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ATA N° 10/2021 – Comitê de Investimentos 

 

Ata da 10ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 2021, realizada no dia 27 de outubro de 

2021; 

 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas foi realizada por meio 

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

join/19%3ameeting_MjdmZjZkZWYtYmE3OS00OTkzLTgyMDAtOTIzZmZhMDlhMTZi%40thread.v2/0?context

=%7b%22Tid%22%3a%22f74a50fa-43bc-4866-80eded7ca5f2e3e2%22%2c%2 2Oid%22%3a%22 e76969b1-

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

colegiados do IpojucaPrev, a décima reunião ordinária do Comitê de Investimentos do ano de dois mil e vinte 

e um.  A reunião foi realizada de forma híbrida, tendo em vista as novas medidas de convívio com o retorno 

gradual das atividades sociais e econômicas com a permissão da 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 06 de fevereiro de 2020. 

 

Desta forma participaram da reunião:  

 

Matheus Crisóstomo e Venância Carneiro, representantes da empresa Lema Economia & Finanças; o 

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

suplentes do Conselho Deliberativo: Moisés Barbosa Campos, Paula Deize Gomes Do Nascimento, Joaldo 

José da Silva e Ricardo Marlon de Oliveira Pereira; 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, 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; 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; a Servidora do IpojucaPrev, Eloisa Barroso e o 

Superintendente de Serviços Administrativos e Previdenciários, Gercino Miranda. 

 

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. 
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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. A reunião teve como 

objetivos principais 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 - 

Setembro/2021; 

02 – Proposta de Alocação para Novembro/2021; 

03 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento; 

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

05 - Resultado do Prêmio Destaque Brasil de Investimentos e Demais Premiações;  

06 – 1° Seminário de Educação Previdenciária e Financeira do IpojucaPrev;  

07 – Certificação dos Órgãos Colegiados;  

08 – Prestação de Contas de Setembro/2021 – Diretoria Administrativa e Financeira;  

09 – Alterações Legislativas Decorrentes da Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 

2019 e Demais Adequações. 

 

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. Além disso, o Diretor evidenciou a necessidade de alteração da 

ordem das pautas, justificando o fato da reunião iniciar com a penúltima e última, tendo em vista a relevância 

dos assuntos expostos e a necessidade de explicá-los com maiores detalhes.  

 

09 – Alterações Legislativas Decorrentes da Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 

2019 e Demais Adequações e 10 - Prestação de Contas do Presidente Executivo do IpojucaPrev: O Sr. 

Helton Ferreira expôs para os membros dos órgãos colegiados que a Procuradoria Jurídica do IpojucaPrev 

elaborou alguns projetos de leis, como: os que visam adequar a legislação municipal vigente com a Emenda 

Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019 e demais projetos que possuem o objetivo de  atualização 

legislativa, o qual foi solicitado pelos membros dos órgãos colegiados que enfatizam a necessidade de um 

ajuste na Lei n° 1.487, de 20 de março de 2008 e suas posteriores alterações. Ademais, a EC n° 103/2019 

trouxe algumas mudanças significativas e uma apresentação com o comparativo da legislação atual, diante 

da Lei n° 1442/2006, e o que consta até o momento no projeto enviado ao Poder Executivo foi explicado na 

reunião. Além disso, o Presidente Executivo do IpojucaPrev  também evidenciou que reuniões estão sendo 

realizadas com a Procuradoria Geral do Município do Ipojuca, a representante do Poder Executivo e os 

representantes do Poder Legislativo para expor as necessidades vigentes e cumprir os prazos estimados na 

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

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

Crisóstomo da empresa Lema Economia & Finanças. 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. Expondo o cenário internacional, nos EUA (Estados Unidos da América) a atenção manteve-se 

para o FED (Federal Reserve System) que sinalizou ao decorrer do mês que visa reduzir o incentivo na 

economia por meio da compra de ativos, mas sem indicar em qual momento consolidará a ação, a atividade 

foi influenciada pela percepção atual da maioria  dos seus membros de um aumento na taxa de juros do país 

ainda para 2022.  Na China o cenário é de instabilidade, após a empresa Evergrande, maior incorporadora do 

país, informar o risco de não poder honrar seus credores, atualmente a empresa possui uma dívida total 

estimada de US$ 300 bilhões. Além disso, o país também passa por uma crise energética influenciada pela 

falta de carvão, que é sua principal fonte de energia. Diante desses e demais fatores, os analistas diminuíram 

a projeção de crescimento da China, de 8,2% para 7,7% no ano de 2021. Na Europa, a inflação anual 

avançou 3,4% em setembro, nível mais elevado desde 2008. O continente também passa por uma crise 

energética, motivado pelo gás natural que passa por aumentos significados de preço. Já no cenário nacional, 

o IPCA (Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo) em setembro teve uma elevação de 1,16% 

acumulando no ano 6,90% e 10,25% nos últimos 12 meses, o que mais impactou o índice foi o preço da 

energia elétrica em virtude da escassez hídrica no Brasil que vigora ainda em setembro. Ademais, o Copom 

(Comitê de Política Monetária) decidiu elevar a taxa Selic de 5,25% para 6,25% e deixou clara a intenção de 

aumentar ainda mais nas próximas reuniões do Comitê. Alguns estudos estimam que a taxa possa chegar a 

9,25% no final de 2021. Os membros do Copom ressaltaram que a recente reversão nos preços das 

commodities pode aliviar a trajetória de inflação abaixo do cenário básico. Contudo, novas medidas fiscais 

expansionistas, que piorem a trajetória fiscal, podem elevar o prêmio de risco do país, causando, assim, viés 

de alta no balanço de riscos, fomentando trajetórias para a inflação acima do projetado no horizonte relevante 

para a política monetária. O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) de julho subiu 0,06%, 

sendo influenciado pelo setor do varejo que registrou um avanço de 1,1% contra a estimativa de 0,6%. O 

Ibovespa recuou 6,57% em setembro devido às políticas monetárias contracionistas, tanto no cenário 

nacional quanto internacional, e o aumento dos riscos para o crescimento mundial. Os índices de renda fixa 

de maior duration seguem pressionados pela abertura da curva de juros resultante do enxugamento da 

liquidez global e da deterioração do risco-Brasil. O Global BDRX acumulou rentabilidade negativa em 

setembro devido à queda das bolsas de valores internacionais. Ademais, os índices de destaque foram o 

IDKA IPCA 2A e o IMA-B 5, que ficaram em linha com a meta atuarial. 

