à Inflação

 7.1.3.  Renda Fixa – Fundos de Gestão Ativa entre Índices

 7.1.4.  Renda Fixa – CDI  ................................

 
 
 
 

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos
 

 

Sumário 

................................................................................................

................................................................................................

Autarquia Previdenciária Do Município Do Ipojuca ................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

Cenário Macroeconômico No Período De Referência  ................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

Credenciamentos Das Instituições e Produtos de Investimentos 

................................................................................................

De Investimentos  ................................................................

Composição Da Carteira Em Relação Ao Enquadramento E Estratégia De Alocação

Composição Dos Ativos Por Gestor  ................................................................................................

Composição Dos Ativos por Administrador  ................................................................

Composição Dos Ativos Por Sub-Segmento  ................................................................

s E Benchmarks de Referência  ................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

7. Risco X Retorno Dos Ativos Por Segmento  ................................................................................................

................................................................................................................................

Fundos que Investem em TP Pré-fixados  ................................

Fundos Indexados à Inflação  ................................................................

Fundos de Gestão Ativa entre Índices  ................................

................................................................................................

da Política de Investimentos 

Página 3 de 35 

................................................................. 2 

.............................................................. 5 

........................................................ 5 

............................................................. 5 

................................................................ 5 

............................................ 6 

.......................................................... 7 

.................................................................... 7 

............................................ 7 

e Produtos de Investimentos  ..................................... 10 

................................................................... 11 

.................................................................. 11 

Composição Da Carteira Em Relação Ao Enquadramento E Estratégia De Alocação  .................................. 12 

.............................................. 13 

................................................................. 13 

................................................................. 14 

............................................ 14 

............................................................ 15 

....................................................... 16 

......................................... 16 

.......................................... 18 

.................................................... 18 

.................................................................... 18 

....................................................... 19 

....................................................................... 23 

.............................................................. 24 

D4Sign 3d43aa87-6a07-4204-a758-db58390c9f1a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Relatório Mensal de Acompanhamento

7.2. Multimercado  ................................

7.3.  Renda Variável  ................................

 7.3.1. Fundos De Ações – IBOVESPA (IBOV

 7.3.2. Fundos De Ações – Small Caps (SMLL)

 7.3.3. Fundos De Ações – Dividendos (IDIV

7.4 Investimentos no Exterior  ................................

 7.4.1. Investimentos no Exterior 

 7.4.2. Investimentos no Exterior 

8. Fundos Estressados  ................................

      8.1. Ocorrência Nos Fundos Estressados

9. Considerações Finais  ................................

  

 
 
 
 

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos
 

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

IBOVESPA (IBOV)  ................................................................

Small Caps (SMLL)  ................................................................

Dividendos (IDIV) ................................................................

................................................................................................

Investimentos no Exterior – Com Hedge Cambial  ................................................................

Investimentos no Exterior – Com Hedge Cambial  ................................................................

................................................................................................................................

Ocorrência Nos Fundos Estressados  ................................................................

................................................................................................

da Política de Investimentos 

Página 4 de 35 

............................................... 25 

............................................. 26 

............................................................... 26 

............................................................. 27 

............................................................... 28 

............................................................. 29 

............................................ 29 

............................................ 30 

......................................... 32 

....................................................................... 32 

....................................................................... 34 

D4Sign 3d43aa87-6a07-4204-a758-db58390c9f1a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Relatório Mensal de Acompanhamento

1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA 

A Autarquia Previdenciária do 

fevereiro de 2015, e tem como finalidade a

Próprio de Previdência do Município (RPPS), exercendo a administração do Fun

do Ipojuca (FUNPREI). Ademais, compete principalmente: Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas 

previdenciárias; planejar, projetar, regulamentar e operacionalizar o RPPS; 

fundos do FUNPREI; Propor a política e diretrizes de investimentos dos recursos do FUNPREI; 

avaliações atuariais e propor ajustes à organização e operação do FUNPREI. 

1.2. DIRETORIA DE INVESTIMENTOS 

O IpojucaPrev atualmente tem a seguinte estrutura básica: Presidência, Procuradoria Geral; Diretoria de 

Investimento; e Diretoria Administrativa

deverá: Decidir sobre investimentos das reservas garan

e as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Previdenciário Municipal e as leis gerais; Representar o 

perante as Instituições Financeiras; Responsabilizar

investimentos em arquivo separado e seguro e; Estar a disposição sempre que solicitado por qualquer integrante 

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

Investimentos.  

1.3. COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

O Comitê de Investimentos do FUNPREI 

foi posteriormente alterado pelo Decreto 269, 

(alterado pelo Decreto nº 269/2016) versa sobre a criação do Comitê de In

será de natureza consultiva, com o objetivo de assessorar a Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca 

(IpojucaPrev) quanto às decisões relacionadas à gestão dos ativos 

exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos 

investimentos e tudo que lhe norteia. 

A composição do órgão é prevista no art

Portaria n° 2250/2019 de fevereiro de 

anos iniciado em 01/02/2019 até 30/01/2022.

que não vinham participando das reuniões e/ou tinham so

10 de Maio de 2021 foi editada, deixando a composição conforme tabela abaixo:
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AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA  

A Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) foi criada pela L

, e tem como finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime 

Próprio de Previdência do Município (RPPS), exercendo a administração do Fundo Previdenciário do Município 

do Ipojuca (FUNPREI). Ademais, compete principalmente: Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas 

, projetar, regulamentar e operacionalizar o RPPS; arrecadar e gerir

PREI; Propor a política e diretrizes de investimentos dos recursos do FUNPREI; 

avaliações atuariais e propor ajustes à organização e operação do FUNPREI.  

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS  

atualmente tem a seguinte estrutura básica: Presidência, Procuradoria Geral; Diretoria de 

Investimento; e Diretoria Administrativa- Financeira. Segundo a Lei n° 1.794/2015 a Diretoria de Investimentos 

deverá: Decidir sobre investimentos das reservas garantidoras de benefícios do FUNPREI, observando a política 

e as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Previdenciário Municipal e as leis gerais; Representar o 

perante as Instituições Financeiras; Responsabilizar-se por manter as informações sobre a 

investimentos em arquivo separado e seguro e; Estar a disposição sempre que solicitado por qualquer integrante 

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

DE INVESTIMENTOS  

O Comitê de Investimentos do FUNPREI foi criado pelo Decreto 23, de 14 de 

foi posteriormente alterado pelo Decreto 269, de 18 de janeiro de 2016. O artigo 1º do Decreto nº 23/2010 

/2016) versa sobre a criação do Comitê de Investimentos e estabelece que o ó

será de natureza consultiva, com o objetivo de assessorar a Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca 

(IpojucaPrev) quanto às decisões relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com observâncias às 

exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos 

investimentos e tudo que lhe norteia.  

composição do órgão é prevista no art. 2º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 269/2016).

Portaria n° 2250/2019 de fevereiro de 2019 designou os membros titulares e suplentes para o mandato de 03 

anos iniciado em 01/02/2019 até 30/01/2022. Visando substituir alguns membros do Comitê de Investimentos 

que não vinham participando das reuniões e/ou tinham solicitado dispensa da função, a P

foi editada, deixando a composição conforme tabela abaixo: 
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) foi criada pela Lei n° 1.794, de 27 de 

administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime 

do Previdenciário do Município 

do Ipojuca (FUNPREI). Ademais, compete principalmente: Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas 

arrecadar e gerir os recursos e 

PREI; Propor a política e diretrizes de investimentos dos recursos do FUNPREI; realizar 

atualmente tem a seguinte estrutura básica: Presidência, Procuradoria Geral; Diretoria de 

Financeira. Segundo a Lei n° 1.794/2015 a Diretoria de Investimentos 

tidoras de benefícios do FUNPREI, observando a política 

e as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Previdenciário Municipal e as leis gerais; Representar o IpojucaPrev 

se por manter as informações sobre a carteira de 

investimentos em arquivo separado e seguro e; Estar a disposição sempre que solicitado por qualquer integrante 

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

de 14 de setembro de 2010, no qual 

de 2016. O artigo 1º do Decreto nº 23/2010 

vestimentos e estabelece que o órgão 

será de natureza consultiva, com o objetivo de assessorar a Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca 

previdenciários, com observâncias às 

exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos 

ado pelo Decreto nº 269/2016). A 

designou os membros titulares e suplentes para o mandato de 03 

Visando substituir alguns membros do Comitê de Investimentos 

licitado dispensa da função, a Portaria n° 3886/2021 de 
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2. OBJETIVO DO RELATÓRIO 

 

Este relatório de acompanhamento tem o

servidores ativos, aposentados ou pensionistas

qualitativos da carteira de investimentos,

Investimento vigente. Detalhando os 

gerenciamento de risco, o contexto econômico

patrimonial, a atualização da lista de instituições

pertinentes da Diretoria de Investimentos no 

priorizando a transparência perante 

contribuir para uma gestão mais eficaz e eficiente

Ou seja, este relatório significa a prestação de contas 

Investimentos vigente, além dos serviços ocorridos na análise de investimentos que 

para o IpojucaPrev, salientamos também que todos os 

estabelecidas por Leis Municipais, pelo

NOME MATRÍCULA TIPO DE 

VÍNCULO

TACYTO THEMYSTOCLES 

MORAIS DE AZEVEDO  

69724 EFETIVO

ANDERSON JOFRE 

GOMES DA SILVA 

66615/1 EFETIVO

AGRINALDO ARAÚJO 

JÚNIOR 

67185 EFETIVO

MARIA DE LOURDES 

CELESTINO MUNIZ DE 

SOUZA  

1081/1 EFETIVO

MARCELO VILAS BOAS 

MARINHEIRO DA SILVA  

66614/1 EFETIVO

VANUSA SOUZA 

NASCIMENTO 

66613/1 EFETIVO

ALINE MELO DE FREITAS  1286/1 EFETIVO

ALBÉRICO HENRIQUE 

DOS SANTOS  

1276/1 EFETIVO

HELTON CARLOS DE 

ALBUQUERQUE 

FERREIRA 

71917/3 COMISSIONADO

DIEGO SOSTENES DA 

COSTA 

66997/1 EFETIVO
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OBJETIVO DO RELATÓRIO  

Este relatório de acompanhamento tem o objetivo de informar e externalizar prioritariamente

pensionistas que possuem relação com o RPPS 

qualitativos da carteira de investimentos, demonstrando principalmente sua correlação com a Política de 

Investimento vigente. Detalhando os ativos da certeira, inclusive quanto aos indica

contexto econômico, político e social interno e externo, 

lista de instituições financeiras credenciadas a receber aportes

a Diretoria de Investimentos no mês de referência do relatório. Desta forma

perante aos mesmos e aos órgãos externos e internos

ais eficaz e eficiente do RPPS.  

ste relatório significa a prestação de contas mensal e o acompanhamento da Política de 

dos serviços ocorridos na análise de investimentos que 

IpojucaPrev, salientamos também que todos os atos feitos no período mencionado seguiram 

estabelecidas por Leis Municipais, pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, como também as normas 

TIPO DE 

VÍNCULO 

REPRESENTATIVIDADE ÓRGÃO ATRIBUIÇÃO

EFETIVO PODER EXECUTIVO FINANÇAS TITULAR 

EFETIVO PODER EXECUTIVO SEC. 

ADMINISTRAÇÃO  

SUPLENTE

EFETIVO PODER EXECUTIVO SEC. SAÚDE TITULAR 

EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV SUPLENTE

EFETIVO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV TITULAR 

EFETIVO PODER EXECUTIVO SEC. FINANÇAS  SUPLENTE

EFETIVO PODER LEGISLATIVO CÂMARA TITULAR 

EFETIVO PODER LEGISLATIVO CÂMARA SUPLENTE

COMISSIONADO PODER EXECUTIVO IPOJUCAPREV TITULAR 

EFETIVO PODER EXECUTIVO FINANÇAS SUPLENTE
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externalizar prioritariamente a todos os 

que possuem relação com o RPPS os dados quantitativos e 

demonstrando principalmente sua correlação com a Política de 

, inclusive quanto aos indicadores de desempenho e 

, demonstrando a evolução 

a receber aportes e demais assuntos 

. Desta forma, contribuindo e 

internos de auditoria. Além de 

mensal e o acompanhamento da Política de 

dos serviços ocorridos na análise de investimentos que é de extrema relevância 

mencionado seguiram as normas 

CMN, como também as normas 

ATRIBUIÇÃO CERTIFICAÇÃO VALIDADE 

TITULAR  CPA-10 12/03/2024 

SUPLENTE CPA-20 07/03/2023 

TITULAR  CGRPPS 27/01/2024 

SUPLENTE CGRPPS 22/10/2021 

TITULAR  CEA 28/01/2022 

SUPLENTE     

TITULAR  CGRPPS 20/02/2022 

SUPLENTE     

TITULAR    CGRPPS 13/06/2025  

SUPLENTE  CGRPPS Aprovado 
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emanadas pela Secretaria de Previdência 

aprimorar a governança para que alcancemos a excelência planejada

3. CENÁRIO MACROECON

 

3.1. CENÁRIO INTERNACIONAL

 

A sinalização de início do tapering (programa de redução de estímulos monetários) por parte do Federal 

Reserve foi o principal evento que abalou os mercados internacionais.

 

Em discurso no evento de Jackson Hole, Jerome Powell destacou que o Banco Central americano pode 

começar a reduzir o programa de compra de ativos, que no momento gira em torno de US$ 12

ainda em 2021. Contudo, ele condicionou a retirada de estímulos à retomada da economia.

 

Os dados de atividade econômica mostram que os Estados Unidos continuam sua trajetória de 

crescimento. O PIB cresceu à taxa anualizada de 6,6% no 2º

expectativa do mercado de 6,7%. Já o CPI (índice de preços ao consumidor) apresentou alta de 0,5% em julho 

na comparação com o mês anterior. 

 

As condições econômicas se deterioraram na Europa com o aumento 

Zona do Euro devido ao avanço da variante delta. A inflação anualizada ao consumidor na Zona do Euro 

acelerou para 3,3% ante 2,2% em julho, bem acima das expectativas de 2,7% e da meta de 2% do BCE. O PMI 

composto caiu de 60,2 em julho para 59,5 em agosto, porém o resultado ainda permanece bem acima dos 50 

pontos, o que indica que a economia ainda está em expansão.

 

Na China, a economia mostra mais sinais de desaceleração com o aumento da inflação ao produtor e 

surtos da variante delta. O PMI oficial da indústria recuou de 50,4 para 50,1 em agosto, já o PMI de serviços 

apresenta contração ao atingir 47,5 pontos, abaixo da marca de 50 pontos. Esse cenário é resultado da forte 

elevação da inflação ao produtor, que atingiu o patam

principalmente, pela elevação do preço dos commodities, o que afeta fortemente as margens do setor industrial. 

No setor de serviços, os maiores desafios foram os novos surtos de Covid

governo chinês de tolerância zero com a pandemia.

 

O dólar manteve forte volatilidade no último período com máxima de R$ 5,40 e finalizando o mês a R$ 

5,14, dessa forma, revertendo parte da sua valorização no ano de 2021.

 

3.2. CENÁRIO NACIONAL 

 O cenário nacional ficou marcado pela deterioração dos fundamentos político

agravamento da crise hídrica, choque entre poderes e aceleração da inflação.
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emanadas pela Secretaria de Previdência – SPREV do Ministério da Economia – ME e, a cada dia, tentamos 

imorar a governança para que alcancemos a excelência planejada e projetada. 

CENÁRIO MACROECONÔMICO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA 

CENÁRIO INTERNACIONAL 

A sinalização de início do tapering (programa de redução de estímulos monetários) por parte do Federal 

Reserve foi o principal evento que abalou os mercados internacionais. 

Em discurso no evento de Jackson Hole, Jerome Powell destacou que o Banco Central americano pode 

começar a reduzir o programa de compra de ativos, que no momento gira em torno de US$ 12

ainda em 2021. Contudo, ele condicionou a retirada de estímulos à retomada da economia.

Os dados de atividade econômica mostram que os Estados Unidos continuam sua trajetória de 

crescimento. O PIB cresceu à taxa anualizada de 6,6% no 2º trimestre de 2021, resultado levemente abaixo da 

expectativa do mercado de 6,7%. Já o CPI (índice de preços ao consumidor) apresentou alta de 0,5% em julho 

 

As condições econômicas se deterioraram na Europa com o aumento da inflação e desaceleração da 

Zona do Euro devido ao avanço da variante delta. A inflação anualizada ao consumidor na Zona do Euro 

acelerou para 3,3% ante 2,2% em julho, bem acima das expectativas de 2,7% e da meta de 2% do BCE. O PMI 

2 em julho para 59,5 em agosto, porém o resultado ainda permanece bem acima dos 50 

pontos, o que indica que a economia ainda está em expansão. 

Na China, a economia mostra mais sinais de desaceleração com o aumento da inflação ao produtor e 

nte delta. O PMI oficial da indústria recuou de 50,4 para 50,1 em agosto, já o PMI de serviços 

apresenta contração ao atingir 47,5 pontos, abaixo da marca de 50 pontos. Esse cenário é resultado da forte 

elevação da inflação ao produtor, que atingiu o patamar de 9% em julho na taxa anualizada, representada, 

principalmente, pela elevação do preço dos commodities, o que afeta fortemente as margens do setor industrial. 

No setor de serviços, os maiores desafios foram os novos surtos de Covid-19 juntamente com a 

governo chinês de tolerância zero com a pandemia. 

O dólar manteve forte volatilidade no último período com máxima de R$ 5,40 e finalizando o mês a R$ 

5,14, dessa forma, revertendo parte da sua valorização no ano de 2021. 

O cenário nacional ficou marcado pela deterioração dos fundamentos político-

agravamento da crise hídrica, choque entre poderes e aceleração da inflação.  O Comitê de Política Monetária
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ME e, a cada dia, tentamos 

A sinalização de início do tapering (programa de redução de estímulos monetários) por parte do Federal 

Em discurso no evento de Jackson Hole, Jerome Powell destacou que o Banco Central americano pode 

começar a reduzir o programa de compra de ativos, que no momento gira em torno de US$ 120 bilhões mensais, 

ainda em 2021. Contudo, ele condicionou a retirada de estímulos à retomada da economia. 

Os dados de atividade econômica mostram que os Estados Unidos continuam sua trajetória de 

trimestre de 2021, resultado levemente abaixo da 

expectativa do mercado de 6,7%. Já o CPI (índice de preços ao consumidor) apresentou alta de 0,5% em julho 

da inflação e desaceleração da 

Zona do Euro devido ao avanço da variante delta. A inflação anualizada ao consumidor na Zona do Euro 

acelerou para 3,3% ante 2,2% em julho, bem acima das expectativas de 2,7% e da meta de 2% do BCE. O PMI 

2 em julho para 59,5 em agosto, porém o resultado ainda permanece bem acima dos 50 

Na China, a economia mostra mais sinais de desaceleração com o aumento da inflação ao produtor e 

nte delta. O PMI oficial da indústria recuou de 50,4 para 50,1 em agosto, já o PMI de serviços 

apresenta contração ao atingir 47,5 pontos, abaixo da marca de 50 pontos. Esse cenário é resultado da forte 

ar de 9% em julho na taxa anualizada, representada, 

principalmente, pela elevação do preço dos commodities, o que afeta fortemente as margens do setor industrial. 

19 juntamente com a nova política do 

O dólar manteve forte volatilidade no último período com máxima de R$ 5,40 e finalizando o mês a R$ 

-econômicos resultantes do 

O Comitê de Política Monetária 
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(Copom) decidiu elevar a Selic de 4,25% para 5,25% e acrescenta que na próxima reunião deve haver um novo 

aumento de 1 p.p. Os analistas do mercado já estimam que a taxa deve encerrar 2021 entre 7,5% e 8%.

 Com o agravamento da crise hídrica, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 

tarifária de R$ 9,49 para R$ 14,20 pelo consumo de 100 kWh. Esta decisão eleva a expectativa para o IPCA em 

2021, com o Focus ampliando para 7,58% ante 6,88% do mês passado, acima do teto da meta de 5,25% 

estabelecido pelo CMN. 

 O IPCA, divulgado no último dia 9 pelo IBGE, demonstra uma elevação de 0,87% no mês de agosto 

frente a 0,96% em julho. O índice já acumula 5,67% em 2021 e 9,68% nos últimos 12 meses. A expectativa do 

mercado era de alta de 0,71% na comparação mensal.

 O Produto Interno Bruto brasileiro divulgado pelo IBGE, apresentou redução de 0,1% no 2º trimestre de 

2021 comparado ao trimestre anterior. Comparando com o mesmo período do ano passado, o PIB evoluiu 

12,4%. O resultado frustrou as expectativas do mercado, que esperava

trimestral. 

 A PNAD Contínua medida pelo IBGE demonstrou recuo no desemprego de 14,7%, no trimestre móvel de 

abril a junho de 2021, para 14,1% no trimestre móvel de janeiro a março de 2021, melhor que os 14,4% 

esperados pelos analistas. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) também apresentou 

melhora ao registrar abertura de 316.580 vagas formais de trabalho contra expectativa de 250.000.

 No campo político, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma do Impos

77. A reforma ainda é criticada por empresários dos mais diversos setores da economia que afirmam que a 

carga tributária sobre as corporações vai aumentar, trazendo menos competitividade e diminuindo a atratividade 

dos investimentos. O texto segue para votação no Senado.

 A curva de juros manteve sua trajetória de abertura nas pontas média e longa, movida pelo risco político 

evidenciado com o forte choque entre os três poderes, indicando uma menor probabilidade de novas reformas 

econômicas serem aprovadas e de que o governo não consiga cumprir com o teto de gastos. Dessa forma, as 

taxas já superam 10%.
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4,25% para 5,25% e acrescenta que na próxima reunião deve haver um novo 

aumento de 1 p.p. Os analistas do mercado já estimam que a taxa deve encerrar 2021 entre 7,5% e 8%.

Com o agravamento da crise hídrica, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 

tarifária de R$ 9,49 para R$ 14,20 pelo consumo de 100 kWh. Esta decisão eleva a expectativa para o IPCA em 

2021, com o Focus ampliando para 7,58% ante 6,88% do mês passado, acima do teto da meta de 5,25% 

ivulgado no último dia 9 pelo IBGE, demonstra uma elevação de 0,87% no mês de agosto 

frente a 0,96% em julho. O índice já acumula 5,67% em 2021 e 9,68% nos últimos 12 meses. A expectativa do 

mercado era de alta de 0,71% na comparação mensal. 

erno Bruto brasileiro divulgado pelo IBGE, apresentou redução de 0,1% no 2º trimestre de 

2021 comparado ao trimestre anterior. Comparando com o mesmo período do ano passado, o PIB evoluiu 

12,4%. O resultado frustrou as expectativas do mercado, que esperava crescimento de 0,2% na comparação 

A PNAD Contínua medida pelo IBGE demonstrou recuo no desemprego de 14,7%, no trimestre móvel de 

abril a junho de 2021, para 14,1% no trimestre móvel de janeiro a março de 2021, melhor que os 14,4% 

elos analistas. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) também apresentou 

melhora ao registrar abertura de 316.580 vagas formais de trabalho contra expectativa de 250.000.

No campo político, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma do Imposto de Renda por 398 votos a 

77. A reforma ainda é criticada por empresários dos mais diversos setores da economia que afirmam que a 

carga tributária sobre as corporações vai aumentar, trazendo menos competitividade e diminuindo a atratividade 

ntos. O texto segue para votação no Senado. 

A curva de juros manteve sua trajetória de abertura nas pontas média e longa, movida pelo risco político 

evidenciado com o forte choque entre os três poderes, indicando uma menor probabilidade de novas reformas 

econômicas serem aprovadas e de que o governo não consiga cumprir com o teto de gastos. Dessa forma, as 

taxas já superam 10%.
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4,25% para 5,25% e acrescenta que na próxima reunião deve haver um novo 

aumento de 1 p.p. Os analistas do mercado já estimam que a taxa deve encerrar 2021 entre 7,5% e 8%. 

Com o agravamento da crise hídrica, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) elevou a bandeira 

tarifária de R$ 9,49 para R$ 14,20 pelo consumo de 100 kWh. Esta decisão eleva a expectativa para o IPCA em 

2021, com o Focus ampliando para 7,58% ante 6,88% do mês passado, acima do teto da meta de 5,25% 

ivulgado no último dia 9 pelo IBGE, demonstra uma elevação de 0,87% no mês de agosto 

frente a 0,96% em julho. O índice já acumula 5,67% em 2021 e 9,68% nos últimos 12 meses. A expectativa do 

erno Bruto brasileiro divulgado pelo IBGE, apresentou redução de 0,1% no 2º trimestre de 

2021 comparado ao trimestre anterior. Comparando com o mesmo período do ano passado, o PIB evoluiu 

crescimento de 0,2% na comparação 

A PNAD Contínua medida pelo IBGE demonstrou recuo no desemprego de 14,7%, no trimestre móvel de 

abril a junho de 2021, para 14,1% no trimestre móvel de janeiro a março de 2021, melhor que os 14,4% 

elos analistas. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) também apresentou 

melhora ao registrar abertura de 316.580 vagas formais de trabalho contra expectativa de 250.000. 

to de Renda por 398 votos a 

77. A reforma ainda é criticada por empresários dos mais diversos setores da economia que afirmam que a 

carga tributária sobre as corporações vai aumentar, trazendo menos competitividade e diminuindo a atratividade 

A curva de juros manteve sua trajetória de abertura nas pontas média e longa, movida pelo risco político 

evidenciado com o forte choque entre os três poderes, indicando uma menor probabilidade de novas reformas 

econômicas serem aprovadas e de que o governo não consiga cumprir com o teto de gastos. Dessa forma, as 

taxas já superam 10%.
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O último boom de commodities ocorreu entre 2000 e 2014 devido à demanda da China, neste 

período, o Brasil foi beneficiado apresen

Ibovespa, por ser formado por uma carteira teórica que aloca 38% do índice em commodities, possuiu 

nesse período uma apreciação superior a 192% contra 40% do S&P 500.

Atualmente, percebe-se uma ret

Embora haja melhoria das economias e aumento da demanda por commodities, ainda é cedo para dizer se 

as altas dos preços desses bens se susten

de curto prazo. 

Analisando as principais empresas do Ibovespa voltadas para o mercado de commodities, Vale e 

Petrobrás possuem participação de 11% no índice cada uma. A Petrobrás teve uma elevação de 28,5% na 

receita líquida devido ao aumento do preço do petróleo e pelos maiores volumes de vendas. A Petrobrás 

está sendo negociada a um múltiplo EV/EBITDA de 3,76x. Qualquer variação negativa do preço do brent 

eleva esse múltiplo, o que tende a aumentar a quantidade de anos para se reaver o investi

No caso da Vale, a forte alta do minério de ferro, que chegou a ultrapassar US$ 200/dmt, e a 

capacidade de atingir a produção estipulada nas projeções da empresa, entre 315 e 335 milhões de 

toneladas, trouxeram forte valorização a companhia, porém, 

perdidos após forte atuação do governo chinês para conter a especulação em torno do minério de ferro, 

que já se encontra em patamar abaixo de US$ 150/dmt.

Portanto, visto que temos entendimento de lenta retomada econôm

commodities ainda é indefinido dado os desafios ainda presentes nas principais economias mundiais. Além 

disso, Vale e Petrobrás não apresentaram perspectivas animadoras que justifiquem o retorno dos 

investimentos à Bolsa e os outros setores mais voltados para o mercado interno estão sob pressão com a 

elevação da inflação e o alto nível de desemprego. Dessa forma, mantemos recomendação neutra para 

bolsa brasileira. 

Os índices de renda fixa seguem pressionados pela abertura da curva de 

de prazos mais longos apresentam maior rentabilidade negativa no mês de agosto. O Global BDRX segue 

como maior destaque com apreciação de 2,28%.

Dado o atual cenário e acompanhamento dos comitês de investimentos, acreditamos que a inflação 

deva continuar em patamares elevados, exigindo um maior esforço do Banco Central na ancoragem das 

expectativas para acomodação dos preços. É necessário ressaltar

institucionais ocasionadas pelos últimos acontecimentos podem 

haver desaceleração e encerrar o ano em torno de 8%, ainda acima da meta de 3,75% e do seu limite 

superior de 5,25% estabelecida pelo CMN.
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O último boom de commodities ocorreu entre 2000 e 2014 devido à demanda da China, neste 

período, o Brasil foi beneficiado apresentando crescimento do PIB de 6,1% em 2007 e 7,5% em 2010. O 

Ibovespa, por ser formado por uma carteira teórica que aloca 38% do índice em commodities, possuiu 

nesse período uma apreciação superior a 192% contra 40% do S&P 500. 

se uma retomada da atividade econômica mundial reprimida pelo coronavírus. 

Embora haja melhoria das economias e aumento da demanda por commodities, ainda é cedo para dizer se 

as altas dos preços desses bens se sustentarão por longos períodos, ou trata-se apenas de u

Analisando as principais empresas do Ibovespa voltadas para o mercado de commodities, Vale e 

Petrobrás possuem participação de 11% no índice cada uma. A Petrobrás teve uma elevação de 28,5% na 

o preço do petróleo e pelos maiores volumes de vendas. A Petrobrás 

está sendo negociada a um múltiplo EV/EBITDA de 3,76x. Qualquer variação negativa do preço do brent 

eleva esse múltiplo, o que tende a aumentar a quantidade de anos para se reaver o investi

No caso da Vale, a forte alta do minério de ferro, que chegou a ultrapassar US$ 200/dmt, e a 

capacidade de atingir a produção estipulada nas projeções da empresa, entre 315 e 335 milhões de 

toneladas, trouxeram forte valorização a companhia, porém, a maior parte dos ganhos do ano foram 

perdidos após forte atuação do governo chinês para conter a especulação em torno do minério de ferro, 

que já se encontra em patamar abaixo de US$ 150/dmt. 

Portanto, visto que temos entendimento de lenta retomada econômica, o cenário para as 

commodities ainda é indefinido dado os desafios ainda presentes nas principais economias mundiais. Além 

disso, Vale e Petrobrás não apresentaram perspectivas animadoras que justifiquem o retorno dos 

setores mais voltados para o mercado interno estão sob pressão com a 

elevação da inflação e o alto nível de desemprego. Dessa forma, mantemos recomendação neutra para 

Os índices de renda fixa seguem pressionados pela abertura da curva de juros, sendo que aqueles 

de prazos mais longos apresentam maior rentabilidade negativa no mês de agosto. O Global BDRX segue 

como maior destaque com apreciação de 2,28%. 

Dado o atual cenário e acompanhamento dos comitês de investimentos, acreditamos que a inflação 

deva continuar em patamares elevados, exigindo um maior esforço do Banco Central na ancoragem das 

expectativas para acomodação dos preços. É necessário ressaltar que as instabilidades políticas e 

institucionais ocasionadas pelos últimos acontecimentos podem  trazer piora ao cenário. Apesar disso, deve 

haver desaceleração e encerrar o ano em torno de 8%, ainda acima da meta de 3,75% e do seu limite 

superior de 5,25% estabelecida pelo CMN. 
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O último boom de commodities ocorreu entre 2000 e 2014 devido à demanda da China, neste 

tando crescimento do PIB de 6,1% em 2007 e 7,5% em 2010. O 

Ibovespa, por ser formado por uma carteira teórica que aloca 38% do índice em commodities, possuiu 

omada da atividade econômica mundial reprimida pelo coronavírus. 

Embora haja melhoria das economias e aumento da demanda por commodities, ainda é cedo para dizer se 

se apenas de um movimento 

Analisando as principais empresas do Ibovespa voltadas para o mercado de commodities, Vale e 

Petrobrás possuem participação de 11% no índice cada uma. A Petrobrás teve uma elevação de 28,5% na 

o preço do petróleo e pelos maiores volumes de vendas. A Petrobrás 

está sendo negociada a um múltiplo EV/EBITDA de 3,76x. Qualquer variação negativa do preço do brent 

eleva esse múltiplo, o que tende a aumentar a quantidade de anos para se reaver o investimento. 

No caso da Vale, a forte alta do minério de ferro, que chegou a ultrapassar US$ 200/dmt, e a 

capacidade de atingir a produção estipulada nas projeções da empresa, entre 315 e 335 milhões de 

a maior parte dos ganhos do ano foram 

perdidos após forte atuação do governo chinês para conter a especulação em torno do minério de ferro, 

ica, o cenário para as 

commodities ainda é indefinido dado os desafios ainda presentes nas principais economias mundiais. Além 

disso, Vale e Petrobrás não apresentaram perspectivas animadoras que justifiquem o retorno dos 

setores mais voltados para o mercado interno estão sob pressão com a 

elevação da inflação e o alto nível de desemprego. Dessa forma, mantemos recomendação neutra para 

juros, sendo que aqueles 

de prazos mais longos apresentam maior rentabilidade negativa no mês de agosto. O Global BDRX segue 

Dado o atual cenário e acompanhamento dos comitês de investimentos, acreditamos que a inflação 

deva continuar em patamares elevados, exigindo um maior esforço do Banco Central na ancoragem das 

as instabilidades políticas e 

piora ao cenário. Apesar disso, deve 

haver desaceleração e encerrar o ano em torno de 8%, ainda acima da meta de 3,75% e do seu limite 
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4. ATUALIZAÇÃO E NOVOS CREDENCIAMENTOS 

INVESTIMENTOS 

Para o procedimento de seleção das Institui

prevista pelos órgãos de controle. Em Especial a resolução CMN nº 3.922/2010 e suas atualizações e a Portaria 

MPS nº 519/2011. A Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018, alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010,

permitindo novas aplicações de recursos dos RPPS apenas em fundos de investimento em que o administrador 

ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, o

comitê de riscos, nos termos da regulamentação do CMN (art. 15, § 2º, I, § 8º da Resolução CMN nº 

3.922/2010). Com isso, foi verificada

divulgados no site da SPREV, conforme previsto no art. 6º

Link: http://www.previdencia.gov.br/regimes

instituicoes-e-produtos-de-investimento/

 

No âmbito do Ipojucaprev, a regulamentação do credenciamento foi feita a partir da Portaria nº 119 de 09 

de Novembro de 2017, tendo sido atualizada pela Portaria nº 69 de 02 de Junho de 2021. A relação de 

documentos e parâmetros analisados estão devidamente descritos na Portaria nº 70 de 02 de Junho de 2021

Durante o mês de setembro de 2021, 

e seus respectivos Fundos de Investimento 

reunião do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal:

INSTITUIÇÃO 

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 

BRASIL LTDA 

MAGNA - AGENTE AUTONOMO DE 

INVESTIMENTOS S/S LTDA

SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA 

PAULISTA S/A* 

 

Todas as Instituições Financeiras Credenciadas no 

(https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes

de credenciamento. As Instituições que possuem seus credenciamentos suspensos são mensalmente 

acompanhadas internamente pela Diretoria
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NOVOS CREDENCIAMENTOS DAS INSTITUIÇÕES

Para o procedimento de seleção das Instituições Financeiras foi considerad

prevista pelos órgãos de controle. Em Especial a resolução CMN nº 3.922/2010 e suas atualizações e a Portaria 

Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018, alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010,

novas aplicações de recursos dos RPPS apenas 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, § 8º da Resolução CMN nº 

3.922/2010). Com isso, foi verificada a necessidade de atualizar os modelos de termos de credenciamento 

o site da SPREV, conforme previsto no art. 6º-E da Portaria

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

investimento/”. 

No âmbito do Ipojucaprev, a regulamentação do credenciamento foi feita a partir da Portaria nº 119 de 09 

de 2017, tendo sido atualizada pela Portaria nº 69 de 02 de Junho de 2021. A relação de 

documentos e parâmetros analisados estão devidamente descritos na Portaria nº 70 de 02 de Junho de 2021

de 2021, foi analisada a documentação das seguintes Instituições 

Fundos de Investimento abaixo. A deliberação sobre o credenciamento 

reunião do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal: 

CNPJ PRESTADOR 

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.  01.522.368/0001-82  
Administrador / 

Custodiante  

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 
02.562.663/0001-25 Gestor 

AGENTE AUTONOMO DE 

INVESTIMENTOS S/S LTDA 
13.426.885/0001-37 Distribuidor  

SOCIEDADE CORRETORA 
62.285.390/0001-40 

Administrador / 

Gestor  

s as Instituições Financeiras Credenciadas no IpojucaPrev estão contidas no site do 

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/) e a lista pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: 

https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/com os respectivas formulários e datas 

Instituições que possuem seus credenciamentos suspensos são mensalmente 

acompanhadas internamente pela Diretoria de Investimentos minimizando qualquer risco oportuno.
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DAS INSTITUIÇÕES E PRODUTOS DE 

ções Financeiras foi considerada toda a regulamentação 

prevista pelos órgãos de controle. Em Especial a resolução CMN nº 3.922/2010 e suas atualizações e a Portaria 

Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018, alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010, 

novas aplicações de recursos dos RPPS apenas em fundos de investimento em que o administrador 

brigada a instituir comitê de auditoria e 

comitê de riscos, nos termos da regulamentação do CMN (art. 15, § 2º, I, § 8º da Resolução CMN nº 

a necessidade de atualizar os modelos de termos de credenciamento 

E da Portaria MPS nº 519/2011, no 

rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-

No âmbito do Ipojucaprev, a regulamentação do credenciamento foi feita a partir da Portaria nº 119 de 09 

de 2017, tendo sido atualizada pela Portaria nº 69 de 02 de Junho de 2021. A relação de 

documentos e parâmetros analisados estão devidamente descritos na Portaria nº 70 de 02 de Junho de 2021. 

s seguintes Instituições Financeiras 

credenciamento será realizada na 

 CATEGORIA 

Art. 15 

Demais Adm. e 

Gestor 

Distribuidor 

Demais Adm. e 

Gestor 

estão contidas no site do mesmo 

seguinte endereço eletrônico: 

com os respectivas formulários e datas 

Instituições que possuem seus credenciamentos suspensos são mensalmente 

risco oportuno. 
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5. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Os Investimentos são de extrema relevância no tratamento da gestão de recursos previden

destinados ao pagamento dos benefício

Investimentos da Autarquia é constantemente analisada por seu gestor e todos que compõem a Diretoria de 

Investimentos em conjunto com a empresa de 

cronograma de gestão dos recursos, estão previstas reuniões mensais para discussão do cenário macro

econômico e as possíveis estratégias a serem adotadas para atender aos 

solvência, liquidez, motivação, adequaç

Dessa forma, a gestão é compartilhada entre os participantes da tomada de decisão, buscando 

aperfeiçoá-la e sempre priorizando alcançar bons resultados 

quantitativos e qualitativos, conforme previsto na Política de Investimentos aprovada.

A carteira é diversificada buscando

riscos inerentes a carteira e ao mercado 

intrínseco) evitando que a sua rentabilidade 

que com uma diversificação eficiente

diferentes benchmarks justamente para proporcionar o equilíbrio e o balanceamento necessários

maior segurança e  liquidez, que resultará

deste relatório. 

5.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A Carteira de Investimentos do FUNPREI

carteira: 
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

Os Investimentos são de extrema relevância no tratamento da gestão de recursos previden

dos benefícios concedidos e a conceder no âmbito do I

Investimentos da Autarquia é constantemente analisada por seu gestor e todos que compõem a Diretoria de 

Investimentos em conjunto com a empresa de consultoria e os membros do comitê de investimento

cronograma de gestão dos recursos, estão previstas reuniões mensais para discussão do cenário macro

econômico e as possíveis estratégias a serem adotadas para atender aos princípios de segurança, rentabilidade, 

solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência

Dessa forma, a gestão é compartilhada entre os participantes da tomada de decisão, buscando 

sempre priorizando alcançar bons resultados a partir de análises técnicas e métodos 

ntitativos e qualitativos, conforme previsto na Política de Investimentos aprovada.  

buscando ativos descorrelacionados, com o objetivo 

ercado evitando que a mesma fique exposta ao risco não sistêmico (risco 

rentabilidade esteja exposto ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador

eficiente de ativos, forma-se uma carteira com uma estratégia ancorada em 

justamente para proporcionar o equilíbrio e o balanceamento necessários

que resultará na mitigação dos riscos que também serão expostos ao decorrer 

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

A Carteira de Investimentos do FUNPREI encerrou o mês de Agosto/2021 com os
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Os Investimentos são de extrema relevância no tratamento da gestão de recursos previdenciários 

concedidos e a conceder no âmbito do IpojucaPrev. A carteira de 

Investimentos da Autarquia é constantemente analisada por seu gestor e todos que compõem a Diretoria de 

e os membros do comitê de investimentos. No 

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

princípios de segurança, rentabilidade, 

ão à natureza de suas obrigações e transparência.  

Dessa forma, a gestão é compartilhada entre os participantes da tomada de decisão, buscando formas de 

a partir de análises técnicas e métodos 

 

objetivo de mitigar ao máximo os 

xposta ao risco não sistêmico (risco 

esteja exposto ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador, visto 

com uma estratégia ancorada em 

justamente para proporcionar o equilíbrio e o balanceamento necessários à uma melhor e 

que também serão expostos ao decorrer 

com os seguintes ativos na 
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5.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO 

ALOCAÇÃO 
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COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO AO ENQUADRAMENTO E ESTRATÉGIA DE 
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AO ENQUADRAMENTO E ESTRATÉGIA DE 

 

D4Sign 3d43aa87-6a07-4204-a758-db58390c9f1a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Relatório Mensal de Acompanhamento

5.3. COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS 

 

5.4 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS 
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COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR GESTOR  

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR ADM 
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5.5 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS 

 5.6. ÍNDICES E BENCHMARK´S DE REFERÊNCIA

 Os indicadores chamados popularmente no mercado

nos investimentos que são usados para referenciar um fundo de investimentos e também como ferramenta para 

acompanhamento e comparação de rendimentos de investimentos, que subsidiam as tomadas de decisões. 

Conforme detalhado a seguir que mostra a rentabilidade ao mês e acumulado de cada índice ao ano em 

comparação também a rentabilidade da carteira: 
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5.5 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR SUB-SEGMENTO 

E BENCHMARK´S DE REFERÊNCIA 

Os indicadores chamados popularmente no mercado como benchmarks formam um conjunto de índices 

nos investimentos que são usados para referenciar um fundo de investimentos e também como ferramenta para 

acompanhamento e comparação de rendimentos de investimentos, que subsidiam as tomadas de decisões. 

talhado a seguir que mostra a rentabilidade ao mês e acumulado de cada índice ao ano em 

comparação também a rentabilidade da carteira:  
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enchmarks formam um conjunto de índices 

nos investimentos que são usados para referenciar um fundo de investimentos e também como ferramenta para 

acompanhamento e comparação de rendimentos de investimentos, que subsidiam as tomadas de decisões. 

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

A Rentabilidade da carteira de investimentos

desempenho no período de referência:
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RENTABILIDADE DA CARTEIRA 

A Rentabilidade da carteira de investimentos no mês de Agosto/2021 do FUNPREI teve o seguinte 

desempenho no período de referência: 
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do FUNPREI teve o seguinte 
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5.8. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

Segue abaixo o gráfico da evolução patrimonial mensal do FUNPREI.

 

6. APLICAÇÃO E RESGATES 

As aplicações e regastes são autorizadas e realizadas de 

na Política de Investimentos. Para todas as movimentações

denominados de “Autorizações de Aplicação e Resgate 

detalhadas, por data, fundo e tipo de movimentação

podendo ser acessado através do Link:

apr/.  

Informa-se, ainda, que as APRs também são registradas no Sistema de Informações dos Regimes 

Públicos de Previdência Social do Ministério da Economia 

Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos 

movimentações realizadas no mês de 

APR  Valor  Movimentação 

170/2021 
 R$                 

36.529,97 

Pagamento  

Cupom 
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EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL 

Segue abaixo o gráfico da evolução patrimonial mensal do FUNPREI. 