 

Depois do cenário econômico, foi apresentada a carteira no mês de setembro, a posição dos investimentos, 

sua disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo no final de setembro, a participação do fundo 

previdenciário sobre o total das aplicações dos fundos 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 
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enquadramento de acordo com as Resoluções CMN 3.922/4.392/4.604/4.965 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 setembro, 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 mensal da carteira do FUNPREI de - 

1,18% e da meta atuarial de 1,61%. Também foram apresentados os dados e gráficos de comparação entre a 

rentabilidade anual da carteira do FUNPREI que finalizou o mês de setembro com um desempenho 

acumulado no ano de -0,79% contra a meta atuarial de 11,19%. Além disso, também foi demonstrada a 

evolução patrimonial no período de janeiro de 2019 até setembro de 2021 e as aplicações e resgates que 

foram realizados no mês de setembro 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 será encaminhado para deliberação do Conselho Deliberativo e do Conselho 

Fiscal. 

 

02 – Proposta de Alocação para Novembro/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 propostas de alterações na carteira. Ressaltamos que o estudo de alocação tomou 

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

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

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

 

RESGATES 

CNPJ FUNDO VALOR ENQUADRAMENTO 

30.036.235/0001-02 
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI 

MULTI LP 
R$ 5.000.000,00 Artigo 8º, Inciso III  

- REPASSE PREVIDENCIÁRIO R$ 1.800.000,00 
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APLICAÇÕES 

CNPJ TÍTULOS PÚBLICOS VALOR ENQUADRAMENTO 

- NTN-B 2026 R$ 250.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- NTN-B 2030 R$ 800.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- 
NTN-B 2035 R$ 900.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- NTN-B 2040 R$ 1.000.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- NTN-B 2045 R$ 1.000.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- NTN-B 2050 R$ 650.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- NTN-B 2055 R$ 2.200.000,00 Art 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

 

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

foi de comprar NTN-B, motivação originada pela recente abertura da curva de juros e demais fatos 

econômicos expostos anteriormente quando foi explanado o panorama econômico nacional e internacional e 

suas perspectivas para o futuro,  além de estar em conformidade com o que foi previsto no ALM, a proposta 

protege a carteira da recente alta nas projeções de inflação. A justificativa para a proposta de resgate do 

Fundo CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI LP foi devido aos fatores que impulsionaram a bolsa 

americana em 2021, como retomada das atividades, resultados expressivos das empresas listadas na bolsa, 

estímulos fiscais e monetários e otimismo com o nível de vacinação, não serão replicados em 2022. Diante 

da alta expressiva deste ano, enxergamos pouco espaço para valorização de fundos que investem apenas no 

mercado americano. Além disso, o fundo conta com hedge cambial, fazendo com que não sofra impacto da 

variação do dólar, que mesmo estando em patamares bastante elevados, serve de proteção para a carteira 

por conta da correlação negativa com os demais ativos nacionais. A proposta foi aceita pela unanimidade dos 

membros do Comitê de Investimentos presentes e seguirá para análise do Conselho Deliberativo e do 

Conselho Fiscal.  

 

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 alcancem o percentual de 

100% da meta atuarial do ano de 2021. Nesse caso, poderiam ser feitas as movimentações conforme quadro 

abaixo:  

RESGATES 

CNPJ FUNDO VALOR ENQUADRAMENTO 

30.036.235/0001-02 
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI 

MULTI LP 
Resgate Total  Artigo 8º, Inciso III  

 

APLICAÇÕES 

CNPJ TÍTULOS PÚBLICOS VALOR ENQUADRAMENTO 

- NTN-B 2026 R$ 300.000,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' 
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- NTN-B 2030 R$ 1.000.000,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- 
NTN-B 2035 R$ 1.000.000,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- NTN-B 2040 R$ 1.500.000,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- NTN-B 2045 R$ 1.500.000,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- NTN-B 2050 R$ 850.000,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

- NTN-B 2055 R$ 2.804.498,88 Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' 

  

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 n° 

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, além disso, 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 o resgate for efetivado, podendo a Autarquia resgatar o investimento e obtendo uma 

rentabilidade mais baixa ou mais alta que a previamente acordada. 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. O gatilho para compra direta de Título Público 

Federal foi aceita pela unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos presentes e seguirá para 

análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

 

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 outubro 

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

fundos, para análise dos Órgãos Colegiados: 

 

CNPJ INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO CATEGORIA 

00.066.670/0001-00 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 
VALORES MOBILIARIOS LTDA 

ADMINISTRADOR  ART. 15  
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68.622.174/0001-20 ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS 
LTDA. 

GESTOR  
DEMAIS ADM. E 

GESTOR  

17.203.539/0001-40 GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO 
LTDA 

DISTRIBUIDOR  DISTRIBUIDOR  

  

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

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

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

análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

 

04 – Atualização Sobre o Processo de Certificação do Pró-Gestão: De acordo com o que vem sendo 

informado nas reuniões, a pré-auditoria para a certificação do Pró-Gestão da Autarquia com a análise 

documental aconteceu nos dias 08 e 09 de setembro de 2021. Entretanto, o IpojucaPrev continua no aguardo 

do Relatório de Pré-auditoria, pois o documento ainda não foi enviado pelo Instituto de Certificação Qualidade 

Brasil – ICQ Brasil, o Grupo de Trabalho do Pró-Gestão encontra-se em contato com a ICQ e solicitando o 

relatório. Ademais, por solicitação da ICQ Brasil a auditoria de certificação foi reagendada para os dias 18 e 

19 de novembro de 2021. 

 

05 - Resultado do Prêmio Destaque Brasil de Investimentos e Demais Premiações: O Diretor de 

Investimentos informou aos conselheiros e membros do Comitê de Investimentos que o IpojucaPrev ficou em 

primeiro lugar no Prêmio Destaque Brasil de Investimentos - Edição 2021 na categoria 2: de 1.000 a 5.000 

servidores ativos, promovido pela ABIPEM, de acordo com o resultado final divulgado através da Resolução 

nº 05/2021 da Associação. Além disso, foi informado sobre a importância desse tipo de prêmio, como forma 

de indicar que a gestão dos investimentos do Ipojucaprev vem sendo feita de maneira profissional e 

colegiada, através da importante colaboração da Diretoria de Investimentos, com o auxílio da consultoria 

contratada e dos conselheiros, além dos membros do Comitê de Investimentos e gestores. Ademais, também 

foi informado que o IpojucaPrev ficou em nono lugar no  Premio Destaque Brasil de Responsabilidade 

Previdenciária da ABIPEM – Edição 2021 no grupo 2 – categoria 4: de 6.000 a 2.001 servidores ativos e no 

12º Prêmio ANEPREM de Boas Práticas de Gestão Previdenciária na categoria de médio porte: de 2.001 a 

5.000 segurados, originado pela ANEPREM (Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados 

e Municípios). 

 

06 – 1° Seminário de Educação Previdenciária e Financeira do IpojucaPrev: 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, é necessário que a 

Autarquia realize um seminário dirigido aos segurados, com conhecimentos básicos sobre as regras de 

acesso aos benefícios previdenciários. Dessa forma, atendendo ao requisito do Pró-Gestão e de acordo com 

o plano de ação do IpojucaPrev que já havia previsto a ação, todos os membros dos órgãos colegiados foram 
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convidados para o 1° Seminário de Educação Previdenciária e Financeira do IpojucaPrev que será realizado 

no dia 27 de outubro de 2021, às 14h e transmitido pelo canal do IpojucaPrev no Youtube. O seminário 

contará com a participação do Sr. Helton Ferreira que explicará sobre o Regime de Previdência do Município 

do Ipojuca e o acesso aos benefícios previdenciários e o Sr. Gustavo Leite da empresa Lema Economia & 

Finanças que explanará sobre o tema: Educação e Tranquilidade Financeira.  

 

07 – Certificação dos Órgãos Colegiados: Foi salientado novamente aos membros dos órgãos colegiados, 

as exigências regulamentadas pela Portaria n° 9.907, de 14 de Abril de 2020, 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, a comprovação 

de certificação.  

 

Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma observação dos presentes, o 

Diretor Marcelo Marinheiro agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

 

Os anexos pertencentes da ata são: 

 

01. Relatório Analítico de Investimentos – setembro de 2021; 

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

03. Apresentação dos resultados de setembro de 2021;  

04. Proposta de alocação para novembro de 2021; 

05. Resolução 05/2021 da Associação Brasileira de Previdência Estadual e Municipal - ABIPEM;  

06. Apresentação da Diretoria de Investimentos. 

 

 

 Composição Do Comitê De Investimentos 

Nome Matrícula Membro 

Tacyto Themystocles Morais De Azevedo 69724 Titular 

Anderson Jofre Gomes Da Silva 66615/1 Suplente 

Agrinaldo Araújo Júnior 67185 Titular 

Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza 1081/1 Suplente 

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro Da Silva 66614/1 Titular 

Vanusa Souza Nascimento 66613/1 Suplente 

Aline Melo De Freitas 1286/1 Titular 

Albérico Henrique Dos Santos 1276/1 Suplente 

Helton Carlos De Albuquerque Ferreira 71917/3 Titular 

Diego Sostenes Da Costa 66997/1 Suplente 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA 

A Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev

fevereiro de 2015, e tem como finalidade a

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

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

previdenciárias; 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 FUNPRE

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 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; Res

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, Conse

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 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. 

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 Reg

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

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.  

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 

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

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

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

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, Conse

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 d

(alterado pelo Decreto nº 269/2016) 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 

anto 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 

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 

arrecadar e gerir os recursos e 

fundos do FUNPREI; 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 

rá: 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 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 

anto 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 

2º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 269/2016). A 

designou os membros titulares e suplentes para o mandato de 03 

sando 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 atos feito

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

aposentados ou pensionistas que possuem relação com o RPPS 

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

Investimento vigente. Detalhando os ativos da certeira, inclusive quanto aos indicadores de des

contexto econômico, político e social interno e externo, 

lista de instituições financeiras credenciadas a receber aportes

e 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 13/09/2025 
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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

O Fed sinalizou que irá reduzir o seu programa de compra de ativos, mas sem indicar em que momento 

fará isso. A maioria dos membros prevê o primeiro aumento nas taxas de juros acontecendo já em 2022 ante 

discurso anterior de elevação apenas em 2023. O comitê re

depender do nível da atividade econômica.

O cenário chinês trouxe forte volatilidade e desempenho negativo para os ativos financeiros a nível 

mundial. O sistema financeiro passou por forte instabilidade após a 

passar por risco de calote depois de deixar de pagar cupom de dívida de US$ 83,5 milhões para os credores.

A China também passa por crise energética que chegou a afetar algumas regiões do país. A falta de 

carvão, que ainda é a principal fonte de energia da economia chinesa, resultou em apagões e paralisação de 

fábricas. Diante disto, analistas cortaram a projeção de crescimento econômico do país de 8,2% para 7,7% em 

2021. 

Na Europa, a inflação na base anual avançou p

continente também passa por crise energética após o preço do gás natural disparar mais de 100% devido ao 

aumento da procura pelo insumo, resultante da reabertura econômica e da produção de energia eóli

abaixo do esperado. Com a chegada do inverno, a expectativa é de maior pressão nos preços da energia 

elétrica. 

 

3.2. CENÁRIO NACIONAL 

 O IPCA de setembro teve elevação de 1,16% frente a 0,86% em agosto. O índice já acumula 6,90% em 

2021 e 10,25% nos últimos 12 meses. Os grupos que mais impactaram no resultado foram alimentação e 

bebidas (1,02%), habitação (0,68%) e transportes (1,82%). Novamente a energia elétrica foi o que mais impactou 

o índice, com alta de 6,47%, em virtude da bandeira e

preço dos combustíveis também influenciou negativamente, com as altas da gasolina (2,32%), do etanol (3,79%) 

e óleo diesel (0,67%). 

 O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu elevar a Selic de 5,25% 

na próxima reunião deve haver um novo aumento de 1 p.p. Os analistas do mercado estimam que a taxa deve 

encerrar 2021 entre 8,5% e 9,25%. Os membros do Copom ressaltaram que a recente reversão nos preços das 

commodities pode aliviar a trajetória de inflação abaixo do cenário básico. Contudo, novas medidas fiscais 

expansionistas, que piorem a trajetória fiscal, podem elevar o prêmio de risco do país, causando, assim, viés de 

alta no balanço de riscos, fomentando trajetórias para a

a política monetária. 

 O IBC-Br de julho subiu 0,6% ante expectativa

ampliado que teve expansão de 1,1% frente à contração esperada de 0,6%. A indústria foi o único setor que 
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emanadas pela Secretaria de Previdência – SPREV do Ministério da Economia – ME e, a cada dia, tentamos 

overnança para que alcancemos a excelência planejada e projetada. 

CENÁRIO MACROECONÔMICO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA 

CENÁRIO INTERNACIONAL 

sinalizou que irá reduzir o seu programa de compra de ativos, mas sem indicar em que momento 

fará isso. A maioria dos membros prevê o primeiro aumento nas taxas de juros acontecendo já em 2022 ante 

discurso anterior de elevação apenas em 2023. O comitê ressalta que a decisão de retirar estímulos vai 

depender do nível da atividade econômica. 

O cenário chinês trouxe forte volatilidade e desempenho negativo para os ativos financeiros a nível 

mundial. O sistema financeiro passou por forte instabilidade após a Evergrande, maior incorporadora do país, 

passar por risco de calote depois de deixar de pagar cupom de dívida de US$ 83,5 milhões para os credores.