APLICAÇÃO E RESGATES  

autorizadas e realizadas de acordo com os limites de alçadas pré

. Para todas as movimentações realizadas são preenchidos os formulários 

“Autorizações de Aplicação e Resgate – APR”, assim as movimentações são minuciosamente 

das, por data, fundo e tipo de movimentação. Os documentos estão disponíveis no site do

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

se, ainda, que as APRs também são registradas no Sistema de Informações dos Regimes 

Públicos de Previdência Social do Ministério da Economia – ME / SPREV, onde estão disponibilizados os 

ivos de Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR-CADPREV. Abaixo segue resumo das 

realizadas no mês de Agosto de 2021:  

CNPJ Fundo Nome Fundo 
Data 

Efetivação

19.303.793/0001-46 

BB TÍTULOS PÚBLICOS 

IPCA I FI RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO 

16/08/2021

da Política de Investimentos 
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acordo com os limites de alçadas pré-definidos 

são preenchidos os formulários 

as movimentações são minuciosamente 

. Os documentos estão disponíveis no site do IpojucaPrev, 

a.pe.gov.br/transparencia/apr/demonstrativos-

se, ainda, que as APRs também são registradas no Sistema de Informações dos Regimes 

ME / SPREV, onde estão disponibilizados os 

CADPREV. Abaixo segue resumo das 

Data 

Efetivação 
Alçada de deliberação 

16/08/2021 
Recebimento automático 

de Cupom 
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171/2021 
 R$                 

41.800,43 

Pagamento  

Cupom 

172/2021 
 R$            

55.774,41 

Pagamento  

Cupom 

173/2021 
 R$            

5.703,49 

Pagamento  

Cupom 

174/2021 
 R$  

38.448,75               
Amortização 

175/2021 
 R$ 

10.197,76            
Amortização 

176/2021 
 R$ 

47.709,79            
Amortização 

177/2021 
 R$ 

37.793,02               
Amortização 

178/2021 
 R$ 

20.311,48            
Amortização 

179/2021 
 R$ 

89.923,10            
Amortização 

180/2021 
 R$ 

139.808,30               
Aplicação 

183/2021 
 R$ 

2.151.814,21            
Aplicação 
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24.117.278/0001-01 

BB TÍTULOS PÚBLICOS 

XI FI RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO 

16/08/2021

20.734.931/0001-20 

BB TÍTULOS PÚBLICOS 

X FI RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO 

16/08/2021

19.523.305/0001-06 

BB TÍTULOS PÚBLICOS 

VII FI RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO 

16/08/2021

20.139.534/0001-00 

CAIXA BRASIL 2030 III 

TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA 

17/08/2021

20.139.534/0001-00 

CAIXA BRASIL 2030 III 

TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA 

17/08/2021

20.139.534/0001-00 

CAIXA BRASIL 2030 III 

TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA 

17/08/2021

20.139.595/0001-78 

CAIXA BRASIL 2024 IV 

TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA 

17/08/2021

20.139.595/0001-78 

CAIXA BRASIL 2024 IV 

TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA 

17/08/2021

18.598.288/0001-03 

 CAIXA BRASIL 2024 I 

TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA 

17/08/2021

25.078.994/0001-90 

BB ALOCAÇÃO ATIVA 

FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO 

18/08/2021

14.386.926/0001-71 

CAIXA BRASIL IDKA 

IPCA 2A TÍTULOS 

PÚBLICOS FI RENDA 

FIXA LP 

20/08/2021
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16/08/2021 
Recebimento automático 

de Cupom 

16/08/2021 
Recebimento automático 

de Cupom 

16/08/2021 
Recebimento automático 

de Cupom 

17/08/2021 
Recebimento automático 

de amortização do Fundo 

17/08/2021 
Recebimento automático 

de amortização do Fundo 

17/08/2021 
Recebimento automático 

de amortização do Fundo 

17/08/2021 
Recebimento automático 

de amortização do Fundo 

17/08/2021 
Recebimento automático 

de amortização do Fundo 

17/08/2021 
Recebimento automático 

de amortização do Fundo 

18/08/2021 

Aplicação de saldo 

proveniente de pagamento 

do Cupom em fundo já 

presente na carteira de 

investimentos. 

20/08/2021 

Autorizada a partir de 

apresentação de estudo 

de alocação, realizada na 

reunião CI Nº 07/2021, no 

dia 28/07/2021. 
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186/2021 
 R$ 

40.886,43            

Pagamento  

Cupom 

 

As Demais APR´s são de movimentações realizadas referentes ao Fundo CAIXA BRASIL 

DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA, inscrito sob o CNPJ nº 14.508.643/0001

administração da Caixa Econômica Federal. Tais movimentações são realizadas automaticamente a partir da 

necessidade de caixa do FUNPREI para fazer pagamento das suas obrigações e/ou necessidades financeiras 

para as Aplicações e/ou Resgates nos dem

7. RISCO X RETORNO DOS ATIVOS POR SEGMENTO

Nessa seção, serão analisados

ativos de Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior. Depois, a divisão foi feita conside

estratégia de investimentos dos ativos, sendo determinando um benchmark que melhor pode ser utilizado para 

comparação dos resultados. Serão analisados os principais pontos abordados na política de investimentos 

vigente. 

Ademais, como parâmetros de 

a carteira, serão observadas as referências abaixo 

reavaliação destes ativos sempre que as referências pré

ultrapassadas. 

•Segmento de Renda Fixa: 3,5%

•Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor

7.1 RENDA FIXA 

 7.1.1 RENDA FIXA – FUNDOS QUE INVESTEM EM TP PRÉ

 Fundos que investem em Títulos 

Tesouro Nacional ou Tesouro Prefixado) e NTN

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

vencimento dos seus papéis: 

 IRF-M, TPF pré-fixado sem especificação de prazo dos títulos; 

 IRF-M1, TPF pré-fixado com prazo de até 1 ano;

 IRF-M1+, TPF pré-fixado com prazo maior do que 1 ano.
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23.176.675/0001-91 

 BTG PACTUAL 2024 

TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA 

 25/08/2021

As Demais APR´s são de movimentações realizadas referentes ao Fundo CAIXA BRASIL 

DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA, inscrito sob o CNPJ nº 14.508.643/0001

administração da Caixa Econômica Federal. Tais movimentações são realizadas automaticamente a partir da 

necessidade de caixa do FUNPREI para fazer pagamento das suas obrigações e/ou necessidades financeiras 

para as Aplicações e/ou Resgates nos demais fundos. 

7. RISCO X RETORNO DOS ATIVOS POR SEGMENTO 

serão analisados os dados de risco e retorno dos ativos, divididos 

ativos de Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior. Depois, a divisão foi feita conside

estratégia de investimentos dos ativos, sendo determinando um benchmark que melhor pode ser utilizado para 

comparação dos resultados. Serão analisados os principais pontos abordados na política de investimentos 

de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõem 

serão observadas as referências abaixo os limites de VaR estabelecido

destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas na Política de Investimentos forem 

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

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

FUNDOS QUE INVESTEM EM TP PRÉ-FIXADOS 

ítulos Públicos Federais (TPF) prefixados, que são as LTNs (Letras do 

Tesouro Nacional ou Tesouro Prefixado) e NTN-Fs (Notas do Tesouro Nacional – Série F ou Tesouro Prefixado 

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

sem especificação de prazo dos títulos;  

fixado com prazo de até 1 ano; 

fixado com prazo maior do que 1 ano. 
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25/08/2021 
Recebimento automático 

de Cupom 

As Demais APR´s são de movimentações realizadas referentes ao Fundo CAIXA BRASIL 

DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA, inscrito sob o CNPJ nº 14.508.643/0001-55, e sob a gestão e 

administração da Caixa Econômica Federal. Tais movimentações são realizadas automaticamente a partir da 

necessidade de caixa do FUNPREI para fazer pagamento das suas obrigações e/ou necessidades financeiras 

dados de risco e retorno dos ativos, divididos primeiramente entre 

ativos de Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior. Depois, a divisão foi feita considerando a 

estratégia de investimentos dos ativos, sendo determinando um benchmark que melhor pode ser utilizado para 

comparação dos resultados. Serão analisados os principais pontos abordados na política de investimentos 

monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõem 

os limites de VaR estabelecidos e será realizada uma 

estabelecidas na Política de Investimentos forem 

cento) do valor alocado neste segmento. 

alocado neste segmento. 

prefixados, que são as LTNs (Letras do 

Série F ou Tesouro Prefixado 

. Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo com o 
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O fundo dessa classe não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 

indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks

gráfico de retorno acumulado e no diagrama de dispersão abaixo, retirado do

de 2 anos. 

7.1.2 RENDA FIXA – FUNDOS INDEXADOS À INFLAÇÃO

Fundos que investem em Títulos 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), 

IPCA+ com Juros Semestrais). Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo 

com o vencimento dos seus papéis, e nas tabelas abaixo serão apresentados os indicadores de risco e retorno 

de acordo com essas divisões: 

 IMA-B, TPF indexado à inflação 

 

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR 

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks

teve uma maior volatilidade em relação ao IMA

 

 

 

 

Nome  Retorno  Volatilidade  

CAIXA IRF-M 1 TP 
RF 

0,34% 0,31% 

IRF-M 1 0,37% 0,31% 
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ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 

indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme também pode ser verificado no 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período 

FUNDOS INDEXADOS À INFLAÇÃO 

ítulos Públicos Federais (TPF) indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), tais como NTN-Bs (Notas do Tesouro Nacional 

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

dos seus papéis, e nas tabelas abaixo serão apresentados os indicadores de risco e retorno 

TPF indexado à inflação sem especificação de prazo dos títulos;  

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks. O Sulamerica Inflatie RI RF LP 

teve uma maior volatilidade em relação ao IMA-B por ser um fundo de gestão ativa. 

VaR 
95,0% 

MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor - 
CDI/IRF-M1 Ano  

3 
meses  

0,15% -3,09 -0,01 1,21% 0,69% 

0,15% -2,29 -0,01 1,37% 0,75% 
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ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve 

, conforme também pode ser verificado no 

sistema quantum, com o período 

 

indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice 

s do Tesouro Nacional – Série B ou Tesouro 

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

dos seus papéis, e nas tabelas abaixo serão apresentados os indicadores de risco e retorno 

 

definido na Política de investimentos e 

. O Sulamerica Inflatie RI RF LP 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

1,20% 2,00% 7,00% 14,73% 

1,31% 2,24% 7,46% 15,42% 
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Durante o mês de Setembro de 2021, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos na reunião do dia 

26 de Agosto de 2021, foi feito o resgate total do Fundo Sulamerica Inflatie Renda Fixa LP. Tal movimentação foi 

realizada por conta da inclusão da estratég

fazer a marcação na curva. Com isso, diminuiu

de ativo.  

No longo prazo, os dois ativos

benchmarks, conforme pode ser verificado no gráfico de retorno acumulado e no 

retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

 

 

 

 

 

Nome  Retorno  Volatilidade  

BNB RPPS IMA-B 
FI RENDA FIXA  

-0,97% 6,43% 

SULAMÉRICA 
INFLATIE FI 
RENDA FIXA LP  

-1,75% 8,48% 

IMA-B  -1,09% 7,20% 
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Durante o mês de Setembro de 2021, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos na reunião do dia 

26 de Agosto de 2021, foi feito o resgate total do Fundo Sulamerica Inflatie Renda Fixa LP. Tal movimentação foi 

realizada por conta da inclusão da estratégia de compra direta de Título Público Federal atrelados à inflação para 

fazer a marcação na curva. Com isso, diminuiu-se a exposição a fundos IMA-B, que fazem a compra desse tipo 

o longo prazo, os dois ativos tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus 

pode ser verificado no gráfico de retorno acumulado e no diagrama de dispersão abaixo, 

retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.  

VaR 
95,0% 

MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor - 
CDI/IMA-B Ano  

3 
meses  

3,05% -2,47 -0,18 -1,93% -1,64% 

4,02% -2,93 -0,22 -3,47% -3,55% 

3,42% -2,39 -0,17 -2,17% -1,90% 
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Durante o mês de Setembro de 2021, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos na reunião do dia 

26 de Agosto de 2021, foi feito o resgate total do Fundo Sulamerica Inflatie Renda Fixa LP. Tal movimentação foi 

ia de compra direta de Título Público Federal atrelados à inflação para 

B, que fazem a compra desse tipo 

rno compatíveis com os seus 

diagrama de dispersão abaixo, 

 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

0,72% 2,46% 9,62% 34,28% 

-0,61% 1,55% 8,06% 35,32% 

0,67% 2,84% 10,81% 39,44% 
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 IMA-B 5, TPF indexado à inflação com prazo até 5 anos;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com exceção do Sulamerica Juro Real Curto FI RF LP, que é um fundo de gestão ativa que busca superar 

o seu benchamak, os demais fundos dessa categoria são formados por fundos 

ser levados até o vencimento para recebimento da taxa acordada na época da aplicação dos fundos

dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram 

indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks

Todos os fundos tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme 

também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 

anos. Apenas o fundo vértice BTG pactual 2024 TP FI RF teve desempenho mais discrepante em relação ao 

IMA-B 5, mas também é fechado e deve ser levado até o vencimento

Nome  Retorno  Volatilidade  

BB TÍTULOS 
PÚBLICOS IPCA FI 
RF PREVI  

0,29% 1,95% 

BB TÍTULOS 
PÚBLICOS IPCA I 
FI RF PREVI  
 

0,46% 0,98% 

BB TÍTULOS 
PÚBLICOS VII FI 
RF PREVI  
 

0,45% 0,98% 

BB TÍTULOS 
PÚBLICOS X FI RF 
PREVI  
 

0,24% 1,97% 

BB TÍTULOS 
PÚBLICOS XI FI 
RF PREVI  
 

0,45% 0,98% 

BTG PACTUAL 
2024 TP FI RF  
 

-2,62% 8,83% 

CAIXA BRASIL 
2024 I TP FI RF  
 

-2,66% 9,04% 

CAIXA BRASIL 
2024 IV TP FI RF 
  

-2,66% 9,04% 

SULAMÉRICA 
JURO REAL 
CURTO FI RF LP  

-0,52% 4,26% 

IMA-B 5 0,15% 2,73% 
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B 5, TPF indexado à inflação com prazo até 5 anos; 

Com exceção do Sulamerica Juro Real Curto FI RF LP, que é um fundo de gestão ativa que busca superar 

s demais fundos dessa categoria são formados por fundos vértices fechados e que devem 

ser levados até o vencimento para recebimento da taxa acordada na época da aplicação dos fundos

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram 

e retorno compatíveis com os seus benchmarks 

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 

Apenas o fundo vértice BTG pactual 2024 TP FI RF teve desempenho mais discrepante em relação ao 

, mas também é fechado e deve ser levado até o vencimento. 

VaR 
95,0% 

MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor - 
CDI/IMA-B 5 Ano  

3 
meses  meses 

0,93% -0,77 -0,02 1,71% 0,02% 

0,47% 0,36 0,02 3,37% 1,49% 

0,46% 0,30 0,01 3,32% 1,47% 

0,93% -1,10 -0,03 1,75% 0,45% 

0,47% 0,29 0,01 3,32% 1,46% 

4,19% -3,95 0,30 -3,34% -2,18% -

4,29% -3,91 -0,47 -5,07% -3,35% -

4,29% -3,91 -0,47 -5,05% -3,35% -

2,02% -2,52 -0,07 -0,92% -1,26% 

1,30% -1,15 -0,03 1,47% -0,07% 
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Com exceção do Sulamerica Juro Real Curto FI RF LP, que é um fundo de gestão ativa que busca superar 

vértices fechados e que devem 

ser levados até o vencimento para recebimento da taxa acordada na época da aplicação dos fundos. Nenhum 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram 

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 

Apenas o fundo vértice BTG pactual 2024 TP FI RF teve desempenho mais discrepante em relação ao 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

2,52% 4,42% 16,18% 36,85% 

3,12% 6,64% 17,08% 36,12% 

3,09% 6,56% 13,09% 26,18% 

2,62% 4,96% 14,32% 32,03% 

3,09% 6,58% 16,92% 35,84% 

-2,56% -0,08% 
-

27,43% 
-20,59% 

-0,63% -2,08% 4,00% 18,14% 

-0,63% -2,06% 3,99% 18,16% 

0,82% 1,25% 10,68% 28,09% 

2,20% 4,79% 14,70% 30,53% 
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 IMA-B 5+, TPF indexado à inflação com prazo de 5 anos ou mais;

 

 

 

 

 

 

O fundo vértice Caixa Brasil 2030 III TP FI RF

investimentos, mesmo com o IMA-B 5+

padrão de menor risco e retorno do que o seu benchmak, por ser formado por papéis com vencimen

prazo menor do que outros que formam índice, 

retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

 

 

Nome  Retorno  Volatilidade  

CAIXA BRASIL 
2030 III TP FI RF  

-3,83% 12,63% 

IMA-B 5+  -2,22% 11,94% 
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, TPF indexado à inflação com prazo de 5 anos ou mais; 

O fundo vértice Caixa Brasil 2030 III TP FI RF não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de 

B 5+ tendo ultrapassado, devido a sua maior volatilidade.

padrão de menor risco e retorno do que o seu benchmak, por ser formado por papéis com vencimen

prazo menor do que outros que formam índice, conforme pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, 

retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. 

 
VaR 

95,0% 
MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor - CDI/ 
IMA-B 5+ Ano  

3 
meses  

6,00% -3,86 -0,79 -9,34% -4,70% 

5,67% -2,51 -0,30 -5,44% -3,58% 
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ultrapassou os limites de VAR definido na Política de 

, devido a sua maior volatilidade. O fundo mantém um 

padrão de menor risco e retorno do que o seu benchmak, por ser formado por papéis com vencimento em 2030, 

diagrama de dispersão abaixo, 

 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

-3,04% -4,03% 0,04% 22,57% 

-0,83% 1,04% 7,59% 45,80% 
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 IDKA IPCA 2A , TPF indexado 

O Índice de Duração Constante ANBIMA

aplicações de prazos fixos (vencimentos mantidos sempre com mesmo prazo) em títulos públicos. O índice é 

calculado com base em determinados pontos (chamados vértices) da 

ganhos e perdas decorrentes dos movimentos do mercado.

reais construída a partir dos Títulos Públicos Federais indexados à inflação como 

2 anos. 

O fundo dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve 

indicadores de risco e retorno compatíveis com o seu benchmark.

 

 

 

 

  No longo prazo, também teve

conforme pode ser verificado no gráfico de retorno acumulado e no 

sistema quantum, com o período de 2 anos. 

7.1.3 RENDA FIXA – FUNDOS DE GESTÃO

Nas estratégias desses tipos de fundo, os gestores podem fazer movimentações em diversos ativos de 

renda fixa, estando exposto ao risco das variações 

preços, de acordo com o cenário econômico e perspectivas futuras. Para esse ativo, foi considerado como 

benchmark o IMA-Geral ex-C, que é 

papéis indexados ao IGP-M (as antigas NTN

Nome  Retorno  Volatilidade  
MV 21 du 

CAIXA BRASIL 
IDKA IPCA 2A  

0,19% 2,38% 

IDKA IPCA 2A  0,26% 2,34% 
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indexado à inflação com Duração constante de 2 anos

Índice de Duração Constante ANBIMA, conhecido como IDKA, apresenta o comportamento de 

aplicações de prazos fixos (vencimentos mantidos sempre com mesmo prazo) em títulos públicos. O índice é 

calculado com base em determinados pontos (chamados vértices) da curva de juros e tem como objetivo refletir 

ganhos e perdas decorrentes dos movimentos do mercado. A Subdivisão IDKA IPCA 2A Reflete a curva de juros 

reais construída a partir dos Títulos Públicos Federais indexados à inflação como NTN

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve 

indicadores de risco e retorno compatíveis com o seu benchmark. 

também teve indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, 

conforme pode ser verificado no gráfico de retorno acumulado e no diagrama de dispersão abaixo, retirado do 

sistema quantum, com o período de 2 anos.  

FUNDOS DE GESTÃO ATIVA ENTRE ÍNDICES 

gias desses tipos de fundo, os gestores podem fazer movimentações em diversos ativos de 

renda fixa, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós fixadas e/ou índices de 

nário econômico e perspectivas futuras. Para esse ativo, foi considerado como 

 formado por todos os títulos que compõem a dívida pública, excluindo os 

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

VaR 
95,0% 

MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/CDI Ano  

3 
meses  meses 

1,13% -1,11 -0,03 1,69% -0,18% 2,30%

1,11% -0,79 -0,02 1,95% -0,26% 2,52%
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Duração constante de 2 anos; 

, apresenta o comportamento de 

aplicações de prazos fixos (vencimentos mantidos sempre com mesmo prazo) em títulos públicos. O índice é 

curva de juros e tem como objetivo refletir 

A Subdivisão IDKA IPCA 2A Reflete a curva de juros 

NTN-Bs com o vencimento de 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve 

indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do 

 

gias desses tipos de fundo, os gestores podem fazer movimentações em diversos ativos de 

das taxas de juros prefixadas, pós fixadas e/ou índices de 

nário econômico e perspectivas futuras. Para esse ativo, foi considerado como 

formado por todos os títulos que compõem a dívida pública, excluindo os 

Série C ou Tesouro IGPM+ com 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

2,30% 4,88% 14,27% 27,49% 

2,52% 5,14% 15,46% 29,52% 
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Juros Semestrais). Na tabela abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de gestão 

ativa entre índices, de acordo com os seus prazos.

 

 

 

 

 

 

 

Essas estratégias dependem bastante da visão do gestor em relação ao cenário, podendo ter 

mais diferentes entre si. Apesar de ter tido um desempenho inferior no mês de referê

podemos destacar o desempenho do

perceber que o fundo teve um retorno

também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 

anos. 

7.1.4 RENDA FIXA – CDI 

Nessa estratégia, temos alguns fundos de Renda

lastreia as operações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como 

referencia para diversos produtos de renda fixa. 

Nome  Retorno  Volatilidade  

 
BB ALOCAÇÃO 
ATIVA FIC RF 
PREVI  -0,45% 2,91% 
 
BRADESCO ALOC 
DINÂMICA FIC RF  -0,50% 3,32% 
 
CAIXA GESTÃO 
ESTRATÉGICA 
FIC RF    -1,45% 3,93% 

IMA Geral ex-C  
-0,34% 3,00% 
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abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de gestão 

ativa entre índices, de acordo com os seus prazos. 

Essas estratégias dependem bastante da visão do gestor em relação ao cenário, podendo ter 

Apesar de ter tido um desempenho inferior no mês de referê

desempenho do Fundo Caixa Gestão Estratégica nos períodos 

perceber que o fundo teve um retorno maior do que os outros fundos de gestão ativa entre índices. Conforme 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 

Nessa estratégia, temos alguns fundos de Renda Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que 

lastreia as operações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como 

referencia para diversos produtos de renda fixa.  

VaR 
95,0% 

MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/IMA 

GERAL ex-C Ano  
3 

meses  

1,38% -3,43 -0,10 -1,37% -0,86% 

1,57% -3,20 -0,10 -1,50% -0,71% 

1,87% -5,48 -0,18 -1,51% -2,30% 

1,42% -2,92 -0,09 -0,78% -0,42% 
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abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de gestão 

Essas estratégias dependem bastante da visão do gestor em relação ao cenário, podendo ter resultados 

Apesar de ter tido um desempenho inferior no mês de referência e nos últimos meses, 

os períodos mais longos, podemos 

que os outros fundos de gestão ativa entre índices. Conforme 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 

 

Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que 

lastreia as operações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

0,49% 0,83% 7,41% 24,02% 

0,50% 0,29% 6,80% 22,67% 

-0,84% -0,07% 9,68% 27,20% 

0,84% 1,17% 7,83% 24,02% 
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O único ativo presente na carteira que 

altíssima liquidez e que é utilizado como caixa por permitir uma maior rapidez de movimentação, uma vez que as 

aplicações e resgates são feitos de forma automática de acordo com a disponibilidade

necessidade de utilização do recurso. 

 

 

 

 

 

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de

tiveram indicadores de risco e retorno com

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos

 

7.2 MULTIMERCADO  

 Um fundo multimercado é 

investimentos determinada a mesclar aplicações de vários mercados, como

outros, de acordo com a sua política de investimentos. 

Serão comparados nesse item apenas o fundo multimercado Caixa RV 30 FI Multi LP, utilizando o CDI 

como referência. O outro multimercado da carteira, o Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multi LP, devido a sua 

Política de Investimentos ser predominante de investimento no exterior, será classificado no item 

Investimentos no Exterior – Com Hedge Cambial

 

Nome  Retorno  Volatilidade  

CAIXA BRASIL 
DISPONIBILID 

0,32% 0,02% 

CDI 0,43% 0,02% 
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na carteira que é comparado ao CDI, é o Caixa Disponibilidade FIC RF, fundo de 

altíssima liquidez e que é utilizado como caixa por permitir uma maior rapidez de movimentação, uma vez que as 

aplicações e resgates são feitos de forma automática de acordo com a disponibilidade

necessidade de utilização do recurso.  

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, conforme pode ser verificado no 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos

Um fundo multimercado é uma categoria de fundo de investimento que tem uma política de 

investimentos determinada a mesclar aplicações de vários mercados, como renda fixa

, de acordo com a sua política de investimentos.  

comparados nesse item apenas o fundo multimercado Caixa RV 30 FI Multi LP, utilizando o CDI 

como referência. O outro multimercado da carteira, o Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multi LP, devido a sua 

Política de Investimentos ser predominante de investimento no exterior, será classificado no item 

Com Hedge Cambial. 

VaR 
95,0% 

MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/CDI Ano  

3 
meses  

0,01% -55,52 0,00 1,43% 0,79% 

0,01% 0,00 0,00 2,07% 1,07% 
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Caixa Disponibilidade FIC RF, fundo de 

altíssima liquidez e que é utilizado como caixa por permitir uma maior rapidez de movimentação, uma vez que as 

aplicações e resgates são feitos de forma automática de acordo com a disponibilidade de dinheiro em caixa ou 

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 

patíveis com os seus benchmarks, conforme pode ser verificado no 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.  

 

que tem uma política de 

renda fixa, ações, câmbio, entre 

comparados nesse item apenas o fundo multimercado Caixa RV 30 FI Multi LP, utilizando o CDI 

como referência. O outro multimercado da carteira, o Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multi LP, devido a sua 

Política de Investimentos ser predominante de investimento no exterior, será classificado no item 7.4.1 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

1,26% 1,79% 4,86% 10,59% 

1,76% 2,72% 6,70% 13,49% 
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O fundo não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de 

risco e retorno distintos do seu benchmark, conforme também pode ser verificado no 

abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 an

tipo de investimentos realizado pelo fundo multimercado.

7.3 RENDA VARIÁVEL 

7.3.1 FUNDOS DE AÇÕES – IBOVESPA (IBOV)

Fundos de ações que, devido as suas características,

indicador de desempenho das ações negociadas n

composta pelas ações de companhias listadas na 

metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado 

de capitais. 

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

benchmark Ibovespa: 

 

 

Nome  Retorno  Volatilidade  

CAIXA RV 30 FI 
MULTI LP  

-0,57% 5,09% 

CDI  0,43% 0,02% 
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ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de 

risco e retorno distintos do seu benchmark, conforme também pode ser verificado no 

abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. Porém, essa característica é comum devido ao 

tipo de investimentos realizado pelo fundo multimercado. 

IBOVESPA (IBOV) 

, devido as suas características, utilizam como benchmark o Ibovespa, 

indicador de desempenho das ações negociadas na B3. O índice é resultado de uma carteira teórica de ativos 

pelas ações de companhias listadas na Bolsa Brasileira que atendem aos critérios 

metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado 

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

 
VaR 

95,0% 
MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/CDI Ano  

3 
meses  

2,42% -2,21 0,00 0,87% -1,65% 

0,01% 0,00 0,00 2,07% 1,07% 
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ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de 

risco e retorno distintos do seu benchmark, conforme também pode ser verificado no diagrama de dispersão 

Porém, essa característica é comum devido ao 

 

utilizam como benchmark o Ibovespa, principal 

uma carteira teórica de ativos 

que atendem aos critérios previstos na sua 

metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado 

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

Retorno  

 
6 

meses  
12 

meses  
24 

meses  
36 

meses  

 2,30% 4,34% 9,92% 23,44% 

1,76% 2,72% 6,70% 13,49% 
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No geral, o desempenho do mercado acionário brasileiro foi negativo durante o mês de 

descrito anteriormente no cenário econômico. 

Ações, o Itau Dunamis FIC Ações e o Constância Fundamento FIA, que tiveram desempenho bem superior ao 

Ibovespa  

Nenhum dos fundos dessa classe

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 

acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 

que fazem alocações buscando super

abaixo, retirado do sistema quantum, 

fundos. 

7.3.2 FUNDOS DE AÇÕES – SMALL CAPS 

 Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice Small Caps, 

índice que busca refletir os ativos das empresas de menor capitalização na B3 e que atendem aos critérios previstos 

na sua metodologia. Tal estratégia é volta

crescimento mais elevado. 

Nome  Retorno  Volatilidade  

BTG PACTUAL 
ABS INSTI FIC 
AÇÕES 

-6,79% 19,65% 

CONSTÂNCIA 
FUNDAMENTO FI 
AÇÕES 

-3,21% 17,53% 

ITAÚ DUNAMIS 
FIC AÇÕES 

-2,21% 16,28% 

SULAMÉRICA 
EQUITIES FI 
AÇÕES 

-3,82% 17,01% 

SULAMÉRICA 
SELECTION FIC 
AÇÕES 

-8,19% 25,61% 

IBOVESPA -2,48% 17,13% 
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No geral, o desempenho do mercado acionário brasileiro foi negativo durante o mês de 

descrito anteriormente no cenário econômico. No ano, os destaques positivos são o Sulamerica Selection FIC 

Itau Dunamis FIC Ações e o Constância Fundamento FIA, que tiveram desempenho bem superior ao 

enhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investim

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 

acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 

que fazem alocações buscando superar o Ibovespa. Isso também pode ser verificado no 

abaixo, retirado do sistema quantum, com o início do dia 31/12/2019, data em que tinha o histórico de todos os 

SMALL CAPS (SMLL) 

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice Small Caps, 

refletir os ativos das empresas de menor capitalização na B3 e que atendem aos critérios previstos 

. Tal estratégia é voltada para buscar empresas que geralmente apresentam 

 
VaR 

95,0% 
MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/IBOV Ano  

3 
meses  

9,33% -4,25 -0,84 -7,08% 
-

10,96% 

8,33% -2,32 -0,45 3,70% -9,62% 

7,73% -1,79 -0,34 6,37% -6,86% 

8,08% -2,83 -0,50 -1,84% -7,93% 

12,16% -3,88 -0,87 12,17% -7,00% 

8,13% -1,88 -0,32 -0,20% -8,35% 
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No geral, o desempenho do mercado acionário brasileiro foi negativo durante o mês de Agosto, conforme 

o Sulamerica Selection FIC 

Itau Dunamis FIC Ações e o Constância Fundamento FIA, que tiveram desempenho bem superior ao 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 

acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 

ar o Ibovespa. Isso também pode ser verificado no diagrama de dispersão 

com o início do dia 31/12/2019, data em que tinha o histórico de todos os 

 

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice Small Caps, 

refletir os ativos das empresas de menor capitalização na B3 e que atendem aos critérios previstos 

da para buscar empresas que geralmente apresentam potencial de 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

-4,85% -0,88% 12,27% 68,38% 

8,97% 15,16% 18,95% 75,76% 

6,93% 18,68% 18,98% 71,36% 

5,01% 3,25% -0,02% 41,80% 

6,16% 24,89%     

6,83% 16,29% 18,16% 52,42% 
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O desempenho dos fundos com estratégia de Small Caps também foi bastante negativo durante o mês de 

Agosto. 

Nenhum dos fundos dessa classe

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 

acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados 

que fazem alocações buscando superar o 

dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

 

7.3.3 FUNDOS DE AÇÕES – DIVIDENDOS 

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice 

(IDIV), índice que busca refletir o desempenho das

investidores, sob a forma de dividendos e juros sobr

em empresas maiores e mais saudáveis financeiramente. Geralmente apresentando menor volatilidade e tendo a 

visão de longo prazo. 

 

Nome  Retorno  Volatilidade  

BRADESCO MID 
SMALL CAPS FIA  

-2,76% 20,88% 

CAIXA SMALL 
CAPS ATIVO FIA  

-5,01% 23,15% 

SMLL  -3,82% 24,12% 
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O desempenho dos fundos com estratégia de Small Caps também foi bastante negativo durante o mês de 

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 

acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 

que fazem alocações buscando superar o índice SMLL. Isso também pode ser verificado no

dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. 

DIVIDENDOS (IDIV) 

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice 

o desempenho das empresas que se destacaram em termos de remuneração dos 

investidores, sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio. Essa estratégia de investimentos visa investir 

em empresas maiores e mais saudáveis financeiramente. Geralmente apresentando menor volatilidade e tendo a 

 
VaR 

95,0% 
MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/SMLL Ano  

3 
meses  

9,91% -1,67 -0,43 6,63% -5,98% 

10,99% -2,64 -0,64 0,30% 
-

10,29% 

11,45% -1,94 -0,47 0,95% -9,75% 
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O desempenho dos fundos com estratégia de Small Caps também foi bastante negativo durante o mês de 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 

por fundos de gestão ativa, 

. Isso também pode ser verificado no diagrama de 

 

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice Dividendos 

que se destacaram em termos de remuneração dos 

Essa estratégia de investimentos visa investir 

em empresas maiores e mais saudáveis financeiramente. Geralmente apresentando menor volatilidade e tendo a 

Retorno  

 
6 

meses  
12 

meses  
24 

meses  
36 

meses  

10,11% 13,96% 24,76% 82,68% 

 
6,95% 12,91% 21,01% 71,45% 

7,63% 15,27% 25,54% 84,33% 
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O fundo dessa classe não ultrapassou os limites de VAR 

indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de acordo 

com a sua característica. Isso acontece devido a ser

superar o índice IDIV. Isso também pode ser verificado nos gráficos

quantum, com o período de 2 anos. 

7.4 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior são utilizados para diminuir o risco da carteira de investimentos, através de 

ativos descorrelacionados com o mercado local. 

classes de ativo, tanto de renda fixa como 

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

a seguir. 

7.4.1 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior com h

sofrem o impacto da variação do câmbio

(moeda original), principal indicador do mercado acionário americano

Nome  Retorno  Volatilidade  

CAIXA VALOR DIVI 
RPPS FIC AÇÕES  

-1,32% 16,57% 

IDIV -0,50% 17,36% 
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ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve

indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de acordo 

. Isso acontece devido a ser um fundo de gestão ativa, que faz

so também pode ser verificado nos gráficos de dispersão abaixo, retirado do sistema 

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

Os investimentos no exterior são utilizados para diminuir o risco da carteira de investimentos, através de 

ativos descorrelacionados com o mercado local. Isso ocorre porque há riscos internos que afetam  todas as 

classes de ativo, tanto de renda fixa como de renda variável.  

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

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – COM HEDGE CAMBIAL 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior com hedge cambial, ou seja, não 

câmbio nos seus resultados. Como benchmark foram

, principal indicador do mercado acionário americano, e o MSCI World

VaR 
95,0% 

MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/IDIV Ano  

3 
meses  

7,87% -1,14 -0,21 -0,83% -8,07% 

8,24% -0,53 -0,09 -0,20% -7,28% 
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Política de investimentos e teve 

indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de acordo 

um fundo de gestão ativa, que faz alocações buscando 

dispersão abaixo, retirado do sistema 

 

Os investimentos no exterior são utilizados para diminuir o risco da carteira de investimentos, através de 

Isso ocorre porque há riscos internos que afetam  todas as 

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

edge cambial, ou seja, não 

enchmark foram utilizados o S&P 500 

, e o MSCI World (moeda original), que 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

7,55% 15,26% 18,39% 73,40% 

10,78% 16,71% 16,28% 69,70% 
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mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com presença global e em países desenvolvidos

Por  terem mais aderência à política de investimentos desses fundos. 

Pelos mesmos motivos apontados anteriormente

Multimercado Caixa Bolsa Americana Multi LP,

 

 

 

 

 

 

Os fundos de investimentos no exterior tiveram bom desempenho durante o mês. 

dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e 

retorno compatíveis com os seus benchmarks

abaixo, retirado do sistema quantum, com o início do d

fundos. 

7.4.2 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior sem hedge cambial, ou seja, que 

sofrem o impacto da variação do câmbio

Nome  Retorno  Volatilidade  

AXA FRAM DIG ECON 
ADV IE FIC AÇÕES 

2,82% 9,44% 

CAIXA BOLSA AMEFI 
MULTI LP 

3,34% 8,14% 

S&P 500 (Moeda 
Original) 

2,35% 7,30% 

MSCI World (Moeda 
Original) 

2,90% 8,23% 
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das empresas de grande e médio porte com presença global e em países desenvolvidos

m mais aderência à política de investimentos desses fundos.  

s apontados anteriormente, também foi classificado dentro dessa estratégia o fundo 

Multimercado Caixa Bolsa Americana Multi LP, que tem a estratégia de seguir o S&P 500 (moeda original).

Os fundos de investimentos no exterior tiveram bom desempenho durante o mês. 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e 

retorno compatíveis com os seus benchmarks, como também pode ser verificado no diagrama de dispersão 

abaixo, retirado do sistema quantum, com o início do dia 24/12/2019, data em que tinha o histórico de todos os 

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – SEM HEDGE CAMBIAL 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior sem hedge cambial, ou seja, que 

câmbio nos seus resultados. Como benchmark foram

VaR 
95,0% 

MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/S&P Ano  

3 
meses  

4,48% 2,91 0,56 17,17% 10,29% 

3,86% 4,06 0,34 23,18% 8,52% 

3,46% 3,01 0,28 16,78% 5,20% 

3,91% 3,43 0,28 20,41% 7,48% 

da Política de Investimentos 

Página 30 de 35 

das empresas de grande e médio porte com presença global e em países desenvolvidos. 

, também foi classificado dentro dessa estratégia o fundo 

que tem a estratégia de seguir o S&P 500 (moeda original).  

Os fundos de investimentos no exterior tiveram bom desempenho durante o mês. Nenhum dos fundos 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e 

também pode ser verificado no diagrama de dispersão 

/12/2019, data em que tinha o histórico de todos os 

 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior sem hedge cambial, ou seja, que 

ram utilizados: o índice Global 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

16,70% 27,85%     

20,05% 29,56% 52,11%   

14,58% 27,86% 47,27% 44,10% 

18,40% 28,92% 54,64% 56,13% 
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BDRX, índice que representa uma carteira teórica formada pelos BDR´s, que são valores mobiliários emitidos no 

Brasil que representam outros ativos emitidos por companhias do exter

MSCI World, que mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com presença global e em países 

desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

A forte desvalorização do real em relação ao dólar impactou 

exterior que não contam com o hedge cambial, fazendo com que os ati

bom desempenho no mês. Seguindo com o

Nenhum dos fundos dessa classe

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, 

no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o iní

tinha o histórico de todos os fundos. 

 

Nome  Retorno  Volatilidade  

CAIXA INSTI FI 
AÇÕES BDR 
NÍVEL I  

2,44% 13,07% 

MS GLOBAL 
OPPOR ADV IE 
FIC AÇÕES 

1,45% 13,37% 

Global BDRX  2,28% 13,17% 

MSCI World  2,78% 15,73% 
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BDRX, índice que representa uma carteira teórica formada pelos BDR´s, que são valores mobiliários emitidos no 

Brasil que representam outros ativos emitidos por companhias do exterior, contando com risco cambial; o índice 

MSCI World, que mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com presença global e em países 

valorização do real em relação ao dólar impactou positivamente os fundos de investimentos no 

exterior que não contam com o hedge cambial, fazendo com que os ativos desse tipo de estratégia

Seguindo com o desempenho positivo no ano e nas janelas de maior período.

classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, o que também pode ser verificado 

abaixo, retirado do sistema quantum, com o início do dia 

 

VaR 
95,0% 

MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/BDR Ano  

3 
meses  meses 

6,20% 1,80 0,24 17,01% 9,52% 

6,35% 0,93 0,21 4,89% 3,91% -

6,25% 1,65 0,22 19,22% 11,01% 

7,47% 1,76 0,47 15,58% 5,79% 
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BDRX, índice que representa uma carteira teórica formada pelos BDR´s, que são valores mobiliários emitidos no 

contando com risco cambial; o índice 

MSCI World, que mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com presença global e em países 

fundos de investimentos no 

vos desse tipo de estratégia tivessem um 

e nas janelas de maior período. 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 

o que também pode ser verificado 

cio do dia 31/12/2019, data em que 

 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

6,32% 17,91% 94,53% 101,27% 

-7,97% 11,65%     

7,83% 20,62% 97,96% 106,34% 

2,77% 20,27% 81,73% 82,16% 
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8. FUNDOS ESTRESSADOS 

O IpojucaPrev detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que não têm 

liquidez para devolver os valores investidos pelos cotistas.Na

crédito que não foram honrados por seus devedores e coobrigados.  Todos tiveram a troca de parte dos seus 

prestadores de serviço, tais como: administradores e gestores. Essas novas instituições estão trab

tentativa de venda dos ativos para devolução do valor investido pelos cotistas

CNPJ 

17.213.821/0001-09 CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP

11.490.580/0001-69 GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP

12.312.767/0001-35 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP

13.633.964/0001-19 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP

16.841.067/0001-99 SOCOPA FII 

13.842.683/0001-76 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII 

 

Esses fundos demandam um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que as decisões a 

serem tomadas impactam diretamente o resultado desse processo de desinvestimento. Para tal, é primordial a 

conversa constante com os atuais gestores/administradores d

deliberações a serem tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes

oficiais. Por isso, os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos 

processo, com total transparência sobre a situação de cada um dos fundos. 

documentos e foram inseridos no processo decisório sobre o desinvestimento.

Durante os últimos meses, houve divulgação dos seguintes documentos, que farão parte da pauta de 

assuntos da próxima reunião do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo:

8.1 OCORRÊNCIAS NOS FUNDOS ESTRESSADOS

 

 BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO 

CNPJ 12.312.767/0001-35 

 

 BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.201.501/0001

administrador do BRASIL FLORESTAL 

MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ nº 12.312.767/0001

Cotistas que foi realizada no dia 03 de setembro de 2021, às 11 horas
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O IpojucaPrev detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que não têm 

liquidez para devolver os valores investidos pelos cotistas.Na maioria dos casos, os fundos adquiriram títulos de 

crédito que não foram honrados por seus devedores e coobrigados.  Todos tiveram a troca de parte dos seus 

prestadores de serviço, tais como: administradores e gestores. Essas novas instituições estão trab

tentativa de venda dos ativos para devolução do valor investido pelos cotistas inclusive, de ações judiciais.

FUNDO ENQUADRAMENTO

CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP FI em Participações 

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participações 

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP FI em Participações 

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP FI em Direitos Creditórios 

SOCOPA FII - REIT11 FI Imobiliários 

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 FI Imobiliários 

Esses fundos demandam um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que as decisões a 

serem tomadas impactam diretamente o resultado desse processo de desinvestimento. Para tal, é primordial a 

conversa constante com os atuais gestores/administradores desses fundos, a participação em Assembleias e 

tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes

, os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos tiveram c

com total transparência sobre a situação de cada um dos fundos. Todos tiveram

inseridos no processo decisório sobre o desinvestimento. 

houve divulgação dos seguintes documentos, que farão parte da pauta de 

assuntos da próxima reunião do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo:

NOS FUNDOS ESTRESSADOS 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.201.501/0001-61 (“BNY Mellon” ou “Administrador”), na qualidade de 

BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

, inscrito no CNPJ nº 12.312.767/0001-35 (“FUNDO”), convocou 

03 de setembro de 2021, às 11 horas, com a seguinte ordem do dia: 
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O IpojucaPrev detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que não têm 

maioria dos casos, os fundos adquiriram títulos de 

crédito que não foram honrados por seus devedores e coobrigados.  Todos tiveram a troca de parte dos seus 

prestadores de serviço, tais como: administradores e gestores. Essas novas instituições estão trabalhando na 

inclusive, de ações judiciais. 

ENQUADRAMENTO 

FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

FI em Participações - Art. 8º, IV, a 

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

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b 

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b 

Esses fundos demandam um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que as decisões a 

serem tomadas impactam diretamente o resultado desse processo de desinvestimento. Para tal, é primordial a 

esses fundos, a participação em Assembleias e 

tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes e demais documentos 

tiveram ciência de todo esse 

Todos tiveram acesso a esses 

houve divulgação dos seguintes documentos, que farão parte da pauta de 

assuntos da próxima reunião do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo: 

EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

61 (“BNY Mellon” ou “Administrador”), na qualidade de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

convocou Assembleia Geral de 

, com a seguinte ordem do dia:  
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I) Aprovação da alienação das ações detidas pela Tree Florestal na Remasa, nos termos da Proposta 

Remasa e do Parecer do Gestor anexo.

representantes 67,23% (sessenta e sete vírgula vinte e três por cento) de cotas subscritas do FUNDO; (ii) a 

matéria foi reprovada por cotistas representantes 10,68% (dez vírgula sessenta e oito por 

subscritas do FUNDO; e (iii) foi apresentada abstenção por cotistas representantes de 7,64% (sete vírgula 

sessenta e quatro por cento) das cotas subscritas do FUNDO; de forma que a matéria foi considerada 

APROVADA. 

 

II) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo do Plano de Liquidação apresentado pelo 

Gestor, para que passe a prever o prazo de duração indicado para a finalização em 15 de janeiro de 2031. 

Em relação ao item II, a matéria foi aprovada por cotistas representant

três por cento) de cotas subscritas do FUNDO; (ii) a matéria foi reprovada por cotistas representantes 10,68% 

(dez vírgula sessenta e oito por cento) de cotas subscritas do FUNDO; e (iii) foi apresentada abstenção

cotistas representantes de 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) das cotas subscritas do FUNDO; de 

forma que, considerando a aprovação do item I e a consequente necessidade de prorrogação do prazo do Plano 

de Liquidação até o fim do prazo de pagamento previsto na proposta de alienação de ações da Remasa, a 

matéria foi considerada APROVADA. 

 

III) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo de duração do FUNDO até 15 de janeiro 

de 2031, com a consequente alteração do Artigo 1º do Regulamento e manutenção dos registros das 

cotas em clearing (antiga CETIP e atual B3) pelo período 

relação ao item III, (i) a matéria foi aprovada por cotistas representantes 67,23% (sessenta e sete vírgula vinte e 

três por cento) de cotas subscritas do FUNDO; (ii) a matéria foi reprovada por cotistas represe

(dez vírgula sessenta e oito por cento) de cotas subscritas do FUNDO; e (iii) foi apresentada abstenção por 

cotistas representantes de 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) das cotas subscritas do FUNDO; de 

forma que, considerando a aprovação do item I e a consequente necessidade de prorrogação do prazo de 

duração do FUNDO até o fim do prazo de pagamento previsto na proposta de alienação de ações da Remasa, a 

matéria foi considerada APROVADA. 

 

IV) Caso o item III seja aprovado, a c

qual irá vigorar partir da data de seu protocolo na Comissão de Valores Mobiliários 

item IV, (i) a matéria foi aprovada por cotistas representantes 67,23% (sessenta e sete vír

cento) de cotas subscritas do FUNDO; (ii) a matéria foi reprovada por cotistas representantes 10,68% (dez 

vírgula sessenta e oito por cento) de cotas subscritas do FUNDO; e (iii) foi apresentada abstenção por cotistas 

representantes de 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) das cotas subscritas do FUNDO; de forma 

que, considerando a aprovação dos itens I a III acima, a matéria foi considerada 

 

De acordo com a reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, ocorri

2021, e que contou com a participação de membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, representantes da 
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I) Aprovação da alienação das ações detidas pela Tree Florestal na Remasa, nos termos da Proposta 

Remasa e do Parecer do Gestor anexo. Em relação ao item I (i) a matéria foi aprovada por cotistas 

representantes 67,23% (sessenta e sete vírgula vinte e três por cento) de cotas subscritas do FUNDO; (ii) a 

matéria foi reprovada por cotistas representantes 10,68% (dez vírgula sessenta e oito por 

subscritas do FUNDO; e (iii) foi apresentada abstenção por cotistas representantes de 7,64% (sete vírgula 

sessenta e quatro por cento) das cotas subscritas do FUNDO; de forma que a matéria foi considerada 

provado, aprovar a prorrogação do prazo do Plano de Liquidação apresentado pelo 

Gestor, para que passe a prever o prazo de duração indicado para a finalização em 15 de janeiro de 2031. 

Em relação ao item II, a matéria foi aprovada por cotistas representantes 67,23% (sessenta e sete vírgula vinte e 

três por cento) de cotas subscritas do FUNDO; (ii) a matéria foi reprovada por cotistas representantes 10,68% 

(dez vírgula sessenta e oito por cento) de cotas subscritas do FUNDO; e (iii) foi apresentada abstenção

cotistas representantes de 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) das cotas subscritas do FUNDO; de 

forma que, considerando a aprovação do item I e a consequente necessidade de prorrogação do prazo do Plano 

e pagamento previsto na proposta de alienação de ações da Remasa, a 

 

III) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo de duração do FUNDO até 15 de janeiro 

de 2031, com a consequente alteração do Artigo 1º do Regulamento e manutenção dos registros das 

cotas em clearing (antiga CETIP e atual B3) pelo período do prazo do Plano de Liquidação do Fundo. 

relação ao item III, (i) a matéria foi aprovada por cotistas representantes 67,23% (sessenta e sete vírgula vinte e 

três por cento) de cotas subscritas do FUNDO; (ii) a matéria foi reprovada por cotistas represe

(dez vírgula sessenta e oito por cento) de cotas subscritas do FUNDO; e (iii) foi apresentada abstenção por 

cotistas representantes de 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) das cotas subscritas do FUNDO; de 

a aprovação do item I e a consequente necessidade de prorrogação do prazo de 

duração do FUNDO até o fim do prazo de pagamento previsto na proposta de alienação de ações da Remasa, a 

 

IV) Caso o item III seja aprovado, a consolidação e implementação do novo Regulamento do Fundo, o 

qual irá vigorar partir da data de seu protocolo na Comissão de Valores Mobiliários 

(i) a matéria foi aprovada por cotistas representantes 67,23% (sessenta e sete vír

cento) de cotas subscritas do FUNDO; (ii) a matéria foi reprovada por cotistas representantes 10,68% (dez 

vírgula sessenta e oito por cento) de cotas subscritas do FUNDO; e (iii) foi apresentada abstenção por cotistas 

e 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) das cotas subscritas do FUNDO; de forma 

que, considerando a aprovação dos itens I a III acima, a matéria foi considerada APROVADA.

De acordo com a reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, ocorrida no dia 01 de Setembro de 

2021, e que contou com a participação de membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, representantes da 

da Política de Investimentos 

Página 33 de 35 

I) Aprovação da alienação das ações detidas pela Tree Florestal na Remasa, nos termos da Proposta 

(i) a matéria foi aprovada por cotistas 

representantes 67,23% (sessenta e sete vírgula vinte e três por cento) de cotas subscritas do FUNDO; (ii) a 

matéria foi reprovada por cotistas representantes 10,68% (dez vírgula sessenta e oito por cento) de cotas 

subscritas do FUNDO; e (iii) foi apresentada abstenção por cotistas representantes de 7,64% (sete vírgula 

sessenta e quatro por cento) das cotas subscritas do FUNDO; de forma que a matéria foi considerada 

provado, aprovar a prorrogação do prazo do Plano de Liquidação apresentado pelo 

Gestor, para que passe a prever o prazo de duração indicado para a finalização em 15 de janeiro de 2031. 

es 67,23% (sessenta e sete vírgula vinte e 

três por cento) de cotas subscritas do FUNDO; (ii) a matéria foi reprovada por cotistas representantes 10,68% 

(dez vírgula sessenta e oito por cento) de cotas subscritas do FUNDO; e (iii) foi apresentada abstenção por 

cotistas representantes de 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) das cotas subscritas do FUNDO; de 

forma que, considerando a aprovação do item I e a consequente necessidade de prorrogação do prazo do Plano 

e pagamento previsto na proposta de alienação de ações da Remasa, a 

III) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo de duração do FUNDO até 15 de janeiro 

de 2031, com a consequente alteração do Artigo 1º do Regulamento e manutenção dos registros das 

do prazo do Plano de Liquidação do Fundo. Em 

relação ao item III, (i) a matéria foi aprovada por cotistas representantes 67,23% (sessenta e sete vírgula vinte e 

três por cento) de cotas subscritas do FUNDO; (ii) a matéria foi reprovada por cotistas representantes 10,68% 

(dez vírgula sessenta e oito por cento) de cotas subscritas do FUNDO; e (iii) foi apresentada abstenção por 

cotistas representantes de 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) das cotas subscritas do FUNDO; de 

a aprovação do item I e a consequente necessidade de prorrogação do prazo de 

duração do FUNDO até o fim do prazo de pagamento previsto na proposta de alienação de ações da Remasa, a 

onsolidação e implementação do novo Regulamento do Fundo, o 

qual irá vigorar partir da data de seu protocolo na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Em relação ao 

(i) a matéria foi aprovada por cotistas representantes 67,23% (sessenta e sete vírgula vinte e três por 

cento) de cotas subscritas do FUNDO; (ii) a matéria foi reprovada por cotistas representantes 10,68% (dez 

vírgula sessenta e oito por cento) de cotas subscritas do FUNDO; e (iii) foi apresentada abstenção por cotistas 

e 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) das cotas subscritas do FUNDO; de forma 

APROVADA. 

da no dia 01 de Setembro de 

2021, e que contou com a participação de membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, representantes da 
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QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

do Ipojucaprev votou pela aprovação das pautas da Assembleia Geral de Cotistas

 

 

 

 

 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Este relatório visa manter e simplificar a transparência na carteira de investimentos, facilitando um 

melhor acompanhamento e melhor fundamento para o posterior parecer do Comitê de Investimentos e 

Aprovação do Conselho Fiscal e acompanhamento do Conselho Deliberativo, além 

os servidores ativos, aposentados e pensionistas do IpojucaPrev. 

 

Ademais, o seu principal objetivo é explanar as movimentações, detalhando as ações ocorridas em 

relação a Política de Investimento aprovada para o ano de 2021, p

para a observância dos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, diversificação, adequação à 

natureza de suas obrigações e transparência na aplicação dos recursos, e na avaliação de seus riscos. 

 

Além disso, os servidores da Diretoria de Investimentos estarão sempre 

qualquer dúvida ou questionamento que venha ocorrer referente às ações do setor, pois sempre prevalecerá as 

discussões e apontamentos dos Órgãos C

da Dir. de Investimentos com o Comitê de Investimentos.
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QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA e da Lema Consultoria, O Comitê de Investimentos 

o das pautas da Assembleia Geral de Cotistas. 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

manter e simplificar a transparência na carteira de investimentos, facilitando um 

melhor acompanhamento e melhor fundamento para o posterior parecer do Comitê de Investimentos e 

Aprovação do Conselho Fiscal e acompanhamento do Conselho Deliberativo, além de estar disponível a todos 

os servidores ativos, aposentados e pensionistas do IpojucaPrev.  

Ademais, o seu principal objetivo é explanar as movimentações, detalhando as ações ocorridas em 

de Investimento aprovada para o ano de 2021, pois a mesma é um importante instrumento 

para a observância dos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, diversificação, adequação à 

natureza de suas obrigações e transparência na aplicação dos recursos, e na avaliação de seus riscos. 

Além disso, os servidores da Diretoria de Investimentos estarão sempre à disposição para esclarecer 

qualquer dúvida ou questionamento que venha ocorrer referente às ações do setor, pois sempre prevalecerá as 

sões e apontamentos dos Órgãos Colegiados; Conselho Deliberativo e Fiscal e o trabalho em conjunto 

com o Comitê de Investimentos. 
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O Comitê de Investimentos 

manter e simplificar a transparência na carteira de investimentos, facilitando um 

melhor acompanhamento e melhor fundamento para o posterior parecer do Comitê de Investimentos e 

de estar disponível a todos 

Ademais, o seu principal objetivo é explanar as movimentações, detalhando as ações ocorridas em 

ois a mesma é um importante instrumento 

para a observância dos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, diversificação, adequação à 

natureza de suas obrigações e transparência na aplicação dos recursos, e na avaliação de seus riscos.  

disposição para esclarecer 

qualquer dúvida ou questionamento que venha ocorrer referente às ações do setor, pois sempre prevalecerá as 

Conselho Deliberativo e Fiscal e o trabalho em conjunto 
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PARECER Nº 09/2021 – CONSELHO DELIBERATIVO 
 
 

Os membros participantes da 9ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho Deliberativo do 
IpojucaPrev, que ocorreu on-line na data de 30 de setembro de 2021, no desempenho de suas 
competências de que tratam os artigos 64° e 65° da Lei Municipal nº 1.442, de 04 de setembro 
de 2006, e suas alterações posteriores, após receberem o Parecer n° 09/2021 do Comitê de 
Investimentos e examinarem o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de 
Investimentos referente a competência de agosto, deliberam e concordam por sua 
APROVAÇÃO final, sem nenhuma ressalva. Salientamos que a ata da referida reunião, assim 
como o Relatório de acompanhamento da Política de Investimentos, estarão disponíveis no site 
da autarquia, podendo ser acessado por qualquer interessado. 
 

 

Ipojuca-PE, 01 de outubro de 2021 

 

 
 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

NOME MATRÍCULA  MEMBRO  

ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA 66615/1 TITULAR  

MOISES BARBOSA CAMPOS 566/1 SUPLENTE 

PAULA DEIZE GOMES DO NASCIMENTO 1098/1 TITULAR  

MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ DE SOUZA  1081/1 SUPLENTE 

MARCOS BASTOS LINS  180042/6 TITULAR  

JOALDO JOSÉ DA SILVA  180061/2 SUPLENTE 

ADRIANO MARQUES DE ASSIS GUERRA 1104 TITULAR  

MARCELO RICARDO DE SANTANA  67964/1 SUPLENTE 

RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA 152 TITULAR  

JOSÉ RICARDO CURATO 1032 SUPLENTE 

JOSÉ MARCELO DE OLIVEIRA 782/1 TITULAR  

SANDRA REGINA DE SOUZA NASCIMENTO 337/1 SUPLENTE 
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AV I S O  L E G A L

A LEMA Economia & Finanças, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.813.501/0001-00 (“LEMA”) é uma consultoria de valores mobiliários

autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). As recomendações foram elaboradas considerando as informações sobre

perfil de risco, objetivos, horizonte de tempo, situação financeira e necessidades específicas informadas pelo cliente, além da

legislação específica que rege os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (“RPPS”). Esse documento não constitui,

tampouco deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação

em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. Esse relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de

determinados ativos financeiros e dos diferentes setores da economia.

A análise dos ativos desse documento utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras, gestoras,

distribuidoras e suas projeções. A LEMA se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, quedistribuidoras e suas projeções. A LEMA se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que

venham a decorrer da utilização desse documento ou seu conteúdo. Esse documento não pode ser reproduzido ou redistribuído para

qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da LEMA. A decisão final

em relação aos investimentos deve ser tomada unicamente pelo cliente, levando em consideração os vários riscos e custos incidentes,

sempre em observância aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas

obrigações e transparência. O cliente é o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de investimento que

tomar em decorrência desse documento. Todas as classes de ativos financeiros possuem algum grau de risco, mesmo aquelas

classificadas como de baixo risco, tais como títulos e fundos de investimento em renda fixa, bem como caderneta de poupança. Os

desempenhos e/ou rentabilidades anteriores não são, necessariamente, indicativos e/ou garantias de resultados futuros e nenhuma

declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita em relação a desempenhos vindouros. As rentabilidades divulgadas não

são líquidas de tributos, os quais podem variar conforme o tipo, modalidade e prazo de investimento.
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C E N Á R I O  E C O N Ô M I C O C e n á r i o  i n t e r n a c i o n a l

A sinalização de início do tapering (programa de redução de estímulos monetários) por parte do Federal Reserve foi o principal
evento que abalou os mercados internacionais.

Em discurso no evento de Jackson Hole, Jerome Powell destacou que o Banco Central americano pode começar a reduzir o
programa de compra de ativos, que no momento gira em torno de US$ 120 bilhões mensais, ainda em 2021. Contudo, ele
condicionou a retirada de estímulos à retomada da economia.

Os dados de atividade econômica mostram que os Estados Unidos continuam sua trajetória de crescimento. O PIB cresceu à
taxa anualizada de 6,6% no 2º trimestre de 2021, resultado levemente abaixo da expectativa do mercado de 6,7%. Já o CPI
(índice de preços ao consumidor) apresentou alta de 0,5% em julho na comparação com o mês anterior.

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | SET/21

As condições econômicas se deterioraram na Europa com o aumento da inflação e desaceleração da Zona do Euro devido ao
avanço da variante delta. A inflação anualizada ao consumidor na Zona do Euro acelerou para 3,3% ante 2,2% em julho, bem
acima das expectativas de 2,7% e da meta de 2% do BCE. O PMI composto caiu de 60,2 em julho para 59,5 em agosto, porém
o resultado ainda permanece bem acima dos 50 pontos, o que indica que a economia ainda está em expansão.

Na China, a economia mostra mais sinais de desaceleração com o aumento da inflação ao produtor e surtos da variante delta.
O PMI oficial da indústria recuou de 50,4 para 50,1 em agosto, já o PMI de serviços apresenta contração ao atingir 47,5 pontos,
abaixo da marca de 50 pontos. Esse cenário é resultado da forte elevação da inflação ao produtor, que atingiu o patamar de 9%
em julho na taxa anualizada, representada, principalmente, pela elevação do preço dos commodities, o que afeta fortemente as
margens do setor industrial. No setor de serviços, os maiores desafios foram os novos surtos de Covid-19 juntamente com a
nova política do governo chinês de tolerância zero com a pandemia.
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C E N Á R I O  E C O N Ô M I C O C e n á r i o  n a c i o n a l

O cenário nacional ficou marcado pela deterioração dos fundamentos político-econômicos resultantes do agravamento da crise
hídrica, choque entre poderes e aceleração da inflação.

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu elevar a Selic de 4,25% para 5,25% e acrescenta que na próxima reunião deve
haver um novo aumento de 1 p.p. Os analistas do mercado já estimam que a taxa deve encerrar 2021 entre 7,5% e 8%.

Com o agravamento da crise hídrica, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) elevou a bandeira tarifária de R$ 9,49 para
R$ 14,20 pelo consumo de 100 kWh. Esta decisão eleva a expectativa para o IPCA em 2021, com o Focus ampliando para
7,58% ante 6,88% do mês passado, acima do teto da meta de 5,25% estabelecido pelo CMN.

O IPCA, divulgado no último dia 9 pelo IBGE, demonstra uma elevação de 0,87% no mês de agosto frente a 0,96% em julho. O
índice já acumula 5,67% em 2021 e 9,68% nos últimos 12 meses. A expectativa do mercado era de alta de 0,71% na
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índice já acumula 5,67% em 2021 e 9,68% nos últimos 12 meses. A expectativa do mercado era de alta de 0,71% na
comparação mensal.

O Produto Interno Bruto brasileiro divulgado pelo IBGE, apresentou redução de 0,1% no 2º trimestre de 2021 comparado ao
trimestre anterior. Comparando com o mesmo período do ano passado, o PIB evoluiu 12,4%. O resultado frustrou as
expectativas do mercado, que esperava crescimento de 0,2% na comparação trimestral.

A PNAD Contínua medida pelo IBGE demonstrou recuo no desemprego de 14,7%, no trimestre móvel de abril a junho de 2021,
para 14,1% no trimestre móvel de janeiro a março de 2021, melhor que os 14,4% esperados pelos analistas. O Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (CAGED) também apresentou melhora ao registrar abertura de 316.580 vagas formais de
trabalho contra expectativa de 250.000.
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A – R E N D A F I X A A g o s t o / 2 1

Produto / Fundo
Disponibilidade

Carência Saldo
Particip. S/ 

Total
Qtde. % S/ PL 

do Fundo
RESOLUÇÃO - 3.922

Resgate Cotistas

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID D+3 Não há 44.895.548,37 13,66% 585 0,51% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVID D+0 16/05/2023 2.179.271,44 0,66% 51 0,63% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RF PREVID D+0 15/08/2022 1.337.993,72 0,41% 95 0,26% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVID D+0 15/08/2022 200.930,35 0,06% 165 0,08% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RF PREVID D+0 15/08/2024 2.108.279,25 0,64% 92 0,50% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RF PREVID D+0 15/08/2022 1.569.516,84 0,48% 45 0,79% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BNB RPPS IMA-B FI RF D+1 Não há 1.230.008,83 0,37% 167 0,45% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BTG PACTUAL 2024 TP FI RF D+0 15/08/2024 1.507.394,15 0,46% 6 4,09% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF D+0 16/08/2024 3.343.368,00 1,02% 105 0,75% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
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CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF D+0 16/08/2024 3.343.368,00 1,02% 105 0,75% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF D+0 15/08/2024 2.158.929,75 0,66% 74 0,16% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF D+0 15/08/2030 3.180.178,14 0,97% 24 1,46% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF D+0 Não há 44.764.507,19 13,62% 976 0,29% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP D+0 Não há 14.218.106,22 4,33% 1.048 0,12% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF D+0 Não há 27.962.034,02 8,51% 1.278 0,40% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP D+2 Não há 21.376.843,45 6,51% 13.718 2,16% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP D+2 Não há 13.208.313,55 4,02% 1.611 5,83% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF D+4 Não há 21.286.389,42 6,48% 195 1,58% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF D+0 Não há 140.731,39 0,04% 302 0,02% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 
LP 

Não se aplica Não se aplica 8.077,12 0,00% 23 37,24% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'

TOTAL RENDA FIXA 206.676.421,20 62,90% 100% de limite superior
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A – R E N D A VA R I Á V E L A g o s t o / 2 1

Produto / Fundo
Disponibilidade

Carência Saldo
Particip. S/ 

Total
Qtde. % S/ PL 

do Fundo
RESOLUÇÃO - 3.922

Resgate Cotistas
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES D+4 Não há 7.376.567,43 2,25% 1.428 0,34% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+4 ou D+33 Não há 8.209.159,81 2,50% 5.899 0,30% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES D+4 Não há 5.835.583,89 1,78% 11.994 0,52% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES D+33 Não há 8.004.760,09 2,44% 174 0,75% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES D+15 Não há 6.302.573,96 1,92% 5.392 0,53% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES D+24 Não há 4.916.398,02 1,50% 36.178 0,12% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES D+4 Não há 4.739.174,80 1,44% 7.609 0,72% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES D+32 Não há 8.729.057,16 2,66% 325 2,44% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO D+1 Não há 14.633.232,93 4,45% 18.650 0,48% Artigo 8º, Inciso III

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP D+4 Não há 14.886.990,51 4,53% 16.119 0,78% Artigo 8º, Inciso III

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 2.698.850,42 0,82% 21 1,97% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | SET/21

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 2.698.850,42 0,82% 21 1,97% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP Não se aplica Não se aplica 0,01 0,00% 0,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 85.030,49 0,03% 33 0,43% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

SINGULARE FII - REIT11 Não se aplica Não se aplica 2.041.026,14 0,62% 8,63% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 S/Info Não se aplica 2.253.874,33 0,69% 4,82% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

TOTAL RENDA VARIÁVEL 90.712.279,99 27,61% 30% de limite máximo
AXA WF FRAM DIGITAL ECON ADVISORY IE FIC 
AÇÕES

D+6 du Não há 4.209.481,60 1,28% 8.534 0,63% Artigo 9º - A, Inciso II

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY IE FIC 
AÇÕES

D+5 Não há 3.153.352,05 0,96% 16.491 0,20% Artigo 9º - A, Inciso II

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I D+4 Não há 23.817.235,60 7,25% 478 0,74% Artigo 9º - A, Inciso III

TOTAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR 31.180.069,25 9,49% 10% de limite máximo

PL TOTAL 328.568.770,44 100,00%

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 21,95

PL TOTAL 328.568.792,39
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
22 fundos (com liquidez)

14 fundos (sem liquidez imediata)

36 fundos (total)

PATRIMÔNIO
R$ 278,81 milhões (com liquidez até 30 dias)

R$ 28,05 milhões (de 30 a 365 dias)

R$ 14,48 milhões  (acima de 365 dias)

R$ 7,22 milhões (Fundos estressados/

ilíquidos)

A g o s t o / 2 1
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R$ 328,56 milhões (total)

INSTITUIÇÕES GESTORAS: 13 (total)
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C A R T E I R A P o r  e n q u a d r a m e n t o  ( % )  

56,38% 16,47% 8,98%

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' - FI 100% TN Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' Ações Livres
Artigo 8º, Inciso III - Multimercado Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' - FI Renda Fixa geral
Artigo 9º - A, Inciso III - FI Ações BDR Nível I Artigo 9º - A, Inciso II - FI Investimento no Exterior
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' - FII Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' - FIP
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
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ENQUADRAMENTO VALOR (R$) % TOTAL ALVO MÁXIMO

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' - FI 100% TN 185.241.223,27 56,38% 50,00% 100,00%

Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' Ações Livres 54.113.275,16 16,47% 18,00% 20,00%

Artigo 8º, Inciso III - Multimercado 29.520.223,44 8,98% 5,00% 10,00%

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' - FI Renda Fixa geral 21.427.120,81 6,52% 5,00% 40,00%

Artigo 9º - A, Inciso III - FI Ações BDR Nível I 23.817.235,60 7,25% 4,00% 10,00%

Artigo 9º - A, Inciso II - FI Investimento no Exterior 7.362.833,65 2,24% 2,00% 10,00%

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' - FII 4.294.900,47 1,31% 1,00% 5,00%

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' - FIP 2.783.880,92 0,85% 1,00% 5,00%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' 8.077,12 0,00% 1,00% 5,00%

TOTAL 328.568.770,44 100,00% - -

D4Sign 3d43aa87-6a07-4204-a758-db58390c9f1a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



C A R T E I R A P o r  i n s t i t u i ç ã o  g e s t o r a  ( % )  

47,16% 15,91% 14,63% 8,72%

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | SET/21

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. BRADESCO ASSET MANAGEMENT

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS VINCI PARTNERS

XP ASSET MANAGEMENT CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS ITAÚ UNIBANCO

SINGULARE INVEST BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

PLURAL
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C A R T E I R A P o r  i n s t i t u i ç ã o  g e s t o r a  ( % )  

INSTITUIÇÃO VALOR (R$) % TOTAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 154.940.897,64 47,16%

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 52.291.539,97 15,91%

SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE 
RECURSOS S.A.

48.053.388,96 14,63%

BRADESCO ASSET MANAGEMENT 28.662.956,85 8,72%

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS 9.716.553,96 2,96%

VINCI PARTNERS 8.004.760,09 2,44%
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XP ASSET MANAGEMENT 7.362.833,65 2,24%

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS 6.302.573,96 1,92%

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS 4.952.724,75 1,51%

ITAÚ UNIBANCO 4.916.398,02 1,50%

SINGULARE INVEST 2.049.103,26 0,62%

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 1.230.008,83 0,37%

PLURAL 85.030,49 0,03%

TOTAL 328.568.770,44 100,00%
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C A R T E I R A P o r  i n s t i t u i ç ã o  a d m i n i s t r a d o r a  ( % )  

INSTITUIÇÃO VALOR (R$) % TOTAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 162.945.657,73 49,59%

BEM DTVM 61.732.530,35 18,79%

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 52.291.539,97 15,91%

BANCO BRADESCO 21.286.389,42 6,48%

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS 9.716.553,96 2,96%

BNP PARIBAS 7.362.833,65 2,24%

ITAÚ UNIBANCO 4.916.398,02 1,50%
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ITAÚ UNIBANCO 4.916.398,02 1,50%

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS 2.698.850,42 0,82%

PLANNER CORRETORA 2.253.874,33 0,69%

SINGULARE INVEST 2.049.103,26 0,62%

SANTANDER CACEIS 1.230.008,83 0,37%

RJI CORRETORA DE VALORES 85.030,49 0,03%

LAD CAPITAL 0,01 0,00%

TOTAL 328.568.770,44 100,00%
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C A R T E I R A P o r  í n d i c e  ( % )

33,77% 10,01% 8,40% 8,51% 8,21%

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | SET/21

GESTÃO ATIVA AÇÕES - LIVRES/VALOR/ATIVO IMA-B 5

IRF-M 1 AÇÕES - EXTERIOR (Dolarizado) IMA-B

AÇÕES - EXTERIOR (Hedgeado) MULTIMERCADO AÇÕES - SMALL / MID CAPS

AÇÕES - DIVIDENDOS IDKA IPCA 2A FUNDO IMOBILIÁRIO

IMA-B 5 + FIP CDI

FIDC DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
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C A R T E I R A P o r  í n d i c e  ( % )

INDICES VALOR (R$) % TOTAL

GESTÃO ATIVA 110.946.444,98 33,77%

AÇÕES - LIVRES/VALOR/ATIVO 32.896.363,75 10,01%

IMA-B 5 27.613.997,05 8,40%

IRF-M 1 27.962.034,02 8,51%

AÇÕES - EXTERIOR (Dolarizado) 26.970.587,65 8,21%

IMA-B 22.606.852,28 6,88%

AÇÕES - EXTERIOR (Hedgeado) 18.842.714,53 5,73%

MULTIMERCADO 14.886.990,51 4,53%

AÇÕES - SMALL / MID CAPS 13.212.151,32 4,02%
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AÇÕES - SMALL / MID CAPS 13.212.151,32 4,02%

AÇÕES - DIVIDENDOS 8.004.760,09 2,44%

IDKA IPCA 2A 14.218.106,22 4,33%

FUNDO IMOBILIÁRIO 4.294.900,47 1,31%

IMA-B 5 + 3.180.178,14 0,97%

FIP 2.783.880,92 0,85%

CDI 140.731,39 0,04%

FIDC 8.077,12 0,00%

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 21,95 0,00%

TOTAL 328.568.792,39 100,00%
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R E N TA B I L I D A D E A g o s t o / 2 1

0,37% 0,15% 0,43% 0,26%

2,28%

1,34%

Rentabilidades - Agosto 2021

Agosto Meta Agosto
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0,37%

-0,60% -1,11%

0,15%

-1,09%
-2,22%

0,43% 0,26%

-0,34%

-2,48%

1,34%

IRF-M 1 IRF-M IRF-M 1 + IMA-B 5 IMA-B IMA-B 5 + CDI IDKA IPCA 
2A

IMA-GERAL 
EX-C

IBOVESPA GLOBAL 
BDRX
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R E N TA B I L I D A D E  A C U M U L A D A 2 0 2 1

1,37% 1,47% 2,07% 1,95%

9,43%

Rentabilidades - 2021

Rentabilidade acumulada Meta acumulada

19,22%
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1,37%

-2,63%

-5,18%

1,47%

-2,17%

-5,44%

-0,78% -0,20%

IRF-M 1 IRF-M IRF-M 1 + IMA-B 5 IMA-B IMA-B 5 + CDI IDKA IPCA 
2A

IMA-GERAL 
EX-C

IBOVESPA GLOBAL 
BDRX
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R E N TA B I L I D A D E  A C U M U L A D A J u l h o / 2 1

9,43%

0,39%

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

Meta acumulada Rentabilidade acumulada
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Mês Meta atuarial Rentabilidade Meta acumulada Rentabilidade acumulada

Janeiro 0,67% -0,74% 0,67% -0,74%

Fevereiro 1,24% -0,93% 1,92% -1,66%

Março 1,42% 0,87% 3,37% -0,81%

Abril 0,73% 0,78% 4,12% -0,03%

Maio 1,27% 1,29% 5,45% 1,25%

Junho 0,97% 0,45% 6,47% 1,71%

Julho 1,43% -0,50% 7,99% 1,20%

Agosto 1,34% -0,80% 9,43% 0,39%
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A R i s c o  X  R e t o r n o

O IPOJUCAPREV adota a metodologia do VaR – Value-at-Risk como parâmetro de monitoramento para controle do risco de

mercado dos ativos que compõe a carteira. Serão observadas as referências abaixo estabelecidas e realizadas

reavaliações destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas forem ultrapassadas.

• Segmento de Renda Fixa: 3,5% (três e meio por cento) do valor alocado neste segmento.

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

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | SET/21

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% MV 

21 du
Sharpe -

CDI

Treynor -
CDI/IMA 

GERAL EX-
C

Retorno

Ano
3 

meses
6 

meses
12 

meses
24 meses

36 
meses

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVI -0,45% 2,91% 1,38% -3,43 -0,10 -1,37% -0,86% 0,49% 0,83% 7,41% 24,02%

BRADESCO ALOC DINÂMICA FIC RF -0,50% 3,32% 1,57% -3,20 -0,10 -1,50% -0,71% 0,50% 0,29% 6,80% 22,67%

CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF -1,45% 3,93% 1,87% -5,48 -0,18 -1,51% -2,30% -0,84% -0,07% 9,68% 27,20%

IMA Geral ex-C -0,34% 3,00% 1,42% -2,92 -0,09 -0,78% -0,42% 0,84% 1,17% 7,83% 24,02%
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A R i s c o  X  R e t o r n o

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% MV 

21 du
Sharpe -

CDI
Treynor -

CDI/IMA-B

Retorno

Ano
3 

meses
6 

meses
12 

meses
24 meses

36 
meses

BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA -0,97% 6,43% 3,05% -2,47 -0,18 -1,93% -1,64% 0,72% 2,46% 9,62% 34,28%

SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA 
LP -1,75% 8,48% 4,02% -2,93 -0,22 -3,47% -3,55% -0,61% 1,55% 8,06% 35,32%

IMA-B -1,09% 7,20% 3,42% -2,39 -0,17 -2,17% -1,90% 0,67% 2,84% 10,81% 39,44%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% MV 

21 du
Sharpe -

CDI
Treynor -

CDI/IMA-B 5

Retorno

Ano
3 

meses
6 

meses
12 

meses
24 

meses
36 

meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RF 
PREVI 0,29% 1,95% 0,93% -0,77 -0,02 1,71% 0,02% 2,52% 4,42% 16,18% 36,85%
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PREVI
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RF 
PREVI 0,46% 0,98% 0,47% 0,36 0,02 3,37% 1,49% 3,12% 6,64% 17,08% 36,12%

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVI 0,45% 0,98% 0,46% 0,30 0,01 3,32% 1,47% 3,09% 6,56% 13,09% 26,18%

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RF PREVI 0,24% 1,97% 0,93% -1,10 -0,03 1,75% 0,45% 2,62% 4,96% 14,32% 32,03%

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RF PREVI 0,45% 0,98% 0,47% 0,29 0,01 3,32% 1,46% 3,09% 6,58% 16,92% 35,84%

BTG PACTUAL 2024 TP FI RF -2,62% 8,83% 4,19% -3,95 0,30 -3,34% -2,18% -2,56% -0,08% -27,43% -20,59%

CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF -2,66% 9,04% 4,29% -3,91 -0,47 -5,07% -3,35% -0,63% -2,08% 4,00% 18,14%

CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF -2,66% 9,04% 4,29% -3,91 -0,47 -5,05% -3,35% -0,63% -2,06% 3,99% 18,16%

SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF 
LP -0,52% 4,26% 2,02% -2,52 -0,07 -0,92% -1,26% 0,82% 1,25% 10,68% 28,09%

IMA-B 5 0,15% 2,73% 1,30% -1,15 -0,03 1,47% -0,07% 2,20% 4,79% 14,70% 30,53%
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A R i s c o  X  R e t o r n o

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% MV 

21 du
Sharpe -

CDI
Treynor -

CDI/IMA-B5+

Retorno

Ano
3 

meses
6 meses

12 
meses

24 
meses

36 
meses

CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF -3,83% 12,63% 6,00% -3,86 -0,79 -9,34% -4,70% -3,04% -4,03% 0,04% 22,57%

IMA-B 5+ -2,22% 11,94% 5,67% -2,51 -0,30 -5,44% -3,58% -0,83% 1,04% 7,59% 45,80%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% 
MV 21 du

Sharpe -
CDI

Treynor -
CDI/IBOV

Retorno

Ano
3 

meses
6 

meses
12 

meses
24 

meses
36 

meses

BTG PACTUAL ABS INSTI FIC AÇÕES -6,79% 19,65% 9,33% -4,25 -0,84 -7,08%
-

10,96%
-4,85% -0,88% 12,27% 68,38%

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | SET/21

BTG PACTUAL ABS INSTI FIC AÇÕES -6,79% 19,65% 9,33% -4,25 -0,84 -7,08%
10,96%

-4,85% -0,88% 12,27% 68,38%

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI 
AÇÕES

-3,21% 17,53% 8,33% -2,32 -0,45 3,70% -9,62% 8,97% 15,16% 18,95% 75,76%

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES -2,21% 16,28% 7,73% -1,79 -0,34 6,37% -6,86% 6,93% 18,68% 18,98% 71,36%

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES -3,82% 17,01% 8,08% -2,83 -0,50 -1,84% -7,93% 5,01% 3,25% -0,02% 41,80%

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES -8,19% 25,61% 12,16% -3,88 -0,87 12,17% -7,00% 6,16% 24,89%

IBOVESPA -2,48% 17,13% 8,13% -1,88 -0,32 -0,20% -8,35% 6,83% 16,29% 18,16% 52,42%
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A R i s c o  X  R e t o r n o

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% MV 21 

du
Sharpe -

CDI
Treynor -
CDI/CDI

Retorno

Ano
3 

meses
6 

meses
12 

meses
24 

meses
36 meses

CAIXA RV 30 FI MULTI LP -0,57% 5,09% 2,42% -2,21 0,00 0,87% -1,65% 2,30% 4,34% 9,92% 23,44%

CDI 0,43% 0,02% 0,01% 0,00 0,00 2,07% 1,07% 1,76% 2,72% 6,70% 13,49%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% MV 

21 du
Sharpe -

CDI
Treynor -
CDI/SMLL

Retorno

Ano 3 meses
6 

meses
12 

meses
24 

meses
36 

meses
BRADESCO MID SMALL CAPS 
FIA -2,76% 20,88% 9,91% -1,67 -0,43 6,63% -5,98% 10,11% 13,96% 24,76% 82,68%
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CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIA -5,01% 23,15% 10,99% -2,64 -0,64 0,30% -10,29% 6,95% 12,91% 21,01% 71,45%

SMLL -3,82% 24,12% 11,45% -1,94 -0,47 0,95% -9,75% 7,63% 15,27% 25,54% 84,33%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% MV 21 

du
Sharpe -

CDI
Treynor -
CDI/IDIV

Retorno

Ano 3 meses
6 

meses
12 

meses
24 

meses
36 

meses
CAIXA VALOR DIVI RPPS FIC 
AÇÕES -1,32% 16,57% 7,87% -1,14 -0,21 -0,83% -8,07% 7,55% 15,26% 18,39% 73,40%

IDIV -0,50% 17,36% 8,24% -0,53 -0,09 -0,20% -7,28% 10,78% 16,71% 16,28% 69,70%
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A R i s c o  X  R e t o r n o

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% MV 21 

du
Sharpe -

CDI
Treynor -

CDI/IRF-M1

Retorno

Ano
3 

meses
6 

meses
12 

meses
24 

meses
36 

meses

CAIXA IRF-M 1 TP RF 0,34% 0,31% 0,15% -3,09 -0,01 1,21% 0,69% 1,20% 2,00% 7,00% 14,73%

IRF-M 1 0,37% 0,31% 0,15% -2,29 -0,01 1,37% 0,75% 1,31% 2,24% 7,46% 15,42%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% 
MV 21 du

Sharpe -
CDI

Treynor -
CDI/BDR

Retorno

Ano
3 

meses
6 

meses
12 

meses
24 

meses
36 meses
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meses meses meses meses

CAIXA INSTI FI AÇÕES BDR NÍVEL I 2,44% 13,07% 6,20% 1,80 0,24 17,01% 9,52% 6,32% 17,91% 94,53% 101,27%

MS GLOBAL OPPOR ADV IE FIC 
AÇÕES

1,45% 13,37% 6,35% 0,93 0,21 4,89% 3,91% -7,97% 11,65%

Global BDRX 2,28% 13,17% 6,25% 1,65 0,22 19,22% 11,01% 7,83% 20,62% 97,96% 106,34%

MSCI World 2,78% 15,73% 7,47% 1,76 0,47 15,58% 5,79% 2,77% 20,27% 81,73% 82,16%
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A R i s c o  X  R e t o r n o

VaR 95,0% MV 21 Sharpe -
Treynor - Retorno

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% 
MV 21 du

Sharpe -
CDI

Treynor -
CDI/S&P

Retorno

Ano
3 

meses
6 

meses
12 

meses
24 

meses
36 meses

AXA FRAM DIG ECON ADV IE FIC 
AÇÕES

2,82% 9,44% 4,48% 2,91 0,56 17,17% 10,29% 16,70% 27,85%

CAIXA BOLSA AMEFI MULTI LP 3,34% 8,14% 3,86% 4,06 0,34 23,18% 8,52% 20,05% 29,56% 52,11%

S&P 500 (Moeda Original) 2,35% 7,30% 3,46% 3,01 0,28 16,78% 5,20% 14,58% 27,86% 47,27% 44,10%

MSCI World (Moeda Original) 2,90% 8,23% 3,91% 3,43 0,28 20,41% 7,48% 18,40% 28,92% 54,64% 56,13%
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Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% MV 21 

du
Sharpe -

CDI

Treynor -
CDI/IDKA 
IPCA 2A

Retorno

Ano
3 

meses
6 

meses
12 

meses
24 

meses
36 meses

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 0,19% 2,38% 1,13% -1,11 -0,03 1,69% -0,18% 2,30% 4,88% 14,27% 27,49%

IDKA IPCA 2A 0,26% 2,34% 1,11% -0,79 -0,02 1,95% -0,26% 2,52% 5,14% 15,46% 29,52%

Nome Retorno Volatilidade
VaR 95,0% MV 21 

du
Sharpe -

CDI
Treynor -
CDI/CDI

Retorno

Ano
3 

meses
6 

meses
12 

meses
24 

meses
36 meses

CAIXA BRASIL 
DISPONIBILID 0,32% 0,02% 0,01% -55,52 0,00 1,43% 0,79% 1,26% 1,79% 4,86% 10,59%

CDI 0,43% 0,02% 0,01% 0,00 0,00 2,07% 1,07% 1,76% 2,72% 6,70% 13,49%
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E V O L U Ç Ã O  PAT R I M O N I A L  ( E M  M I L H Õ E S ) 2 0 1 9  - 2 0 2 1

228,715

279,634

317,715
328,569
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I P O J U C A P R E V

ALOCAÇÃOALOCAÇÃO
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C E N Á R I O  E C O N Ô M I C O

O petróleo e o minério de ferro aliviaram a valorização expressiva que tiveram após a reabertura da atividade econômica nas
economias desenvolvidas. Porém, os principais índices de preços nos EUA já estão no patamar mais alta dos últimos anos. Na
China, a repressão regulatória e a desaceleração econômica seguem como grande fonte de incerteza em relação ao futuro do
gigante asiático.

O nível de incerteza também foi elevado no cenário nacional. A inflação acumulada de 2021 já está acima do teto da meta de
5,25%, mesmo com uma atuação mais firme do Banco Central que já elevou novamente a Selic, desta vez para 6,25%, e já
sinaliza aumento de mais 1 p.p. na próxima reunião do Copom.

A energia elétrica e os combustíveis tem sido os principais itens que mais impactam o IPCA em 2021. A energia tem tido
aumento por conta da pior crise hídrica brasileira em mais de 90 anos, o que levou a Aneel a criar uma nova tarifa de energia
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aumento por conta da pior crise hídrica brasileira em mais de 90 anos, o que levou a Aneel a criar uma nova tarifa de energia
chamada “crise hídrica”, enquanto os preços dos combustíveis tem acelerado de acordo com o preço do petróleo no mercado
internacional e com o dólar em patamares bastante elevados. Não existem boas perspectivas para 2021 em torno da crise
hídrica do país e muito menos em torno da redução do preço do petróleo no cenário internacional.

O risco fiscal que tinha sido mitigado durante boa parte do ano voltou a tona diante da forte inclinação do governo federal para
elevação dos seus gastos, representado pela intenção de elevar o valor pago pelo Bolsa Família, levando a maior probabilidade
de que o governo não cumpra com o teto dos gastos em 2022. Esse movimento levou a uma nova abertura da curva de juros.
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C E N Á R I O  E C O N Ô M I C O
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C O M PA R A Ç Ã O  – F U N D O S  I M A - B  5

Com esse cenário, sugerimos que o IPOJUCAPREV faça sua alocação em fundos mais resilientes à volatilidade apresentada no ano de 
2021. O IMA-B 5 se mostra como opção interessante por ser mais conservador quando comparado com outros índices da “família” IMA-B.