A China também passa por crise energética que chegou a afetar algumas regiões do país. A falta de 

e ainda é a principal fonte de energia da economia chinesa, resultou em apagões e paralisação de 

fábricas. Diante disto, analistas cortaram a projeção de crescimento econômico do país de 8,2% para 7,7% em 

Na Europa, a inflação na base anual avançou para 3,4% em setembro, nível mais elevado desde 2008. O 

continente também passa por crise energética após o preço do gás natural disparar mais de 100% devido ao 

aumento da procura pelo insumo, resultante da reabertura econômica e da produção de energia eóli

abaixo do esperado. Com a chegada do inverno, a expectativa é de maior pressão nos preços da energia 

O IPCA de setembro teve elevação de 1,16% frente a 0,86% em agosto. O índice já acumula 6,90% em 

10,25% nos últimos 12 meses. Os grupos que mais impactaram no resultado foram alimentação e 

bebidas (1,02%), habitação (0,68%) e transportes (1,82%). Novamente a energia elétrica foi o que mais impactou 

o índice, com alta de 6,47%, em virtude da bandeira escassez hídrica que passou a vigorar em setembro. O 

preço dos combustíveis também influenciou negativamente, com as altas da gasolina (2,32%), do etanol (3,79%) 

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu elevar a Selic de 5,25% para 6,25% e acrescenta que 

na próxima reunião deve haver um novo aumento de 1 p.p. Os analistas do mercado estimam que a taxa deve 

encerrar 2021 entre 8,5% e 9,25%. Os membros do Copom ressaltaram que a recente reversão nos preços das 

viar a trajetória de inflação abaixo do cenário básico. Contudo, novas medidas fiscais 

expansionistas, que piorem a trajetória fiscal, podem elevar o prêmio de risco do país, causando, assim, viés de 

alta no balanço de riscos, fomentando trajetórias para a inflação acima do projetado no horizonte relevante para 

Br de julho subiu 0,6% ante expectativa de 0,4%. A principal surpresa positiva foi o setor do varejo 

ampliado que teve expansão de 1,1% frente à contração esperada de 0,6%. A indústria foi o único setor que 
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ME e, a cada dia, tentamos 

sinalizou que irá reduzir o seu programa de compra de ativos, mas sem indicar em que momento 

fará isso. A maioria dos membros prevê o primeiro aumento nas taxas de juros acontecendo já em 2022 ante 

ssalta que a decisão de retirar estímulos vai 

O cenário chinês trouxe forte volatilidade e desempenho negativo para os ativos financeiros a nível 

Evergrande, maior incorporadora do país, 

passar por risco de calote depois de deixar de pagar cupom de dívida de US$ 83,5 milhões para os credores. 

A China também passa por crise energética que chegou a afetar algumas regiões do país. A falta de 

e ainda é a principal fonte de energia da economia chinesa, resultou em apagões e paralisação de 

fábricas. Diante disto, analistas cortaram a projeção de crescimento econômico do país de 8,2% para 7,7% em 

ara 3,4% em setembro, nível mais elevado desde 2008. O 

continente também passa por crise energética após o preço do gás natural disparar mais de 100% devido ao 

aumento da procura pelo insumo, resultante da reabertura econômica e da produção de energia eólica ter sido 

abaixo do esperado. Com a chegada do inverno, a expectativa é de maior pressão nos preços da energia 

O IPCA de setembro teve elevação de 1,16% frente a 0,86% em agosto. O índice já acumula 6,90% em 

10,25% nos últimos 12 meses. Os grupos que mais impactaram no resultado foram alimentação e 

bebidas (1,02%), habitação (0,68%) e transportes (1,82%). Novamente a energia elétrica foi o que mais impactou 

scassez hídrica que passou a vigorar em setembro. O 

preço dos combustíveis também influenciou negativamente, com as altas da gasolina (2,32%), do etanol (3,79%) 

para 6,25% e acrescenta que 

na próxima reunião deve haver um novo aumento de 1 p.p. Os analistas do mercado estimam que a taxa deve 

encerrar 2021 entre 8,5% e 9,25%. Os membros do Copom ressaltaram que a recente reversão nos preços das 

viar a trajetória de inflação abaixo do cenário básico. Contudo, novas medidas fiscais 

expansionistas, que piorem a trajetória fiscal, podem elevar o prêmio de risco do país, causando, assim, viés de 

inflação acima do projetado no horizonte relevante para 

de 0,4%. A principal surpresa positiva foi o setor do varejo 

ampliado que teve expansão de 1,1% frente à contração esperada de 0,6%. A indústria foi o único setor que 
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apresentou queda no período ao contrair 0,7%. Os setores de serviços e de varejo restrit

1,2%, respectivamente. 

 O Ibovespa recuou 6,57% em setembro devido à política de aperto monetário, tanto no cenário nacional 

quanto no internacional, e ao aumento dos riscos para o crescimento econômico mundial. Em 2021, o índice 

acumula queda de 6,63%, chegando a perder o patamar de 110 mil pontos durante um momento do mês.

 Os índices de renda fixa de maior 

resultante do enxugamento da liquidez global e da deterioração do risc

rentabilidade negativa em setembro devido à queda das bolsas de valores internacionais. Ademais, os índices de 

destaque foram o IDKA IPCA 2A e o IMA

 Para o cenário nacional, acreditamos que a inflação deva continuar em patamares elevados, exigindo um 

maior esforço do Banco Central para redução dos preços. É necessário ressaltar que a instabilidade política e 

institucional ocasionada pelos últimos acontecimentos podem trazer pio

projeta desaceleração do IPCA, que deve encerrar o ano entre 8,5% e 9,0%, ainda acima da meta de 3,75% e 

do seu limite superior de 5,25% estabelecido pelo CMN

 Para o cenário internacional, analisamos que os fatores que levaram o S&P 500 a passar por forte 

valorização em 2021 não devem se repetir no próximo ano, então esperamos que o índice deva passar por 

estagnação ou sofrer correção em 2022. Entretanto, manter

uma estratégia interessante do ponto de vista da diversificação da carteira frente ao cenário nacional.

 

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
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apresentou queda no período ao contrair 0,7%. Os setores de serviços e de varejo restrit

O Ibovespa recuou 6,57% em setembro devido à política de aperto monetário, tanto no cenário nacional 

quanto no internacional, e ao aumento dos riscos para o crescimento econômico mundial. Em 2021, o índice 

queda de 6,63%, chegando a perder o patamar de 110 mil pontos durante um momento do mês.

Os índices de renda fixa de maior duration seguem pressionados pela abertura da curva de juros 

resultante do enxugamento da liquidez global e da deterioração do risco-Brasil. O Global BDRX acumulou 

rentabilidade negativa em setembro devido à queda das bolsas de valores internacionais. Ademais, os índices de 

destaque foram o IDKA IPCA 2A e o IMA-B 5, que ficaram em linha com a meta atuarial.

creditamos que a inflação deva continuar em patamares elevados, exigindo um 

maior esforço do Banco Central para redução dos preços. É necessário ressaltar que a instabilidade política e 

institucional ocasionada pelos últimos acontecimentos podem trazer piora ao cenário. 

projeta desaceleração do IPCA, que deve encerrar o ano entre 8,5% e 9,0%, ainda acima da meta de 3,75% e 

do seu limite superior de 5,25% estabelecido pelo CMN. 