Portanto, foi realizado um estudo, dentro das instituições credenciadas pelo IPOJUCAPREV, com o objetivo de avaliar o melhor fundo 
disponível indexado ao IMA-B5.
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C O M PA R A Ç Ã O  – F U N D O S  I M A - B  5

Nome
Retorno Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido Médio

Início do 
Fundo

Taxa de 
Administração

Ano 12 meses 24 meses 36 meses 19/08/2021 médio 12 meses

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA 
PREVIDENCIÁRIO LP

2,19% 5,40% 13,70% 30,69% 6.037.876.488,34 5.256.507.902,78 17/12/1999 0,20%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 
FIC RENDA FIXA

1,61% 4,66% 13,16% 30,24% 1.161.776.228,70 1.027.581.107,85 08/08/2014 0,20%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS 
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

2,20% 5,38% 13,65% 30,69% 11.203.705.963,24 14.920.414.140,22 09/07/2010 0,20%

ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC 
RENDA FIXA I

2,22% 5,39% 13,82% 30,68% 1.461.725.144,79 1.523.237.303,94 03/09/2009 0,18%

IMA-B 5 2,38% 5,64% 14,28% 31,63% - - - -
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Ranking Ano 12 meses 24 meses 36 meses

1º Lugar ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA 
FIXA I

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA 
PREVIDENCIÁRIO LP

ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC 
RENDA FIXA I

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA 
PREVIDENCIÁRIO LP

2º Lugar
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS 
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC 
RENDA FIXA I

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA 
PREVIDENCIÁRIO LP

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS 
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

3º Lugar
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA 
PREVIDENCIÁRIO LP

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS 
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS 
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC 
RENDA FIXA I

4º Lugar
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC 
RENDA FIXA

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 
FIC RENDA FIXA

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 
FIC RENDA FIXA

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 
FIC RENDA FIXA
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C O M PA R A Ç Ã O  – F U N D O S  I M A - B  5

Nome
Volatilidade 12 

meses
Volatilidade 36 

meses
Sharpe - CDI

DIAS COM RETORNO RETORNO DIÁRIO

Positivo Negativo
Retorno 
Médio

Retorno 
Mínimo

Retorno 
Máximo

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA 
PREVIDENCIÁRIO LP

2,59% 3,43% 1,39 485 271 0,04% -2,34% 1,48%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 
FIC RENDA FIXA

2,73% 3,68% 1,27 484 272 0,04% -2,50% 1,53%
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CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS 
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

2,57% 3,45% 1,39 483 273 0,04% -2,34% 1,39%

ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC 
RENDA FIXA I

2,57% 3,43% 1,39 482 274 0,04% -2,33% 1,38%

IMA-B 5 2,58% 3,44% 1,46 487 269 0,04% -2,34% 1,39%
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M O V I M E N TA Ç Õ E S A l o c a ç ã o

RESGATE

Produto/Fundo Valor (R$)

REPASSE PREVIDENCIÁRIO 1.800.000,00

TOTAL 1.800.000,00

APLICAÇÃO

Produto/ Fundo Valor (R$)

ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 1.800.000,00

TOTAL 1.800.000,00
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A – R E N D A F I X A A g o s t o / 2 1

Produto / Fundo
Disponibilidade

Carência Saldo
Particip. S/ 

Total
Qtde. % S/ PL 

do Fundo
RESOLUÇÃO - 3.922

Resgate Cotistas

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID D+3 Não há 44.895.548,37 13,66% 585 0,51% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVID D+0 16/05/2023 2.179.271,44 0,66% 51 0,63% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RF PREVID D+0 15/08/2022 1.337.993,72 0,41% 95 0,26% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVID D+0 15/08/2022 200.930,35 0,06% 165 0,08% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RF PREVID D+0 15/08/2024 2.108.279,25 0,64% 92 0,50% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RF PREVID D+0 15/08/2022 1.569.516,84 0,48% 45 0,79% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BNB RPPS IMA-B FI RF D+1 Não há 1.230.008,83 0,37% 167 0,45% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BTG PACTUAL 2024 TP FI RF D+0 15/08/2024 1.507.394,15 0,46% 6 4,09% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF D+0 16/08/2024 3.343.368,00 1,02% 105 0,75% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
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CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF D+0 16/08/2024 3.343.368,00 1,02% 105 0,75% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF D+0 15/08/2024 2.158.929,75 0,66% 74 0,16% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF D+0 15/08/2030 3.180.178,14 0,97% 24 1,46% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF D+0 Não há 44.764.507,19 13,62% 976 0,29% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP D+0 Não há 14.218.106,22 4,33% 1.048 0,12% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF D+0 Não há 27.962.034,02 8,51% 1.278 0,40% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP D+2 Não há 21.376.843,45 6,51% 13.718 2,16% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP D+2 Não há 13.208.313,55 4,02% 1.611 5,83% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF D+4 Não há 21.286.389,42 6,48% 195 1,58% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF D+0 Não há 140.731,39 0,04% 302 0,02% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 
LP 

Não se aplica Não se aplica 8.077,12 0,00% 23 37,24% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'

TOTAL RENDA FIXA 206.676.421,20 62,90% 100% de limite superior
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A – R E N D A VA R I Á V E L A g o s t o / 2 1

Produto / Fundo
Disponibilidade

Carência Saldo
Particip. S/ 

Total
Qtde. % S/ PL 

do Fundo
RESOLUÇÃO - 3.922

Resgate Cotistas
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES D+4 Não há 7.376.567,43 2,25% 1.428 0,34% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+4 ou D+33 Não há 8.209.159,81 2,50% 5.899 0,30% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES D+4 Não há 5.835.583,89 1,78% 11.994 0,52% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES D+33 Não há 8.004.760,09 2,44% 174 0,75% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES D+15 Não há 6.302.573,96 1,92% 5.392 0,53% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES D+24 Não há 4.916.398,02 1,50% 36.178 0,12% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES D+4 Não há 4.739.174,80 1,44% 7.609 0,72% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES D+32 Não há 8.729.057,16 2,66% 325 2,44% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO D+1 Não há 14.633.232,93 4,45% 18.650 0,48% Artigo 8º, Inciso III

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP D+4 Não há 14.886.990,51 4,53% 16.119 0,78% Artigo 8º, Inciso III

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 2.698.850,42 0,82% 21 1,97% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | SET/21

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 2.698.850,42 0,82% 21 1,97% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP Não se aplica Não se aplica 0,01 0,00% 0,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 85.030,49 0,03% 33 0,43% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

SINGULARE FII - REIT11 Não se aplica Não se aplica 2.041.026,14 0,62% 8,63% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 S/Info Não se aplica 2.253.874,33 0,69% 4,82% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

TOTAL RENDA VARIÁVEL 90.712.279,99 27,61% 30% de limite máximo
AXA WF FRAM DIGITAL ECON ADVISORY IE FIC 
AÇÕES

D+6 du Não há 4.209.481,60 1,28% 8.534 0,63% Artigo 9º - A, Inciso II

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY IE FIC 
AÇÕES

D+5 Não há 3.153.352,05 0,96% 16.491 0,20% Artigo 9º - A, Inciso II

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I D+4 Não há 23.817.235,60 7,25% 478 0,74% Artigo 9º - A, Inciso III

TOTAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR 31.180.069,25 9,49% 10% de limite máximo

PL TOTAL 328.568.770,44 100,00%

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 21,95

PL TOTAL 328.568.792,39

D4Sign 3d43aa87-6a07-4204-a758-db58390c9f1a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



P R Ó X I M A S  A L O C A Ç Õ E S

O estudo ALM orienta que 20% dos recursos sejam investidos diretamente em títulos públicos. Porém, nesta alocação apenas
nos debruçamos sobre parte da alocação proposta, equivalente a 10% do PL total do IPOJUCAPREV.

O atual nível de incerteza na economia brasileira pode refletir em mais abertura da curva de juros nos próximos meses, para
conseguir minimizar o risco de não ter margem para realizar estas aplicações, em momentos em que as taxas estejam mais
atrativas, orientamos que as movimentações sejam divididas entre três tranches, sendo a primeira a exposta nesta alocação e
as demais condicionadas a alguns fatores:

2º Tranche – Em setembro, utilizando aproximadamente 5% do PL do IPOJUCAPREV referente ao repasse previdenciário do
mês e resgatando de fundos definidos em momento próximo à movimentação.

3º Tranche – Em outubro, utilizando aproximadamente 5% do PL do IPOJUCAPREV referente ao repasse previdenciário do
mês e resgatando de fundos definidos em momento próximo à movimentação.

Estes períodos para realização das movimentações podem ser alterados caso surjam novas oportunidades de mercado, assim
como as próprias movimentações podem ser suspensas caso as taxas das NTN-Bs estejam remunerando um valor abaixo de
85% da meta atuarial do IPOJUCAPREV. Caso a taxa da NTN-B atinja 95% da meta atuarial, haverá um “gatilho” para
permitir que a compra do título seja efetivada sem a necessidade de esperar a virada do mês corrente.

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | SET/21
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BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  

CNPJ nº 12.312.767/0001-35 

(“FUNDO”) 

 

ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 

03 DE SETEMBRO DE 2021 

 

Instalação, Participações e Forma de Realização: 

Assembleia declarada instalada às 11 horas do dia 03 de setembro de 2021, com a participação de cotistas, 

representantes do BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A. (“BNY Mellon” ou “Administrador”) e representantes da QUELUZ GESTÃO DE 

RECURSOS FINANCEIROS LTDA. (“Queluz” ou “Gestor”), todos por vídeo e/ou teleconferência. 

 

Mesa: 

Presidente: Victor Sales 

Secretário: Bruno Motta 

 

Convocação: 

Convocação enviada por meio de correspondência e correio eletrônico aos cotistas em 11 de agosto de 

2021, nos termos do Artigo 34 do Regulamento do FUNDO. 

 

Ordem do dia: 

I) Aprovação da alienação das ações detidas pela Tree Florestal Empreendimentos e Participações 

S.A. (“Tree Florestal”) na Remasa Reflorestadora S.A. (“Remasa”), nos termos da proposta e do parecer do 

Gestor enviados em conjunto com a convocação. 

 

II) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo do plano de liquidação aprovado na 

assembleia geral de cotistas realizada em 16 de setembro de 2019, o qual previa inicialmente o prazo para 

finalização em 21 de setembro de 2020 (“Plano de Liquidação”), para que passe a prever o prazo de duração 

indicado para a sua finalização em 15 de janeiro de 2031.  

 

III) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo de duração do FUNDO até 15 de 

janeiro de 2031, com a consequente alteração do Artigo 1º do Regulamento e manutenção dos registros das 

cotas em clearing (antiga CETIP e atual B3) pelo período do prazo do Plano de Liquidação do Fundo. 

 

IV) Caso o item III seja aprovado, a consolidação e implementação do novo Regulamento do FUNDO, 

o qual irá vigorar partir da data de seu protocolo na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 
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Quórum: 

Cotistas detentores de 85,56% (oitenta e cinco vírgula cinquenta e seis por cento) das cotas subscritas do 

FUNDO, que encaminharam manifestações de voto escritas, as quais se encontram depositadas na sede 

do Administrador.  

 

Esclarecimentos Iniciais: 

Declarada instalada a Assembleia, o Presidente apresentou os seguintes esclarecimentos iniciais: (i) os 

cotistas deverão enviar os votos escritos até o fim do dia 08 de setembro de 2021, devidamente assinados 

pelos representantes legais ou procuradores devidamente constituídos; (ii) o cotista que encaminhar o voto 

escrito ou eletrônico terá sua participação computada, independentemente da participação da 

vídeo/teleconferência; (iii) o cotista participante da vídeo/teleconferência não precisará manifestar seu voto 

verbalmente, uma vez que será considerado o que for formalizado por comunicação escrita ou 

eletronicamente; e (iv) os cotistas que desejarem fazer consignações em ata deverão encaminhá-las 

registradas em seus votos escritos. 

 

Deliberações: 

Em relação ao item I (i) a matéria foi aprovada por cotistas representantes 67,23% (sessenta e sete vírgula 

vinte e três por cento) de cotas subscritas do FUNDO; (ii) a matéria foi reprovada por cotistas representantes 

10,68% (dez vírgula sessenta e oito por cento) de cotas subscritas do FUNDO; e (iii) foi apresentada 

abstenção por cotistas representantes de 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) das cotas 

subscritas do FUNDO; de forma que a matéria foi considerada APROVADA. 

 

Em relação ao item II, a matéria foi aprovada por cotistas representantes 67,23% (sessenta e sete vírgula 

vinte e três por cento) de cotas subscritas do FUNDO; (ii) a matéria foi reprovada por cotistas representantes 

10,68% (dez vírgula sessenta e oito por cento) de cotas subscritas do FUNDO; e (iii) foi apresentada 

abstenção por cotistas representantes de 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) das cotas 

subscritas do FUNDO; de forma que, considerando a aprovação do item I e a consequente necessidade de 

prorrogação do prazo do Plano de Liquidação até o fim do prazo de pagamento previsto na proposta de 

alienação de ações da Remasa, a matéria foi considerada APROVADA. 

 

Em relação ao item III, (i) a matéria foi aprovada por cotistas representantes 67,23% (sessenta e sete vírgula 

vinte e três por cento) de cotas subscritas do FUNDO; (ii) a matéria foi reprovada por cotistas representantes 

10,68% (dez vírgula sessenta e oito por cento) de cotas subscritas do FUNDO; e (iii) foi apresentada 

abstenção por cotistas representantes de 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) das cotas 

subscritas do FUNDO; de forma que, considerando a aprovação do item I e a consequente necessidade de 

prorrogação do prazo de duração do FUNDO até o fim do prazo de pagamento previsto na proposta de 

alienação de ações da Remasa, a matéria foi considerada APROVADA. 
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Em relação ao item IV, (i) a matéria foi aprovada por cotistas representantes 67,23% (sessenta e sete vírgula 

vinte e três por cento) de cotas subscritas do FUNDO; (ii) a matéria foi reprovada por cotistas representantes 

10,68% (dez vírgula sessenta e oito por cento) de cotas subscritas do FUNDO; e (iii) foi apresentada 

abstenção por cotistas representantes de 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) das cotas 

subscritas do FUNDO; de forma que, considerando a aprovação dos itens I a III acima, a matéria foi 

considerada APROVADA. 

 

Pedidos de Consignações em Ata dos Cotistas: 

O cotista detentor de 16,99% (dezesseis vírgula noventa e nove por cento) de cotas do FUNDO solicitou 

que fosse registrado em ata que: “(i) o Gestor disponibilizou aos cotistas pareceres e recomendação em 

relação a toda negociação e que o cotista considera que a estratégia apresentada é um ato de gestão, 

inerente à atividade da gestora que é o prestador de serviço que possui a responsabilidade de maximizar 

os ganhos dos cotistas, principalmente em ativos estressados sujeitando-o às responsabilidades previstas 

no regulamento do FIP e na ICVM n.º 578/2016; (ii) é de suma importância, nos moldes do item 1.5, da 

Proposta, que todos os esforços negociais do Gestor sejam utilizados para inserção de uma garantia real 

adicional ao instrumento final de compra e venda (penhor ou hipoteca), por força dos riscos inerentes à 

utilização da alienação fiduciária no caso concreto e do diferimento do pagamento da proposta de compra; 

e (iii) recomenda-se, que o instrumento final de compra das ações, contendo a cláusula de garantia 

(alienação fiduciária e eventualmente outra garantia real) e a ciência dos Proponentes sobre o “modus 

operandi” a ser utilizado para liberar as ações, nos moldes previstos no item 1.4, da Proposta, seja circulado, 

por e-mail, aos representantes dos cotistas, para que, em prazo exíguo, possam, em conjunto com o Gestor, 

sugerir melhorias e concordar com a versão final.” 

 

O cotista detentor de 1,97% (um vírgula noventa e sete por cento) de cotas do FUNDO solicitou que fosse 
registrado em ata “que aprovou as matérias com as seguintes ressalvas a) que a prorrogação do prazo do 
Plano de Liquidação seja previamente aprovada pela CVM; b) que o Administrador tome todas as medidas 
judiciais cabíveis contra todos que de alguma forma, por ação ou omissão causaram danos ao Fundo e 
respectivos cotistas; c) havendo ressarcimento de valores, além dos já reavidos, em tempo inferior ao 
cronograma estabelecido pela Remasa, se sejam também antecipados os pagamentos aos cotistas; d) que 
a prorrogação do prazo de duração do FUNDO até 15 de janeiro de 2031 seja previamente aprovada pela 
CVM"”. 

 

O cotista detentor de 0,56% (zero vírgula cinquenta e seis por cento) de cotas do FUNDO requereu que 
fosse registrado em ata que “solicitou que o Administrador responda por eventuais prejuízos aos cotistas 
juntamente com o antigo gestor.” 
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O cotista detentor de 3,76% (três vírgula setenta e seis por cento) de cotas do FUNDO requereu que fosse 

registrado em ata que “o FUNDO ingresse com ação de cobrança dos Ex Gestores, bem como do 

Administrador do Fundo BNY MELLON pelos prejuízos causados ao FUNDO pela má Administração e não 

observância da Instrução Normativa da CVM n.º 306 de 05 de maio de 1999 em seu artigo 14, inciso II.” 

 

O cotista detentor de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) de cotas do FUNDO requereu que fosse 

registrado em ata que “tendo em vista o plano de liquidação ser interesse comum entre os cotistas, além 

dos riscos relevantes de perda total do patrimônio do fundo e a possibilidade de rentabilização apresentados 

pelo gestor, consideramos importante a aprovação da pauta. Entretanto destacamos os óbices quanto ao 

prazo elevado e a não definição clara e expressa sobre os custos a serem arcados pelo fundo durante o 

período de liquidação.” 

 

Encerramento:  

Consolidado(s) o(s) voto(s) recebido(s) pelo Administrador, a presente ata foi lavrada e lançada no Livro 

próprio. 

 

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2021. 

 

 

Victor Sales Bruno Motta 

Presidente Secretário 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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MANUAL DO PRÓ-GESTÃO RPPS
Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes

Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

(Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017)

VERSÃO 3.2
APROVADA NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO E AVALIAÇÃO DOS

DIAS 16/12/2020 E 04/03/2021 E PELA PORTARIA SPREV Nº 3.030, DE 15 DE MARÇO DE

2021, PUBLICADA NO DOU nº 51, de 17/03/2021, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE

ABRIL DE 2021
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1- INTRODUÇÃO

1.1 - OBJETIVO DO MANUAL

Os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS são

constituídos mediante lei de cada ente federativo, com a

finalidade de prover os direitos previdenciários dos

servidores públicos titulares de cargos efetivos da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo

assegurar o caráter contributivo e solidário e o equilíbrio

financeiro e atuarial, em consonância com os preceitos dos

artigos 40, 149, § 1º e 249 da Constituição Federal.

Atualmente existem no país cerca de 2.150 RPPS, que contam com quase 10

milhões de segurados, entre servidores ativos, aposentados e pensionistas, e são

responsáveis pela gestão de recursos acumulados superiores a R$ 270 bilhões.

As Emendas Constitucionais nº 20/1998, nº 41/2003 e nº 103/2019 e as Leis

nº 9.717/1998 e nº 10.887/2004 redefiniram o marco institucional dos RPPS, estabelecendo

regras gerais de organização e funcionamento que proporcionaram significativos avanços

na sua gestão e a segregação e preservação dos recursos a eles vinculados. Contudo, os

RPPS ainda apresentam, tanto do ponto de vista financeiro quanto atuarial, grandes

desafios a serem superados para que possam garantir, com sustentabilidade, a concessão

e manutenção dos benefícios previdenciários aos seus segurados e dependentes.

Com fundamento na atribuição de exercer a orientação, a supervisão, a

fiscalização e o acompanhamento dos RPPS e estabelecer e publicar parâmetros, diretrizes

e critérios de responsabilidade previdenciária na sua instituição, organização e

funcionamento, relativos a custeio, benefícios, atuária, contabilidade, aplicação e utilização
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de recursos e constituição e manutenção dos fundos previdenciários, para preservação do

caráter contributivo e solidário e do equilíbrio financeiro e atuarial, nos termos do art. 9º, I

e II da Lei nº 9.717/1998, e objetivando auxiliar os entes federativos na melhoria da gestão

dos RPPS, por meio do aprimoramento do controle dos ativos e passivos previdenciários e

de uma maior transparência no relacionamento desses com os segurados e a sociedade, o

Ministério da Previdência Social, atualmente Secretaria de Previdência - SPREV da

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - SEPRT do Ministério da Economia, editou a

Portaria MPS nº 185/2015, que instituiu o Programa de Certificação Institucional e

Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS.

O presente Manual do Pró-Gestão RPPS decorre da previsão contida no

inciso I do art. 6º da Portaria MPS nº 185/2015, e visa definir:

a. O cronograma de implantação do Pró-Gestão RPPS.

b. Os parâmetros a serem observados para avaliação e habilitação das

entidades certificadoras.

c. Os procedimentos para adesão ao Pró-Gestão RPPS.

d. Os procedimentos a serem observados para a renovação, suspensão ou

cancelamento da certificação institucional.

e. O conteúdo de cada uma das ações a serem observadas para obtenção da

certificação institucional.

Portanto, este Manual tem por objetivo, sem pretender esgotar a

matéria, ser um guia que apresente a proposta e ofereça as bases

para a melhoria da gestão dos RPPS, auxiliando os dirigentes e

gestores no exercício de seus deveres legais e no alcance de

melhores padrões de desempenho, na busca pela consecução de sua

missão institucional.
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1.2 - NOÇÕES DE CERTIFICAÇÃO

A certificação é um processo de reconhecimento da excelência e das

boas práticas de gestão destinado a atestar a qualidade e a

funcionalidade de produtos, serviços, processos produtivos, gestão

ambiental, dentre outros. É a avaliação, por entidade externa

credenciada, do sistema de gestão de uma organização e o

reconhecimento de que está de acordo com determinadas normas

de referência.

A certificação serve para declarar explicitamente que determinada situação é

verdadeira e deve ser formal, feita segundo procedimentos padronizados e documentados,

devendo ser reavaliada e renovada periodicamente.

O processo de certificação proporciona benefícios internos e externos à

organização. Externamente, ela pode obter maior credibilidade e aceitação perante outras

organizações com as quais se relaciona. Internamente, obter um certificado de

conformidade ajuda a conhecer, organizar e melhorar os processos da instituição, evitar o

retrabalho, reduzir custos e alcançar maior eficiência e racionalização. O gestor consegue

ter uma visão abrangente dos processos e de como eles contribuem para os resultados

pretendidos.

Portanto, podem ser enumeradas como vantagens que a certificação

proporciona para as organizações:

a. Melhoria na organização das atividades e processos.

b. Aumento da motivação por parte dos colaboradores.

c. Incremento da produtividade.

d. Redução de custos e do retrabalho.

e. Transparência e facilidade de acesso à informação.
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f. Perpetuação das boas práticas, pela padronização.

g. Reconhecimento no mercado onde atua.

A certificação institucional não se confunde com a certificação individual de

qualificação, pois enquanto essa reconhece a capacitação obtida por um determinado

servidor ou gestor, aquela alcança o conjunto de práticas adotadas por uma organização.

Embora o Pró-Gestão -RPPS dirija-se à certificação institucional, a certificação profissional

poderá ser, em alguns casos, conforme se verá em determinados tópicos deste Manual,

um requisito para que o RPPS seja institucionalmente certificado, enquanto organização

previdenciária inserida no contexto da Administração Pública.

1.3 - HISTÓRICO DO PRÓ-GESTÃO RPPS

A proposta de criação de uma certificação institucional para a gestão

dos RPPS, originou-se de deliberação apresentada na 36ª Reunião do

Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência

Social - CONAPREV, ocorrida em abril de 2011, e aprovada na 37ª

Reunião Ordinária do CONAPREV, em junho de 2011.

As primeiras versões da proposta de certificação foram elaboradas com a

participação de representantes dos RPPS dos Estados do Amapá, Amazonas, Distrito

Federal, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa

Catarina, Sergipe, Tocantins e dos Municípios de Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro e São

Paulo, além dos representantes da Associação Brasileira de Instituições de Previdência

Estaduais e Municipais - ABIPEM e Associação Nacional de Entidades de Previdência dos

Estados e Municípios - ANEPREM.

A proposta de certificação foi considerada estratégica pelo MPS, razão pela

qual foi incluída, em 2013, como um dos componentes do Programa de Apoio à

Modernização da Gestão do Sistema de Previdência Social - PROPREV - Segunda Fase.
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Por meio da Portaria SPPS nº 05/2014, de 1º de outubro de 2014, a

Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS instituiu o

Grupo de Trabalho - GT Certificação, composto por seus técnicos e

representantes dos RPPS do Estado do Rio de Janeiro e do Distrito

Federal e dos Municípios de Cabedelo - PB, Concórdia - SC,

Curitiba - PR, Indaiatuba - SP e Vitória - ES, tendo como objetivos a

definição de critérios de governança voltados à certificação

institucional de qualidade e à modernização da gestão dos RPPS e o estabelecimento de

parâmetros para o credenciamento das instituições certificadoras, aptas a avaliar e

certificar os RPPS que aderirem ao programa de certificação institucional.

A partir dos debates nas reuniões do GT Certificação foi elaborado

documento contendo os critérios de excelência em gestão dos RPPS, a serem avaliados por

entidades certificadoras. Esse documento foi submetido à apreciação de entidades

externas, tais como o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, o Instituto de

Certificação dos Profissionais de Seguridade Social - ICSS e a Associação Brasileira das

Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA.

Durante a 52ª Reunião Ordinária do CONAPREV, ocorrida em março de 2015,

foi apresentada a versão final do documento elaborado pelo Grupo de Trabalho. O

CONAPREV, por meio da Resolução CONAPREV nº 01/2015, manifestou apoio a essa

iniciativa e a intenção de colaborar e apoiar sua implantação, além de referendar a

proposta de minuta de Portaria destinada a instituir o Pró-Gestão RPPS.

Por meio da Portaria MPS n° 185/2015, publicada no Diário Oficial da União

em 15 de maio de 2015, foi instituído o Programa de Certificação Institucional e

Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, intitulado como “Pró-Gestão RPPS”.
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Essa Portaria estabeleceu as linhas gerais do Pró-Gestão RPPS e

atribuiu à Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS a

responsabilidade de elaborar e publicar o Manual do Pró-Gestão

RPPS, observado o conteúdo especificado em seu art. 6º, I.

Por meio da Portaria SPPS nº 03/2015, de 07 de dezembro de 2015, foi publicada a

versão inicial do Manual do Pró-Gestão RPPS e aberto processo de consulta pública para

apresentação de dúvidas, críticas e sugestões, no período de 10 de dezembro de 2015 a 20

de fevereiro de 2016, posteriormente prorrogado até 21 de março de 2016, pela Portaria

SPPS nº 01/2016, de 10 de fevereiro de 2016.

Conforme resultado divulgado no dia 13 de setembro de 2016, no endereço

eletrônico da Previdência Social na Internet, participaram da consulta pública 16

colaboradores, alguns individuais e outros representando diferentes instituições, que

apresentaram 123 contribuições, sendo 30 de dúvidas e 93 de propostas, das quais 43

foram acatadas, integral ou parcialmente, resultando em nova versão do Manual do

Pró-Gestão RPPS, aprovada e divulgada pela Portaria SPPS nº 06/2016, de 08 de dezembro

de 2016.

A Portaria SPREV nº 13/2017, de 08 de novembro de 2017, realizou

convocação de audiência pública para debater os parâmetros a serem observados na

avaliação e habilitação para credenciamento das entidades que atuarão como

certificadoras no âmbito do Pró-Gestão RPPS. A audiência pública foi realizada no dia 04 de

dezembro, contando com a presença de 43 inscritos, e o relatório com a descrição das

manifestações recebidas foi divulgado no dia 06 de dezembro, no endereço eletrônico da

Previdência Social na rede mundial de computadores - Internet.

Após a audiência pública, a Portaria SPREV nº 3, de 31 de janeiro de 2018,

aprovou a primeira versão do Manual do Pró-Gestão RPPS e instituiu a Comissão de

Avaliação e Credenciamento.
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Em 16 de fevereiro de 2018 foi formalizada a primeira adesão de um ente

federativo ao programa. As primeiras entidades certificadoras foram credenciadas no

âmbito do Pró-Gestão RPPS em 30 de abril de 2018, conforme Portarias SPREV nº 15 e 16

publicadas no Diário Oficial da União em 02 de maio de 2018. Em 06 de setembro de 2018

foi concedida a primeira certificação no âmbito do programa.

Todas as informações sobre o Pró-Gestão RPPS, contemplando os processos

de consulta pública e de audiência pública, as portarias publicadas relativas ao programa,

as versões do Manual do Pró-Gestão RPPS, os formulários para adesão dos entes

federativos, o modelo do termo de concessão da certificação, o modelo de requerimento

de credenciamento de entidade certificadora, a relação dos entes federativos que aderiram

ao programa, dos que obtiveram certificação e das entidades credenciadas, bem como as

atas das reuniões da Comissão de Credenciamento e Avaliação estão disponíveis na página

eletrônica da SPREV no seguinte endereço da internet:

http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/pro-gestao-rpps/.

1.4 - CONCEITOS E DEFINIÇÕES

O Pró Gestão RPPS é um programa de certificação que visa ao

reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS.

É a avaliação por entidade certificadora externa, credenciada pela

Secretaria de Previdência - SPREV, do sistema de gestão existente,

com a finalidade de identificar sua conformidade às exigências

contidas nas diretrizes de cada uma das ações, nos respectivos

níveis de aderência.

Como procedimento para a melhoria da gestão, por meio da avaliação e

estudo dos processos da organização, a certificação pressupõe o seu diagnóstico

detalhado, sob uma visão sistêmica, por meio do mapeamento e análise dos processos de
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negócio e sua posterior modelagem, buscando a melhoria dos processos existentes, pela

introdução de padrões de qualidade, e sua devida documentação .1

Após o mapeamento e modelagem dos processos, esses

devem ser normalizados, de acordo com padrões

predefinidos de qualidade, desempenho (a partir de metas

definidas) e reprodutibilidade. Em seguida, deve ser

realizado um plano estratégico, que defina metas,

responsáveis e prazos para a implantação das ações

correspondentes ao respectivo nível de aderência ao

Pró-Gestão RPPS.

Durante a implantação da certificação podem ocorrer tarefas temporárias, a serem

realizadas somente no período de preparação para a auditoria de certificação e que não

necessariamente vão ser mantidas pelo RPPS, enquanto outras tarefas introduzidas serão

mantidas permanentemente. Para fins da certificação, alguns processos são concluídos

num dado momento e depois apenas reavaliados e ajustados periodicamente.

Também deve ser estruturada uma hierarquia de processos, reconhecendo

aqueles que são prioritários ou de maior risco, diretamente relacionados aos objetivos

estratégicos da instituição (processos finalísticos) e os processos integradores (processos

de suporte ou apoio e processos gerenciais).

A seguir são apresentados alguns conceitos e definições cuja compreensão é

relevante para a adequada avaliação e implantação dos procedimentos necessários à

obtenção da certificação institucional no âmbito do Pró-Gestão RPPS.

1 Um dos instrumentos utilizados no mapeamento e modelagem de processo é o Gerenciamento de
Processos de Negócio (Business Process Management - BPM)

D4Sign 3d43aa87-6a07-4204-a758-db58390c9f1a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Manual do Pró-Gestão RPPS 12

1.4.1 - PROCESSO

Processo é um conjunto de atividades inter-relacionadas

executadas na organização, iniciado por eventos internos ou

externos, que consome recursos (entrada, input) e gera resultados

(saída, output). Todo processo deve ser relacionado a um objetivo

que visa atender, dentro da estratégia da organização, a uma

determinada demanda. A estrutura de processos é representada

por diversos níveis, segundo o modelo de Cadeia de Valor

Agregado, que podem ser decompostos em macroprocessos, processos, subprocessos,

atividades e tarefas.

Podem ser identificadas três grandes Cadeias de Valor Agregado em um

RPPS: a Cadeia de Valor Operacional, que agrega os processos que direcionam o RPPS para

sua finalidade, a Cadeia de Valor de Gestão, que agrega os processos relacionados à gestão

e controle do RPPS, e a Cadeia de Valor de Suporte, que agrega processos que apoiam os

demais processos do RPPS.

Os processos são compostos por atividades inter-relacionadas que

solucionam uma questão específica, mas não atuam necessariamente em uma sequência

linear ou unidirecional, pois um processo pode relacionar-se a outros, resultando em um

modelo multidimensional e multidirecional. As atividades que compõem os processos são

dirigidas por regras de negócio e vistas no contexto de seu relacionamento com outras

atividades e processos para fornecer uma visão de sequência e fluxo.

A fim de se obter uma visão sistêmica e abrangente, o conjunto de processos

de uma organização pode ser representado por meio de um diagrama (retrata os

principais elementos de um fluxo de processo, para identificação rápida, mas omite

detalhes menores dos fluxos de trabalho), de um mapa (fornece visão mais abrangente

dos componentes do processo, com maior precisão do que um diagrama, permitindo

visualizar o relacionamento com outros elementos, como atores, eventos e resultados) ou
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de um modelo (representa um determinado estado atual ou futuro do negócio e dos

recursos envolvidos, como pessoas, informação, instalações, automação, finanças e

insumos).

No Anexo 1 é apresentado um exemplo de classificação de processos em RPPS.

1.4.2 - ATIVIDADE

Representa as etapas e desdobramentos de cada processo e mostra

a sequência de ocorrências encadeadas para a consecução de

determinada finalidade, pela transformação dos insumos (pessoas,

materiais, determinações legais, métodos, informações, etc.) em

produtos (bens, serviços, análise, informação). Os produtos

específicos são gerados pelas atividades a partir dos insumos recebidos, de acordo com os

objetivos e metas estabelecidos no planejamento para se chegar aos objetivos definidos.

As atividades devem ser descritas no mapa ou modelo de processos.

1.4.3 - MAPEAMENTO E MODELAGEM DE PROCESSOS

O mapeamento e a modelagem de processos são ferramentas gerenciais

que permitem à organização conhecer e compreender os processos de negócio por ela

executados (ou processos futuros a serem desenvolvidos), identificar informações, passos,

responsáveis, fraquezas e potencialidades, construir indicadores de desempenho e

aumentar sua eficácia e eficiência, com a melhoria do nível de qualidade dos produtos e

serviços e do nível de satisfação do cliente.

A modelagem de processos de negócio é o conjunto de atividades

desenvolvidas na criação de representações de processos de negócio existentes ou

propostos e pode prover uma perspectiva da totalidade ou de uma porção dos processos

operacionais, de suporte e gerenciais. Tem por propósito criar uma representação

completa e precisa do funcionamento do processo, com diferentes níveis de detalhamento.
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Como resultado são apresentados o modelo de processo e o mapa de

processo, representações gráficas que demonstram o fluxo operacional e a inter-relação

entre diferentes processos. O modelo de processo indica todos os passos de um processo

e tem a finalidade de mostrar a sequência e interação entre estes e cada uma das

atividades que os compõem.

Para se desenvolver o mapeamento é necessário determinar o processo que

será mapeado, a ferramenta a ser utilizada, o nível de detalhamento que se pretende

alcançar e, ao final, realizar a verificação e validação do mapa do processo, para se

certificar de que ele foi corretamente construído e representa de forma adequada o

processo objeto do mapeamento.

No Anexo 1 é apresentado exemplo de mapeamento de um processo em RPPS.

1.4.4 - MANUALIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO OU NORMALIZAÇÃO

A manualização (também conhecida como padronização ou

normalização) é a introdução de normas e padrões nos processos,

de acordo com padrões de conformidade (sejam normas técnicas,

requisitos legais ou de qualidade), na produção de um bem ou

serviço.

A manualização tem como objetivo aprimorar os processos e pode

estabelecer normas para procedimentos, fixar classificações ou terminologias e mesmo

definir a maneira de medir ou determinar as características de um produto ou serviço.

É indispensável realizar uma análise do referencial normativo que rege os

processos e adequar as atividades a elas. A normalização cria padrões para execução dos

processos e os torna impessoais, o que beneficia a organização ao perpetuar as boas

práticas implementadas.
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Segundo definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

“Normalização é a atividade que estabelece, em relação a problemas existentes ou

potenciais, prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva com vistas à obtenção

do grau ótimo de ordem em um dado contexto”.

No Anexo 1 é apresentado exemplo de manualização de um processo em RPPS.

1.4.5 - PLANEJAMENTO

Após ter sido identificada a estrutura de processos da organização, deve ser

elaborado o planejamento do processo de certificação, definido em um plano de trabalho.

Esse deve contemplar as ações a serem implementadas para a melhoria dos processos e

atividades, os padrões e normas a serem adotados, recursos necessários, metas,

responsabilidades e prazos para conclusão.

O planejamento de uma organização pode se dar em diferentes níveis e com

diferentes objetivos: estratégico, tático ou operacional.

O planejamento estratégico considera a organização como um todo,

estabelece os objetivos permanentes ou de longo prazo e as estratégias para alcançá-los.

Num segundo nível, o planejamento tático, define os objetivos e produtos dos processos.

Já o planejamento operacional refere-se à organização das atividades de cada processo,

sejam os estratégicos, estruturantes ou operacionais e de apoio.
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1.4.6 - SISTEMA DE QUALIDADE

A implementação do processo de certificação pressupõe a adoção de um

sistema de qualidade (também referido como “boas práticas de gestão”), entendido como

um conjunto de normas e padrões para os procedimentos que garanta reprodutibilidade,

segurança, eficácia, eficiência e efetividade.

São elementos que compõem um sistema de qualidade a melhoria dos

procedimentos, a homogeneidade dos processos e a adequação a padrões de

conformidade, pelo atendimento a uma necessidade ou expectativa previamente

acordada.

A implantação de um sistema da qualidade ocasiona um profundo efeito

revitalizador na organização, pois a necessária disciplina associada ao desenvolvimento e à

documentação de procedimentos faz com que todos os colaboradores estejam

conscientes da importância das boas práticas na consecução de cada tarefa e de como esta

tem que ser realizada para garantir a qualidade dos procedimentos e resultados.
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2 - ASPECTOS GERAIS DO PRÓ - GESTÃO RPPS

2.1 - OBJETIVOS

Conforme destacado no art. 2º da Portaria MPS nº 185/2015, o

Pró-Gestão RPPS tem por objetivo incentivar os RPPS a

adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, que

proporcionem maior controle dos seus ativos e passivos e mais

transparência no relacionamento com os segurados e a

sociedade.

A implantação das boas práticas de gestão inseridas nas ações que

compõem os três pilares do Programa (Controles Internos, Governança Corporativa e

Educação Previdenciária), cujo conteúdo será especificado no título 3 - Dimensões do

Pró-Gestão RPPS, contribuirá para a profissionalização na gestão dos RPPS, a qualificação

de seus gestores e a introdução de padrões de qualidade nos processos de trabalho. Tais

medidas permitirão maior estabilidade na gestão e consolidação de avanços, evitando que

as naturais mudanças no comando político do ente federativo resultem em

descontinuidade ou retrocessos na gestão previdenciária.

As ações que fazem parte do escopo do Pró-Gestão RPPS qualificarão o

gestor para o cumprimento das normas gerais de organização e funcionamento

estabelecidas pela Lei nº 9.717/1998 e pelos atos normativos editados pelo Ministério da

Previdência Social (atualmente Secretaria de Previdência - SPREV da Secretaria Especial de

Previdência e Trabalho - SEPRT do Ministério da Economia), contribuindo assim para a

obtenção e manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, mas ao

mesmo tempo permitirão que ele possa ir além das exigências de regulação e supervisão.
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A transparência das informações e a efetiva participação dos beneficiários no

acompanhamento da gestão do RPPS oferecem maior proteção aos fundos

previdenciários, em respeito ao esforço contributivo realizado pelos segurados e pelo ente

federativo, favorecendo a garantia futura do pagamento dos benefícios previdenciários

com sustentabilidade e em observância aos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial e

da eficiência e economicidade na utilização dos recursos públicos.

A expressiva parcela do orçamento público destinada à manutenção dos

RPPS torna a sua boa gestão elemento essencial para o equilíbrio das contas públicas e a

manutenção da capacidade de os entes federativos implementarem as políticas públicas

de interesse da coletividade, razão pela qual deve-se garantir o pleno acesso da sociedade

a suas informações.

Como objetivos complementares do Pró-Gestão RPPS podem ser

destacados: incentivo para os segurados conhecerem e acompanharem a gestão do RPPS;

definição de padrões efetivos de governança, com documentos e processos

preestabelecidos e institucionalizados; definição de critérios relativos às competências e

habilidades requeridas dos gestores e membros dos conselhos; definição de padrões de

controle e de qualidade aplicados à gestão previdenciária.

2.2 - PREMISSAS

A Portaria MPS nº 185/2015 estabelece as premissas sobre as quais se

assenta o Pró-Gestão RPPS, que estão a seguir detalhadas.
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2.2.1 - ADESÃO VOLUNTÁRIA

De acordo com o art. 3º, a adesão será facultativa e

formalizada pelos representantes legais do ente federativo e

da unidade gestora do RPPS, por meio da assinatura do

Termo de Adesão ao Pró-Gestão RPPS (Anexo 2), que deverá

ser digitalizado e enviado à Secretaria de Previdência - SPREV

da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - SEPRT do

Ministério da Economia, pelo e-mail progestao.rpps@economia.gov.br.

A Secretaria de Previdência divulgará mensalmente, no endereço eletrônico da

Previdência Social na rede mundial de computadores - Internet, a relação atualizada dos

entes que formalizaram a adesão.

A formalização do Termo de Adesão sinaliza a intenção do RPPS de iniciar os

procedimentos preparatórios para a certificação, por meio da adequação de seus

processos de trabalho às exigências estabelecidas nas diferentes ações que integram as

três dimensões da certificação (Controles Internos, Governança Corporativa e Educação

Previdenciária). Portanto, a adesão pode ser considerada o passo inicial no processo de

certificação, e posteriormente será seguida por outras providências, como a escolha da

entidade certificadora, dentre aquelas previamente credenciadas pela Secretaria de

Previdência, que irá avaliar os processos do RPPS e o cumprimento dos requisitos para a

obtenção da certificação.

A participação do dirigente máximo do ente federativo (Prefeito ou

Governador) nesse ato é de extrema importância, pois revela a conscientização sobre a

necessidade de se buscar o aperfeiçoamento da gestão previdenciária e o compromisso de

implantar ações que estejam sob a esfera direta de atuação do ente e de apoiar o dirigente

do RPPS no conjunto de ações de responsabilidade da unidade gestora necessárias à

certificação.
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2.2.2 - DIMENSÕES

O art. 4º define que o Pró-Gestão RPPS contempla três dimensões, que

representam os pilares sobre os quais a modernização da gestão se sustentará: Controles

Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária.

Cada uma dessas três dimensões possui um grupo de ações relacionadas, a

serem cumpridas pelo RPPS, que se encontram listadas no Anexo da Portaria MPS nº

185/2015 e cujo conteúdo será detalhado no Título 3 - Dimensões do Pró-Gestão RPPS,

deste Manual.

2.2.3 - NÍVEIS DE ADERÊNCIA

Cada uma das ações possui quatro níveis de aderência, que representam os

diferentes graus de complexidade que poderão ser atingidos, desde o Nível I, mais simples,

até o Nível IV, mais complexo. Importante destacar que os níveis mais elevados da

certificação (III e IV) possuem graus de exigência que muitas vezes demandam uma

estrutura organizacional mais robusta da unidade gestora do RPPS, com maior número de

servidores e maior custo de manutenção, dessa forma sendo mais acessíveis aos RPPS de

médio e grande porte. Por essa razão, o fato de um pequeno RPPS ser certificado no Nível I

ou II não significa que ele tenha um baixo grau de governança, mas sim que demonstrou

ter alcançado um nível de governança adequado ao seu porte e estrutura organizacional.

A certificação em determinado nível será atingida se o ente demonstrar à

entidade certificadora que atingiu esse nível em todas as 24 (vinte e quatro) ações

avaliadas. Sendo atingidos diferentes níveis de aderência nas ações, a certificação será

determinada pelo nível mais simples dentre aqueles atingidos .2

2 Assim, por exemplo, se um RPPS atingiu o Nível I em 23 (vinte e três) ações, mas não atingiu nenhum
nível em 1 (uma), ele não obterá a certificação. Se outro RPPS atingiu o Nível IV em 3 (três) ações, Nível III em 6
(seis) ações, o Nível II em 13 (treze) ações e o Nível I em 2 (duas) ações, ele obterá a certificação no Nível I.
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No entanto, com o objetivo de incentivar novas adesões e certificações no

Programa, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, a certificação poderá ser obtida se

atendidos cumulativamente os seguintes critérios:

a. Para certificação no Nível I será exigido o atingimento de pelo menos 17

ações (70%); para o Nível II, de 19 ações (79%); para o Nível III, de 21 ações

(87%); para o Nível IV, de 24 ações (100%).

b. Para os níveis I, II e III, deverão ser atingidas pelo menos 50% das ações em

cada dimensão (3 em Controles Internos; 8 em Governança Corporativa e 1

em Educação Previdenciária).

c. Para todos os níveis deverão ser atingidas as ações essenciais: na Dimensão

do Controle interno (Estrutura de Controle Interno e Gestão e Controle da

Base de Dados ); na Dimensão da Governança (Planejamento e3

Transparência); e na Dimensão da Educação Previdenciária (Ações e Diálogo

com a Sociedade).4

Posteriormente, o RPPS poderá buscar obter com a entidade certificadora a

certificação em nível mais elevado, desde que comprove a evolução no cumprimento das

ações no nível desejado, e observado o disposto no item 2.3.2 deste Manual.

4 Foram definidos para a obtenção da certificação a exigência de cumprimento de ações
obrigatórias em cada dimensão, tidas como fundamentais para melhoria da gestão do RPPS.

3 Fica dispensada a exigência da comprovação do censo previdenciário nas auditorias de
certificação realizadas nos exercícios de 2020 e 2021, entretanto, a certificação de 3 anos recebida
pelo RPPS, ficará condicionada à comprovação da realização do censo previdenciário até o exercício
de 2022, com o encaminhamento da base atualizada para o SIG-RPPS à SRPPS/SPREV e cópia dessa
comprovação enviada para o e-mail progestao.rpps@ economia.gov.br, sob pena de a empresa
certificadora cancelar o certificado emitido e desde que seja cumprida a exigência prevista do art. 9º,
II, da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, que exige que “a unidade gestora do regime próprio de
previdência dos servidores, prevista no art. 40, § 20, da Constituição Federal, procederá, no mínimo
a cada 5 (cinco) anos, a recenseamento previdenciário, abrangendo todos os aposentados e
pensionistas do respectivo regime. Para a dispensa da comprovação do censo previdenciário nas
auditorias de certificação realizada no exercício de 2021, também deverá ser comprovada a
transmissão dos arquivos do RPPS para base de dados do CNIS-RPPS, via SIPREV/Gestão ou pelo
Fluxo de Transmissão Simplificada, para o cruzamentos dos dados e o retorno dos dados com os
batimentos pelo Sistema SIG-RPPS, com as indicações de indicativo de óbito, quantitativo de
pessoas enviadas e localizadas, dados para análise do teto remuneratório e dados para análise de
acúmulo de vínculos ou a comprovação de que o RPPS participa do compartilhamento de dados e
informações oriundos do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC) ou ainda possui
convênio, acordo de cooperação técnica e termo de execução descentralizada vigente, celebrado
com o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, que tratam da utilização dos dados de óbito.
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Durante a vigência da certificação o RPPS deverá executar procedimentos

periódicos de autoavaliação, com o objetivo de assegurar a manutenção do cumprimento

das ações correspondentes ao nível em que foi certificado, evitando assim retrocessos em

sua gestão e dificuldades na posterior renovação da certificação.

2.2.4 - TEMPORALIDADE

A certificação terá validade de 3 (três) anos, devendo ser

renovada ao final desse período. Se durante a sua vigência o

RPPS obtiver a alteração para um nível superior da certificação,

esta será considerada como nova certificação para fins de

contagem do prazo de validade.

A entidade certificadora emitirá o Termo de Concessão da Certificação

Institucional (Anexo 3) e divulgará relação dos RPPS por ela certificados, que será também

publicada pela Secretaria de Previdência, no endereço eletrônico da Previdência Social na

Internet.

2.2.5 - REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA

Os §§ 2º e 3º do art. 4º da Portaria MPS nº 185/2015 foram revogados pela

Portaria MF nº 577/2017, de 27 de dezembro de 2017, desvinculando a certificação

institucional no Pró-Gestão RPPS do requisito prévio da existência de Certificado de

Regularidade Previdenciária - CRP vigente para o ente federativo. Essa mudança decorreu

de reavaliação pela Secretaria de Previdência, a partir de contribuições recebidas, que

conduziu a nova compreensão da relação mais adequada a se estabelecer entre a

certificação institucional e o CRP, no sentido de que a ausência desse não deve constituir

impedimento à obtenção daquela, mas de que a certificação institucional, ao proporcionar
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a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária, contribuirá para a obtenção e

manutenção do CRP.
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2.3 - CERTIFICAÇÃO NO PRÓ-GESTÃO RPPS

2.3.1 - PROCEDIMENTOS PARA CERTIFICAÇÃO

Conforme mencionado no Capítulo 1.2 deste Manual, a certificação é um

processo no qual uma entidade avalia se a organização ou empresa observa determinados

padrões de execução de processos ou se a produção de produtos ou serviços atende a

normas técnicas predefinidas. A avaliação para sua concessão ocorre por meio da

auditoria de certificação dos processos produtivos ou de gestão e, sendo constatada a

conformidade com as diretrizes do programa, a organização passa a ser considerada

certificada, por determinado prazo.

A certificação no âmbito do Pró-Gestão RPPS permitirá atestar que um

determinado RPPS que tenha aderido ao programa conseguiu implementar boas práticas

de gestão previdenciária, alcançando os objetivos de melhoria do controle de seus ativos e

passivos e aumento da transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade.

Podem ser enumerados os seguintes requisitos básicos para o sucesso da

adesão ao Pró-Gestão RPPS:

a) Responsabilidade dos gestores: É necessário o comprometimento por parte do

representante legal do ente federativo e do dirigente da unidade gestora do RPPS, para

que sejam adotadas todas as medidas necessárias à implementação do Programa.

Recomenda-se que um servidor seja designado para coordenar e controlar o processo de

certificação.

b) Criação de um sistema de qualidade: A certificação requer a adoção de padrões

de qualidade, em conformidade com os requisitos estabelecidos em cada uma das ações

das dimensões de Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária,

de acordo com o nível de aderência pretendido.

c) Documentação do processo de certificação: Todas as atividades referentes ao

processo de certificação (planejamento, cronograma, metodologia, etc.) devem ser
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documentadas, a fim de que possa haver verificação posterior pela auditoria de

certificação e pelos responsáveis pelo monitoramento no RPPS.

d) Mapeamento, modelagem e manualização dos processos: Identificação das

atividades componentes dos processos-chave da organização. As ações de mapeamento e

manualização dos processos e atividades, dentro da dimensão Controles Internos, visam

ao atendimento desse requisito.

e) Treinamento: Devem ser criados programas de conscientização e treinamento

para os colaboradores, para que esses conheçam e estejam integrados ao processo de

certificação. Este requisito está associado às ações da dimensão Educação Previdenciária.

f) Monitoramento: Identificação, definição de metas, criação de indicadores de

execução e prevenção de riscos dos processos-chave da organização. O monitoramento se

relaciona a algumas das ações da dimensão Governança Coorporativa e cumprirá

importante papel não apenas nas etapas destinadas à obtenção da certificação inicial, mas

também para sua manutenção e posterior renovação.

g) Ações corretivas: Investigação e análise das causas de resultados insatisfatórios e

adoção de medidas para prevenir a reincidência das situações de não conformidade.

h) Revisão: Deve ser prevista a revisão sistemática dos processos e do sistema da

qualidade adotado, por meio de ações evolutivas ou corretivas, sempre que necessário.

Apresenta-se a seguir um roteiro exemplificativo com as etapas a

serem observadas pelo ente federativo e pela unidade gestora para

implantação do Pró-Gestão RPPS e obtenção da certificação

institucional:

a) Nível de aderência: Após estudarem o Manual do Pró-Gestão RPPS,

em especial o detalhamento das ações apresentado no Título 3 - Dimensões do Pró-Gestão

RPPS, o ente federativo e a unidade gestora do RPPS deverão avaliar a situação de seus

processos internos e definir o nível de aderência mais adequado ao seu porte, grau de

organização, recursos a serem despendidos e complexidade das medidas de adequação

necessárias, de modo a assegurar a plena consecução dos objetivos pretendidos.
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b) Conformidade legal: Embora a existência de Certificado de Regularidade

Previdenciária - CRP vigente não seja mais precondição para a certificação institucional, o

RPPS deverá buscar de forma permanente o cumprimento das obrigações legais, definidas

pela Lei nº 9.717/1998 e atos normativos dela decorrentes, pois a implantação de boas

práticas de gestão e a conformidade legal guardam necessária relação entre si.

c) Diagnóstico situacional: Elaborar o diagnóstico da gestão do RPPS a partir de uma

visão sistêmica da organização, contendo a avaliação dos processos, recursos humanos e

materiais disponíveis, e identificação dos processos-chave.

d) Termo de Adesão: O ente federativo e a unidade gestora do RPPS devem definir

em documento próprio os compromissos e as obrigações recíprocas, necessários para o

atingimento da certificação no nível de aderência almejado. Em seguida, seus

representantes legais deverão assinar em conjunto o Termo de Adesão ao Pró-Gestão

RPPS (Anexo 2) e enviá-lo à Secretaria de Previdência, pelo e-mail

progestao.rpps@economia.gov.br.

e) Elaboração do Plano de Trabalho: O RPPS elaborará Plano de Trabalho para

implantação do Pró-Gestão RPPS, de acordo com o nível de aderência pretendido,

contendo:

e.1) Critérios de documentação dos procedimentos de implantação e etapas do

processo de certificação.

e.2) Definição das etapas de implantação, prazos e obrigações do ente federativo e

da unidade gestora do RPPS, e respectivos responsáveis.

e.3) Treinamento dos servidores do RPPS e outros colaboradores, divulgação dos

objetivos e métodos para a implantação dos novos procedimentos.

e.4) Definição dos recursos necessários e áreas prioritárias, a partir de uma visão

sistêmica da organização.

e.5) Identificação, mapeamento, modelagem e manualização dos principais

processos, de acordo com o nível de aderência pretendido, definição dos pontos críticos

das atividades e das responsabilidades.

e.6) Descrição de como se fará a adequação dos processos e atividades às diretrizes

do Programa, de acordo com o nível pretendido.
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e.7) Definição de procedimentos de acompanhamento e avaliação permanentes e

de ações corretivas em todos os processos e indicação dos responsáveis.

e.8) Cronograma de implantação.

f) Implementação do Plano de Trabalho: Implementar os procedimentos definidos

no Plano de Trabalho.

g) Entidade certificadora: O RPPS selecionará a entidade certificadora, dentre

aquelas credenciadas pela SPREV, e providenciará a sua contratação.

h) Auditoria de certificação: Concluída a implementação das adequações nos

processos de trabalho do RPPS, a unidade gestora definirá com a entidade certificadora o

momento em que se dará a auditoria de certificação.

i) Obtenção da certificação: Realizada a auditoria de certificação e constatado que o

RPPS demonstrou a conformidade ao nível de aderência pretendido, a entidade

certificadora emitirá a correspondente certificação.

j) Comunicação da certificação: A entidade certificadora encaminhará à SPREV, pelo

e-mail progestao.rpps@previdencia.gov.br, cópia do Termo de Concessão da Certificação

(Anexo 3).

2.3.2 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO

Durante o prazo de validade de 3 (três) anos da certificação

institucional, caberá ao próprio RPPS realizar o monitoramento

permanente de seus processos e atividades, buscando garantir que

estes continuem cumprindo os requisitos mínimos estabelecidos

em cada uma das ações nas dimensões de Controles Internos,

Governança Corporativa e Educação Previdenciária, para a

manutenção e evolução das boas práticas de gestão alcançadas.

No entanto, caso o RPPS queira certifica-se no Nível III ou IV, será obrigatória a

realização de auditoria de supervisão, anualmente, pela entidade certificadora.
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Neste sentido, torna-se obrigatória que a supervisão a ser realizada pela entidade

certificadora esteja prevista no Termo de Referência quando da contratação.

Caso sejam identificadas situações de desconformidade, deverão ser

adotadas as medidas corretivas necessárias para que os requisitos relacionados àquela

determinada ação sejam reconduzidos ao padrão exigido pelo nível de aderência da

certificação vigente.

Se for de seu interesse, o RPPS poderá, depois de transcorrido 1 (um) ano de

emitida a certificação vigente e antes do término de sua validade, pleitear a alteração de

seu nível de certificação para um superior, devendo para isso passar por nova auditoria de

certificação, referente às ações que se relacionem ao nível pretendido.

É recomendável que o processo de renovação da certificação seja iniciado entre o

RPPS e a entidade certificadora com antecedência mínima de 90 (noventa) dias antes do

seu vencimento, a fim de que não ocorra descontinuidade na condição de RPPS certificado.

Na renovação, o RPPS poderá contratar a mesma entidade certificadora ou outra

credenciada.

2.4 - ENTIDADES CERTIFICADORAS

2.4.1 - ATUAÇÃO DAS ENTIDADES CERTIFICADORAS

Embora a instituição e disciplina do Pró-Gestão RPPS sejam de

responsabilidade da Secretaria de Previdência - SPREV da Secretaria Especial de

Previdência e Trabalho - SEPRT do Ministério da Economia, não competirá a ela conceder

diretamente a certificação, mas sim às entidades que forem por ela credenciadas para

atuarem como certificadoras, após o devido processo de habilitação, conforme art. 5º e art.

6º, I, “b” e II da Portaria MPS nº 185/2015.
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A atuação da entidade certificadora pressupõe o necessário conhecimento

da legislação que disciplina os RPPS, dos principais processos de trabalho que compõem

suas grandes áreas de atuação e das diretrizes, objetivos e requisitos relativos ao

Pró-Gestão RPPS, definidos neste Manual.

Caberá ao RPPS demonstrar à entidade certificadora, durante a auditoria de

certificação, que seus processos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de

conformidade estabelecidos para o nível de aderência pretendido, em cada uma das ações

listadas no Título 3 - Dimensões do Pró-Gestão RPPS.

A entidade certificadora poderá orientar o RPPS na adequação de seus

processos de trabalho para o atendimento dos requisitos estabelecidos pelo Pró-Gestão

RPPS. No entanto, ressalvada a atuação em ações de capacitação, por meio da oferta de

treinamentos e da certificação individual de qualificação de servidores e dirigentes da

unidade gestora do RPPS, a relação da entidade certificadora com os RPPS deverá estar

limitada aos procedimentos relativos à pré-auditoria de certificação, à auditoria de

certificação e à auditoria de supervisão sendo vedado que ela mantenha relação comercial

de outra natureza com os RPPS, seja de forma direta ou indireta, por meio de seus

proprietários, dirigentes, colaboradores ou por entidades a ela ligadas.

A pré-auditoria de certificação e a auditoria de supervisão não são

obrigatórias, exceto a auditoria de supervisão em caso de certificação nos Níveis III e IV.

Para a auditoria de certificação a certificadora deverá atender o tempo mínimo de

auditoria presencial, conforme nível de aderência pretendido pelo RPPS, sendo de 2 dias

para os Níveis I e II; e 3 dias para os Níveis III e IV.

A auditoria de conformidade para fins de certificação institucional em

qualquer dos níveis deverá contemplar pelo menos uma fase presencial. No entanto, com

o objetivo de reduzir o custo da certificação e proporcionar maior adesão dos RPPS de

pequeno porte, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 será admitida a verificação não
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presencial, exclusivamente para os Municípios de pequeno porte (com menos de 50 mil

habitantes) que busquem a certificação no Nível I.5

As entidades certificadoras deverão informar à SPREV, a cada trimestre, as

auditorias de certificação programadas, visando o acompanhamento de sua realização por

membros da Comissão do Pró-Gestão RPPS.

Obrigatoriamente, todos os documentos e demais evidências de atendimento das

ações utilizados na auditoria de certificação para qualquer nível de aderência almejado

devem ser preservados em meio digital pela Certificadora por um período mínimo de 3

(três) anos.6

2.4.2 - CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES CERTIFICADORAS

Os requisitos a serem observados pelas entidades interessadas em atuar

como certificadoras no âmbito do Pró-Gestão RPPS encontram-se definidos no Anexo 5

deste Manual.

A Secretaria de Previdência, por meio da Portaria SPREV nº

3/2018, de 31 de janeiro de 2018, constituiu a Comissão de

Credenciamento e Avaliação do Pró-Gestão RPPS e definiu

suas atribuições e requisitos básicos de funcionamento,

detalhados por meio de Regimento Interno, aprovado pela

Comissão e divulgado no endereço eletrônico da Previdência Social na rede mundial de

computadores - Internet.

6 Todos os documentos que sirvam de evidência de atendimento de ações do programa
devem conter as assinaturas dos responsáveis pela aprovação dos tais documentos.

5 Contempla os Grupos 6 (mais de 10 mil e menos de 50 mil habitantes) e 7 (menos de 10 mil
habitantes) do Indicador de Situação Previdenciária - ISP-RPPS, num total de 1658 RPPS (apuração
para o ISP-RPPS-2017-01). Com a publicação do ISP-RPPS-2019, em agosto/2020, passou a
contemplar aqueles classificados como Pequeno Porte, no total de 1011 RPPS, dentre aqueles
Municípios com menos de 50 mil habitantes.
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A Comissão é responsável pela gestão compartilhada do Programa e será

composta por representantes da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do

Ministério da Economia – SEPRT/ME, do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes

Próprios de Previdência Social – CONAPREV, de Associação Regional de Regimes Próprios

de Previdência Social e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil –

ATRICON.

Os pedidos de credenciamento serão apresentados por meio do Requerimento de

Credenciamento de Entidade Certificadora (Anexo 6) e deverão ser analisados no prazo

máximo de 90 (noventa) dias. A decisão será publicada por meio de Portaria da Secretaria

de Previdência e a relação das entidades credenciadas deverá permanecer disponível no

endereço eletrônico da Previdência Social na Internet.7

A Portaria com o ato de credenciamento e autorização para atuação como

entidade certificadora terá validade pelo prazo de 5 (cinco) anos, ao fim dos quais deverá

ocorrer nova avaliação, para fins de prorrogação. A autorização será revogada antes do

término de sua vigência, caso constatado que a entidade deixou de apresentar os

requisitos para habilitação ou se seu desempenho se mostrar incompatível com os

objetivos e diretrizes do Pró-Gestão RPPS.

A Secretaria de Previdência poderá a qualquer tempo solicitar documentos ou

informações para avaliar a manutenção dos requisitos pela entidade certificadora. Essas

avaliações sempre deverão contar com a participação de um representante da SEPRT e um

membro do CONAPREV.

O credenciamento pela Secretaria de Previdência apenas demonstra que a

entidade está aderente aos requisitos estabelecidos e apta a oferecer a auditoria de

conformidade para fins de certificação institucional no Pró-Gestão RPPS. O processo de

escolha e contratação de entidade certificadora, dentre as credenciadas, e o pagamento

pelos serviços prestados são de responsabilidade do ente federativo ou do RPPS.

7 http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/pro-gestao-rpps/
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2.5 - IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-GESTÃO RPPS

O parágrafo único do art. 6º da Portaria MPS nº 185/2015 previu a

possibilidade de realização de consulta ou audiência pública pela

SPPS (atual Secretaria de Previdência), para a definição dos

parâmetros a serem observados para avaliação e habilitação das

entidades certificadoras. Com o objetivo de conceder maior

transparência e participação no processo de formulação do

Pró-Gestão RPPS, a SPPS ampliou o alcance da consulta pública para

todos os aspectos estabelecidos no Manual, preservadas as diretrizes gerais definidas pela

Portaria MPS nº 185/2015.

A audiência pública é uma forma de diálogo entre governo e sociedade, para

a construção conjunta de políticas públicas, que vem sendo utilizada por vários órgãos do

Governo Federal e por suas agências reguladoras. Consiste na divulgação de propostas de

políticas e sua submissão ao público interessado para que, mediante sugestões e críticas

dos cidadãos, empresas e entidades envolvidas, demais órgãos públicos e organizações da

sociedade civil, as propostas possam ser aprimoradas para o atingimento de seus

objetivos.

Costuma-se dividir o processo relacionado às audiências públicas em três

etapas: a pré-audiência pública, a audiência pública propriamente dita e a pós-audiência

pública. A seguir, apresenta-se um breve relato sobre o desenvolvimento dessas etapas ao

longo do processo de formulação do Pró-Gestão RPPS.

Conforme relatado no histórico do Pró-Gestão RPPS (Capítulo 1.3 deste

Manual), a proposta inicial do modelo de certificação institucional foi apresentada em

2011, dentro do CONAPREV, e debatida em Grupo de Trabalho composto por vários de

seus membros. Posteriormente, quando retomada no segundo semestre de 2014, a

proposta foi aprimorada em grupo de trabalho constituído pela SPPS, com a participação
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de representantes de RPPS das diferentes regiões do país. Nessa etapa, o documento foi

também submetido à apreciação de entidades externas com atuação no segmento de

certificação ou autorregulação. Finalmente, no primeiro semestre de 2015 o documento

final produzido pelo Grupo de Trabalho e a minuta de Portaria Ministerial para instituição

do Programa foram novamente submetidos à apreciação do CONAPREV, que manifestou

sua aprovação por meio da Resolução CONAPREV nº 01/2015, com a subsequente

publicação da Portaria MPS nº 185/2015.

Observa-se desse breve histórico que a formulação do Pró-Gestão RPPS foi

amplamente debatida com diferentes atores ligados ao universo dos RPPS, e também

alguns externos a ele, caracterizando sucessivas fases da pré-audiência pública.

Posteriormente à publicação da Portaria MPS nº 185/2015, essa etapa teve continuidade

com a revisão do documento e a elaboração do Manual do Pró-Gestão RPPS pelos técnicos

da SPPS, que voltaram a debater o conteúdo e a pertinência das diretrizes definidas, a

conformidade às normas relativas à organização e funcionamento dos RPPS e a sua

aderência aos padrões relativos a programas de certificação existentes.

A divulgação da versão inicial do Manual do Pró-Gestão RPPS, em dezembro

de 2015, marcou o término da pré-audiência pública e o início da etapa de audiência

pública, que foi dividida em duas fases: a consulta pública e a audiência pública

propriamente dita.

A consulta pública teve início com a publicação da Portaria SPPS nº 03/2015 e

ocorreu no período entre 10 de dezembro de 2015 e 21 de março de 2016, durante o qual

a primeira versão do Manual do Pró-Gestão RPPS ficou disponível no endereço eletrônico

da Previdência Social na Internet, para envio de dúvidas, críticas e sugestões dos

interessados, pelo e-mail progestao.rpps@previdencia.gov.br. As contribuições foram

analisadas pela Secretaria de Previdência, que ao final divulgou o resultado da análise

procedida, contendo: identificação dos participantes, descrição das contribuições

recebidas, comentários sobre seu conteúdo e conclusão pelo acatamento ou negativa.

Foram recebidas no total 123 contribuições de 16 colaboradores (devidamente

identificados pelo nome, RG, CPF, e-mail, telefone, instituição e vínculo), sendo 30 de
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dúvidas e 93 de propostas, das quais 43 foram acatadas, integral ou parcialmente, e

resultaram em alterações no conteúdo do Manual do Pró-Gestão RPPS

Posteriormente, por meio da Portaria SPREV nº 13/2017, a Secretaria de

Previdência convocou audiência pública presencial para o dia 04 de dezembro, que contou

com a presença de 43 inscritos, e na qual foi apresentada uma síntese dos resultados da

consulta pública e debatidos os parâmetros a serem observados para avaliação e

habilitação das entidades certificadoras. O relatório com a descrição das manifestações

recebidas durante a audiência pública e sua apreciação foi divulgado no dia 06 de

dezembro, no endereço eletrônico da Previdência Social na rede mundial de computadores

- Internet.

Realizada a audiência pública presencial, iniciou-se a etapa da pós-audiência

pública, na qual a Secretaria de Previdência promoveu nova revisão do Manual do

Pró-Gestão RPPS e publicou a Portaria SPREV nº 3/2018, aprovando a versão final do

Manual , instituindo a Comissão de Credenciamento e Avaliação do Pró-Gestão RPPS e8

definindo suas atribuições, composição e requisitos de funcionamento, a serem

observados na análise dos pedidos de credenciamento.

Com a publicação dessa versão final do Manual do Pró-Gestão RPPS, ficam

autorizados:

a. O envio dos Termos de Adesão ao Pró-Gestão RPPS, formalizados pelos

representantes legais do ente federativo e da unidade gestora do RPPS, na

forma do Anexo 2 do Manual do Pró-Gestão RPPS.9

b. O envio, pelas entidades interessadas em atuarem como certificadoras no

âmbito do Pró-Gestão RPPS, do Requerimento de Credenciamento de

9 Os Termos de Adesão deverão ser enviados digitalizados, pelo e-mail
progestao.rpps@economia.gov.br.

8 As alterações no Manual do Pró-Gestão RPPS entrarão em vigor no exercício seguinte, após
a publicação da nova versão na internet. Em caráter excepcional, em razão do estado de calamidade
pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, terão vigência imediata,
logo após a publicação da versão do Manual do Pró-Gestão, as alterações que visam amenizar o
cumprimento de ações que possam estar na contramão das medidas de isolamento social adotadas
pelos entes federativos para enfrentamento da covid-19.
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Entidade Certificadora, na forma do Anexo 6 do Manual, acompanhado da

documentação necessária à comprovação dos requisitos estabelecidos no

Anexo 5.10

3 - DIMENSÕES DO PRÓ-GESTÃO RPPS

3.1 - CONTROLES INTERNOS

Os controles internos podem ser entendidos como o

conjunto de políticas e procedimentos de uma organização

para garantir uma razoável certeza de que os seus objetivos

estratégicos, operacionais, de conformidade e de

evidenciação sejam atingidos. Os controles internos devem

proporcionar à organização que:

Os riscos que afetam suas atividades sejam mantidos dentro

de patamares aceitáveis.

Suas demonstrações contábeis e financeiras reflitam adequadamente suas

operações.

Seus procedimentos administrativos sejam operacionalizados em conformidade

com bons padrões de ética, segurança e economia.

Como função administrativa, controle interno é um sistema de informação e

avaliação da organização, com a finalidade de assegurar o cumprimento das leis,

regulamentos, normativos internos e diretrizes de planejamento. Os instrumentos

adotados pelo controle interno devem ser capazes de utilizar as informações disponíveis,

10 Os Requerimentos de Credenciamento, acompanhados da documentação, deverão ser
encaminhados para: Ministério da Economia - Secretaria de Previdência - Subsecretaria dos Regimes
Próprios de Previdência Social - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Edifício Anexo - Ala A - 4º andar
- sala 405 - CEP 70059-900 - Brasília - DF.
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com o propósito de realizar análises de natureza administrativa, financeira e de

produtividade concernentes à gestão.

Em relação ao aspecto financeiro, o controle interno busca garantir que as

demonstrações financeiras sejam elaboradas de acordo com os princípios contábeis,

preservando a integridade dos registros contábeis, de modo a salvaguardar os ativos

pertencentes à instituição ou sob sua responsabilidade.

No setor público, os sistemas de controle interno possuem fundamento de

natureza constitucional (art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal) e legal (art. 59 da Lei de

Responsabilidade Fiscal e art. 76 a 80 da Lei nº 4.320/1964).

As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC T

16.8, aprovadas pela Resolução CFC nº 1.135/2008, estabelecem os referenciais para o

controle interno no setor público, buscando minimizar riscos, dar efetividade às

informações contábeis e contribuir para o alcance dos objetivos das entidades, com a

preservação do patrimônio público. É de grande relevância o conhecimento e a aplicação

da NBC T 16.8, pois nela se define a abrangência do controle interno, as categorias a que se

aplica, sua estrutura, componentes e procedimentos.

Os requisitos para o controle interno de um RPPS procuram estruturar os

procedimentos administrativos, para que seja possível a sua verificação e monitoramento

permanentes, com vistas a aperfeiçoar os processos decisórios e conferir maior

transparência à gestão.

O ente federativo e a unidade gestora do RPPS devem buscar o

aprimoramento do sistema de controle interno, com a finalidade de identificar, avaliar,

controlar e monitorar os riscos mais relevantes para o RPPS.
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A seguir são descritas as ações e os procedimentos relativos aos Controles

Internos, cuja observância deverá ser verificada pela entidade certificadora no processo de

obtenção e renovação da certificação institucional.

QUADRO 1 - AÇÕES RELACIONADAS À DIMENSÃO CONTROLES INTERNOS

1.1 - Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS

1.2 - Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS

1.3 - Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco

1.4 - Estrutura de Controle Interno

1.5 - Política de Segurança da Informação

1.6 - Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Públicos, Aposentados e

Pensionistas

3.1.1 - MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS

O diagnóstico sobre a organização deve ser feito a partir do reconhecimento

e mapeamento dos processos executados e não somente pelos resultados obtidos. Os

gestores devem ter uma visão sistêmica e abrangente da organização, por isso, como

primeiro passo, é necessário que sejam mapeados os seus processos e atividades.11

O gestor deverá identificar, dentre as grandes áreas de atuação de um RPPS,

elencadas no Anexo 7 deste Manual, aquelas que deverão ser mapeadas. De acordo com o

nível de adesão pretendido, haverá necessidade de mapear determinado quantitativo de

áreas do RPPS, dentre aquelas indicadas a seguir como prioritárias, sendo no mínimo:

11 Vide conceito no Capítulo 1.4 - Conceitos e Definições e exemplo no Anexo 1.
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Nível I: 1 (uma) área obrigatória: Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias

e pensões).

Nível II: 3 (três) áreas obrigatórias: Benefícios (concessão e revisão de

aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento de benefícios), Investimentos

(processo de elaboração e aprovação da política de investimentos, de credenciamento das

instituições financeiras e de autorização para aplicação ou resgate) e Tecnologia da

Informação - TI (procedimentos de contingência que determinem a existência de cópias de

segurança dos sistemas informatizados e dos bancos de dados, o controle de acesso -

físico e lógico).

Nível III: 6 (seis) áreas obrigatórias: Arrecadação, Benefícios (concessão e revisão de

aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento de benefícios), Compensação

Previdenciária, Investimentos, Tecnologia da Informação - TI e Jurídica.

Nível IV: Além das áreas obrigatórias exigidas nos Níveis I, II e III, outras duas áreas

dentre as elencadas no Anexo 7 deste Manual.

3.1.2 - MANUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS

Dentre as áreas de atuação do RPPS que tenham sido mapeadas, deverão

ser selecionados os processos e atividades que serão manualizados , ou seja, que terão12

definidos procedimentos padronizados de execução, desempenho, qualidade e

reprodutividade.

De acordo com o nível de adesão pretendido, haverá necessidade de

manualizar processos e atividades que correspondam no mínimo a:

Nível I: Benefícios (análise da concessão e revisão de aposentadorias e pensões).

Nível II: Benefícios (análise da concessão e revisão de aposentadorias e pensões e

gestão da folha de pagamento de benefícios); Investimentos (processo de elaboração e

aprovação da política de investimentos, de credenciamento das instituições financeiras e

de autorização para aplicação ou resgate) e Tecnologia da Informação - TI (Procedimentos

12 idem
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de contingência que determinem a existência de cópias de segurança dos sistemas

informatizados e dos bancos de dados, o controle de acesso - físico e lógico).

Nível III: Arrecadação (cobrança de débitos de contribuições em atraso do ente

federativo e dos servidores licenciados e cedidos), Benefícios (análise da concessão e

revisão de aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento de benefícios);

Compensação Previdenciária (envio e análise de requerimentos de compensação

previdenciária); Investimentos (elaboração e aprovação da política de investimentos,

credenciamento de instituições financeiras e análise de riscos da carteira de investimentos

e de autorização para aplicação ou resgate); Jurídica (acompanhamento e atuação nas

ações judiciais relativas a benefícios); e Tecnologia da Informação - TI (procedimentos de

contingência que determinem a existência de cópias de segurança dos sistemas

informatizados e dos bancos de dados, o controle de acesso - físico e lógico).

Nível IV: Todas as áreas e processos do Nível III e pelo menos um processo relevante

de cada uma das duas outras áreas escolhidas para mapeamento, conforme Nível IV

daquela ação.

3.1.3 - CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS GESTORES E SERVIDORES DAS ÁREAS DE

RISCO13

Nas grandes áreas de atuação do RPPS (Anexo 7) deverão ser ofertados

cursos e treinamentos aos gestores e servidores, que proporcionem a esses a capacitação

e a obtenção de certificações individuais de qualificação em relação a suas áreas. Tais

ações de capacitação deverão alcançar as áreas consideradas prioritárias e sujeitas a maior

risco, tais como benefícios, investimentos e gestão atuarial, relacionando-se ao Plano de

Ação de Capacitação, na dimensão Educação Previdenciária.

No entanto, dada a sua criticidade e por possuir um processo de qualificação

dos gestores e servidores dos RPPS em curso, na forma prevista pela Portaria MPS nº

13 Aprovação em exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida
capacidade técnica e difusão no Mercado Brasileiro de Capitais, com conteúdo mínimo estabelecido
no Anexo da Portaria MPS n° 519/2011: a) Certificação básica (Exemplos: ANBIMA CPA-10 e APIMEC
CGRPS); b) Certificação intermediária (Exemplo ANBIMA CPA-20); c) Certificação avançada (Exemplo
ANBIMA CGA).
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519/2011, a exigência de qualificação para fins de obtenção da certificação institucional

terá início pela área de investimentos, na qual serão exigidos como requisitos mínimos, em

cada nível:

Nível I: O gestor dos recursos do RPPS e a maioria dos membros do Comitê de

Investimentos aprovados em exame de certificação organizado por entidade autônoma de

reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, com conteúdo

mínimo estabelecido no Anexo da Portaria MPS nº 519/2011.

Nível II: O gestor dos recursos do RPPS e todos os membros do Comitê de

Investimentos aprovados em exame de certificação especificado no Nível I.

Nível III: Adicionalmente aos requisitos do Nível II:

a. 1 (um) membro do Conselho Deliberativo, 1 (um) membro do Conselho Fiscal

e 1 (um) membro da Diretoria Executiva aprovados em exame de certificação

especificado no Nível I.

b. O gestor de recursos do RPPS e 1 (um) membro do Comitê de Investimentos

aprovados em exame de certificação que, além do conteúdo exigido para o

Nível I, contemple módulos que permitam atestar a compreensão das

atividades relacionadas à negociação de produtos de investimento.

Nível IV: Adicionalmente aos requisitos do Nível III:

a. 2 (dois) membros do Conselho Deliberativo, 2 (dois) membros do Conselho

Fiscal e o Diretor Presidente aprovados no exame de certificação

especificado no Nível I.

b. A maioria dos membros do Comitê de Investimentos aprovados no exame de

certificação especificado na alínea “b” do Nível III e o responsável pela gestão

de recursos do RPPS com certificação que, além do conteúdo exigido no

Nível III, ateste habilidade equivalente àquela dos que desempenham

atividades de gestão profissional de recursos de terceiros e de carteiras de

títulos e valores mobiliários.
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3.1.4 - ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO

O ente federativo deverá manter função de controle interno do RPPS,

diretamente em sua estrutura organizacional (níveis I e II) ou na

unidade gestora do RPPS (níveis III e IV), integrada ao seu sistema de

controle interno, que terá, dentre outras, a finalidade de avaliar o

cumprimento de metas, programas e orçamentos e comprovar a

legalidade, eficácia e eficiência dos atos de gestão.

A função de controle interno contará com no mínimo um controlador,

responsável pelo monitoramento e avaliação da adequação dos processos às normas e

procedimentos estabelecidos pela gestão, e deverá fornecer capacitação sobre controle

interno aos servidores, para seu aperfeiçoamento.

O Conselho Deliberativo do RPPS deverá definir os critérios que serão

observados nos relatórios produzidos pelo controle interno do RPPS, que permitam aferir

a sua qualidade, relacionados à abrangência dos assuntos a serem objeto de verificação,

bem como a sua funcionalidade, repercussão e alcance.

Deverá ser observado, de acordo com o nível pretendido:

Nível I: Existência na estrutura organizacional do ente federativo, de uma área

comum de controle interno que atenda ao RPPS, com emissão de relatório semestral que

ateste a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas e de todas as ações atendidas

na auditoria de certificação, bem como acompanhar as providências adotadas pelo RPPS

para implementar as ações não atendidas. Deverá ser capacitado pelo menos 1 (um)

servidor do ente.

Nível II: Existência na estrutura organizacional do ente federativo, de área comum

de controle interno que atenda ao RPPS, com emissão de relatório semestral que ateste a

conformidade das áreas mapeadas e manualizadas e de todas as ações atendidas na

auditoria de certificação, bem como acompanhar as providências adotadas pelo RPPS para
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implementar as ações não atendidas. Deverão ser capacitados pelo menos 2 (dois)

servidores do ente.

Nível III: Existência na estrutura organizacional da unidade gestora do RPPS, de área

específica de controle interno, com emissão de relatório trimestral que ateste a

conformidade das áreas mapeadas e manualizadas e de todas as ações atendidas na

auditoria de certificação, bem como acompanhar as providências adotadas pelo RPPS para

implementar as ações não atendidas. Deverão ser capacitados pelo menos 3 (três)

servidores da unidade gestora do RPPS, sendo 1 (um) servidor da área de controle interno,

1 (um) membro do Comitê de Investimentos e (1) um membro do Conselho Fiscal.

Nível IV: Existência na estrutura organizacional da unidade gestora do RPPS, de área

específica de controle interno, que se reportará diretamente ao Conselho Deliberativo,

com controlador ocupante de cargo efetivo, que atue também como agente de

conformidade em pelo menos uma área de risco, com emissão trimestral de relatório que

ateste a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas e de todas as ações atendidas

na auditoria de certificação, bem como acompanhar as providências adotadas pelo RPPS

para implementar as ações não atendidas. Deverão ser capacitados pelo menos 3 (três)

servidores da unidade gestora do RPPS, sendo 1 (um) servidor da área de controle interno,

1 (um) membro do Comitê de Investimentos e 1 (um) membro do Conselho Fiscal.

3.1.5 - POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A informação é um ativo essencial da organização e precisa ser

adequadamente protegida. Conforme definição da Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (ISO 27002), “Segurança da

informação é a proteção da informação de vários tipos de

ameaças, para garantir a continuidade do negócio, minimizar o

risco ao negócio, maximizar o retorno sobre os investimentos e

as oportunidades de negócio”.

A adoção de procedimentos que garantam a segurança das informações

deve ser prioridade constante do RPPS, reduzindo os riscos de falhas, danos e prejuízos

que possam comprometer os objetivos da instituição.
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A Política de Segurança da Informação é uma declaração formal de

compromisso do RPPS com a proteção das informações sob sua guarda e a formalização

das normas para segurança. Deve observar os seguintes princípios básicos:

a. Confidencialidade: Proteção e garantia de que determinadas informações só

são disponíveis a pessoas autorizadas.

b. Integridade: Garantia da exatidão das informações e dos métodos de

processamento.

c. Disponibilidade: Garantia de que os usuários autorizados e os interessados

tenham acesso às informações.

A Política de Segurança da Informação deverá ser publicada na Internet e

atender aos seguintes requisitos:

Nível I: Deve abranger todos os servidores e prestadores de serviço que acessem

informações do RPPS, indicando a responsabilidade de cada um quanto à segurança da

informação.

Nível II: Adicionalmente aos requisitos do Nível I:

a. Indicar regras normativas quanto ao uso da Internet, do correio eletrônico e

dos computadores e outros recursos tecnológicos do RPPS.

b. Definir procedimentos de contingência, que determinem a existência de

cópias de segurança dos sistemas informatizados e dos bancos de dados, o

controle de acesso (físico e lógico) e a área responsável por elas, estando

esses procedimentos mapeados e manualizados.

Nível III: Adicionalmente aos requisitos do Nível II, deverá contar com servidor ou

área de Gestão da Segurança da Informação, no âmbito do ente federativo ou do RPPS,

com a responsabilidade de:

a. Prover todas as informações de Gestão de Segurança da Informação

solicitadas pela Diretoria Executiva.

b. Prover ampla divulgação da Política e das Normas de Segurança da

Informação para todos os servidores e prestadores de serviços.
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c. Promover ações de conscientização sobre Segurança da Informação para os

servidores e prestadores de serviços.

d. Propor projetos e iniciativas relacionados ao aperfeiçoamento da segurança

da informação.

e. Elaborar e manter política de classificação da informação, com

temporalidade para guarda.

Nível IV: Adicionalmente aos requisitos do Nível III:

a. Manter Comitê de Segurança da Informação, no âmbito do ente federativo

ou do RPPS, como grupo multidisciplinar com o intuito de definir e apoiar

estratégias necessárias à implantação, manutenção e aprimoramento da

Política de Segurança da Informação, que deverá ser revista periodicamente,

no mínimo a cada 2 (dois) anos, conforme prescrição em normativo interno.

b. Definir procedimentos para auditoria de acesso e rotinas de recuperação de

desastres.

3.1.6 - GESTÃO E CONTROLE DA BASE DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES

PÚBLICOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS

A atualização permanente da base de dados cadastrais permite ao ente

federativo maior controle da massa de seus segurados e garante que as avaliações

atuariais anuais reflitam a realidade dessa base, possibilitando dessa forma a correta

organização e revisão dos planos de custeio e benefícios, conforme estabelece o artigo 1º,

inciso I da Lei nº 9.717/1998.

A base de dados cadastrais deve ser construída com estrutura (leiaute)

compatível com o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e

Trabalhistas - eSocial, instituído pelo Decreto nº 8.373/2014, observados as resoluções e

manuais aprovados pelo Comitê Gestor, de modo a possibilitar a formação do sistema

integrado de dados dos servidores públicos previsto no art. 3° da Lei n° 10.887, de 18 de

junho de 2004.
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Além disso, para cada nível deverá ser observado:

Nível I: Recenseamento previdenciário no mínimo a cada 3 (três) anos para

aposentados e pensionistas e a cada 5 (cinco) anos para os servidores ativos, com

encaminhamento da base atualizada por meio de leiaute simplificado , instituído14

pela Portaria MF n° 47, de 14 de dezembro de 2018.

Nível II: Recenseamento previdenciário no mínimo a cada 2 (dois) anos para

aposentados e pensionistas e a cada 5 (cinco) anos para os servidores ativos,

encaminhamento da base atualizada por meio de leiaute simplificado , instituído15

pela Portaria MF n° 47, de 14 de dezembro de 2018.

Nível III: Adicionalmente aos requisitos do Nível II, estabelecer por meio de

instrumento legal a política de recenseamento dos servidores, na qual estejam

estabelecidos critérios, padrões e periodicidade para o processo de recenseamento

dos servidores ativos, aposentados e pensionistas.

Nível IV: Recenseamento previdenciário no mínimo a cada 2 (dois) anos para

aposentados e pensionistas e a cada 4 (quatro) anos para os servidores ativos, com

encaminhamento da base de dados cadastrais atualizada para o SIG-RPPS por meio

de leiaute simplificado , e:16

a. Estabelecer por meio de instrumento legal a política de recenseamento dos

servidores, na qual estejam estabelecidos critérios, padrões e periodicidade

para o processo de recenseamento dos servidores ativos, aposentados e

pensionistas.

b. Estabelecer por meio de instrumento legal a política de digitalização e

conversão da base documental em arquivos eletrônicos.

16 Leiaute disponível no Portal da Previdência, no módulo Sistemas, opção SIG-RPPS.
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/sistemas/sig-rpps.

15 Leiaute disponível no Portal da Previdência, no módulo Sistemas, opção SIG-RPPS.
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/sistemas/sig-rpps.

14 Leiaute disponível no Portal da Previdência, no módulo Sistemas, opção SIG-RPPS.
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/sistemas/sig-rpps.
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O recenseamento previdenciário será considerado efetivo para17

atendimento dos requisitos desse programa se atingir as taxas mínimas de

comparecimento de 95% para os aposentados e pensionistas e de 80% para os servidores

ativos.

Recomenda-se, para todos os níveis, que após o primeiro recenseamento

previdenciário seja implantado procedimento de atualização anual dos dados dos

aposentados e pensionistas, no mês de aniversário, e que posteriormente se desenvolva

procedimento similar para os servidores ativos.

3.2 - GOVERNANÇA CORPORATIVA

A governança corporativa diz respeito ao conjunto de processos, políticas e

normas aplicados a uma organização com o objetivo de consolidar boas práticas de gestão

e garantir a proteção dos interesses de todos aqueles que com ela se relacionam, interna e

externamente, aumentando a confiança de seus investidores e apoiadores. Alguns

princípios fundamentais ligados à governança corporativa são a transparência, equidade,

prestação de contas (accountability) e responsabilidade.

A melhoria da governança do RPPS tem por finalidade assegurar o

atingimento de sua missão institucional, com a preservação dos direitos dos segurados, a

17 Fica dispensada a exigência da comprovação do censo previdenciário nas auditorias de
certificação realizadas nos exercícios de 2020 e 2021, entretanto, a certificação de 3 anos recebida
pelo RPPS, ficará condicionada à comprovação da realização do censo previdenciário até o exercício
de 2022, com o encaminhamento da base atualizada para o SIG-RPPS à SRPPS/SPREV e cópia dessa
comprovação enviada para o e-mail progestao.rpps@previdenciagov.br, sob pena de a empresa
certificadora cancelar o certificado emitido e desde que seja cumprida a exigência prevista do art. 9º,
II, da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, que exige que “a unidade gestora do regime próprio de
previdência dos servidores, prevista no art. 40, § 20, da Constituição Federal, procederá, no mínimo
a cada 5 (cinco) anos, a recenseamento previdenciário, abrangendo todos os aposentados e
pensionistas do respectivo regime. Para a dispensa da comprovação do censo previdenciário nas
auditorias de certificação realizada no exercício de 2021, também deverá ser comprovada a
transmissão dos arquivos do RPPS para base de dados do CNIS-RPPS, via SIPREV/Gestão ou pelo
Fluxo de Transmissão Simplificada, para o cruzamentos dos dados e o retorno dos dados com os
batimentos pelo Sistema SIG-RPPS, com as indicações de indicativo de óbito, quantitativo de
pessoas enviadas e localizadas, dados para análise do teto remuneratório e dados para análise de
acúmulo de vínculos ou a comprovação de que o RPPS participa do compartilhamento de dados e
informações oriundos do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC) ou ainda possui
convênio, acordo de cooperação técnica e termo de execução descentralizada vigente, celebrado
com o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, que tratam da utilização dos dados de óbito.
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proteção dos interesses do ente federativo instituidor, a adequada gestão do patrimônio e

a conformidade aos requisitos legais estabelecidos pelos órgãos de regulação e

supervisão.

A governança corporativa liga-se a alguns princípios fundamentais, que em

relação aos RPPS podem ser assim referidos:

a. Transparência: Criar meios adequados e eficientes de divulgação das

informações relevantes para as partes interessadas, além daquelas impostas

por leis ou regulamentos. A transparência proporciona confiança, tanto

internamente quanto nas relações da organização com terceiros.

b. Equidade: Tratamento justo e isonômico entre os segurados interessados

(servidores ativos, aposentados e pensionistas), o ente federativo e os

demais agentes internos ou externos com os quais se relaciona, como:

servidores da unidade gestora, prestadores de serviços, agentes financeiros,

sociedade em geral e órgãos de supervisão, orientação e fiscalização.

c. Prestação de contas: Os agentes de governança (administradores, gestores,

conselheiros) devem ser responsabilizados pelos seus atos e omissões. A

organização deve criar mecanismos para que os membros dos órgãos

administrativos ou representativos tenham como rotina prestar contas dos

atos administrativos a seus controladores ou representados.

d. Responsabilidade corporativa: Zelar para que os recursos dos RPPS não

sejam alocados a outros fins que não aqueles definidos em lei. Também

denota a adoção de um conjunto de iniciativas que revelam preocupações

sociais e ambientais, abrangendo desde ações para melhoria da qualidade

de vida dos colaboradores até cooperação com ações sociais, mitigação de

impactos ambientais, dentre outras.

A seguir são descritas as ações e os procedimentos relativos à Governança

Corporativa, cuja observância deverá ser verificada pela entidade certificadora no processo

de obtenção e renovação da certificação institucional.

D4Sign 3d43aa87-6a07-4204-a758-db58390c9f1a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Manual do Pró-Gestão RPPS 48

QUADRO 2 - AÇÕES RELACIONADAS À DIMENSÃO GOVERNANÇA CORPORATIVA

2.1 - Relatório de Governança Corporativa

2.2 – Planejamento

2.3 - Relatório de Gestão Atuarial

2.4 - Código de Ética da Instituição

2.5 - Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor

2.6 - Política de Investimentos

2.7 - Comitê de Investimentos

2.8 - Transparência

2.9 - Definição de Limites de Alçadas

2.10 - Segregação das Atividades

2.11 - Ouvidoria

2.12 - Diretoria Executiva18

2.13 - Conselho Fiscal

2.14 - Conselho Deliberativo19

2.15 - Mandato, Representação e Recondução

2.16 - Gestão de Pessoas

19 Foi alterada a denominação da ação “Conselho de Administração”, referida no Anexo da Portaria MPS nº
185/2015, para “Conselho Deliberativo, sem alterar seu conteúdo. Essa mudança tem por objetivo reproduzir o
modelo de governança das entidades fechadas de previdência complementar, previsto pela Lei Complementar nº
109/2001. No entanto, serão aceitas outras denominações similares utilizadas pelos RPPS.

18 Foi alterada a denominação da ação “Qualificação do Órgão de Direção”, referida no Anexo da Portaria MPS nº
185/2015, para “Diretoria Executiva”, sem alterar seu conteúdo.
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3.2.1 - RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Deve ser periodicamente disponibilizado pela unidade gestora do RPPS, em

seu site, o Relatório de Governança Corporativa, instrumento de transparência e prestação

de contas da gestão, que deverá ser previamente submetido à análise e aprovação do

Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo.