Para o cenário internacional, analisamos que os fatores que levaram o S&P 500 a passar por forte 

valorização em 2021 não devem se repetir no próximo ano, então esperamos que o índice deva passar por 

estagnação ou sofrer correção em 2022. Entretanto, manter parte dos investimentos em dólar continua sendo 

uma estratégia interessante do ponto de vista da diversificação da carteira frente ao cenário nacional.

NOVOS CREDENCIAMENTOS DAS INSTITUIÇÕES

e 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
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apresentou queda no período ao contrair 0,7%. Os setores de serviços e de varejo restrito evoluíram 1,1% e 

O Ibovespa recuou 6,57% em setembro devido à política de aperto monetário, tanto no cenário nacional 

quanto no internacional, e ao aumento dos riscos para o crescimento econômico mundial. Em 2021, o índice 

queda de 6,63%, chegando a perder o patamar de 110 mil pontos durante um momento do mês. 

seguem pressionados pela abertura da curva de juros 

Brasil. O Global BDRX acumulou 

rentabilidade negativa em setembro devido à queda das bolsas de valores internacionais. Ademais, os índices de 

B 5, que ficaram em linha com a meta atuarial. 

creditamos que a inflação deva continuar em patamares elevados, exigindo um 

maior esforço do Banco Central para redução dos preços. É necessário ressaltar que a instabilidade política e 

  Apesar disso, o mercado 

projeta desaceleração do IPCA, que deve encerrar o ano entre 8,5% e 9,0%, ainda acima da meta de 3,75% e 

Para o cenário internacional, analisamos que os fatores que levaram o S&P 500 a passar por forte 

valorização em 2021 não devem se repetir no próximo ano, então esperamos que o índice deva passar por 

parte dos investimentos em dólar continua sendo 

uma estratégia interessante do ponto de vista da diversificação da carteira frente ao cenário nacional. 

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. 
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Durante o mês de Outubro de 2021, 

e seus respectivos Fundos de Investimento 

reunião do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal:

INSTITUIÇÃO 

ICATU VANGUARDA GESTAO DE 

RECURSOS LTDA 

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS LTDA

GRID AGENTE AUTONOMO DE 

INVESTIMENTO LTDA 

 

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 creden

acompanhadas internamente pela Diretoria

 

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, adequação à natureza de suas obrigações e transparência

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
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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 

ICATU VANGUARDA GESTAO DE 
68.622.174/0001-20 Gestor  

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS LTDA 
00.066.670/0001-00 ADM 

GRID AGENTE AUTONOMO DE 

 
17.203.539/0001-40 Distribuidor  

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.

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, rentabilid

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 

quantitativos e qualitativos, conforme previsto na Política de Investimentos aprovada.  

buscando ativos descorrelacionados, com o objetivo 

ercado evitando que a mesma fique exposta ao risco não sistêmico (risco 

rentabilidade esteja 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

da Política de Investimentos 

Página 9 de 33 

s seguintes Instituições Financeiras 

credenciamento será realizada na 

 CATEGORIA 

Demais Adm. e 

Gestor 

Art.15 

Distribuidor 

estão contidas no site do mesmo 

seguinte endereço eletrônico: 

com os respectivas formulários e datas 

ciamentos suspensos são mensalmente 

risco oportuno. 

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, 

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 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 
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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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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 Setembro/2021 com os
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que também serão expostos ao decorrer 

com os seguintes ativos na 
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5.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO 

ALOCAÇÃO 

5.3. COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS 
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COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO AO ENQUADRAMENTO E ESTRATÉGIA DE 

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR GESTOR  

da Política de Investimentos 
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AO ENQUADRAMENTO E ESTRATÉGIA DE 
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5.4 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS 

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

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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COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR ADM 

5.5 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR SUB-SEGMENTO 

E BENCHMARK´S DE REFERÊNCIA 

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. 

Conforme detalhado a seguir que mostra a rentabilidade ao mês e acumulado de cada índice ao ano em 

comparação também a rentabilidade da carteira:  

da Política de Investimentos 
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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 

, que subsidiam as tomadas de decisões. 

Conforme detalhado 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 

desempenho no período de referência:
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RENTABILIDADE DA CARTEIRA 

A Rentabilidade da carteira de investimentos no mês de Setembro/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 acordo com os limites de alçadas pré

na Política de Investimentos. Para todas as movimentações

denominados de “Autorizações de Aplicação e Resgate 

detalhadas, por data, fundo e tipo de movimentação
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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 moviment

detalhadas, por data, fundo e tipo de movimentação. Os documentos estão disponíveis no site do

da Política de Investimentos 
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autorizadas e realizadas de acordo com os limites de alçadas pré-definidos 

são preenchidos os formulários 

as movimentações são minuciosamente 

. Os documentos estão disponíveis no site do IpojucaPrev, 
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podendo ser acessado através do Link:

apr/.  

Informa-se, ainda, que as APRs

Públicos de Previdência Social do Ministério da Economia 

Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos 

movimentações realizadas no mês de 

APR  Valor  Movimentação 

196/2021 
 

R$       
21.201.674,08  

 

Resgate 
 

204/2021 
 

 R$          
3.819.531,39  

Aplicação 

205/2021 
 

 R$          
5.863.923,39  

Aplicação 

207/2021  R$          
9.456.442,78  

Resgate 

208/2021  R$          
8.745.972,01  

Aplicação 

209/2021  R$          
3.174.319,33  

Aplicação 

210/2021  R$          
5.585.212,24  

Aplicação 

211/2021  R$          
4.518.492,43  

Aplicação 
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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 

Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR-CADPREV. Abaixo segue resum

realizadas no mês de Setembro de 2021:  

 
CNPJ Fundo/ 

Código Título Público 

Nome Fundo/ 

Título Público 

Data 

Efetivação

09.326.708/0001-01 
 

SULAMÉRICA 
INFLATIE FI 

RENDA FIXA LP 
 

13/09/2021

000807181-0 

NOTA DO 
TESOURO 
NACIONAL 

SÉRIE B (NTN-B) 
2030 

23/09/2021

000807181-0 

NOTA DO 
TESOURO 
NACIONAL 

SÉRIE B (NTN-B) 
2040 

23/09/2021

10.740.670/0001-06 

CAIXA BRASIL 
IRF-M 1 TÍTULOS 

PÚBLICOS FI 
RENDA FIXA 

24/09/2021

000807181-0 

NOTA DO 
TESOURO 
NACIONAL 

SÉRIE B (NTN-B) 
2055 

24/09/2021

000807181-0 

NOTA DO 
TESOURO 
NACIONAL 

SÉRIE B (NTN-B) 
2050 

24/09/2021

000807181-0 

NOTA DO 
TESOURO 
NACIONAL 

SÉRIE B (NTN-B) 
2045 

24/09/2021

000807181-0 

NOTA DO 
TESOURO 
NACIONAL 

SÉRIE B (NTN-B) 
2035 

24/09/2021
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https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/transparencia/apr/demonstrativos-

também são registradas no Sistema de Informações dos Regimes 

ME / SPREV, onde estão disponibilizados os 

CADPREV. Abaixo segue resumo das 

Data da 

Efetivação 
Alçada de deliberação 

13/09/2021 
 

Autorizada a partir de 
apresentação de 
estudo de alocação, 
realizada na reunião do 
C.I. Nº 08/2021, no dia 
26/08/2021. 

23/09/2021 

Autorizada a partir de 
apresentação de 
estudo de alocação, 
realizada na reunião do 
C.I. Nº 08/2021, no dia 
26/08/2021. 

23/09/2021 

Autorizada a partir de 
apresentação de 
estudo de alocação, 
realizada na reunião do 
C.I. Nº 08/2021, no dia 
26/08/2021. 

24/09/2021 

Autorizada a partir de 
apresentação de 
estudo de alocação, 
realizada na reunião do 
C.I. Nº 08/2021, no dia 
26/08/2021. 

24/09/2021 

Autorizada a partir de 
apresentação de 
estudo de alocação, 
realizada na reunião do 
C.I. Nº 08/2021, no dia 
26/08/2021. 

24/09/2021 

Autorizada a partir de 
apresentação de 
estudo de alocação, 
realizada na reunião do 
C.I. Nº 08/2021, no dia 
26/08/2021. 

24/09/2021 

Autorizada a partir de 
apresentação de 
estudo de alocação, 
realizada na reunião do 
C.I. Nº 08/2021, no dia 
26/08/2021. 

24/09/2021 

Autorizada a partir de 
apresentação de 
estudo de alocação, 
realizada na reunião do 
C.I. Nº 08/2021, no dia 
26/08/2021. 
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212/2021  R$          
1.197.446,76  

Aplicação 

214/2021  R$               
10.217,00  

Resgate 

216/2021  R$             
282.207,80  

Amortização 

217/2021  R$             
623.153,68  

Amortização 

 

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. Tai

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

Nessa seção, serão analisados

ativos de Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior. Depois, a divisão foi feita considerando a 

estratégia de investimentos dos ativos, sendo 

comparação dos resultados. Serão analisados os principais pontos abordados na política de investimentos 

vigente. 

Ademais, como parâmetros de monitoramento para controle do risco de mercado dos at

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 alocado neste segmento.

7.1 RENDA FIXA 

7.1.1 RENDA FIXA - COMPRA DIRETA DE TÍTULO PÚBLICO FEDERAL
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000807181-0 

NOTA DO 
TESOURO 
NACIONAL 

SÉRIE B (NTN-B) 
2026 

24/09/2021

06.988.623/0001-09 
BRADESCO MID 
SMALL CAPS FI 

AÇÕES 
28/09/2021

16.841.067/0001-99 
SINGULARE FII - 

REIT11 
30/09/2021

16.841.067/0001-99 
SINGULARE FII - 

REIT11 
30/09/2021

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 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 

de monitoramento para controle do risco de mercado dos at

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.

COMPRA DIRETA DE TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 
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24/09/2021 

Autorizada a partir de 
apresentação de 
estudo de alocação, 
realizada na reunião do 
C.I. Nº 08/2021, no dia 
26/08/2021. 

28/09/2021 Decisão Judicial. 

30/09/2021 

Recebimento 

automático de 

amortização do Fundo. 

30/09/2021 

Recebimento 

automático de 

amortização do Fundo. 

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 

s 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 

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 

os limites de VaR estabelecidos e será realizada uma 

estabelecidas na Política de Investimentos forem 

cento) do valor alocado neste segmento. 

•Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado neste segmento. 
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Foi realizado um estudo de ALM 

rentabilidade dos ativos de acordo com o perfil do passivo previdenciário, fazendo com que 

relação de risco e retorno.  

O ALM indicou que fossem comprados diretamente as NTN

fazendo a marcação na curva, evitando a volatilidade de mercado, em conformidade com o

Portaria 402/2008. O fato dos títulos serem marcados na curva significa que eles s

diariamente, conforme as taxas previamente acordadas no momento da compra, sem sofrer impacto da variação 

diária do seu preço de negociação.  

Caso sejam resgatados antes do vencimento, estes serão negociados a partir da marcação a merca

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. Considerando as condições 

que foram impostas no estudo de ALM, 

Públicos, foi limitado o percentual de compra direta em 20% do Patrimônio Líquido e foi feito o casamento dos 

vencimentos dos papéis com o vencimento das obrigações futuras do RPPS

Seguem informações sobre as compras diretas de Títulos Públicos Federais 

da carteira de Setembro: 

Título Vencimento PU data compra

Tesouro IPCA com 
Juros Semestrais  

(antiga NTN-B 2026) 
Código 760199 

15/08/2026 R$ 3.900,478059

Tesouro IPCA com 
Juros Semestrais  

(antiga NTN-B 2030) 
Código 760199 

15/08/2030 R$ 4.016,331642

Tesouro IPCA com 
Juros Semestrais  

(antiga NTN-B 2035) 
Código 760199 

15/05/2035 R$ 4.179,918988

Tesouro IPCA com 
Juros Semestrais  

(antiga NTN-B 2040) 
Código 760199 

15/08/2040 R$ 4.188,516709

Tesouro IPCA com 
Juros Semestrais  

(antiga NTN-B 2045) 
Código 760199 

15/05/2045 R$ 4.296,317109

Tesouro IPCA com 
Juros Semestrais  

(antiga NTN-B 2050) 
Código 760199 

15/08/2050 R$ 4.289,620721

Tesouro IPCA com 
Juros Semestrais  

(antiga NTN-B 2055) 
Código 760199 

15/05/2055 R$ 4.372,986005

TOTAL 
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Foi realizado um estudo de ALM (Asset and Liability Management) com o objetivo de otimizar a 

rentabilidade dos ativos de acordo com o perfil do passivo previdenciário, fazendo com que 

comprados diretamente as NTN-Bs (Títulos públicos indexados ao IPCA), 

fazendo a marcação na curva, evitando a volatilidade de mercado, em conformidade com o

. O fato dos títulos serem marcados na curva significa que eles s

diariamente, conforme as taxas previamente acordadas no momento da compra, sem sofrer impacto da variação 

Caso sejam resgatados antes do vencimento, estes serão negociados a partir da marcação a merca

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. Considerando as condições 

que foram impostas no estudo de ALM, visando à mitigação de riscos de resgate antecipado dos Títulos 

Públicos, foi limitado o percentual de compra direta em 20% do Patrimônio Líquido e foi feito o casamento dos 

vencimentos dos papéis com o vencimento das obrigações futuras do RPPS. 