A seguir são especificadas as informações que deverão constar do relatório,

observados os requisitos mínimos adiante definidos para cada nível de certificação.

a. Dados dos segurados, receitas e despesas: Quantitativo de servidores ativos,

aposentados e pensionistas, resumo das folhas de pagamentos, valor da

arrecadação de contribuições e outras receitas, valor do pagamento de

benefícios e outras despesas.

b. Evolução da situação atuarial: Custo previdenciário total, evolução

quantitativa e qualitativa dos custos por tipo de benefício, evolução do

resultado relativo ao equilíbrio financeiro e atuarial e do plano de custeio.

c. Gestão de investimentos: Descrição detalhada dos ativos, investimentos,

aplicações financeiras e do fluxo de entradas e saídas de recursos.

d. Publicação das atividades dos órgãos colegiados: Reuniões e principais

decisões do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de

Investimentos.

e. Atividades institucionais: Gestão de pessoal, gestão orçamentária e

financeira, gerenciamento do custeio e contratos, controles internos,

imagem institucional, cumprimento de decisões judiciais e conformidade,

entendida como o atendimento ao conjunto de normas, regras e padrões

legais e infralegais estabelecidos.

f. Canais de atendimento: Estatísticas dos canais de atendimento

disponibilizados aos segurados, tais como ouvidoria própria ou do ente

federativo, agências, postos de atendimento, atendimento agendado.

Para cada nível de certificação o Relatório de Governança Corporativa deverá

observar:
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■ Nível I: Periodicidade anual, contemplando pelo menos as informações

referidas nas alíneas “a”, “b” e “c” acima.

■ Nível II: Periodicidade anual, contemplando pelo menos as informações

referidas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” acima.

■ Nível III: Periodicidade semestral, contemplando pelo menos as informações

referidas em todas as alíneas acima.

■ Nível IV: Periodicidade trimestral, contemplando pelo menos as informações

referidas em todas as alíneas acima.

3.2.2 - PLANEJAMENTO

A unidade gestora do RPPS deve incorporar o planejamento à sua rotina de

gestão e desenvolver Plano de Ação ou Planejamento Estratégico, ao qual deverá ser dada

ampla divulgação, contemplando as ações a serem implementadas, metas para melhoria

de cada processo, responsabilidades e prazos, bem como o monitoramento qualitativo de

seus resultados. Deverá ser dada ampla divulgação às principais diretrizes do Plano de

Ação ou Planejamento Estratégico, bem como aos resultados de sua análise qualitativa.

Para cada nível de certificação serão observadas as seguintes exigências:

■ Nível I: Apresentar Plano de Ação Anual, contendo as metas a serem

atingidas no exercício para as áreas de gestão de ativos e passivos, no

mínimo quantitativas, possibilitando o acompanhamento dos resultados

pretendidos, com ênfase na área de benefícios.

■ Nível II: Apresentar Plano de Ação Anual, contendo as metas a serem

atingidas no exercício para todas as grandes áreas de atuação do RPPS,

referidas no Anexo 7 deste Manual, no mínimo quantitativas, possibilitando

o acompanhamento dos resultados pretendidos.

■ Nível III: Elaborar e publicar em seu site o Planejamento Estratégico para o

período de 5 (cinco) anos, com revisão anual.

■ Nível IV: Elaborar e publicar em seu site o Planejamento Estratégico para o

período de 5 (cinco) anos, vinculando-o ao plano orçamentário e ao Plano

Plurianual - PPA, com revisão anual.
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3.2.3 - RELATÓRIO DE GESTÃO ATUARIAL

O Relatório de Gestão Atuarial constitui importante ferramenta de

monitoramento dos resultados atuariais dos planos de custeio e de benefícios e de

gerenciamento do RPPS. Para cada nível de certificação deverá ser observado:

■ Nível I: Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial, contemplando a análise

dos resultados das avaliações atuariais anuais relativas aos três últimos

exercícios, com comparativo entre a evolução das receitas e despesas

estimadas e as efetivamente executadas.

■ Nível II: Idem ao Nível I.

■ Nível III: Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial, ao analisar de maneira

adicional requisitos dos Níveis I e II, o estudo técnico de aderência das20

hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras do plano de

benefícios dos RPPS, que deverá ser aprovado pelo Conselho Deliberativo e,

obrigatoriamente, embasar as hipóteses atuariais adotadas na avaliação

atuarial, conforme previsto no art. 15 da Portaria MF nº 464, de 19 de

novembro de 2018.

20 Fica dispensada a exigência da comprovação do censo previdenciário nas auditorias de
certificação realizadas nos exercícios de 2020 e 2021, entretanto, a certificação de 3 anos recebida
pelo RPPS, ficará condicionada à comprovação da realização do censo previdenciário até o exercício
de 2022, com o encaminhamento da base atualizada para o SIG-RPPS à SRPPS/SPREV e cópia dessa
comprovação enviada para o e-mail progestao.rpps@previdenciagov.br, sob pena de a empresa
certificadora cancelar o certificado emitido e desde que seja cumprida a exigência prevista do art. 9º,
II, da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, que exige que “a unidade gestora do regime próprio de
previdência dos servidores, prevista no art. 40, § 20, da Constituição Federal, procederá, no mínimo
a cada 5 (cinco) anos, a recenseamento previdenciário, abrangendo todos os aposentados e
pensionistas do respectivo regime. Para a dispensa da comprovação do censo previdenciário nas
auditorias de certificação realizada no exercício de 2021, também deverá ser comprovada a
transmissão dos arquivos do RPPS para base de dados do CNIS-RPPS, via SIPREV/Gestão ou pelo
Fluxo de Transmissão Simplificada, para o cruzamentos dos dados e o retorno dos dados com os
batimentos pelo Sistema SIG-RPPS, com as indicações de indicativo de óbito, quantitativo de
pessoas enviadas e localizadas, dados para análise do teto remuneratório e dados para análise de
acúmulo de vínculos ou a comprovação de que o RPPS participa do compartilhamento de dados e
informações oriundos do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC) ou ainda possui
convênio, acordo de cooperação técnica e termo de execução descentralizada vigente, celebrado
com o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, que tratam da utilização dos dados de óbito.
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Nível IV: Adicionalmente aos requisitos do Nível III, elaboração, aprovação e

comprovação do cumprimento do Plano de Trabalho Atuarial .21

3.2.4 - CÓDIGO DE ÉTICA DA INSTITUIÇÃO

O Código de Ética é um instrumento no qual são retratados a missão, a visão

e os princípios de uma determinada organização, devendo ser difundido entre seus

colaboradores, para que esses tenham ciência de suas responsabilidades. Por meio dele é

possível conhecer os valores cultivados pela instituição e a função que ela exerce na

sociedade.

A unidade gestora do RPPS deverá possuir Código de Ética, disponibilizá-lo

em seu site e levá-lo ao conhecimento dos seus servidores, dos segurados e de partes

relacionadas, reafirmando assim o compromisso dos gestores do RPPS com uma atuação

responsável, transparente e sustentável.

Para cada nível de certificação almejado deverá ser observado:

■ Nível I: Divulgação do Código de Ética do ente federativo ou da unidade

gestora do RPPS aos servidores do RPPS, segurados (servidores ativos,

aposentados e pensionistas), aos membros dos órgãos colegiados e partes

relacionadas (fornecedores, prestadores de serviço, agentes financeiros e

outros).

■ Nível II: Idem ao Nível I.

21 O Plano de Trabalho Atuarial é o documento no qual devem estar elencadas todas as
obrigações atuariais do RPPS, com identificação do processo a ser seguido, os responsáveis por
cada etapa, o nível de responsabilidade e participação de cada ator (técnicos e gestores do RPPS,
atuário, Conselho Deliberativo, gestor da área de administração de recursos humanos do ente
federativo, representante legal do ente federativo, dentre outros) e os prazos a serem cumpridos.
Inclui a obtenção e crítica da base de dados, proposição e aprovação das hipóteses atuariais,
elaboração dos documentos atuariais exigidos e estudos complementares e a aprovação dos
resultados da avaliação atuarial pelos órgãos colegiados. Objetiva promover uma gestão mais
efetiva das obrigações atuariais do RPPS, com maior tempestividade e qualidade, devendo ser
aprovado pelo Conselho Deliberativo no início de cada exercício.
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■ Nível III: Adicionalmente aos requisitos dos Níveis I e II, elaboração do Código

de Ética da unidade gestora do RPPS e promoção de ações de capacitação

relativas ao seu conteúdo com os servidores do RPPS, segurados (servidores

ativos, aposentados e pensionistas) e membros dos órgãos colegiados.

■ Nível IV: Adicionalmente aos requisitos do Nível III, constituir Comissão de

Ética e elaborar relatório de ocorrências por ela tratadas e de eventuais

propostas de revisão ou atualização do Código de Ética.

3.2.5 - POLÍTICAS PREVIDENCIÁRIAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR22

Sem prejuízo do cumprimento das obrigações legais cabíveis, a unidade

gestora do RPPS e o ente federativo devem atuar de forma coordenada com o objetivo de

adotar medidas preventivas, que visem à redução dos riscos inerentes ao ambiente de

trabalho e das situações que provocam o adoecimento e a incapacidade laborativa dos

servidores. Devem ser implantados os controles e documentos obrigatórios exigidos para

a concessão de aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos, sempre que

possível buscando adotar medidas protetivas que eliminem ou minimizem as situações de

risco que geram o direito à concessão desse benefício.

As exigências para cada nível de certificação são as seguintes:

■ Nível I: Implantar ações isoladas em saúde do servidor, que contemplem:

a. Realizar exames médicos admissionais dos aprovados em concurso

público, como requisito para posse e nomeação.

b. Manter serviço de perícia médica na unidade gestora do RPPS ou no

ente federativo, por servidores do quadro efetivo ou contratados por

meio de terceirização.

22 Considerando a complexidade para a implantação desses procedimentos em muitos entes
federativos, essa ação somente será verificada para fins de concessão da certificação institucional a
partir de 2019, em relação aos requisitos relacionados para os Níveis I e II, e de 2022, para os
requisitos adicionais dos Níveis III e IV. No entanto, o RPPS deverá elaborar Plano de Ação que
descreva os prazos previstos para implantação dos procedimentos necessários ao cumprimento dos
requisitos exigidos para o nível de certificação desejado.
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c. Realizar ações educativas para redução dos acidentes de trabalho.

■ Nível II: Adicionalmente aos requisitos do Nível I, implantar ações

preparatórias em saúde do servidor, que contemplem:

a. Elaborar Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho -

LTCAT.

b. Elaborar e fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

atualizado aos servidores que trabalhem em ambientes com

exposição a agentes nocivos.

■ Nível III: Adicionalmente aos requisitos do Nível II, implantar ações

preparatórias em saúde do servidor, que contemplem:

a. Manter serviço de perícia oficial em saúde na unidade gestora do

RPPS ou no ente federativo, por servidores do quadro efetivo ou

contratados por meio de terceirização, com equipe multidisciplinar.

b. Elaborar estudo epidemiológico, contendo as potencialidades e

desafios da atenção à saúde e segurança do servidor.

c. Publicar lei ou decreto estabelecendo a Política de Atenção à

Segurança e Saúde do Servidor.

■ Nível IV: Adicionalmente aos requisitos do Nível III, institucionalizar o Sistema

de Gestão de Saúde do Servidor, contemplando:

a. Realizar ações em saúde do servidor com base nas necessidades

levantadas em estudo epidemiológico.

b. Apresentar relatório anual de execução das ações em saúde do

servidor.

c. Realizar exames periódicos de saúde do servidor, no mínimo a cada 3

(três) anos.

3.2.6 - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A Política de Investimentos é um dos processos estratégicos do RPPS, pois a

adequada administração dos ativos é fundamental para que se assegure a sua

sustentabilidade. Sua formulação encontra-se prevista nos art. 4º e 5º da Resolução CMN
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nº 3.922/2010 e representa instrumento para a observância dos princípios de segurança,

rentabilidade, solvência, liquidez, diversificação, adequação à natureza de suas obrigações

e transparência na aplicação dos recursos, e na avaliação de seus riscos. Seu conteúdo

deve ser disponibilizado anualmente à Secretaria de Previdência - SPREV da Secretaria

Especial de Previdência e Trabalho - SEPRT do Ministério da Economia, por meio do

Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN, conforme art. 1º da Portaria MPS nº

519/2011, art. 22 da Portaria MPS nº 402/2008 e art. 5º, XVI, “g;” da Portaria MPS nº

204/2008.

A Política de Investimentos (ou Plano Anual de Investimentos) não se limita à

obrigatoriedade de elaboração de um documento anual, mas se constitui em importante

instrumento de planejamento, por definir o índice referencial de rentabilidade a ser

buscado pelos gestores no exercício seguinte, estabelecer estratégias de alocação,

diretrizes e metas de investimentos, bem como permitir monitorar ao longo do ano, por

meio de relatórios de acompanhamento, os resultados que forem sendo alcançados

durante a sua execução.

São elementos mínimos da Política de Investimentos:

a. Análise da conjuntura econômica, cenários e perspectivas do mercado

financeiro; objetivos e diretrizes que orientam a gestão do fundo para o ano

seguinte; cenários que pautam as projeções financeiras, tendo em vista os

limites de enquadramento para aplicação por segmento e modalidade,

definidos na Resolução CMN nº 3.922/2010.

b. Definição das estratégias de alocação; resultados esperados das projeções

financeiras; limites mínimos e máximos de enquadramento e estratégias de

investimento para cada segmento de aplicação financeira.

c. Gestão de investimentos, considerando sua estrutura, propostas de

aprimoramento, critérios de credenciamento para escolha das instituições

financeiras e dos produtos financeiros onde os recursos do RPPS serão

aplicados.
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Dada a sua relevância, a Política de Investimentos e os relatórios de

acompanhamento dos resultados deverão ser disponibilizados no site do RPPS, a fim de

conferir maior transparência ao processo, permitindo a consulta por qualquer interessado.

Na elaboração e execução da Política de Investimentos deverão ser observadas cautelas

que mitiguem riscos por situações de conflito de interesses.

Além dessas orientações gerais, deverá ser comprovado pelo RPPS, para

cada nível de certificação:

■ Nível I: Elaboração de relatórios mensais, acompanhados de parecer do

Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal, de

acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de

operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das

alocações e processos decisórios de investimento à Política de

Investimentos.

■ Nível II: Adicionalmente aos requisitos do Nível I: elaboração de plano de

ação mensal com o cronograma das atividades a serem desempenhadas

relativas à gestão dos recursos; elaboração de relatórios semestrais de

diligências de verificação dos lastros relativos aos títulos públicos e demais

papéis incluídos nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos

aplicados pelo RPPS, acrescidos da análise da situação patrimonial, fiscal,

comercial e jurídica das instituições investidas, tendo como suporte as

informações prestadas pelas administradoras e gestoras dos fundos de

investimentos e demais informações disponíveis na internet de

conhecimento público ou outros meios disponíveis no mercado acessíveis

pelos RPPS (jornais, revistas, órgãos de regulação e controle, agências de

rating, associação de entidades do mercado financeiro e de capitais,

softwares, dentre outros) e utilização do ALM, nos casos de RPPS com mais

de 50 milhões de reais aplicados no mercado financeiro.

■ Nível III: Adicionalmente aos requisitos do Nível II: utilização do Asset Liability

Management – ALM (gerenciamento de ativos e passivos) para elaboração do

diagnóstico da carteira de investimentos atual do RPPS e proposta de revisão
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de alocação das aplicações financeiras da política de investimentos, visando

à otimização das carteiras de investimento; elaboração de relatório de

acompanhamento da implementação das estratégias de carteiras específicas

para os compromissos do plano com seus segurados e beneficiários.

■ Nível IV: Adicionalmente aos requisitos do Nível III: criação, dentro da

estrutura do RPPS, de área com a função específica de acompanhamento e

monitoramento contínuo dos riscos de todas as posições dos recursos

investidos, do cumprimento dos indicadores definidos por segmento de

alocação e produto, de análise diária do comportamento do mercado,

incluindo a performance de produtos e de instituições gestoras de carteiras.

O estudo de Asset Liability Management (ALM) deverá seguir a macroalocação

através da Fronteira Eficiente de Markowitz nos RPPS com fundo capitalizado para os níveis

de aderência III e IV e para o nível II, nos casos de RPPS com mais de 50 milhões de reais

aplicados no mercado financeiro. Nos estudos do ALM, requisitos mínimos deverão ser23

considerados e o objetivo de cumprimento da meta atuarial deverá estar sempre em

consonância com os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação,

adequação à natureza de suas obrigações e transparência.

3.2.7 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos é o órgão colegiado do RPPS que tem por atribuição

específica participar do processo decisório de formulação e execução da Política de

Investimentos, tendo seus requisitos básicos de instituição e funcionamento estabelecidos

no art. 3º-A da Portaria MPS nº 519/2011. Sua atuação deve ser disciplinada em regimento

23 O estudo de gerenciamento de ativos e passivos através do ALM deverá atender aos
seguintes requisitos mínimos: Uso da teoria da fronteira eficiente de Markowitz; busca da Carteira
Ótima (com melhor proporção entre retorno e risco); considerar os limites de alocação e exclusão
de ativos vedados, conforme determinação da Resolução CMN nº 3.922/10 e alterações posteriores;
adotar o fluxo de passivo resultado da Avaliação Atuarial realizada em conformidade com a Portaria
MF n° 464/18 e alterações posteriores; ponderações nos cenários de pré-crise, crise e pós-crise; e
escolha da base histórica do próprio ativo para cálculo de riscos e correlação com outros ativos (na
ausência de uma base histórica própria deverá ser adotado um benchmark diretamente relacionado
ao segmento do ativo).
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interno, aprovado pelo Conselho Deliberativo, e seus membros devem atender aos

requisitos de qualificação, padrões éticos de conduta e autonomia nas decisões.

O Comitê de Investimentos deve se reunir com periodicidade mínima mensal, para

deliberar sobre as alocações dos recursos financeiros, observados os limites estabelecidos

na Resolução CMN nº 3.922/2010 e na Política de Investimentos, e para apresentação dos

resultados financeiros, avaliação da conjuntura econômica e do desempenho da carteira

de investimentos.

Em suas reuniões, o Comitê de Investimentos deverá avaliar e tomar suas decisões

embasado nos seguintes aspectos:

a. Cenário macroeconômico.

b. Evolução da execução do orçamento do RPPS.

c. Dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de

curto e longo prazo.

d. Propostas de investimentos e respectivas análises técnicas, que deverão

identificar e avaliar os riscos de cada proposta, incluídos os riscos de

crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e sistêmico.

O Comitê de Investimentos deverá contar com a seguinte composição, conforme o nível de

certificação:

■ Nível I: Mínimo de 3 (três) membros, que mantenham vínculo funcional

com o ente federativo ou com a unidade gestora do RPPS.

■ Nível II: Idem ao Nível I.

■ Nível III: Mínimo de 5 (cinco) membros, que mantenham vínculo funcional

com o ente federativo ou com a unidade gestora do RPPS.

■ Nível IV: Mínimo de 5 (cinco) membros, que mantenham vínculo funcional

com o ente federativo ou com a unidade gestora do RPPS, sendo a maioria

servidores efetivos e segurados do RPPS.
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3.2.8 - TRANSPARÊNCIA

A transparência nas organizações diz respeito à existência de políticas e

procedimentos continuados e permanentes que permitam fornecer informações aos

diversos interessados segundo critérios gerais de acesso, uso e entendimento. Estudos

internacionais demonstram que maiores níveis de transparência estão diretamente ligados

ao fortalecimento do controle social e à redução dos desvios e da corrupção.

Na Administração Pública a transparência é desdobramento do princípio da

publicidade e tem sido gradualmente fortalecida por novos diplomas legislativos, dentre os

quais pode ser citada a Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação - LAI, que

estabeleceu importantes diretrizes, como: a observância da publicidade como preceito

geral e do sigilo como exceção; a divulgação de informações de interesse público,

independentemente de solicitação; a utilização de meios de comunicação viabilizados pela

tecnologia da informação; o fomento a uma cultura de transparência; o desenvolvimento

do controle social.

Os documentos e informações mínimos a serem divulgados pelo RPPS em seu site

estão a seguir relacionados, sendo em regra obrigatórios para os Níveis I a IV, exceto

quando expressamente ressalvado:

a. Regimentos internos e atas dos órgãos colegiados (Conselho Deliberativo,

Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos).

b. Certidões negativas de tributos: Certidão de Débitos Relativos a Créditos

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão de Regularidade do

FGTS.

c. Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP e links para acesso, no

endereço eletrônico da Previdência Social na Internet, ao Extrato

Previdenciário e aos demonstrativos obrigatórios previstos no art. 5º, XVI da

Portaria MPS nº 204/2008.

d. Composição mensal da carteira de investimentos, por segmento e ativo.
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e. Cronograma de ações de educação previdenciária.

f. Cronograma das reuniões dos órgãos colegiados (Conselho Deliberativo,

Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos).

g. Código de Ética.

h. Demonstrações financeiras e contábeis (periodicidade: Níveis I e II: semestral;

Nível III - trimestral; Nível IV - mensal).

i. Avaliação atuarial anual.

j. Informações relativas a procedimentos licitatórios e contratos administrativos.

k. Relatório de avaliação do passivo judicial (apenas Níveis III e IV).

l. Plano de Ação Anual (Níveis I e II) ou Planejamento Estratégico (Níveis III e IV).

m. Política de Investimentos.

n. Relatórios de controle interno (Nível I e II: semestral; Nível III e IV: trimestral ).24

o. Relação das entidades escolhidas para receber investimentos, por meio de

credenciamento.

p. Relatórios mensais e anuais de investimentos .25

q. Acórdãos das decisões do Tribunal de Contas sobre as contas anuais do RPPS

e o Parecer Prévio das contas de governo, caso o Órgão de Controle Externo

emita os dois.

3.2.9 - DEFINIÇÃO DE LIMITES DE ALÇADAS

Por meio da definição de alçadas são estabelecidos critérios e limites para a tomada

de decisões relativas a atos administrativos que envolvam recursos orçamentários ou

financeiros do RPPS, possibilitando o compartilhamento de responsabilidades entre seus

dirigentes.

25 Devem ser divulgados na Internet relatórios mensais de investimentos, contendo a
posição da carteira por segmentos e ativos, por tipo de risco, por instituição financeira e por limites
da Resolução CMN nº 3.922/2010 e da Política de Investimentos. Também deve ser divulgado
relatório anual de investimentos, com a consolidação de todas as informações relativas ao ano
anterior, incluindo a conjuntura econômica, os resultados alcançados em relação às metas
estabelecidas, o comportamento do fluxo de caixa e das aplicações financeiras, a composição do
ativo, a evolução do orçamento e a composição da carteira de imóveis, se houver.

24 Para todos os níveis de aderência o ateste de conformidade das ações atendidas na
auditoria de certificação e o acompanhamento das providências adotadas pelo RPPS para
implementar as ações não atendidas, conforme periocidade de apresentação do relatório de
controle interno (Níveis I e II: semestral; Nível III e IV: trimestral).
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No que se refere aos investimentos, a legislação do ente federativo deve disciplinar

as esferas de atuação do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos e

estabelecer limites de alçada para aprovação de alocações e desinvestimentos, cabendo ao

Conselho Deliberativo referendar decisões do Comitê, caso esse possua essa atribuição.

A definição de limites de alçadas deverá ser publicada no site do RPPS e observar

como requisitos mínimos para cada nível de certificação:

■ Nível I: Obrigatoriedade de no mínimo 2 (dois) responsáveis assinarem em

conjunto todos os atos relativos a investimentos.

■ Nível II: Idem ao Nível I.

■ Nível III: Obrigatoriedade de no mínimo 2 (dois) responsáveis assinarem em

conjunto todos os atos relativos à gestão de ativos e passivos e a atividades

administrativas que envolvam concessões de benefícios, contratações e

dispêndios de recursos, conforme limites de alçada definidos em ato normativo

editado pela unidade gestora do RPPS.

■ Nível IV: Adicionalmente aos requisitos do Nível III, elaborar e divulgar relatórios

de exceção que registrem os casos em que os limites de alçada não tenham

sido observados, com a devida justificativa.

3.2.10 - SEGREGAÇÃO DAS ATIVIDADES

A segregação de atividades ou funções em diferentes setores e responsáveis tem

por objetivo evitar que um único agente tenha autoridade completa sobre parcela

significativa de uma determinada transação (aprovação da operação, execução e controle),

reduzindo assim o risco operacional e favorecendo a governança corporativa e os

controles internos.

Assim, por exemplo, em uma unidade gestora de RPPS, enquanto a área de

investimentos mantém o foco no acompanhamento do mercado para melhor tomada de

decisão, a área administrativo-financeira executa as atividades operacionais de orçamento,
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pagamentos, controles de recebimentos e registros contábeis. De igual forma, na gestão de

benefícios, uma determinada área cuida da análise dos requerimentos para habilitação e

concessão, enquanto outra fica responsável pela implantação, manutenção e pagamento

dos benefícios.

Para cada nível de certificação deverão ser atendidos os seguintes requisitos

mínimos de segregação de atividades, possível entre setores ou pessoas, a depender do

porte do RPPS:

■ Nível I: Segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios das

atividades de implantação, manutenção e pagamento de benefícios.

■ Nível II: Idem ao Nível I.

■ Nível III: Segregação das atividades de habilitação/concessão de benefícios das

atividades de implantação, manutenção e pagamento de benefícios e

segregação das atividades de investimentos das atividades

administrativo-financeiras.

■ Nível IV: Idem ao Nível III.

3.2.11 - OUVIDORIA

A Ouvidoria é um serviço institucional para consultas, dúvidas, reclamações,

denúncias, elogios e solicitações, que proporciona uma via de comunicação permanente

entre a instituição e as pessoas ou grupos que nela possuem participação, investimentos

ou outros interesses. Seu funcionamento deverá observar os requisitos abaixo, cabendo ao

Conselho Deliberativo avaliar periodicamente a qualidade dos resultados de sua atuação:

a. Os gestores deverão utilizar os relatórios por ela produzidos para aprimorar

os serviços e a administração do RPPS, analisando as sugestões, elogios,

críticas, reclamações e denúncias recebidas, e acolhendo aquelas que forem

pertinentes.

b. Assegurar a confidencialidade e o sigilo dos registros.

c. Encaminhar as demandas aos setores responsáveis e tomar as providências

necessárias.

d. Prover as informações necessárias aos demandantes sobre suas solicitações.
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e. Promover avaliação sobre o grau de satisfação dos segurados quanto ao

atendimento.

f. Acompanhar as providências tomadas pelos gestores e os prazos para

cumprimento.

A Ouvidoria deverá ser implantada em parceria com o ente federativo ou pela

própria unidade gestora do RPPS, de acordo com o nível de certificação pretendido:

■ Nível I: Disponibilização no site do ente federativo ou do RPPS de um canal de

comunicação no modelo “fale conosco”.

■ Nível II: Adicionalmente aos requisitos do Nível I, no mínimo 1 (um) servidor

exercendo a função de Ouvidor na estrutura do ente federativo ou da

unidade gestora do RPPS.

■ Nível III: Adicionalmente aos requisitos do Nível I, no mínimo 1 (um) servidor

efetivo exercendo a função de Ouvidor na estrutura do ente federativo ou da

unidade gestora do RPPS.

■ Nível IV: Adicionalmente aos requisitos do Nível I, no mínimo 1 (um) servidor

efetivo exercendo a função de Ouvidor na estrutura da unidade gestora do

RPPS, com certificação de Ouvidor e com procedimentos de atuação

devidamente definidos em ato específico.

3.2.12 - DIRETORIA EXECUTIVA

A Diretoria Executiva do RPPS deverá ser disciplinada pela legislação local e seus26

membros deverão ter formação educacional de nível superior, observadas as

especificações abaixo, de acordo com o nível de certificação.

■ Nível I: Nível superior para todos que compõem a Diretoria Executiva.

■ Nível II: Nível superior para todos que compõem a Diretoria Executiva. Pelo

menos 1 (um) membro deverá ser segurado do RPPS.

26 Conforme mencionado anteriormente, essa ação teve sua denominação alterada para
“Diretoria Executiva”.
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■ Nível III: Nível superior para todos que compõem a Diretoria Executiva, com

formação ou especialização em área compatível com a atribuição exercida.

Pelo menos 1 (um) membro deverá ser segurado do RPPS.

■ Nível IV: Nível superior para todos que compõem a Diretoria Executiva, com

formação ou especialização em área compatível com a atribuição exercida e

certificação em gestão previdenciária, por exame ou experiência. Pelo menos

1 (um) membro deverá ser segurado do RPPS.

3.2.13 - CONSELHO FISCAL

O RPPS deverá obrigatoriamente manter Conselho Fiscal, cuja periodicidade das

reuniões e funcionamento sejam disciplinados pela legislação local, contemplando pelo

menos as seguintes atribuições:

a. Zelar pela gestão econômico-financeira.

b. Examinar o balanço anual, balancetes e demais atos de gestão.

c. Verificar a coerência das premissas e resultados da avaliação atuarial.

d. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse das

contribuições e aportes previstos.

e. Examinar, a qualquer tempo, livros e documentos.

f. Emitir parecer sobre a prestação de contas anual da unidade gestora do

RPPS, nos prazos legais estabelecidos.

g. Relatar as discordâncias eventualmente apuradas, sugerindo medidas

saneadoras.

O Conselho Fiscal deverá atuar com independência e autonomia em relação à

Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo e sua estrutura observará os seguintes

requisitos mínimos, de acordo com o nível de certificação:

Nível I: Pelo menos 1 (um) representante dos segurados.

Nível II: Idem ao Nível I.

Nível III: Composição paritária entre os representantes dos segurados e do ente federativo,

tendo a maioria dos membros formação de nível superior, com a presidência do Conselho
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Fiscal sendo exercida por um dos representantes dos segurados, que terá o voto de

qualidade. O Conselho Fiscal deverá adotar as seguintes práticas:

a. a) Elaboração, publicação e controle sobre a efetivação de plano de trabalho

anual, estabelecendo os procedimentos, o cronograma de reuniões, o escopo

a ser trabalhado e os resultados obtidos.

b. b) Elaboração de parecer ao relatório de prestação de contas, no qual devem

constar os itens ressalvados com as motivações, recomendações para

melhoria e áreas analisadas.

Nível IV: Composição paritária entre os representantes dos segurados e do ente federativo,

todos com formação superior ou especialização em área compatível, com a presidência do

Conselho Fiscal sendo exercida por um dos representantes dos segurados, que terá o voto

de qualidade. O Conselho Fiscal deverá adotar as práticas referidas para o Nível III.

3.2.14 - CONSELHO DELIBERATIVO

O RPPS deverá obrigatoriamente manter Conselho Deliberativo , cuja periodicidade27

das reuniões e funcionamento sejam disciplinados por atos normativos do RPPS,

contemplando, no mínimo, as seguintes atribuições:

a. Aprovar o Plano de Ação Anual ou Planejamento Estratégico;

b. Acompanhar a execução das políticas relativas à gestão do RPPS;

c. Emitir parecer relativo às propostas de atos normativos com reflexos na gestão

dos ativos e passivos previdenciários;

d. Acompanhar os resultados das auditorias dos órgãos de controle e supervisão e

acompanhar as providências adotadas.

O Conselho Deliberativo, como última instância de alçada das decisões relativas à

gestão do RPPS, e a Diretoria Executiva possuem atribuições que se inter-relacionam, mas

não se confundem: enquanto o Conselho “delibera” sobre as políticas e diretrizes

estratégicas do RPPS, a Diretoria “executa”, ou seja, pratica os atos de gestão que

permitirão a implementação das políticas.

27 Conforme mencionado anteriormente, foi adotada a denominação “Conselho
Deliberativo” como padrão para o órgão superior de deliberação colegiada do RPPS.
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A estrutura do Conselho Deliberativo observará os seguintes requisitos mínimos, de

acordo com o nível de certificação:

■ Nível I: Pelo menos 1 (um) representante dos segurados.

■ Nível II: Idem ao Nível I.

■ Nível III: Composição paritária entre os representantes dos segurados e do ente

federativo, tendo a maioria dos membros formação de nível superior, com a

presidência do Conselho Deliberativo sendo exercida por um dos

representantes do ente federativo, que terá o voto de qualidade. O Conselho

Deliberativo deverá adotar as seguintes práticas:

a) Elaboração, publicação e controle da efetivação de plano de trabalho anual,

estabelecendo os procedimentos, o cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e

os resultados obtidos.

b) Elaboração de relatório de prestação de contas que sintetize os trabalhos realizados e

apresente as considerações que subsidiaram o Conselho Deliberativo a apresentar seu

relatório de prestação de contas.

■ Nível IV: Composição paritária entre os representantes dos segurados e do ente

federativo, todos com formação superior ou especialização em área compatível,

com a presidência do Conselho Deliberativo sendo exercida por um dos

representantes do ente federativo, que terá o voto de qualidade. O Conselho

Deliberativo deverá adotar as práticas referidas para o Nível III.

3.2.15 - MANDATO, REPRESENTAÇÃO E RECONDUÇÃO

Caberá à legislação local disciplinar o processo de escolha dos membros da

Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, observadas as

seguintes diretrizes, comuns a todos os níveis de certificação:

a) Os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal terão mandato com duração

entre 1 (um) e 4 (quatro) anos, conforme definido na legislação local, somente podendo ser

substituídos nas situações definidas na legislação.
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b) Será admitida a recondução, limitada ao máximo de três mandatos consecutivos para o

mesmo Conselho, como forma de assegurar sua renovação periódica.

c) Para se preservar o conhecimento acumulado, os mandatos dos membros dos

Conselhos não serão coincidentes, permitindo que a renovação da composição ocorra de

forma intercalada e não integral.

d) Quando a legislação local estabelecer que a escolha de membros da Diretoria Executiva,

Conselho Deliberativo ou Conselho Fiscal ocorrerá por meio de processo eleitoral ,28

deverão ser proporcionados os meios para que haja ampla participação dos segurados e

para que esses tenham acesso às propostas de atuação dos candidatos.

Preferencialmente, o mandato dos conselheiros deverá ser de 4 (quatro) anos.

Além das diretrizes acima e dos requisitos mínimos previstos nas seções 3.2.12, 3.2.13 e

3.2.14 deste capítulo, cada nível de certificação deverá contemplar:

■ Nível I: Definir na legislação o processo de escolha para composição da

Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.

■ Nível II: Idem ao Nível I.

■ Nível III: Adicionalmente aos requisitos dos Níveis I e II, os membros da Diretoria

Executiva terão mandato, somente podendo ser substituídos nas situações

definidas em lei, e deverão apresentar anualmente prestação de contas ao

Conselho Deliberativo.

■ Nível IV: Adicionalmente aos requisitos do Nível III, os membros da Diretoria

Executiva se submeterão a contrato de gestão, devendo anualmente ser dada

publicidade aos resultados relativos ao seu cumprimento.

28 Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 20 de março de 2020, poderá ser utilizado outro processo de escolha mais adequado às
medidas adotadas de restrição social.
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3.2.16 - GESTÃO DE PESSOAS

Caberá à legislação local definir o quadro de pessoal do RPPS, de acordo com o seu

porte, e estabelecer objetivos de gestão de pessoal, qualificação e treinamento.

Deverão ser observados os seguintes requisitos mínimos de composição do quadro

de pessoal, para cada nível de certificação:

■ Nível I: A unidade gestora do RPPS deverá possuir pelo menos 1 (um)

servidor efetivo com dedicação exclusiva, ainda que cedido pelo ente

federativo.

■ Nível II: A unidade gestora do RPPS deverá possuir quadro próprio, ocupado

por servidores efetivos (pelo menos 1 - um), comissionados ou cedidos pelo

ente federativo.

■ Nível III: A unidade gestora do RPPS deverá possuir quadro próprio,

ocupado por servidores efetivos (pelo menos 50% do quadro),

comissionados ou cedidos pelo ente federativo.

■ Nível IV: Adicionalmente aos requisitos do Nível III, deverá contar em seu

quadro de pessoal com 1 (um) servidor efetivo com dedicação exclusiva na

área de investimentos e 1 (um) servidor ocupante do cargo de atuário.

Em caso de a unidade gestora do RPPS possuir um contrato de prestação

continuada cujo objeto seja de assessoria atuarial ou tenha servidor com formação em

ciências atuariais e que desempenhe efetivamente atribuições relacionadas à gestão

atuarial do RPPS, considerar-se-á atendido o requisito relativo ao servidor ocupante do

cargo de atuário do Nível IV.
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3.3 - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A educação previdenciária diz respeito ao conjunto de ações de capacitação,

qualificação, treinamento e formação específica ofertadas aos servidores públicos do ente

federativo, da unidade gestora do RPPS, aos segurados e beneficiários em geral (servidores

ativos, aposentados e pensionistas), aos gestores e conselheiros e aos diferentes

profissionais que se relacionam ou prestam serviços ao RPPS, a respeito de assuntos

relativos à compreensão do direito à previdência social e de seu papel como política

pública, à gestão, governança e controles do RPPS nos seus mais variados aspectos

(gestão de ativos e passivos, gestão de pessoas, benefícios, investimentos, orçamento,

contabilidade, finanças, estruturas internas e externas de controle, dentre outros).

Também são contempladas pela educação previdenciária as ações de divulgação

das informações relativas ao resultado da gestão do RPPS para os diferentes órgãos e

entidades integrantes do governo do ente federativo, para instituições públicas e privadas

e para a conjunto da sociedade.

Finalmente, estão relacionadas à educação previdenciária as ações relacionadas à

melhoria da qualidade de vida dos segurados do RPPS, como a promoção da saúde,

prevenção de doenças, educação financeira, planejamento e transição para a

aposentadoria, vida durante a aposentadoria e envelhecimento ativo.

A seguir são descritas as ações e os procedimentos relativos à Educação

Previdenciária, cuja observância deverá ser verificada pela entidade certificadora no

processo de obtenção e renovação da certificação institucional.

QUADRO 3 - AÇÕES RELACIONADAS À DIMENSÃO EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

3.1 - Plano de Ação de Capacitação

3.2 - Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade

D4Sign 3d43aa87-6a07-4204-a758-db58390c9f1a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Manual do Pró-Gestão RPPS 70

3.3.1 - PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

O RPPS deverá desenvolver plano de ação de capacitação para os servidores

que atuem na unidade gestora, seus dirigentes e conselheiros, com os seguintes

parâmetros mínimos:

■ Nível I:

a. Formação básica em RPPS para os servidores, dirigentes e conselheiros.

b. Treinamento dos servidores que atuem na área de concessão de benefícios

sobre as regras de aposentadorias e pensão por morte.

■ Nível II: Adicionalmente aos requisitos do Nível I:

a. Treinamento para os servidores que atuem na área de investimentos sobre

sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de

investimentos.

■ Nível III: Adicionalmente aos requisitos do Nível II:

a. Treinamento em gestão previdenciária para os servidores, dirigentes e

conselheiros, contemplando legislação previdenciária, gestão de ativos,

conhecimentos de atuária, controles internos e gestão de riscos.

b. Programa de Educação Previdenciária que sistematize as ações realizadas e a

realizar (planejamento, público alvo, mecanismos de capacitação

permanente).

■ Nível IV: Adicionalmente aos requisitos do Nível III:

a. Preparação dos servidores e dirigentes para obtenção de certificação

individual de qualificação nas respectivas áreas de atuação.

3.3.2- AÇÕES DE DIÁLOGO COM OS SEGURADOS E A SOCIEDADE

As ações de diálogo com os segurados e a sociedade deverão contemplar,

conforme o nível de certificação:

■ Nível I:
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a. Elaboração de cartilha dirigida aos segurados que contemple os

conhecimentos básicos essenciais sobre o RPPS e os benefícios

previdenciários, que deverá ser disponibilizada em meio impresso ou digital

e no site do RPPS.

b. Realização de pelo menos uma audiência pública anual com os segurados,

representantes do ente federativo (Poder Executivo e Legislativo) e a

sociedade civil, para exposição e debates sobre o Relatório de Governança

Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação

Atuarial.

■ Nível II: Adicionalmente aos requisitos do Nível I:

a. Seminários dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre as

regras de acesso aos benefícios previdenciários.

b. Ações preparatórias para a aposentadoria com os segurados.

■ Nível III: Adicionalmente aos requisitos do Nível II:

a. Ações de conscientização sobre a vida após a aposentadoria e o

envelhecimento ativo com os segurados.

■ Nível IV: Adicionalmente aos requisitos do Nível III:

a. a) Ações de educação previdenciária integradas com os Poderes.

b. b) Seminários dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre

finanças pessoais.
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ANEXOS

ANEXO 1 - EXEMPLO DE CLASSIFICAÇÃO, MAPEAMENTO E MANUALIZAÇÃO DE
PROCESSOS NO RPPS

EXEMPLO DE CLASSIFICAÇÃO DE PROCESSOS EM UM RPPS

Os RPPS têm a obrigação legal de apresentar periodicamente um conjunto de
informações que atendem às exigências legais sobre sua gestão, por meio do Sistema
de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social - CADPREV, utilizado pela
Secretaria de Previdência para a sua supervisão. Além disso, os RPPS devem buscar a
obtenção e manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, que atesta
o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717/1998, relativos
às normas gerais de organização e funcionamento a serem por eles observadas. Todas
essas obrigações legais e normativas originam rotinas internas que devem ser
organizadas em processos e atividades pelo RPPS.

1. Objetivo Estratégico: O objetivo de um RPPS é assegurar o pagamento dos benefícios
previdenciários aos seus segurados. Esse objetivo deve ser alcançado tanto no presente
como no futuro, sendo para isso necessária a adequada gestão de ativos e de passivos,
para manter a sustentabilidade do RPPS, traduzida nos comandos constitucional e legal
pela exigência de observância do Equilíbrio Financeiro e Atuarial.

2. Processos-Chave/Macroprocessos: Aqueles que afetam diretamente a consecução
dos seus principais objetivos, como a Gestão de Ativos e a Gestão de Passivos.
Como exemplo, podem ser citados:
a) Gestão de Ativos: definição do plano de custeio; arrecadação das contribuições;
aplicação dos recursos segundo parâmetros estabelecidos pelo Conselho Monetário
Nacional.
b) Gestão de Passivos: gestão dos segurados e de suas bases de dados; concessão de
benefícios nos termos da legislação; manutenção e pagamento dos benefícios.

3. Processos Estruturantes: Rotinas relacionadas ao cumprimento das exigências legais
e normativas do RPPS e ao atendimento das exigências estabelecidas pelos órgãos de
supervisão e controle, como o envio dos demonstrativos obrigatórios com informações
para o CADPREV e o atendimento a solicitações da Secretaria de Previdência e dos
Tribunais de Contas.

4. Processos de Apoio: Rotinas administrativas para o funcionamento do RPPS, como a
administração de pessoal, recursos tecnológicos, manutenção de bens, dentre outros.
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EXEMPLO DE MAPEAMENTO DE UM PROCESSO - “AUDITORIA DE LEGATÁRIOS”

EXEMPLO DE MANUALIZAÇÃO DE PROCESSO DE UM RPPS

Processo: Auditoria de Legatários
Definir Unidade Gestora/ Executora: Gerência de Benefícios
Definir Unidade Atendida: Gerência de Atendimento

1. REGULAMENTAÇÂO UTILIZADA: Lei nº (...)

2.OBJETIVO: Definir procedimentos para o Processo de Auditoria de Legatários, visando
atualizar as informações existentes na base de dados de beneficiários.

3.TERMOS UTILIZADOS:
Ex-segurados: Os titulares de cargo de provimento efetivo do ente federativo que já
tenham falecido.
Legatário: Pessoa designada a receber pensão, em testamento ou pessoalmente.

4.SIGLAS UTILIZADAS: D.O. - Diário Oficial.

5.DISPOSIÇÕES GERAIS
A execução do Processo de Auditoria de Legatários deve seguir os métodos descritos
neste Manual Normativo. O processo será feito pela área definida como responsável.

6. PROCESSO DE AUDITORIA DE LEGATÁRIOS:

6.1 ELABORAÇÃO DA LISTAGEM DE LEGATÁRIOS
A área responsável encaminhará a listagem com os nomes dos legatários para a área
que analisará a base de dados, descartando os legatários falecidos (de acordo com a
base do SISOB). A nova listagem irá constituir a base de dados para o recadastramento
de legatários.

6.2 CONVOCAÇÃO DE LEGATÁRIOS
O sistema informará os legatários que deverão ser convocados, por meio de telegramas
de convocação, com aviso de recebimento - AR.
Os telegramas enviados a endereços não válidos serão encaminhados à área
responsável, que irá verificar nos sistemas se há outro endereço para envio e reenviar.
Caso não seja encontrado outro endereço para envio do telegrama, a convocação será
feita por publicação em Diário Oficial - D.O.
Se o telegrama foi recebido, o legatário terá 15 (quinze) dias para tomar ciência da
suspensão da pensão e apresentar defesa, caso queira.
Caso o telegrama não tenha sido recebido, serão feitas 3 (três) tentativas de entrega e se
essa não se efetivar, a convocação será via publicação no D.O.
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6.3 RECEBIMENTO DO TELEGRAMA DE CONVOCAÇÃO
Após o envio dos telegramas de convocação, haverá duas situações possíveis:
6.3.1 -Se o legatário tiver recebido o telegrama de convocação, terá 15 (quinze) dias,

contados da data de recebimento, para comparecer, tomar ciência do corte e
apresentar defesa, caso deseje.

6.3.2 -Caso o legatário não tenha recebido o telegrama de convocação, será convocado
para ciência do corte e apresentar defesa, caso queira, via publicação no D.O. e
terá prazo de 15 (quinze) dias, após a data da publicação, para comparecer ao
RPPS.

6.4 COMPARECIMENTO PARA CIÊNCIA DO CORTE DO BENEFÍCIO
Após a convocação, o legatário deverá comparecer para assinar o termo de ciência e
apresentar os originais e cópias dos documentos (RG, CPF, comprovante de residência),
que serão analisados no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da
convocação.
Se o legatário residir fora do Estado, deverá enviar pelos Correios a documentação e o
termo de ciência, disponível no site, com assinatura reconhecida por autenticidade, bem
como sua defesa.
Se for impossibilitado de locomoção, deverá proceder de acordo com as orientações
acima e apresentar laudo médico constatando a impossibilidade.
O legatário poderá ser representado por procurador, que deverá se apresentar com os
seguintes documentos: termo de curatela; procuração; cópias autenticadas dos
documentos do legatário; defesa; documentos pessoais do procurador (RG, CPF e
comprovante de residência).
6.5 No comparecimento para ciência poderão ocorrer as seguintes situações:
a) Comparecer e tomar ciência por escrito.
b) Comparecer, mas se recusar a tomar ciência por escrito.
c) Comparecer, assinar o termo de ciência e não apresentar defesa.
d) Assinar o termo de ciência e apresentar defesa.
e) Assinar o termo de ciência e renunciar a direito de apresentar defesa.
6.6 Se após o período estabelecido não for apresentada defesa, o benefício será

suspenso.
6.7 APRESENTAÇÃO DA DEFESA PELO LEGATÁRIO - Situações possíveis:
a) Deferimento.
b) Indeferimento.
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ANEXO 2 - TERMO DE ADESÃO AO PRÓ-GESTÃO RPPS
ENTE FEDERATIVO
NOME CNPJ
 
ENDEREÇO Nº COMPLEMENTO
 
BAIRRO UF CEP
 
E-MAIL TELEFONE

RESPONSÁVEL LEGAL CARGO

DATA INÍCIO GESTÃO RG CPF

UNIDADE GESTORA DO RPPS
NOME CNPJ
 
ENDEREÇO Nº COMPLEMENTO
 
BAIRRO UF CEP
 
E-MAIL TELEFONE

RESPONSÁVEL LEGAL CARGO

DATA INÍCIO GESTÃO RG CPF

Os representantes legais do ente federativo e da unidade gestora do RPPS, acima qualificados, resolvem, nesta data, aderir ao

Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS, instituído pela Portaria MPS nº 185/2015, manifestando ciência e concordância em relação às

diretrizes, objetivos, requisitos e procedimentos estabelecidos para o Programa e comprometendo-se a adotar as providências necessárias

para sua implantação, visando à obtenção da certificação institucional do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

Município - UF, DD de MMMMMMMM de AAAA

__________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
FEDERATIVO

_________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE
GESTORA
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ANEXO 3 - TERMO DE CONCESSÃO DA CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ENTE FEDERATIVO
NOME CNPJ
 
RESPONSÁVEL LEGAL CARGO

UNIDADE GESTORA DO RPPS
NOME CNPJ

RESPONSÁVEL LEGAL CARGO

ENTIDADE CERTIFICADORA
NOME CNPJ
 
E-MAIL TELEFONE DATA CREDENCIAMENTO SPREV

RESPONSÁVEL LEGAL CARGO

DATA INÍCIO GESTÃO RG CPF

Certifico que o RPPS acima identificado cumpriu as exigências estabelecidas no Programa de Certificação Institucional e

Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão

RPPS, instituído pela Portaria MPS nº 185/2015, demonstrando ter adotado adequadas práticas de gestão previdenciária relativas a Controles

Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária.

NÍVEL DA CERTIFICAÇÃO VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO

Município - UF, DD de MMMMMMMMM de AAAA

_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE CERTIFICADORA
Cientes da certificação recebida e do compromisso de monitorar os processos e atividades do RPPS, para manter práticas de gestão
compatíveis com os requisitos do nível alcançado.

Município - UF, DD de MMMMMMMM de AAAA

__________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
FEDERATIVO

_________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE
GESTORA
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ANEXO 4 - TERMO DE ADESÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA PARA ENTIDADES
CERTIFICADORAS

CÓDIGO DE ÉTICA DAS ENTIDADES CERTIFICADORAS

1. INTEGRIDADE: A integridade nas relações com as demais organizações é um pré-requisito para
o crescimento sustentável do negócio e de relacionamentos de longo prazo.
2. COMPROMISSO: A entidade tem o compromisso de conduzir-se de maneira justa, honesta e
legal com seus colaboradores, funcionários, clientes, fornecedores, parceiros de negócios e as
comunidades onde opera.
3. LEGALIDADE: A entidade não tolerará comportamentos ilegais por ou em nome dos seus
membros, funcionários, clientes, fornecedores ou parceiros de negócios. Estão proibidas
quaisquer práticas que visem incrementar os negócios, que não sejam por meio da legítima
oferta de bons serviços.
4. CONFIDENCIALIDADE: A entidade compromete-se a:
a) Não divulgar informações confidenciais de seus contratos a terceiros.
b) Manter sigilo sobre as informações cadastrais, financeiras, contábeis e atuariais dos parceiros
e clientes.
c) Manter sigilo sobre as informações de seus empregados, clientes, fornecedores.
5. RESPONSABILIDADE SOCIAL: A entidade dará prioridade à prevenção dos riscos à saúde e
segurança de seus funcionários e outros afetados pelas suas atividades.
6. COMPETITIVIDADE: A entidade atuará de forma eficiente, porém honesta e justa, em
conformidade com este Código de Ética e do aparato legal do país, comprometendo-se a:
a) Não favorecer um cliente ou fornecedor em detrimento de outro, exceto por motivos
estritamente comerciais.
b) Não se envolver em práticas comerciais restritivas ou outras formas anticompetitivas.
c) Não prejudicar a reputação ou a fé pública de terceiros, mesmo que concorrentes.
7. COMPROMISSO ANTICORRUPÇÃO: A entidade assume o compromisso permanente de adotar
práticas anticorrupção, de rejeitar qualquer participação em atos de corrupção ativa ou passiva e
de não oferecer ou aceitar incentivos, recompensas, favores ou vantagens (suborno ou propina)
com a finalidade de alcançar fim ilícito ou impróprio. Diante de tal compromisso, deverá fornecer
informações e orientações aos colaboradores sobre como reconhecer e lidar com tentativas de
suborno. As práticas anticorrupção da entidade abrangerão todos os trabalhadores, incluindo
aqueles com contratos temporários e prazos fixos, agentes, consultores, membros de comitês,
parceiros de negócios e quaisquer outras pessoas ou organizações que realizem serviços para ou
em nome da entidade, em qualquer local.
7.1 - PRESENTES E HOSPITALIDADE:
Os empregados, agentes e outros representantes são proibidos de dar ou receber dinheiro ou
presentes que possam ser interpretadas como subornos. Não é proibida a hospitalidade normal
e apropriada, como refeições compartilhadas ou encontros e conversas em locais públicos,
desde que haja discernimento sobre a conveniência e custos.
Pode haver troca de brindes ou consumíveis, de baixo valor monetário. Presentes com maiores
valores são propensos a causar conflitos de interesse. Um presente pessoal (que se pode levar
para casa ou desfrutar pessoalmente), pode dar a impressão de ter como objetivo influenciar a
objetividade ou o julgamento imparcial.
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Hospitalidade corporativa, como almoços de negócios, jantares, bebidas, evento social ou outras
reuniões em um contexto social não são considerados presentes, se o objetivo da reunião se
relaciona com a empresa.
A entidade deve manter os registros financeiros e controles internos adequados para evidenciar
seus negócios e a razão dos pagamentos a terceiros, inclusive despesas com hospitalidade.
7.2 - PRÁTICAS NÃO ACEITÁVEIS:
a) Dar ou prometer pagamento, presente ou hospitalidade com a expectativa de vantagem
comercial ou para recompensar uma vantagem comercial.
b) Dar ou prometer pagamento, presente ou hospitalidade a um funcionário público, agente ou
representante para facilitar ou acelerar um procedimento de rotina.
c) Ameaçar ou retaliar contra funcionário ou terceiro que trabalha em nome da organização, que
se recusou a cometer um delito de suborno.
7.3 - PREVENÇÃO:
a) A prevenção, detecção e comunicação de tentativas de suborno e outras formas de corrupção
são de responsabilidade da entidade. Deve ser registrado por meio confidencial se há suspeita
de que essa situação ocorreu ou pode ocorrer.
b) O colaborador deve ser encorajado a informar sobre quaisquer suspeitas de corrupção, ou se
acreditar que é vítima de outra forma de atividade ilegal.
c) Deve ser assegurado que ninguém sofra qualquer tratamento prejudicial, como resultado de
se recusar a tomar parte em suborno ou corrupção que ocorreu, ou poderá ocorrer.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS:
a) É desejável a criação de um canal de comunicação confidencial para denúncias, permitindo
que funcionários e pessoas de fora da entidade denunciem anonimamente quaisquer práticas
que considerem ser uma violação do Código de Ética ou outras ações impróprias.
b) Este Código de Ética deve ser formalmente informado a todos os colaboradores, que deverão
atestar sua compreensão e aceitação, e receberão atualizações regulares sobre como
implementar e aderir às práticas nele disciplinadas.
c) A organização e os empregados devem cumprir rigorosamente este Código de Ética e todas as
leis aplicáveis referentes aos assuntos dispostos. A organização será responsável   pelo
monitoramento e esclarecimento de eventuais infrações.
d) Este Código de Ética deve ser incorporado aos contratos comerciais firmados pela entidade,
demonstrando os padrões por ela defendidos e praticados.

TERMO DE ADESÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA

A (nome da entidade e CNPJ), por intermédio de seu representante legal, adere ao Código de
Ética das Entidades Certificadoras, comprometendo-se a observar todas as condições
estabelecidas para as entidades certificadoras no âmbito do Pró-Gestão RPPS e a contribuir de
modo permanente para o atingimento do objetivo de incentivar as melhores práticas de gestão
previdenciária pelos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS.

Município - UF, DD de MMMMMMMMM de AAAA

______________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE REQUERENTE
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ANEXO 5 - REQUISITOS EXIGIDOS PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE

CERTIFICADORA

1 - A entidade interessada em atuar como certificadora no âmbito do Pró-Gestão

RPPS deverá submeter-se a processo de credenciamento perante a Secretaria de

Previdência - SPREV da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - SEPRT do Ministério

da Economia.

2 - Como requisitos mínimos para o credenciamento a entidade deverá comprovar:

2.1 - Possuir qualificação ativa como organização de certificação acreditada pela

Coordenação Geral de Acreditação - CGCRE do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade

e Tecnologia - INMETRO em Sistemas de Gestão de Qualidade - OCS, com escopo

acreditado nas áreas de Intermediação Financeira, Administração Pública ou Saúde e

Serviço Social.

2.2 - Comprovar habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica,

econômica e financeira, na forma estabelecida a seguir.

3 - A habilitação jurídica será verificada por meio da apresentação dos seguintes

documentos:

3.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado

e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus

administradores, devendo constar do objeto social a atividade de certificação.

3.2 - Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física, atestado de antecedentes

criminais e certidão de distribuição criminais, das Justiças Estadual e Federal emitidas na

jurisdição de domicílio, dos sócios e administradores.

4 - A regularidade fiscal será verificada por meio da apresentação dos seguintes

documentos:

4.1 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
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4.2 - Regularidade perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria

Geral da Fazenda Nacional quanto a tributos federais, contribuições previdenciárias e

dívida ativa da União.

4.3 - Regularidade quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

4.4 - Regularidade em relação a débitos trabalhistas, por meio de certidão negativa

expedida pela Justiça do Trabalho.

4.5 - Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo à sede da

pessoa jurídica, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual

ou estatutário.

4.6 - Regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal da sede da pessoa

jurídica.

5 - A qualificação técnica, econômica e financeira será demonstrada pelos seguintes

elementos:

5.1 - Comprovação de que possui registro ativo de acreditação perante a CGCRE do

INMETRO, como organização de certificação em Sistemas de Gestão de Qualidade - OCS,

com escopo acreditado em uma das seguintes áreas: Intermediação Financeira (código IAF

32), Administração Pública (código IAF 36) ou Saúde e Serviço Social (código IAF 38).

5.2 - Comprovação por meio de atestados de capacidade técnica dos projetos de

certificação em Sistemas de Gestão de Qualidade - OCS desenvolvidos, com escopo nas

áreas acima referidas, contendo a identificação das entidades atendidas, objeto e período

de duração, sendo exigidos pelo menos dois atestados emitidos nos últimos três anos.

5.3 - Comprovação, por meio dos respectivos currículos, contendo a formação

acadêmica e experiência profissional, de que possui em seu quadro de pessoal técnicos

com qualificação na área de certificação institucional e que detenham conhecimento da

legislação que disciplina os RPPS, os principais processos de trabalho que compõem suas

grandes áreas de atuação e as diretrizes, objetivos e requisitos relativos ao Pró-Gestão

RPPS.
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5.4 - Demonstração da estrutura que irá alocar ao projeto de certificação

institucional no âmbito do Pró-Gestão RPPS, contemplando organograma da equipe,

quantidade e qualificação dos técnicos envolvidos, instalações, equipamentos, recursos

financeiros e tecnológicos, material informativo, capacidade de atendimento e de

treinamento.

5.5 - Plano de trabalho que descreva de forma geral os procedimentos e a

metodologia a serem utilizados no processo de certificação institucional e que guarde

consistência, abrangência e aderência com os objetivos e diretrizes do Pró-Gestão RPPS.

5.6 - Declaração de que não possui envolvimento comercial que possa

comprometer a isenção no exercício da atividade de certificação e de que não incide em

nenhuma das situações de vedação ao credenciamento.

5.7 - Apresentação de termo de adesão ao “Código de Ética da Entidade

Certificadora” (Anexo 4 do Manual do Pró-Gestão RPPS).

6 - É vedado o credenciamento de entidade que incida em uma das seguintes

situações:

6.1 - Cujo sócio ou proprietário, empregados ou outros profissionais contratados,

bem como seus cônjuges, companheiros e parentes até o 2º grau exerçam ou tenham

exercido, nos últimos doze meses, atividade na Secretaria de Previdência, na condição de

servidor efetivo, comissionado ou temporário.

6.2 - Cujo sócio ou proprietário, empregados ou outros profissionais contratados,

bem como seus cônjuges, companheiros e parentes até o 2˚ grau participem ou tenham

participado, nos últimos três anos, de entidade que tenha sido punida com a revogação do

credenciamento para atuação no âmbito do Pró-Gestão RPPS.

6.3 - Cujo sócio ou proprietário possuam condenação criminal, em decisão

transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por um dos crimes

previstos na alínea “e” do art. 1˚ da Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de

1990.
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6.4 - Que preste serviços de consultoria ou assessoria a RPPS, ressalvada a atuação

em ações de capacitação, por meio da oferta de treinamentos e da certificação individual

de qualificação profissional de servidores e dirigentes da unidade gestora do RPPS.

7 - A entidade deverá comprometer-se a atuar em todo o território nacional e a

divulgar anualmente em sua página na internet estimativa de custo da certificação

institucional para os RPPS contratantes, cujo detalhamento considere pelo menos os

seguintes elementos: a) certificação inicial e renovação; b) nível de aderência (I a IV); c)

localização geográfica do RPPS, por Unidade da Federação; d) porte do RPPS.

8 - A análise dos pedidos de credenciamento será realizada pela Comissão de

Credenciamento e Avaliação do Pró-Gestão RPPS, cuja composição, atribuições e

funcionamento estão disciplinadas na Portaria SPREV nº 3/2018 e em Regimento Interno

aprovado pela Comissão.29

29 Observações:
1 - Este Anexo 5 foi atualizado pela Portaria SPREV nº 10, de 22 de março de 2018.
2 - O requisito de comprovação de que a entidade possui em seu quadro de pessoal técnicos que “detenham
conhecimento da legislação que disciplina os RPPS”, referido no item 5.3, poderá ser suprido pela apresentação de
termo de adequação, por meio do qual a entidade tenha assumido o compromisso de atendimento até o final de
2018.
3 - A contratação pela entidade, na condição de especialista, de profissional que possua vínculo com unidade
gestora de RPPS, não caracteriza vedação ao credenciamento inserida no item 6, porém impede que essa entidade
atue como certificadora do RPPS ao qual o profissional contratado está vinculado.
4 - Na reunião realizada no dia 18 de abril de 2018 a Comissão de Avaliação e Credenciamento deliberou pelos
seguintes esclarecimentos em relação aos requisitos previstos neste Anexo 5: a) os atestados de capacidade técnica
referidos no item 5.2 devem ser apresentados em original ou cópia autenticada; b) o vínculo dos técnicos a que se
refere o item 5.3 com o quadro de pessoal da entidade não precisa se dar por meio de relação de emprego.
5- Na reunião realizada no dia 20 de novembro de 2018, a Comissão de Avaliação e Credenciamento deliberou que
todas as certidões deverão estar válidas na data da deliberação do credenciamento da entidade pela Comissão,
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ANEXO 6 - REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE CERTIFICADORA

ENTIDADE REQUERENTE
NOME CNPJ

ENDEREÇO Nº COMPLEMENTO

BAIRRO CIDADE UF CEP

E-MAIL TELEFONE

RESPONSÁVEL LEGAL CARGO

DATA INÍCIO GESTÃO RG CPF

A entidade acima identificada, por meio de seu representante legal, vem requerer à

Secretaria de Previdência - SPREV da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - SEPRT

do Ministério da Economia o seu credenciamento como entidade certificadora do

Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de

Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão

RPPS, instituído pela Portaria MPS nº 185/2015.

Declara ter conhecimento das condições e objetivos do Programa, estabelecidos no
Manual do Pró-Gestão RPPS, especialmente dos requisitos exigidos para credenciamento,
definidos em seu Anexo 5, juntando os documentos e informações comprobatórios,
conforme relação anexa, e atestando a sua veracidade, sob as penalidades da legislação
civil e penal.

Município - UF, DD de MMMMMMMMM de AAAA

_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE REQUERENTE
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ANEXO 7 - GRANDES ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS

NOME DEFINIÇÃO EXEMPLOS DE MANUAIS A DESENVOLVER POR ÁREA

ADMINISTRATIVA Área de suporte administrativo aos setores

internos da unidade gestora.

Contratos, compras, licitações, material de almoxarifado, imóveis, bens

patrimoniais, recursos humanos, protocolo, arquivo geral, serviços gerais.

ARRECADAÇÃO Área de controle dos repasses das contribuições

previdenciárias e aportes.

Controle de repasse de contribuições e aportes, cobrança de débitos em

atraso, parcelamentos de débitos, servidores licenciados, cedidos ou

afastados sem remuneração.

ATENDIMENTO Área de serviços de atendimento aos servidores,

aposentados e pensionistas.

Atendimento presencial aos segurados, atendimento telefônico, ouvidoria.

ATUARIAL Área de estudos e acompanhamento dos

resultados das avaliações atuariais.

Acompanhamento atuarial, elaboração de relatório de gestão atuarial.

BENEFÍCIOS Área de concessão, implantação, manutenção e

pagamento dos benefícios previdenciários.

Análise, concessão e revisão de benefícios, gestão da folha de pagamento. 

COMPENSAÇÃO

PREVIDENCIÁRIA

Área de atividades específicas de compensação

previdenciária, como regime instituidor - RI ou

regime de origem - RO.

Procedimentos de envio e análise de requerimentos via sistema COMPREV.

FINANCEIRA Área da gestão e controle financeiro. Tesouraria, orçamento, contabilidade geral.

INVESTIMENTOS Área de estudos, tomada de decisão e

acompanhamento dos resultados das aplicações

dos recursos do RPPS.

Operações de investimentos, análises de risco e gestão dos ativos mobiliários

e imobiliários, elaboração da política de investimentos, credenciamento de

instituições financeiras.
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JURÍDICA Área de consultoria e defesa judicial da unidade

gestora do RPPS.

Pareceres em processos de contratação, processos de concessão de

benefícios e revisão de legislação, defesa em processos judiciais e

cumprimento de decisões judiciais.

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO

Área de apoio de informática e manutenção de

bases de dados.

Segurança, acesso e operacionalização dos sistemas de informática e das

bases de dados.
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ANEXO 8 - QUADRO RESUMO DAS AÇÕES DE ACORDO COM OS NÍVEIS DE ADERÊNCIA30

Dimensões Ações e Requisitos Nível I Nível II Nível III Nível IV

CONTROLES
INTERNOS

Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS (Seção 3.1.1 - pág. 21)

Áreas do RPPS a serem
mapeadas.

1 área:
Benefícios
(concessão e
revisão de
aposentadorias
e pensões)

2 áreas:
Benefícios (concessão e revisão de
aposentadorias e pensões e gestão da
folha de pagamento) e Investimentos
(processo de elaboração e aprovação
da política de investimentos, de
credenciamento das instituições
financeiras e de autorização para
aplicação ou resgate) e Tecnologia da
Informação - TI (procedimentos de
contingência que determinem a
existência de cópias de segurança dos
sistemas informatizados e dos bancos
de dados, o controle de acesso - físico
e lógico)

6 áreas:
Arrecadação, Benefícios
(concessão e revisão de
aposentadorias e pensões e
gestão da folha de pagamento),
Compensação Previdenciária,
Investimentos, Tecnologia da
Informações e Jurídica

As seis áreas do
Nível III e mais
duas áreas,
dentre as
elencadas no
Anexo 7 do
Manual

Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS (Seção 3.1.2 - pág. 22 e 23)

Atividades mapeadas
que devem ser
manualizadas.

Benefícios
(concessão e
revisão de
aposentadorias
e pensões)

Benefícios (concessão e revisão de
aposentadorias e pensões e gestão da
folha de pagamento) e Investimentos
(processo de elaboração e aprovação
da política de investimentos, de
credenciamento das instituições
financeiras e de autorização para
aplicação ou resgate) e Tecnologia da
Informação - TI (procedimentos de

Arrecadação (cobrança de
débitos e contribuições em
atraso do ente federativo e dos
servidores licenciados e
cedidos); Benefícios (concessão
e revisão de aposentadorias e
pensões e gestão da folha de
pagamento); Compensação
previdenciária (envio e análise

Todas as áreas e
processos do
Nível III e pelo
menos um
processo
relevante de
cada uma das
duas outras
áreas escolhidas

30 Este quadro resumo destina-se a utilização como guia de referência rápida dos requisitos aplicáveis a cada ação e nível de certificação. A descrição completa dos
requisitos deve ser consultada no Título 3 - Dimensões do Pró-Gestão RPPS.
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contingência que determinem a
existência de cópias de segurança dos
sistemas informatizados e dos bancos
de dados, o controle de acesso - físico
e lógico)

dos requerimentos);
Investimentos (processo de
elaboração e aprovação da
política de investimentos, de
credenciamento das
instituições financeiras e de
autorização para aplicação ou
resgate);  Tecnologia da
Informação - TI (procedimentos
de contingência que
determinem a existência de
cópias de segurança dos
sistemas informatizados e dos
bancos de dados, o controle de
acesso - físico e lógico)); TI
(procedimentos de
contingência que determinem
a existência de cópias de
segurança dos sistemas
informatizados e dos bancos de
dados, o controle de acesso -
físico e lógico) e Jurídica
(acompanhamento de ações
judiciais relativas a benefícios)

para
mapeamento,
conforme Nível
IV daquela ação

Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco (Seção 3.1.3 - pág. 22)31

Certificação básica.
Gestor de
Recursos e

Gestor de Recursos e todos os
membros do Comitê de Investimentos

1 (um) membro do Conselho
Deliberativo, 1 (um) membro

2 (dois)
membros do

31 Entende-se por:
a) Certificação básica: Aprovação em exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no Mercado Brasileiro de

Capitais, com conteúdo mínimo estabelecido no Anexo da Portaria MPS n° 519/2011. Exemplo: ANBIMA CPA-10 e APIMEC CGRPS.
b) Certificação intermediária: Aprovação em exame de certificação que, além do conteúdo exigido para a certificação básica, contemple módulos que permitam atestar a
compreensão das atividades relacionadas à negociação de produtos de investimento. Exemplo: ANBIMA CPA-20.
c) Certificação avançada: Aprovação em exame de certificação que, além do conteúdo exigido para a certificação intermediária, ateste habilidade equivalente àquela dos
que desempenham atividades de gestão profissional de recursos de terceiros e de carteiras de títulos e valores mobiliários. Exemplo: ANBIMA CGA.
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maioria dos
membros do
Comitê de
Investimentos

do Conselho Fiscal, 1 (um)
membro da Diretoria e demais
membros do Comitê de
Investimentos

Conselho
Deliberativo, 2
(dois) membros
do Conselho
Fiscal, o Diretor
Presidente e
demais membros
do Comitê de
Investimentos

Certificação
intermediária.

Gestor de Recursos e 1 (um)
membro do Comitê de
Investimentos

Maioria dos
membros do
Comitê de
Investimentos

Certificação avançada.
Gestor de
Recursos
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Dimensões Ações e Requisitos Nível I Nível II Nível III Nível IV

CONTROLES
INTERNOS

Estrutura de Controle Interno (Seção 3.1.4 - pág. 23)32

No ente federativo que atenda ao RPPS, com relatório semestral, e
pelo menos 1 (um) servidor capacitado.

X    

No ente federativo que atenda ao RPPS, com relatório semestral, e
pelo menos 2 (dois) servidores capacitados.

 X   

No RPPS, com relatório trimestral, com 3 (três) servidores
capacitados, sendo 1 (um) servidor da área de controle interno do
RPPS, ao menos 1 (um) membro do Comitê de Investimentos e (1)
um membro do Conselho Fiscal.

  X  

No RPPS com controlador ocupante de cargo efetivo que atue
também como agente de conformidade em pelo menos uma área
de risco, vinculada diretamente ao Conselho Deliberativo, com
emissão de relatório trimestral, além de contar com pelo menos 3
(três) servidores capacitados, sendo 1 (um) servidor da área de
controle interno do RPPS, 1 (um) membro do Comitê de
Investimentos e 1 (um) membro do Conselho Fiscal.

   X

32 O Relatório deverá atestar a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas e de todas as ações atendidas na auditoria de certificação, bem como
acompanhar as providências adotadas pelo RPPS para implementar as ações não atendidas.
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Dimensões Ações e Requisitos Nível I Nível II Nível III Nível IV

CONTROLES
INTERNOS

Política de Segurança da Informação (Seção 3.1.5 - pág. 23)

Abranger todos os servidores e prestadores de serviços
que acessem informações do RPPS.

X X X X

Indicar regras para uso dos recursos de TI (equipamentos,
internet, e-mail). Definir procedimentos de contingência.

 X X X

Prover todas as informações de Gestão de Segurança da
Informação - GSI. Prover ampla divulgação da política e
normas de GSI. Promover ações de conscientização da
GSI. Propor projetos e iniciativas relacionados à GSI.
Elaborar e manter política de classificação da informação.

  X X

Manter Comitê de Segurança da Informação no âmbito
do ente federativo ou RPPS.

   X

Definir procedimentos de auditoria e de recuperação de
desastres.

   X

Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas (Seção 3.1.6 - pág. 24)

Recenseamento de aposentados e pensionistas. A cada 3 anos A cada 2 anos A cada 2 anos A cada 2 anos

Recenseamento de servidores ativos. A cada 5 anos A cada 5 anos A cada 5 anos A cada 04 anos

Política de recenseamento.   X X

Política para digitalização e conversão de documentos em
arquivos eletrônicos.

   X

Recenseamento com comparecimento mínimo de 95%
para os aposentados e pensionistas e de 80% para os
servidores ativos.

X X X X
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Dimensões Ações e Requisitos Nível I Nível II Nível III Nível IV

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

Relatório de Governança Corporativa (Seção 3.2.1 - pág. 26)

Elaboração e publicação de relatório, com
conteúdo mínimo variável por Nível.

Anual Anual Semestral Trimestral

Planejamento (Seção 3.2.2 - pág. 27)

Plano de Ação Anual, com metas por área.
Gestão de ativos e
passivos

Todas as áreas   

Planejamento Estratégico para o período de 5
anos.

  Com revisão anual

Com revisão
anual, vínculo
ao Plano
Orçamentário e
ao Plano
Plurianual –
PPA

Relatório de Gestão Atuarial (Seção 3.2.3 - pág. 28)

Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial.
Comparativo 3
últimos exercícios

Comparativo 3
últimos exercícios

Comparativo 3 últimos
exercícios e estudo
técnico de aderência

Comparativo 3
últimos
exercícios,
estudo técnico
de aderência e
Plano de
Trabalho
Atuarial

Código de Ética da Instituição (Seção 3.2.4 - pág. 28)

Conhecimento pelos servidores, conselheiros e
membros dos Comitês, fornecedores e
prestadores de serviço.

X X X X

Elaboração do Código de Ética da unidade
gestora do RPPS.

X X
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Promover ações de capacitação com servidores,
segurados, conselheiros e membros dos
comitês.

  X X

Apresentar relatório de ocorrências tratadas no
âmbito de Comitê de Ética, indicando
necessidades de eventuais revisões e
atualizações.

   X

Dimensões Ações e Requisitos Nível I Nível II Nível III Nível IV

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor (Seção 3.2.5 - pág. 29)33

Ações isoladas em saúde do servidor. X X X X 

Ações preparatórias em saúde do servidor.  X X X 

Implantação de ações preparatórias em saúde do servidor e
elaboração de Estudo Epidemiológico.

  X X 

Institucionalização do Sistema de Gestão de Saúde do Servidor.    X

Política de Investimentos (Seção 3.2.6 - pág. 30)

Elaboração de relatórios mensais. X X X X 

Plano de ação mensal.  X X X 

Adoção do ALM como ferramenta de estudos de gerenciamento de
ativos e passivos.

 

X
(RPPS com
mais de R$ 50
milhões)

X X 

Criação de área específica para acompanhamento dos riscos.    X

Comitê de Investimentos (Seção 3.2.7 - pág. 31)

Membros vinculados ao ente federativo ou ao RPPS. 3 3 5

5, sendo a
maioria
segurados do
RPPS

33 Políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor: ações dos Níveis I e II com verificação a partir de 2019; ações adicionais dos Níveis III e IV com verificação a
partir de 2022.
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Transparência (Seção 3.2.8 - pág. 32)

Acórdãos das decisões do Tribunal de Contas sobre as contas anuais
do RPPS e o Parecer Prévio das contas de governo, caso o Órgão de
Controle Externo emita dos dois.

X X X X

Atas dos órgãos colegiados na Internet. X X X X

Avaliação atuarial anual. X X X X
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Dimensões Ações e Requisitos Nível I Nível II Nível III Nível IV

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

Certidões negativas de tributos. X X X X

Código de ética. X X X X

Composição mensal da Carteira de Investimento, por ativo e
segmento.

  X X

Cronograma das ações de educação previdenciária. X X X X

Cronograma de reuniões dos conselhos e comitê na Internet. X X X X

Demonstrações financeiras e contábeis: a divulgação das
demonstrações deverá ser realizada por meio da Internet.

Semestral Semestral Trimestral Mensal

Informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos
administrativos.

X X X X

Link para acesso ao CADPREV, para consulta aos demonstrativos
obrigatórios e extrato do CRP.

X X X X

Planejamento estratégico. X X

Plano de ação anual. X X

Política de investimentos. X X X X

Políticas e relatórios de controle interno. Semestral Semestral Trimestral Trimestral

Regimento interno dos órgãos colegiados. X X X X

Relação entidades credenciadas investimentos. X X X X

Relatório de avaliação do passivo judicial.   X X

Relatórios mensais e anual de investimentos. X X X X

Definição de Limites de Alçadas (Seção 3.2.9 - pág. 33)

Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos atos de investimentos. X X   
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Dimensões Ações e Requisitos Nível I Nível II Nível III Nível IV

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos atos de gestão de ativos e
passivos e atos que envolvam concessão de benefícios,
contratações e dispêndios de recursos, conforme limites definidos
em ato normativo da unidade gestora do RPPS.

  X X

Elaboração e divulgação de Relatório de Exceção.    X

Segregação das Atividades (Seção 3.2.10 - pág. 33)

Segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios
daquelas de implantação, manutenção e pagamento de benefícios.

X X X X

Segregação das atividades de investimentos das
administrativo-financeiras.

  X X

Ouvidoria (Seção 3.2.11 - pág. 34)

Canal no site. X X X X 

01 servidor no ente ou RPPS na função de Ouvidor.  X  

01 servidor efetivo no ente ou RPPS na função de Ouvidor. X

01 servidor efetivo no RPPS na função de Ouvidor com certificação.    X

Diretoria Executiva (Seção 3.2.12 - pág. 34)

Formação em nível superior. X X X X

Pelo menos 1 (um) membro segurado do RPPS. X X X

Formação ou especialização em área compatível.   X X

Certificação em gestão previdenciária.    X
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Dimensões Ações e Requisitos Nível I Nível II Nível III Nível IV

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

Conselho Fiscal (Seção 3.2.13 - pág. 35)

Representação dos segurados.
Mínimo 1 (um)
representante

Mínimo 1 (um)
representante

Paritária Paritária

Formação em nível superior.   Maioria Todos

Presidência exercida por representante dos segurados, com
voto de qualidade.

  X X

Elaboração, publicação e controle sobre a efetivação de
plano de trabalho anual, estabelecendo os procedimentos,
o cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e os
resultados obtidos.

X X

Elaboração de relatório de controle interno que sintetize os
trabalhos realizados e apresente as considerações que
subsidiaram o Conselho Fiscal a apresentar seu parecer ao
relatório de prestação de contas, no qual devem constar os
itens ressalvados com as motivações, recomendações para
melhoria e áreas analisadas.

X X

Conselho Deliberativo (Seção 3.2.14 - pág. 36)

Representação dos segurados.
Mínimo 1 (um)
representante

Mínimo 1 (um)
representante

Paritária Paritária

Formação em nível superior dos membros.   Maioria Todos

Presidência exercida por representante do ente federativo,
com voto de qualidade.

  X X

Elaboração, publicação e controle sobre a efetivação de
plano de trabalho anual, estabelecendo os procedimentos,
o cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e os
resultados obtidos.

X X
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Dimensões Ações e Requisitos Nível I Nível II Nível III Nível IV

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

Elaboração de relatório de prestação de contas que sintetize os trabalhos
realizados e apresente as considerações que subsidiaram o Conselho
Deliberativo a apresentar seu relatório de prestação de contas.

X X

Mandato, Representação e Recondução (Seção 3.2.15 - pág. 36)

Definição em norma legal dos procedimentos de composição da Diretoria
Executiva e dos Conselhos.

X  X  X  X

Mandato dos membros dos Conselhos com no mínimo 1 (um) e máximo 4
(quatro) anos, sendo de 4 (quatro) anos, preferencialmente.

X X X X

Definição de mandato para a Diretoria Executiva.   X X

Diretoria Executiva submetida a contrato de gestão. X

Gestão de Pessoas (Seção 3.2.16 - pág. 37)

No mínimo 1 (um) servidor efetivo com dedicação exclusiva à unidade gestora
do RPPS, ainda que cedido.

X    

Possuir quadro próprio de servidores, ocupado por servidores efetivos (pelo
menos 01), comissionados ou cedidos.

 X

Possuir quadro próprio de servidores da unidade gestora do RPPS, composto ao
menos com 50% de servidores efetivos.

  X X

Quadro de pessoal com, no mínimo, 1 (um) servidor atuário que desempenhe
atribuições relacionadas à gestão atuarial do RPPS ou RPPS que possua um
contrato de prestação continuada cujo objeto seja de assessoria atuarial e 1
(um) servidor com dedicação exclusiva na área de investimentos.

   X

D4Sign 3d43aa87-6a07-4204-a758-db58390c9f1a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Manual do Pró-Gestão RPPS 98

Dimensões Ações e Requisitos Nível I Nível II Nível III Nível IV

EDUCAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

Plano de Ação de Capacitação (Seção 3.3.1 - pág. 38)

Formação básica em RPPS para servidores, dirigentes e conselheiros. X X X X

Treinamento aos servidores que atuam na área de concessão de
benefícios.

X X X X

Capacitação dos servidores que atuam na área de investimentos.  X X X

Treinamento em gestão previdenciária para servidores, dirigentes e
conselheiros.

  X X

Programas de Educação Previdenciária.   X X

Preparação dos servidores e dirigentes para certificação individual de
qualificação.

   X

Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade (Seção 3.3.2 - pág. 39)

Cartilha previdenciária dirigida aos segurados. X X X X

Audiência pública anual para divulgação do Relatório de Governança,
dos resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial.

X X X X

Seminários dirigidos aos segurados referentes a regras de acessos aos
benefícios.

X X X

Ações de pré-aposentadoria.  X X X

Ações de pós-aposentadoria e envelhecimento ativo.   X X

Ações de Educação Previdenciária integradas com os Poderes.   X

Seminário dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre
finanças pessoais.

X
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D EPARTAMENTOS

ATENDIMENTO – CONTRATOS – CPL 
–FINANCEIRO – CONTABILIDADE –

FOLHA DE PGTO 
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AT EN DIMENTO

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

PROTOCOLO 10

Agosto/2021.
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CO NTRATOS - CPL

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

SOLICITAÇÕES RECEBIDAS 03

CONTRATOS REALIZADOS NO 
MÊS

00

CONTRATOS EM ANDAMENTO 03

CONTRATOS ATIVOS 14

TOTAL DE CONTRATOS ATIVOS
MENSAL - R$

R$ 43.208,58

Agosto/2021.
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FO L HA D E  PGTO

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

NO 
MÊS

APOSENTADORIAS
CONCEDIDAS

04

PENSÃO CONCEDIDAS 01

ÓBITOS 00

TOTAL DE APOSENTADOS 630

TOTAL DE PENSIONISTAS 194

Agosto/2021.
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FO L HA D E  PGTO

DESCRIÇÃO VALOR R$

APONSENTADOS R$ 3.740.997,23

PENSIONISTAS R$ 501.506,77

TOTAL PAGO R$ 4.242.504,00

Agosto/2021.
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F INANCEIRO - CO NTABIL IDADE

C O N T R I B U I Ç Ã O  P R E V I D Ê N C I Á R I A

F U N P R E I

ENTE CONTRIBUIÇÃO REPASSE

PMI 4.143.326,70 10/09/2021

FMS 1.396.036,94 10/09/2021

FMAS 17.966,85 03/09/2021

CAMARA 157.501,43 08/09/2021

IPOJUCAPREV 8.678,06 10/09/2021

TOTAL 5.723509,98

* Valor da cota patronal e servidor

Agosto/2021.
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F INANCEIRO - CO NTABIL IDADE

R E C E I TA S  F U N P R E I

ENTE CONTRIBUIÇÃO REPASSE

COMPREV (INSS) 17.175,28 06/08/2021

PARCELAMENTO PMI 57.719,93 23/08/2021

PARCELAMENTO FMS 29.177,29 26/08/2021

REPASSE PMI - EXTRAORÇA 354.507,22 21/08/2021

CONTRIBUIÇÃOS (Entes) 5.723.509,98 DIVERSAS

RENDIMENTOS (Aplicações
Financeiras)

1.037.422,45 30/08/2021

TOTAL 7.219.512,15

Agosto/2021.
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F INANCEIRO - CO NTABIL IDADE

R E C E I TA S  X  D E S P E S A S

F U N P R E I

DESCRIÇÃO VALOR R$

RECEITAS 7.219.512,15

DESPESAS – FOLHA PGTO 
(Aposent/Pensio)

-4.242.504,00

APORTE IPOJUCAPREV (TX ADM) -323.931,82

SALDO 2.653.076,23

Agosto/2021.
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F INANCEIRO - CO NTABIL IDADE

R E C E I TA S  X  D E S P E S A S

I P O J U C A P R E V

DESCRIÇÃO VALOR R$

RECEITAS – APORTE FUNPREI (TX 
ADM)

323.931,82

DESPESAS ADM (IpojucaPrev) -298.991,94

SALDO 24.939,88

PERCENTUAL GASTO TX ADM 92,30%

Agosto/2021.
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F INANCEIRO - CO NTABIL IDADE

S A L D O  B A N C Á R I O  - F U N P R E I

D4Sign 3d43aa87-6a07-4204-a758-db58390c9f1a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



F INANCEIRO - CO NTABIL IDADE

B A L A N C E T E  R E C E I TA S  - F U N P R E I
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F INANCEIRO - CO NTABIL IDADE

B A L A N C E T E  R E C E I TA S  - F U N P R E I
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F INANCEIRO - CO NTABIL IDADE

O B R I G A D O .