ormações sobre as compras diretas de Títulos Públicos Federais realizadas 

PU data compra 
Quantidade 
comprada 

Valor compra

R$ 3.900,478059 307 R$ 1.197.446,76

R$ 4.016,331642 951 R$ 3.819.531,39

R$ 4.179,918988 1.081 R$ 4.518.492,43

R$ 4.188,516709 1.400 R$ 5.863.923,39

R$ 4.296,317109 1.300 R$ 5.585.212,24

R$ 4.289,620721 740 R$ 3.174.319,33

R$ 4.372,986005 2.000 R$ 8.745.972,01

  
R$ 32.904.897,56
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com o objetivo de otimizar a 

rentabilidade dos ativos de acordo com o perfil do passivo previdenciário, fazendo com que se tenha a melhor 

(Títulos públicos indexados ao IPCA), 

fazendo a marcação na curva, evitando a volatilidade de mercado, em conformidade com o §2 do art. 16 da 

. 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 

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. Considerando as condições 

visando à mitigação de riscos de resgate antecipado dos Títulos 

Públicos, foi limitado o percentual de compra direta em 20% do Patrimônio Líquido e foi feito o casamento dos 

realizadas até o fechamento 

Valor compra 
Taxa 

compra 
Data 

compra 

R$ 1.197.446,76 4,55% 24/09/2021 

3.819.531,39 4,68% 23/09/2021 

R$ 4.518.492,43 4,75% 24/09/2021 

R$ 5.863.923,39 4,84% 23/09/2021 

R$ 5.585.212,24 4,88% 24/09/2021 

R$ 3.174.319,33 4,90% 24/09/2021 

8.745.972,01 4,92% 24/09/2021 

2.904.897,56 
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7.1.2 RENDA FIXA – FUNDOS QUE INVESTEM EM TP PRÉ

Fundos que investem em Títulos 

Nacional ou Tesouro Prefixado) e NTN

Juros Semestrais). Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de

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.

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Nome  Retorno  Volatilidade  

CAIXA IRF-M 1 TP 
RF 

0,38% 0,61% 

IRF-M 1 0,40% 0,61% 
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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 com 

. Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de

sem especificação de prazo dos títulos;  

fixado com prazo de até 1 ano; 

fixado com prazo maior do que 1 ano. 

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 

VaR 
95,0% 

MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor - 
CDI/IRF-M1 Ano  

3 
meses  

0,29% -1,16 -0,05 1,59% 0,85% 

0,29% -0,70 -0,03 1,78% 0,92% 
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prefixados, que são as LTNs (Letras do Tesouro 

Série F ou Tesouro Prefixado com 

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

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve 

, conforme também pode ser verificado no 

sistema quantum, com o período 

 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

1,52% 2,27% 6,70% 14,51% 

1,63% 2,52% 7,17% 15,18% 
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7.1.3 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 retorn

de acordo com essas divisões: 

 IMA-B, TPF indexado à inflação 

 

O fundoa dessa classe não ultrapassou os limites de VAR definido na Pol

indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks

 

 

 

 

 

No longo prazo, o ativo teve

conforme pode ser verificado no gráfico de retorno acumulado e no 

sistema quantum, com o período de 2 anos.

 

 

Nome  Retorno  Volatilidade  

BNB RPPS IMA-B 
FI RENDA FIXA  

-0,01% 4,02% 

IMA-B  -0,13% 4,56% 
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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 retorn

TPF indexado à inflação sem especificação de prazo dos títulos;  

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve

indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks.  

eve indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, 

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  

1,91% -1,33 -0,06 -1,94% -1,56% 

2,17% -1,48 -0,07 -2,30% -1,91% 
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indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice 

(Notas do Tesouro Nacional – Série B ou Tesouro 

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

dos seus papéis, e nas tabelas abaixo serão apresentados os indicadores de risco e retorno 

 

ítica de investimentos e teve 

indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do 

 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

0,69% 4,62% 6,03% 35,08% 

0,55% 5,29% 6,92% 40,46% 
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 IMA-B 5, TPF indexado à inflação com prazo até 5 anos;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com exceção do Sulamerica Juro Real Curto FI RF LP, que é um fundo de gestão ativa que busca superar 

o seu benchamak, os demais fundos dessa categoria são formados por fundos vértices fechados e que 

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 

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  

1,13% 1,55% 

BB TÍTULOS 
PÚBLICOS IPCA I 
FI RF PREVI  

1,30% 1,25% 

BB TÍTULOS 
PÚBLICOS VII FI 
RF PREVI  

1,30% 1,25% 

BB TÍTULOS 
PÚBLICOS X FI RF 
PREVI  

1,14% 1,34% 

BB TÍTULOS 
PÚBLICOS XI FI 
RF PREVI  

1,30% 1,25% 

BTG PACTUAL 
2024 TP FI RF  

1,11% 1,43% 

CAIXA BRASIL 
2024 I TP FI RF  

0,96% 2,28% 

CAIXA BRASIL 
2024 IV TP FI RF  

0,96% 2,28% 

SULAMÉRICA 
JURO REAL 
CURTO FI RF LP  

0,41% 2,95% 

IMA-B 5 1,00% 1,72% 

 

 
 
 
 

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos
 

 

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 

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 

indicadores de risco 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 

ice 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 

0,74% 5,36 0,13 2,87% 1,26% 

0,59% 8,25 0,43 4,72% 2,25% 

0,59% 8,20 0,42 4,66% 2,24% 

0,64% 6,28 0,12 2,92% 1,50% 

0,59% 8,20 0,42 4,66% 2,24% 

0,68% 5,63 -1,96 -2,26% -1,05% 

1,08% 2,75 0,05 -4,15% -2,03% -

1,08% 2,75 0,05 -4,13% -2,03% -

1,40% -0,11 -0,00 -0,51% -0,82% 

0,81% 3,92 0,07 2,48% 1,03% 
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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. 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 

ice BTG pactual 2024 TP FI RF teve desempenho mais discrepante em relação ao 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

2,94% 6,18% 14,83% 38,30% 

3,81% 7,97% 16,26% 37,39% 

3,77% 7,89% 13,22% 26,87% 

3,18% 6,62% 13,50% 33,30% 

3,77% 7,90% 16,11% 37,11% 

0,50% 1,19% 
-

27,92% 
-19,96% 

-0,23% -0,14% 2,42% 20,03% 

-0,23% -0,11% 2,41% 20,04% 

0,95% 3,29% 8,96% 27,72% 

2,56% 6,19% 13,64% 31,11% 
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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. O fundo mantém um padrão de menor risco e retorno do que o seu benchmak, por ser formado 

por papéis com vencimento em 2030, prazo menor do que outros que formam índice, 

verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

Nome  Retorno  Volatilidade  

CAIXA BRASIL 
2030 III TP FI RF  

-0,49% 5,74% 

IMA-B 5+  -1,26% 7,84% 
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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 

mantém um padrão de menor risco e retorno do que o seu benchmak, por ser formado 

por papéis com vencimento em 2030, prazo menor do que outros que formam índice, 

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  

2,73% -1,90 -0,16 -9,78% -5,14% 

3,72% -2,57 -0,20 -6,63% -4,63% 
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ultrapassou os limites de VAR definido na Política de 

mantém um padrão de menor risco e retorno do que o seu benchmak, por ser formado 

por papéis com vencimento em 2030, prazo menor do que outros que formam índice, conforme pode ser 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

-2,93% -1,70% -3,80% 23,76% 

-1,49% 4,04% 1,47% 47,00% 
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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 curva de juros e tem como objetivo refletir 

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 

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. 