A L C I O N E  P E I X O T O

h t t p s : / / i p o j u c a p r e v. i p o j u c a . p e . g o v. b r /

Te l e f o n e :  ( 8 1 )  3 5 5 1 . 2 5 2 3  /  ( 8 1 )  3 5 5 1 . 2 9 8 4
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Balancete da Receita - Geral

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI 2021
Exercício

Mês de: Agosto
Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Orçamentária
Código Descrição Receita Prevista Arrecadado no Anulado no Mês Total Arrecadadono Mês (c - d) Arrecadado até omês (e) Diferença p/ (+ / -)(b - e)Receita Atualizada Arrecadação até omês Anterior (f)(a) (b) (c) (d)

1.0.0.0.00.0.0.00.000 28.869.000,00 3.436.393,09 669.640,71 32.264.871,872.766.752,38 3.395.871,87RECEITAS CORRENTES 28.869.000,00 29.498.119,49
1.2.0.0.00.0.0.00.000 21.649.000,00 1.823.116,23 0,00 12.546.805,291.823.116,23 -9.102.194,71CONTRIBUIÇÕES 21.649.000,00 10.723.689,06
1.2.1.0.00.0.0.00.000 21.649.000,00 1.823.116,23 0,00 12.546.805,291.823.116,23 -9.102.194,71CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 21.649.000,00 10.723.689,06
1.2.1.8.00.0.0.00.000 21.649.000,00 1.823.116,23 0,00 12.546.805,291.823.116,23 -9.102.194,71CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF 21.649.000,00 10.723.689,06
1.2.1.8.01.0.0.00.000 21.649.000,00 1.822.053,51 0,00 12.540.854,551.822.053,51 -9.108.145,45CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE 21.649.000,00 10.718.801,04
1.2.1.8.01.1.0.00.000 20.776.000,00 1.675.420,88 0,00 11.572.884,671.675.420,88 -9.203.115,33CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 20.776.000,00 9.897.463,79
1.2.1.8.01.1.1.00.000 20.776.000,00 1.675.420,88 0,00 11.572.884,671.675.420,88 -9.203.115,33CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL  PARA O 20.776.000,00 9.897.463,79
1.2.1.8.01.2.0.00.000 859.000,00 144.746,43 0,00 727.643,72144.746,43 -131.356,28CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS 859.000,00 582.897,29
1.2.1.8.01.3.0.00.000 14.000,00 1.886,20 0,00 240.326,161.886,20 226.326,16CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O 14.000,00 238.439,96
1.2.1.8.03.0.0.00.000 0,00 1.062,72 0,00 5.950,741.062,72 5.950,74CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE 0,00 4.888,02
1.2.1.8.03.1.0.00.000 0,00 1.062,72 0,00 5.950,741.062,72 5.950,74CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 0,00 4.888,02
1.2.1.8.03.1.1.00.000 0,00 1.062,72 0,00 5.950,741.062,72 5.950,74CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 0,00 4.888,02
1.3.0.0.00.0.0.00.000 7.000.000,00 1.596.101,58 558.679,13 19.609.384,621.037.422,45 12.609.384,62RECEITA PATRIMONIAL 7.000.000,00 18.571.962,17
1.3.2.0.00.0.0.00.000 7.000.000,00 1.596.101,58 558.679,13 19.609.384,621.037.422,45 12.609.384,62VALORES MOBILIÁRIOS 7.000.000,00 18.571.962,17
1.3.2.1.00.0.0.00.000 7.000.000,00 1.596.101,58 558.679,13 19.609.384,621.037.422,45 12.609.384,62JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 7.000.000,00 18.571.962,17
1.3.2.1.00.0.0.00.000 7.000.000,00 1.596.101,58 558.679,13 19.609.384,621.037.422,45 12.609.384,62JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 7.000.000,00 18.571.962,17
1.3.2.1.00.4.0.00.000 7.000.000,00 1.596.101,58 558.679,13 19.609.384,621.037.422,45 12.609.384,62REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME 7.000.000,00 18.571.962,17
1.3.2.1.00.4.1.00.000 7.000.000,00 1.596.101,58 558.679,13 19.609.384,621.037.422,45 12.609.384,62REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME 7.000.000,00 18.571.962,17
1.3.2.1.00.4.1.01.000 7.000.000,00 1.596.101,58 558.679,13 19.609.384,621.037.422,45 12.609.384,62REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM 7.000.000,00 18.571.962,17
1.9.0.0.00.0.0.00.000 220.000,00 17.175,28 110.961,58 108.681,96-93.786,30 -111.318,04OUTRAS RECEITAS CORRENTES 220.000,00 202.468,26
1.9.2.0.00.0.0.00.000 10.000,00 0,00 0,00 5.630,280,00 -4.369,72INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 10.000,00 5.630,28
1.9.2.8.00.0.0.00.000 10.000,00 0,00 0,00 5.630,280,00 -4.369,72INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - 10.000,00 5.630,28
1.9.2.8.02.0.0.00.000 10.000,00 0,00 0,00 5.630,280,00 -4.369,72RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA 10.000,00 5.630,28
1.9.2.8.02.1.0.00.000 10.000,00 0,00 0,00 5.630,280,00 -4.369,72RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - 10.000,00 5.630,28
1.9.9.0.00.0.0.00.000 210.000,00 17.175,28 110.961,58 103.051,68-93.786,30 -106.948,32DEMAIS RECEITAS CORRENTES 210.000,00 196.837,98
1.9.9.0.00.0.0.00.000 210.000,00 17.175,28 110.961,58 103.051,68-93.786,30 -106.948,32DEMAIS RECEITAS CORRENTES 210.000,00 196.837,98
1.9.9.0.03.0.0.00.000 200.000,00 17.175,28 110.961,58 103.051,68-93.786,30 -96.948,32COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 200.000,00 196.837,98
1.9.9.0.03.1.0.00.000 200.000,00 17.175,28 110.961,58 103.051,68-93.786,30 -96.948,32COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 200.000,00 196.837,98
1.9.9.0.99.0.0.00.000 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -10.000,00OUTRAS RECEITAS 10.000,00 0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.000 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -10.000,00OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 10.000,00 0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.000 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -10.000,00OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 10.000,00 0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.000 50.157.000,00 4.643.328,49 0,00 28.275.988,334.643.328,49 -21.881.011,67RECEITAS CORRENTES 50.157.000,00 23.632.659,84
7.2.0.0.00.0.0.00.000 50.157.000,00 4.643.328,49 0,00 28.275.988,334.643.328,49 -21.881.011,67CONTRIBUIÇÕES 50.157.000,00 23.632.659,84
7.2.1.0.00.0.0.00.000 50.157.000,00 4.643.328,49 0,00 28.275.988,334.643.328,49 -21.881.011,67CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 50.157.000,00 23.632.659,84
7.2.1.8.00.0.0.00.000 50.157.000,00 4.643.328,49 0,00 28.275.988,334.643.328,49 -21.881.011,67CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF 50.157.000,00 23.632.659,84
7.2.1.8.01.0.0.00.000 1.000,00 0,00 0,00 149,730,00 -850,27CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE 1.000,00 149,73
7.2.1.8.01.1.0.00.000 1.000,00 0,00 0,00 149,730,00 -850,27CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.000,00 149,73
7.2.1.8.03.0.0.00.000 49.290.000,00 4.556.431,27 0,00 27.607.171,204.556.431,27 -21.682.828,80CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE 49.290.000,00 23.050.739,93
7.2.1.8.03.1.0.00.000 49.290.000,00 4.556.431,27 0,00 27.607.171,204.556.431,27 -21.682.828,80CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 49.290.000,00 23.050.739,93
7.2.1.8.03.1.1.00.000 49.289.000,00 4.556.431,27 0,00 27.606.793,004.556.431,27 -21.682.207,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 49.289.000,00 23.050.361,73
7.2.1.8.03.1.2.00.000 1.000,00 0,00 0,00 378,200,00 -621,80CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL - MULTAS E JUROS 1.000,00 378,20
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Balancete da Receita - Geral

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI 2021
Exercício

Mês de: Agosto
Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Orçamentária
Código Descrição Receita Prevista Arrecadado no Anulado no Mês Total Arrecadadono Mês (c - d) Arrecadado até omês (e) Diferença p/ (+ / -)(b - e)Receita Atualizada Arrecadação até omês Anterior (f)(a) (b) (c) (d)

7.2.1.8.04.0.0.00.000 866.000,00 86.897,22 0,00 668.667,4086.897,22 -197.332,60CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO 866.000,00 581.770,18
7.2.1.8.04.1.0.00.000 866.000,00 86.897,22 0,00 668.667,4086.897,22 -197.332,60CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR 866.000,00 581.770,18
7.2.1.8.04.1.1.00.000 491.000,00 40.879,44 0,00 327.035,5240.879,44 -163.964,48CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO RPPS - INTRA. 491.000,00 286.156,08
7.2.1.8.04.1.2.00.000 375.000,00 46.017,78 0,00 341.631,8846.017,78 -33.368,12CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - 375.000,00 295.614,10

Totais 79.026.000,00 8.079.721,58 669.640,71 60.540.860,207.410.080,87 -18.485.139,8079.026.000,00 53.130.779,33
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Balancete da Receita - Geral

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI 2021
Exercício

Mês de: Agosto
Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Extra-Orçamentária
Conta Contábil-Reduzido Descrição Arrecadado no Mês (a) Sld Arrec. no Mês (a - b)Sld Arrec. Até Mês Anterior Anulado no Mês (b)

5.445.774,72 865.738,572.0.0.0.0.00.00.00.00.00 865.738,571142-   PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00
5.445.774,72 865.738,572.1.0.0.0.00.00.00.00.00 865.738,571143-     PASSIVO CIRCULANTE 0,00
5.445.774,72 865.738,572.1.8.0.0.00.00.00.00.00 865.738,571539-       DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00
5.445.774,72 865.738,572.1.8.8.0.00.00.00.00.00 865.738,571559-         VALORES RESTITUÍVEIS 0,00
5.445.774,72 865.738,572.1.8.8.1.00.00.00.00.00 865.738,571560-           VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00
5.400.313,85 844.519,832.1.8.8.1.01.00.00.00.00 844.519,831561-             CONSIGNAÇÕES 0,00
2.813.404,52 450.146,772.1.8.8.1.01.04.00.00.00 450.146,771565-               IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00
2.813.404,52 450.146,772.1.8.8.1.01.04.01.00.00 450.146,774919-                 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 0,00

47.829,18 6.746,192.1.8.8.1.01.10.00.00.00 6.746,191571-               PENSAO ALIMENTICIA 0,00
47.829,18 6.746,192.1.8.8.1.01.10.01.00.00 6.746,194927-                 Pensão Alimenticia 0,00
46.211,47 6.103,772.1.8.8.1.01.13.00.00.00 6.103,771574-               RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00
46.211,47 6.103,772.1.8.8.1.01.13.02.00.00 6.103,7737168-                 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI 0,00

2.492.868,68 381.523,102.1.8.8.1.01.15.00.00.00 381.523,101576-               RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00
1.748.387,69 261.463,472.1.8.8.1.01.15.02.00.00 261.463,474922-                 Emprestimo Consignado CEF 0,00

731.977,75 118.053,272.1.8.8.1.01.15.03.00.00 118.053,274923-                 Emprestimo Consignado Bradesco 0,00
12.503,24 2.006,362.1.8.8.1.01.15.04.00.00 2.006,364924-                 Cartão BMG 0,00
45.460,87 21.218,742.1.8.8.1.03.00.00.00.00 21.218,741581-             DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00
45.460,87 21.218,742.1.8.8.1.03.01.00.00.00 21.218,741582-               DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 0,00
45.460,87 21.218,742.1.8.8.1.03.01.02.00.00 21.218,7438442-                 Desconto Honorários Advocatícios 0,00

2.932.669,46 598.163,584.0.0.0.0.00.00.00.00.00 598.163,583474-   VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00
2.932.669,46 598.163,584.5.0.0.0.00.00.00.00.00 598.163,583836-     TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00
2.932.669,46 598.163,584.5.1.0.0.00.00.00.00.00 598.163,583837-       TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00
2.932.669,46 598.163,584.5.1.3.0.00.00.00.00.00 598.163,583860-         TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA 0,00
2.932.669,46 598.163,584.5.1.3.2.00.00.00.00.00 598.163,583861-           TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS 0,00
2.932.669,46 598.163,584.5.1.3.2.02.00.00.00.00 598.163,583866-             PLANO PREVIDENCIÁRIO 0,00
2.932.669,46 598.163,584.5.1.3.2.02.99.00.00.00 598.163,5838427-               OUTROS APORTES PARA O RPPS 0,00
2.932.669,46 598.163,584.5.1.3.2.02.99.99.00.00 598.163,583869-                 OUTROS APORTES PARA O RPPS 0,00

1.463.902,158.378.444,18Total 1.463.902,15 0,00
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Balancete da Receita - Geral

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI 2021
Exercício

Mês de: Agosto
Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Movimento Financeiro
Código Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

0,00 0,000,00 0,00SubTotal   
1. Conta Corrente

1.1.1.1.1.06.01.00.00.00 7.894.086,21 7.904.661,44D15483- 3.496.037,75 D3.485.462,52BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 0,00 43.742,42D5543- 3.017.584,78 D2.973.842,36BANCOS CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00 0,00 1.417.471,47D5416- 49.470.860,43 D48.053.388,96APLICAÇÕES SULAMERICA
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 77.626,74 98.695,27D0533- 2.274.942,86 D2.253.874,33FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

7.971.712,95 9.464.570,6058.259.425,82 56.766.568,17SubTotal D D
2. Conta Aplicação Corrente

1.1.4.1.1.09.04.01.05.00 0,00 2.458,03D25956- 2.786.338,94 D2.783.880,91ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP
1.1.4.1.1.09.04.01.06.00 181.571,48 110.961,58D25957- 1.978.493,36 D2.049.103,26APLICAÇÃO FII SOCOPA
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00 0,00 12.038,17D38229- 1.242.047,00 D1.230.008,83APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00 0,00 110.861,78D37169- 5.027.259,80 D4.916.398,02APLICAÇÕES ITAU

181.571,48 236.319,5611.034.139,10 10.979.391,02SubTotal D D
6. Conta Aplicação Vinculada

1.1.4.1.1.09.04.01.01.00 3.321.406,45 1.300.084,27D4903- 154.466.885,66 D156.488.207,84APLICAÇÃO CAIXA
1.1.4.1.1.09.04.01.04.00 0,00 600.621,34D4913- 10.358.061,73 D9.757.440,39BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS
1.1.4.1.1.09.04.04.01.00 6.402,25 181.702,00D4917- 52.466.839,72 D52.291.539,97APLICAÇÃO B. BRASIL
1.1.4.1.1.09.04.05.01.00 0,00 525.699,06D4941- 35.491.251,82 D34.965.552,76APLICAÇÃO BRADESCO
1.1.4.1.1.09.04.06.01.00 160.488,90 0,00D38444- 7.202.344,75 D7.362.833,65XP INVESTIMENTOS 80.718-1

3.488.297,60 2.608.106,67259.985.383,68 260.865.574,61SubTotal D D
Totais 12.308.996,8311.641.582,03329.278.948,60 328.611.533,80D D

RESUMO

Receita Extra-Orçamentária do Mês:
Receita Orçamentária do Mês:
Saldo Financeiro Anterior: D

338.152.931,62Total:

329.278.948,60
7.410.080,87
1.463.902,15

CONSOLIDAÇÃO PARCIALParâmetro:
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Balancete da Despesa - Geral

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI 2021
Exercício

Período de: Agosto

Poder: EXECUTIVO
12Órgão:

Unidade: FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI
GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA

12.06

Especificação
Inicial

no mês no mêsno mêsAutorizada
até mês até mês

no mês
até mêsaté mês

Dotação Créditos Anulações Empenhos Liquidação

até mês
no mês

Pagamentos Saldo

a pagar
da Dotação

Despesa Orçamentária - Sintético
até o mês anterior até o mês anterior até o mês anterior até o mês anterior até o mês anterior a pagar processado

Reservas
até o mês anterior

no mês
até mês

APOSENTADORIAS E REFORMAS
0,0042.270.023,98 0,000,00

42.060.000,00
12.892.996,52

42.050.000,00220.023,98 10.000,00
3.740.997,23

220.023,9829.157.003,48 29.157.003,48

3.1.90.01.  220.023,98
3.740.997,23

10.000,00 0,00
0,00
0,00

42.050.000,00 25.416.006,25 25.416.006,25 0,00

PENSÕES
0,005.740.000,00 0,000,00

5.740.000,00
1.504.582,46

5.740.000,000,00 0,00
501.506,77

0,004.235.417,54 4.235.417,54

3.1.90.03.  0,00
501.506,77

0,00 0,00
0,00
0,00

5.740.000,00 3.733.910,77 3.733.910,77 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00654.000,00 0,000,00

774.000,00
0,00

0,000,00 120.000,00
0,00

654.000,000,00 0,00

3.1.90.13.  0,00
0,00

120.000,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

SENTENÇAS JUDICIAIS
0,00140.000,00 0,000,00

20.000,00
0,00

124.344,99120.000,00 0,00
124.344,99

15.655,01124.344,99 124.344,99

3.1.90.91.  120.000,00
124.344,99

0,00 0,00
0,00
0,00

124.344,99 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,0010.000,00 0,000,00

20.000,00
0,00

0,000,00 10.000,00
0,00

10.000,000,00 0,00

3.1.90.92.  0,00
0,00

10.000,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,0020.000,00 0,000,00

20.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

20.000,000,00 0,00

3.1.90.93.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

COMPENSAÇÕES AO RGPS
0,0020.000,00 0,000,00

20.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

20.000,000,00 0,00

3.3.20.98.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA
0,0031.146.000,00 0,000,00

31.146.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

31.146.000,000,00 0,00

9.9.99.99.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Total da Unidade:

47.914.344,99
4.366.848,99

79.800.000,00

340.023,98
0,00

140.000,00 33.516.766,01
0,000,00

33.516.766,01
14.397.578,9880.000.023,98 4.366.848,99
32.085.678,99

340.023,98 140.000,00 0,00
0,00
0,00

47.914.344,99 29.149.917,02 29.149.917,02 0,00

Total do Órgão:

47.914.344,99
4.366.848,99

79.800.000,00

340.023,98
0,00

140.000,00 33.516.766,01
0,000,00

33.516.766,01
14.397.578,9880.000.023,98 4.366.848,99
32.085.678,99

340.023,98 140.000,00 0,00
0,00
0,00

47.914.344,99 29.149.917,02 29.149.917,02 0,00
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Balancete da Despesa - Geral

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI 2021
Exercício

Período de: Agosto
Total do Poder:

47.914.344,99
4.366.848,99

79.800.000,00

340.023,98
0,00

140.000,00 33.516.766,01
0,000,00

33.516.766,01
14.397.578,9880.000.023,98 4.366.848,99
32.085.678,99

340.023,98 140.000,00 0,00
0,00
0,00

47.914.344,99 29.149.917,02 29.149.917,02 0,00

Total do Geral:

47.914.344,99
4.366.848,99

79.800.000,00

340.023,98
0,00

140.000,00 33.516.766,01
0,000,00

33.516.766,01
14.397.578,9880.000.023,98 4.366.848,99
32.085.678,99

340.023,98 140.000,00 0,00
0,00
0,00

47.914.344,99 29.149.917,02 29.149.917,02 0,00
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Balancete da Despesa - Geral

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI 2021
Exercício

Período de: Agosto

Despesa Extra-Orçamentária
Conta Contábil-Reduzido Descrição Pago no Mês Pago Até o MêsPago Até Mês Anterior
EXTRA-ORCAMENTÁRIA
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 809.072,37 6.538.866,235.729.793,86
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143 PASSIVO CIRCULANTE 809.072,37 6.538.866,235.729.793,86
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 809.072,37 6.538.866,235.729.793,86
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559 VALORES RESTITUÍVEIS 809.072,37 6.538.866,235.729.793,86
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 809.072,37 6.538.866,235.729.793,86
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561 CONSIGNAÇÕES 809.072,37 6.504.210,215.695.137,84
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1565 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 414.699,31 3.522.927,823.108.228,51
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 4919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 414.699,31 3.522.927,823.108.228,51
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1571 PENSAO ALIMENTICIA 6.746,19 54.575,3747.829,18
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927 Pensão Alimenticia 6.746,19 54.575,3747.829,18
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 6.103,77 52.315,2446.211,47
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI 6.103,77 52.315,2446.211,47
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 381.523,10 2.874.391,782.492.868,68
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922 Emprestimo Consignado CEF 261.463,47 2.009.851,161.748.387,69
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923 Emprestimo Consignado Bradesco 118.053,27 850.031,02731.977,75
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924 Cartão BMG 2.006,36 14.509,6012.503,24
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00 34.656,0234.656,02
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 0,00 34.656,0234.656,02
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00 - 38442 Desconto Honorários Advocatícios 0,00 34.656,0234.656,02

809.072,37 6.538.866,23SubTotais 5.729.793,86
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2118 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 323.931,82 2.592.587,122.268.655,30
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2813 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 323.931,82 2.592.587,122.268.655,30
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2814 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 323.931,82 2.592.587,122.268.655,30
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2815 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 323.931,82 2.592.587,122.268.655,30
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2816 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 323.931,82 2.592.587,122.268.655,30
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 2818 REPASSE CONCEDIDO 323.931,82 2.592.587,122.268.655,30
3.5.1.1.2.02.00.08.00.00 - 37164 REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV 323.931,82 2.592.587,122.268.655,30
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Balancete da Despesa - Geral

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI 2021
Exercício

Período de: Agosto

Despesa Extra-Orçamentária
Conta Contábil-Reduzido Descrição Pago no Mês Pago Até o MêsPago Até Mês Anterior
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA

323.931,82 2.592.587,12SubTotais 2.268.655,30
Totais 1.133.004,19 9.131.453,357.998.449,16
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Balancete da Despesa - Geral

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI 2021
Exercício

Período de: Agosto
Movimento Financeiro

Código Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1. Conta Corrente

1.1.1.1.1.06.01.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS 7.894.086,21 7.904.661,44D15483- 3.496.037,75 D3.485.462,52
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 43.742,42D5543- 3.017.584,78 D2.973.842,36
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00 APLICAÇÕES SULAMERICA 0,00 1.417.471,47D5416- 49.470.860,43 D48.053.388,96
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 77.626,74 98.695,27D0533- 2.274.942,86 D2.253.874,33

7.971.712,95 9.464.570,60D58.259.425,82 56.766.568,17 DSubTotal
2. Conta Aplicação Corrente

1.1.4.1.1.09.04.01.05.00 ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP 0,00 2.458,03D25956- 2.786.338,94 D2.783.880,91
1.1.4.1.1.09.04.01.06.00 APLICAÇÃO FII SOCOPA 181.571,48 110.961,58D25957- 1.978.493,36 D2.049.103,26
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00 APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE 0,00 12.038,17D38229- 1.242.047,00 D1.230.008,83
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00 APLICAÇÕES ITAU 0,00 110.861,78D37169- 5.027.259,80 D4.916.398,02

181.571,48 236.319,56D11.034.139,10 10.979.391,02 DSubTotal
6. Conta Aplicação Vinculada

1.1.4.1.1.09.04.01.01.00 APLICAÇÃO CAIXA 3.321.406,45 1.300.084,27D4903- 154.466.885,66 D156.488.207,84
1.1.4.1.1.09.04.01.04.00 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS 0,00 600.621,34D4913- 10.358.061,73 D9.757.440,39
1.1.4.1.1.09.04.04.01.00 APLICAÇÃO B. BRASIL 6.402,25 181.702,00D4917- 52.466.839,72 D52.291.539,97
1.1.4.1.1.09.04.05.01.00 APLICAÇÃO BRADESCO 0,00 525.699,06D4941- 35.491.251,82 D34.965.552,76
1.1.4.1.1.09.04.06.01.00 XP INVESTIMENTOS 80.718-1 160.488,90 0,00D38444- 7.202.344,75 D7.362.833,65

3.488.297,60 2.608.106,67D259.985.383,68 260.865.574,61 DSubTotal
Totais 12.308.996,8311.641.582,03D329.278.948,60 328.611.533,80 D

RESUMO

Despesa Extra-Orçamentária do Mês:
Despesa Orçamentária do Mês:

Saldo Financeiro Atual: D
334.111.386,98Total:

4.366.848,99
1.133.004,19

328.611.533,80

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Página 5 de 5D4Sign 3d43aa87-6a07-4204-a758-db58390c9f1a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Balancete da Receita - Geral

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV 2021
Exercício

Mês de: Agosto
Unidade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV - AUTARQUIA

Receita Orçamentária
Código Descrição Receita Prevista Arrecadado no Anulado no Mês Total Arrecadadono Mês (c - d) Arrecadado até omês (e) Diferença p/ (+ / -)(b - e)Receita Atualizada Arrecadação até omês Anterior (f)(a) (b) (c) (d)

1.0.0.0.00.0.0.00.000 155.000,00 2.510,87 0,00 9.934,932.510,87 -145.065,07RECEITAS CORRENTES 155.000,00 7.424,06
1.3.0.0.00.0.0.00.000 95.000,00 2.510,87 0,00 9.834,922.510,87 -85.165,08RECEITA PATRIMONIAL 95.000,00 7.324,05
1.3.2.0.00.0.0.00.000 95.000,00 2.510,87 0,00 9.834,922.510,87 -85.165,08VALORES MOBILIÁRIOS 95.000,00 7.324,05
1.3.2.1.00.0.0.00.000 95.000,00 2.510,87 0,00 9.834,922.510,87 -85.165,08JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 95.000,00 7.324,05
1.3.2.1.00.0.0.00.000 95.000,00 2.510,87 0,00 9.834,922.510,87 -85.165,08JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 95.000,00 7.324,05
1.3.2.1.00.4.0.00.000 95.000,00 2.510,87 0,00 9.834,922.510,87 -85.165,08REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME 95.000,00 7.324,05
1.3.2.1.00.4.1.00.000 95.000,00 2.510,87 0,00 9.834,922.510,87 -85.165,08REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME 95.000,00 7.324,05
1.3.2.1.00.4.1.01.000 95.000,00 2.510,87 0,00 9.834,922.510,87 -85.165,08REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME 95.000,00 7.324,05
1.9.0.0.00.0.0.00.000 60.000,00 0,00 0,00 100,010,00 -59.899,99OUTRAS RECEITAS CORRENTES 60.000,00 100,01
1.9.2.0.00.0.0.00.000 60.000,00 0,00 0,00 100,010,00 -59.899,99INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 60.000,00 100,01
1.9.2.8.00.0.0.00.000 60.000,00 0,00 0,00 100,010,00 -59.899,99INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - 60.000,00 100,01
1.9.2.8.02.0.0.00.000 60.000,00 0,00 0,00 100,010,00 -59.899,99RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA 60.000,00 100,01
1.9.2.8.02.1.0.00.000 60.000,00 0,00 0,00 100,010,00 -59.899,99RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - 60.000,00 100,01

Totais 155.000,00 2.510,87 0,00 9.934,932.510,87 -145.065,07155.000,00 7.424,06
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Balancete da Receita - Geral

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV 2021
Exercício

Mês de: Agosto
Unidade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV - AUTARQUIA

Receita Extra-Orçamentária
Conta Contábil-Reduzido Descrição Arrecadado no Mês (a) Sld Arrec. no Mês (a - b)Sld Arrec. Até Mês Anterior Anulado no Mês (b)

107.610,37 16.247,362.0.0.0.0.00.00.00.00.00 16.247,361142-   PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00
107.610,37 16.247,362.1.0.0.0.00.00.00.00.00 16.247,361143-     PASSIVO CIRCULANTE 0,00
107.610,37 16.247,362.1.8.0.0.00.00.00.00.00 16.247,361539-       DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00
107.610,37 16.247,362.1.8.8.0.00.00.00.00.00 16.247,361559-         VALORES RESTITUÍVEIS 0,00
89.933,14 13.684,222.1.8.8.1.00.00.00.00.00 13.684,221560-           VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00
89.421,61 13.571,612.1.8.8.1.01.00.00.00.00 13.571,611561-             CONSIGNAÇÕES 0,00
21.973,54 3.192,762.1.8.8.1.01.02.00.00.00 3.192,761563-               CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00
21.973,54 3.192,762.1.8.8.1.01.02.02.00.00 3.192,764934-                 INSS - Servidor 0,00
49.807,60 8.151,252.1.8.8.1.01.04.00.00.00 8.151,251565-               IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00
45.955,86 7.571,532.1.8.8.1.01.04.01.00.00 7.571,534919-                 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 0,00
3.851,74 579,722.1.8.8.1.01.04.02.00.00 579,724920-                 IRRF S/ Serviços 0,00

752,72 93,042.1.8.8.1.01.13.00.00.00 93,041574-               RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00
752,72 93,042.1.8.8.1.01.13.02.00.00 93,0437139-                 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI 0,00

15.389,19 2.134,562.1.8.8.1.01.15.00.00.00 2.134,561576-               RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00
4.862,62 496,732.1.8.8.1.01.15.02.00.00 496,734922-                 Emprestimo Consignado CEF 0,00
9.766,44 1.534,302.1.8.8.1.01.15.03.00.00 1.534,304923-                 Emprestimo Consignado Bradesco 0,00

760,13 103,532.1.8.8.1.01.15.04.00.00 103,534924-                 Cartão BMG 0,00
1.498,56 0,002.1.8.8.1.01.16.00.00.00 0,001577-               RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00
1.498,56 0,002.1.8.8.1.01.16.01.00.00 0,0037140-                 Desconto Vale Transporte 0,00

511,53 112,612.1.8.8.1.03.00.00.00.00 112,611581-             DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00
511,53 112,612.1.8.8.1.03.01.00.00.00 112,611582-               DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 0,00
511,53 112,612.1.8.8.1.03.01.02.00.00 112,6138405-                 Desconto Honorários Advocatícios 0,00

17.677,23 2.563,142.1.8.8.2.00.00.00.00.00 2.563,1436232-           VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS 0,00
17.677,23 2.563,142.1.8.8.2.01.00.00.00.00 2.563,1436233-             CONSIGNAÇÕES 0,00
17.677,23 2.563,142.1.8.8.2.01.01.00.00.00 2.563,1436308-               RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00

2.271.212,96 324.494,864.0.0.0.0.00.00.00.00.00 324.494,863474-   VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00
2.271.212,96 324.494,864.5.0.0.0.00.00.00.00.00 324.494,863836-     TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00
2.271.212,96 324.494,864.5.1.0.0.00.00.00.00.00 324.494,863837-       TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00
2.271.212,96 324.494,864.5.1.1.0.00.00.00.00.00 324.494,863838-         TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00
2.271.212,96 324.494,864.5.1.1.2.00.00.00.00.00 324.494,863839-           TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO 0,00
2.271.212,96 324.494,864.5.1.1.2.02.00.00.00.00 324.494,863841-             REPASSE RECEBIDO 0,00

2.557,66 563,044.5.1.1.2.02.00.06.00.00 563,0438406-                 REPASSE RECEBIDO - PMI 0,00
2.268.655,30 323.931,824.5.1.1.2.02.00.07.00.00 323.931,8237137-                 REPASSE RECEBIDO - FUNPREI 0,00

340.742,222.378.823,33Total 340.742,22 0,00
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Balancete da Receita - Geral

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV 2021
Exercício

Mês de: Agosto
Unidade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV - AUTARQUIA

Movimento Financeiro
Código Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

0,00 0,000,00 0,00SubTotal   
1. Conta Corrente

1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 327.005,73 263.480,21D5419- 856.463,21 D919.988,73TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
327.005,73 263.480,21856.463,21 919.988,73SubTotal D D

Totais 263.480,21327.005,73856.463,21 919.988,73D D

RESUMO

Receita Extra-Orçamentária do Mês:
Receita Orçamentária do Mês:
Saldo Financeiro Anterior: D

1.199.716,30Total:

856.463,21
2.510,87

340.742,22

CONSOLIDAÇÃO PARCIALParâmetro:
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Balancete da Despesa - Geral

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV 2021
Exercício

Período de: Agosto

Poder: EXECUTIVO
12Órgão:

Unidade: AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR
GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA

12.05

Especificação
Inicial

no mês no mêsno mêsAutorizada
até mês até mês

no mês
até mêsaté mês

Dotação Créditos Anulações Empenhos Liquidação

até mês
no mês

Pagamentos Saldo

a pagar
da Dotação

Despesa Orçamentária - Sintético
até o mês anterior até o mês anterior até o mês anterior até o mês anterior até o mês anterior a pagar processado

Reservas
até o mês anterior

no mês
até mês

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,0020.000,00 0,000,00

20.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

20.000,000,00 0,00

3.1.90.04.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0,001.900.000,00 0,000,00

2.000.000,00
984.599,42

1.800.000,000,00 100.000,00
101.347,44

100.000,00815.400,58 815.400,58

3.1.90.11.  0,00
101.347,44

100.000,00 0,00
0,00
0,00

1.800.000,00 714.053,14 714.053,14 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00111.000,00 0,000,00

110.000,00
36.953,56

110.034,241.000,00 0,00
9.304,83

965,7673.080,68 73.080,68

3.1.90.13.  1.000,00
9.304,83

0,00 0,00
0,00
0,00

110.034,24 63.775,85 63.775,85 0,00

SENTENÇAS JUDICIAIS
0,0010.000,00 0,000,00

10.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

10.000,000,00 0,00

3.1.90.91.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,0020.000,00 0,000,00

20.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

20.000,000,00 0,00

3.1.90.92.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,0050.000,00 0,000,00

50.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

50.000,000,00 0,00

3.1.90.93.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00151.000,00 0,000,00

151.000,00
108.827,17

151.000,000,00 0,00
12.229,84

0,0048.287,75 42.172,83

3.1.91.13.  0,00
6.114,92

0,00 0,00
0,00
0,00

151.000,00 36.057,91 36.057,91 6.114,92

DIÁRIAS - CIVIL
0,0060.000,00 14.040,000,00

110.000,00
0,00

28.360,000,00 50.000,00
14.040,00

31.640,0028.360,00 28.360,00

3.3.90.14.  0,00
14.040,00

50.000,00 0,00
0,00
0,00

14.320,00 14.320,00 14.320,00 0,00

MATERIAL DE CONSUMO
0,0070.000,00 778,160,00

70.000,00
10.257,76

17.863,400,00 0,00
778,16

52.136,607.605,64 7.605,64

3.3.90.30.  0,00
1.120,30

0,00 0,00
0,00
0,00

17.085,24 6.827,48 6.485,34 0,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,0060.000,00 0,000,00

110.000,00
28.960,85

40.000,000,00 50.000,00
9.353,65

20.000,0020.392,80 11.039,15

3.3.90.33.  0,00
0,00

50.000,00 0,00
0,00
0,00

40.000,00 11.039,15 11.039,15 9.353,65
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Balancete da Despesa - Geral

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV 2021
Exercício

Período de: Agosto
SERVIÇOS DE CONSULTORIA

0,00120.000,00 0,000,00
120.000,00

40.627,85
103.756,840,00 0,00

3.125,57
16.243,1663.128,99 63.128,99

3.3.90.35.  0,00
8.125,57

0,00 0,00
0,00
0,00

103.756,84 60.003,42 55.003,42 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0,00160.000,00 1.100,000,00

160.000,00
55.793,94

140.932,090,00 0,00
13.698,33

19.067,9186.118,91 85.138,15

3.3.90.36.  0,00
12.717,57

0,00 0,00
0,00
0,00

139.832,09 72.420,58 72.420,58 980,76

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00450.000,00 32.545,000,00

260.000,00
172.263,47

333.877,05190.000,00 0,00
40.913,01

116.122,95171.373,58 161.613,58

3.3.90.39.  190.000,00
33.109,99

0,00 0,00
0,00
0,00

301.332,05 130.460,57 128.503,59 9.760,00

AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO
0,0050.000,00 0,000,00

50.000,00
4.040,00

8.000,000,00 0,00
700,00

42.000,004.060,00 3.960,00

3.3.90.46.  0,00
600,00

0,00 0,00
0,00
0,00

8.000,00 3.360,00 3.360,00 100,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
0,00900.000,00 0,000,00

900.000,00
20.467,88

800.507,300,00 0,00
76.867,11

99.492,70780.039,42 780.039,42

3.3.90.47.  0,00
76.867,11

0,00 0,00
0,00
0,00

800.507,30 703.172,31 703.172,31 0,00

AUXÍLIO - TRANSPORTE
0,0030.000,00 0,000,00

30.000,00
8.911,65

18.200,000,00 0,00
1.050,00

11.800,009.438,35 9.288,35

3.3.90.49.  0,00
900,00

0,00 0,00
0,00
0,00

18.200,00 8.388,35 8.388,35 150,00

SENTENÇAS JUDICIAIS
0,0010.000,00 0,000,00

10.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

10.000,000,00 0,00

3.3.90.91.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,0020.000,00 0,000,00

20.000,00
258,00

516,000,00 0,00
0,00

19.484,00258,00 258,00

3.3.90.92.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

516,00 258,00 258,00 0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,0010.000,00 0,000,00

10.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

10.000,000,00 0,00

3.3.90.93.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES
0,0050.000,00 0,000,00

50.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

50.000,000,00 0,00

4.4.90.51.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,0060.000,00 0,000,00

50.000,00
15.584,00

30.061,9010.000,00 0,00
15.584,00

29.938,1030.061,90 14.477,90

4.4.90.52.  10.000,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

30.061,90 14.477,90 14.477,90 15.584,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0,0049.000,00 0,000,00

50.000,00
0,00

0,000,00 1.000,00
0,00

49.000,000,00 0,00

4.4.90.61.  0,00
0,00

1.000,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
0,0010.000,00 0,000,00

10.000,00
0,00

0,000,00 0,00
0,00

10.000,000,00 0,00

4.6.90.71.  0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Total da Unidade:

3.583.108,82
264.247,73

4.371.000,00

201.000,00
0,00

201.000,00 2.095.563,27
48.463,160,00

2.137.606,60
1.487.545,554.371.000,00 298.991,94

787.891,18

201.000,00 201.000,00 0,00
0,00
0,00

3.534.645,66 1.838.614,66 1.831.315,54 42.043,33
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Balancete da Despesa - Geral

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV 2021
Exercício

Período de: Agosto
Total do Órgão:

3.583.108,82
264.247,73

4.371.000,00

201.000,00
0,00

201.000,00 2.095.563,27
48.463,160,00

2.137.606,60
1.487.545,554.371.000,00 298.991,94

787.891,18

201.000,00 201.000,00 0,00
0,00
0,00

3.534.645,66 1.838.614,66 1.831.315,54 42.043,33

Total do Poder:

3.583.108,82
264.247,73

4.371.000,00

201.000,00
0,00

201.000,00 2.095.563,27
48.463,160,00

2.137.606,60
1.487.545,554.371.000,00 298.991,94

787.891,18

201.000,00 201.000,00 0,00
0,00
0,00

3.534.645,66 1.838.614,66 1.831.315,54 42.043,33

Total do Geral:

3.583.108,82
264.247,73

4.371.000,00

201.000,00
0,00

201.000,00 2.095.563,27
48.463,160,00

2.137.606,60
1.487.545,554.371.000,00 298.991,94

787.891,18

201.000,00 201.000,00 0,00
0,00
0,00

3.534.645,66 1.838.614,66 1.831.315,54 42.043,33
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Balancete da Despesa - Geral

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV 2021
Exercício

Período de: Agosto

Despesa Extra-Orçamentária
Conta Contábil-Reduzido Descrição Pago no Mês Pago Até o MêsPago Até Mês Anterior
EXTRA-ORCAMENTÁRIA
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 15.479,84 123.588,42108.108,58
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143 PASSIVO CIRCULANTE 15.479,84 123.588,42108.108,58
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 15.479,84 123.588,42108.108,58
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559 VALORES RESTITUÍVEIS 15.479,84 123.588,42108.108,58
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 12.916,70 105.911,1892.994,48
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561 CONSIGNAÇÕES 12.804,09 105.399,6592.595,56
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1563 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 3.347,32 24.911,8921.564,57
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 - 4934 INSS - Servidor 3.347,32 24.911,8921.564,57
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1565 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 7.031,24 63.615,7156.584,47
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 4919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 6.451,52 59.763,9753.312,45
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00 - 4920 IRRF S/ Serviços 579,72 3.851,743.272,02
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 93,04 788,40695,36
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 37139 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI 93,04 788,40695,36
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.332,49 16.083,6513.751,16
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922 Emprestimo Consignado CEF 694,66 5.557,284.862,62
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923 Emprestimo Consignado Bradesco 1.534,30 9.766,448.232,14
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924 Cartão BMG 103,53 759,93656,40
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS 112,61 511,53398,92
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 112,61 511,53398,92
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00 - 38405 Desconto Honorários Advocatícios 112,61 511,53398,92
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS 2.563,14 17.677,2415.114,10
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 36233 CONSIGNAÇÕES 2.563,14 17.677,2415.114,10
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - 36308 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.563,14 17.677,2415.114,10

15.479,84 123.588,42SubTotais 108.108,58
RESTOS A PAGAR
2020 0,00 20.930,4820.930,48

0,00 20.930,48SubTotais 20.930,48
Totais 15.479,84 144.518,90129.039,06
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Balancete da Despesa - Geral

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV 2021
Exercício

Período de: Agosto
Movimento Financeiro

Código Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1. Conta Corrente

1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 327.005,73 263.480,21D5419- 856.463,21 D919.988,73
327.005,73 263.480,21D856.463,21 919.988,73 DSubTotal

Totais 263.480,21327.005,73D856.463,21 919.988,73 D

RESUMO

Despesa Extra-Orçamentária do Mês:
Despesa Orçamentária do Mês:

Saldo Financeiro Atual: D
1.199.716,30Total:

264.247,73
15.479,84

919.988,73

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
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 01 – Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento
da Política de Investimento - Agosto/2021;

 02 – Proposta de Alocação para Outubro/2021;

 03 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de
Investimento;

 04 – Resultado da Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL
– FIP MULTIESTRATÉGIA - CNPJ Nº 12.312.767/0001-35;

 05 – Atualização Sobre o Processo de Certificação do Pró-Gestão;

 06 – Definição dos Critérios nos Relatórios Produzidos pelo Controle
Interno do RPPS (Pró-Gestão);

 07 – Exigências da Portaria Nº 9.907, de 14 de abril de 2020;

 07. 1 – Cursos para as Certificações Vigentes; e

 08 – Prestação de Contas de Agosto/2021 – Diretoria Administrativa e
Financeira e Presidente.
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INSTITUIÇÃO CNPJ PRESTADOR CATEGORIA

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 01.522.368/0001-82
Administrador / 

Custodiante
Art. 15

BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT BRASIL LTDA

02.562.663/0001-25 Gestor
Demais Adm. e 

Gestor

MAGNA - AGENTE AUTONOMO DE 
INVESTIMENTOS S/S LTDA

13.426.885/0001-37 Distribuidor Distribuidor

SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA 
PAULISTA S/A*

62.285.390/0001-40
Administrador / 

Gestor 
Demais Adm. e 

Gestor

* Instituição suspensa, pois não enviou a documentação necessária. Atualmente é exigido que o

credenciamento seja realizado a cada 12 meses mesmo em caso de fundos estressados que não
receberão mais aporte dos RPPS´s.
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 O IpojucaPrev continua no aguardo do
Relatório de Pré-auditoria que será enviado
pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil
– ICQ Brasil.

 Pré-auditoria aconteceu nos dias 08 e 09 de
Setembro de 2021

 O Grupo de Trabalho do Pró-Gestão se
encontra em contato com a ICQ.
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Itens atendidos: 
3.1.1. Mapeamento; 
3.1.2. Manualização;
3.1.5.Política de Segurança da Informação;
3.1.6 Gestão e Controle da Base de Dados.
3.2.1. Relatório de Governança;
3.2.2. Planejamento; 
3.2.3. Relatório de Gestão Atuarial;
3.2.4. Código de Ética;
3.2.6. Política de Investimentos; 
3.2.5. Políticas Previdenciárias de 
Saúde;
3.2.7. Comitê de Investimentos;

Dimensão Requisitos Gerais e Obrigatórios 

Atendidos QTD mínima Total de 

Requisitos do 

Pró-Gestão

Controle Interno 5 3  

(por dimensão)

6

Governança 

Corporativa

15 8 

(por dimensão)

16

Educação 

Previdenciária

2 1 

(por dimensão)

2

Total 22 19 

(do total exigido)

24

3.2.9. Alçadas;
3.2.10. Segregação de atividades; 
3.2.11. Ouvidoria;
3.2.12. Diretoria Executiva

3.2.13. Conselho Fiscal;
3.2.14. Conselho Deliberativo;
3.2.15. Mandato, representação e 
recondução;
3.2.16. Gestão de Pessoas; 
3.3.1. Plano de ação de capacitação; e
3.3.2. Ações de diálogo com segurados e 
sociedade.
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Dimensão

Requisitos

não 

atendidos  

Requisitos Gerais e Obrigatórios

Requisitos 

Gerais 

Requisitos 

Obrigatórios 

Controle Interno 1
-

3.1.4 Controle Interno

Governança 

Corporativa
1

-
3.2.8 Transparência 

Educação 

previdenciária
- - -

Total 2 -
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 Providências tomadas para cada item

 3.1.4. - Controle Interno : Atuando de forma conjunta com a CGM, atualmente estamos em processo

de adequação para o desenvolvimento e implementação da periodicidade das ações de controle interno

a serem realizadas semestralmente pela CGM. Na última reunião realizada entre a CGM e o IpojucaPrev

no dia 16 de agosto de 2021 ficou acordado como serão os processos de auditoria de controle.

 3.1.6. - Gestão e Controle da Base de Dados: Os documentos de comprovação para o atendimento da

exigência foram solicitados para o Presidente Executivo por meio da CI 02 do dia 26 de julho de 2021

do Grupo de Trabalho do Pró-Gestão.

 3.2.8. - Transparência: Faltando:

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, entretanto o
extrato de conformidade para emissão já foi emitido.

Relatórios de controle interno - este se encontra em fase de elaboração.

 3.2.15. - Mandato, representação e recondução: Para uma melhor adequação deste item um

Anteprojeto de Lei foi enviado para o Poder Executivo.

 3.3.2. - Ações de diálogo com segurados e sociedade: Para atendimento geral deste item falta:

Seminário dirigido aos segurados, com conhecimentos básicos sobre as regras de acesso aos benefícios
previdenciários.
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 Conforme exposto pelo Manual do Pró-Gestão RPPS em sua versão 3.2
aprovada na reunião da Comissão de Credenciamento e Avaliação dos
dias 16/12/2020 e 04/03/2021 e pela portaria SPREV nº 3.030, de 15
de março de 2021, publicada no DOU nº 51, de 17/03/2021, com
vigência a partir do dia 1º de abril de 2021.

 “O Conselho Deliberativo do RPPS deverá definir os critérios que serão
observados nos relatórios produzidos pelo controle interno do RPPS, que
permitam aferir a sua qualidade, relacionados à abrangência dos
assuntos a serem objeto de verificação, bem como a sua funcionalidade,
repercussão e alcance.”

 Nível II: Existência na estrutura organizacional do ente federativo, de
área comum de controle interno que atenda ao RPPS, com emissão de
relatório semestral que ateste a conformidade das áreas mapeadas e
manualizadas e de todas as ações atendidas na auditoria de certificação,
bem como acompanhar as providências adotadas pelo RPPS para
implementar as ações não atendidas. Deverão ser capacitados pelo
menos 2 (dois) servidores do ente.
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 Áreas mapeadas e manualizadas:

 Referentes à procuradoria Geral do IpojucaPrev: 

Concessão de aposentadorias; 

Concessão de pensão;

Revisão de aposentadoria e

Revisão de pensão.

 Referente à Diretoria Administrativa e Financeira:

Gestão da folha de pagamento dos benefícios;

Procedimentos para criação de cópias de segurança e

Controle de acesso físico e lógico.

 Referente à Diretoria de Investimentos:

Elaboração e aprovação da política de investimentos;

Credenciamento das instituições e fundos de investimento;

Fechamento da carteira e autorização para aplicação e resgate (APR)

Movimentação da carteira.

 Ações atendidas na auditoria de certificação, bem como acompanhar as providências
adotadas pelo RPPS para implementar as ações não atendidas.
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 Art. 4º 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. 8º-B 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.
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ANDERSON JOFRE  GOMES DA SILVA TITULAR CPA -20

MOISES BARBOSA CAMPOS SUPLENTE EM ANDAMENTO

PAULA DEIZE GOMES DO NASCIMENTO TITULAR 

MARIA DE LOURDES C. MUNIZ DE SOUZA SUPLENTE CGRPPS

MARCOS BASTOS LINS TITULAR CGRPPS

JOALDO JOSÉ DA SILVA SUPLENTE CGRPPS

ADRIANO MARQUES DE ASSIS GUERRA TITULAR EM ANDAMENTO

MARCELO RICARDO DE SANTANA SUPLENTE EM ANDAMENTO

RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA TITULAR 

JOSÉ RICARDO CURATO SUPLENTE

JOSÉ MARCELO DE OLIVEIRA TITULAR JUSTIFICADO
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COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

NOME MEMBRO CERTIFICAÇÃO

TACYTO THEMYSTOCLES MORAIS DE AZEVEDO TITULAR CPA -10
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AGRINALDO ARAÚJO JÚNIOR TITULAR CGRPPS
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MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA TITULAR CEA

VANUSA SOUZA NASCIMENTO SUPLENTE EM ANDAMENTO

ALINE MELO DE FREITAS 
TITULAR 

CGRPPS

ALBÉRICO HENRIQUE DOS SANTOS 
SUPLENTE

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA
TITULAR 

CGRPPS
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GABRIELA FARIAS GOMES BEZERRA VERA SUPLENTE CGRPPS

SEVERINO PAULO DA FONSECA TITULAR 

EDNALDO JUSTINO DOS SANTOS SUPLENTE

SEVERINO GONÇALVES DE ASSIS GUERRA TITULAR 
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