Nome  Retorno  Volatilidade  
MV 21 du 

CAIXA BRASIL 
IDKA IPCA 2A  

1,08% 1,63% 

IDKA IPCA 2A  1,10% 1,67% 
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indexado à inflação com Duração constante de 2 anos

Índice de Duração Constante ANBIMA, conhecido como IDKA, apresenta o 

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 

es 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.  

VaR 
95,0% 

MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/CDI Ano  

3 
meses  meses 

0,78% 4,67 0,08 2,79% 1,05% 2,71%

0,79% 4,71 0,08 3,07% 1,05% 3,01%
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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 

calculado com base em determinados pontos (chamados vértices) da curva de juros e tem como objetivo refletir 

A Subdivisão IDKA IPCA 2A Reflete a curva de juros 

NTN-Bs com o vencimento de 

definido na Política de investimentos e teve 

indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

2,71% 6,16% 13,72% 27,78% 

3,01% 6,48% 14,69% 29,62% 
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7.1.4 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

Juros Semestrais). Na tabela abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de gestão 

ativa entre índices, de acordo com os seus prazos.

 

 

 

 

 

 

Essas estratégias dependem bastante da visão do gestor em relação ao cenário, podendo ter resultados 

mais diferentes entre si. Podemos destacar o 

analisado, podemos perceber que o fundo teve um retorno

índices. Conforme também pode ser verificado no 

com o período de 2 anos. 

Nome  Retorno  Volatilidade  

BB ALOCAÇÃO 
ATIVA FIC RF 
PREVI  

-0,01% 1,68% 

BRADESCO ALOC 
DINÂMICA FIC RF  

-0,15% 2,25% 

CAIXA GESTÃO 
ESTRATÉGICA 
FIC RF  

0,35% 1,01% 

IMA Geral ex-C  0,02% 1,89% 
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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 

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

ativa entre índices, de acordo com os seus prazos. 

Essas estratégias dependem bastante da visão do gestor em relação ao cenário, podendo ter resultados 

odemos destacar o desempenho do Fundo Caixa Gestão Estratégica 

podemos perceber que o fundo teve um retorno maior do que os outros fundos de gestão ativa entre 

pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, 

VaR 
95,0% 

MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/IMA 

GERAL ex-C Ano  
3 

meses  

0,80% -3,15 -0,06 -1,38% -0,81% 

1,07% -3,14 -0,06 -1,65% -0,90% 

0,48% -0,98 -0,03 -1,16% -1,87% 

0,90% -2,64 -0,05 -0,76% -0,51% 
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gias desses tipos de fundo, os gestores podem fazer movimentações em diversos ativos de 

das taxas de juros prefixadas, pós fixadas e/ou índices de 

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 

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 

Fundo Caixa Gestão Estratégica no período 

que os outros fundos de gestão ativa entre 

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

0,53% 2,04% 5,54% 23,65% 

0,48% 1,60% 4,82% 22,20% 

-1,04% 1,09% 7,34% 26,99% 

0,94% 2,26% 6,05% 23,60% 
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7.1.5 RENDA FIXA – CDI 

Nessa estratégia, temos alguns fundos de Renda Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que 

lastreia as operações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como 

referencia para diversos produtos de renda fixa. 

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 au

necessidade de utilização do recurso. 

 

 

 

 

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na 

tiveram indicadores de risco e retorno com

diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos

Nome  Retorno  Volatilidade  

CAIXA BRASIL 
DISPONIBILID 

0,33% 0,02% 

CDI 0,44% 0,03% 
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Nessa estratégia, temos alguns fundos de Renda Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que 

lastreia as operações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como 

referencia para diversos produtos de renda fixa.  

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 de dinheiro em caixa ou 

necessidade de utilização do recurso.  

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na 

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

VaR 
95,0% 

MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/CDI Ano  

3 
meses  

0,01% -51,06 -0,01 1,77% 0,89% 

0,01% 0,00 0,00 2,51% 1,19% 
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Nessa estratégia, temos alguns fundos de Renda Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que 

lastreia as operações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como 

Caixa Disponibilidade FIC RF, fundo de 

altíssima liquidez e que é utilizado como caixa por permitir uma maior rapidez de movimentação, uma vez que as 

tomática 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.  

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

1,48% 2,04% 4,79% 10,47% 

2,00% 3,00% 6,68% 13,40% 
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7.2 MULTIMERCADO  

 Um fundo multimercado é uma

investimentos determinada a mesclar aplicações de vários mercado

outros, de acordo com a sua política de investimentos. 

Serão comparados nesse item apenas o fundo multimercado Caixa RV 30 FI Multi LP, utilizando o CDI 

como referência. O outro multimercado da carteira, o Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multi LP, devido a sua 

Política de Investimentos ser predominante de investime

Investimentos no Exterior – Com Hedge Cambial

 

 

 

 

O fundo não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de 

risco e retorno distintos do seu benchmark, conforme também pode ser verificado no 

abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 an

tipo de investimentos realizado pelo fundo multimercado.

Nome  Retorno  Volatilidade  

CAIXA RV 30 FI 
MULTI LP  

-1,58% 7,63% 

CDI  0,44% 0,03% 
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multimercado é uma categoria de fundo de investimento que tem uma política de 

investimentos determinada a mesclar aplicações de vários mercados, como renda fixa

, de acordo com a sua política de investimentos.  

comparados nesse item apenas o fundo multimercado Caixa RV 30 FI Multi LP, utilizando o CDI 

como referência. O outro multimercado da carteira, o Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multi LP, devido a sua 

Política de Investimentos ser predominante de investimento no exterior, será classificado no item 

Com Hedge Cambial. 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de 

risco e retorno distintos do seu benchmark, conforme também pode ser verificado no 

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. 

 
VaR 

95,0% 
MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/CDI Ano  

3 
meses  

3,62% -3,15 0,01 -0,72% -3,17% 

0,01% 0,00 0,00 2,51% 1,19% 
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que tem uma política de 

renda fixa, ações, câmbio, entre 

comparados nesse item apenas o fundo multimercado Caixa RV 30 FI Multi LP, utilizando o CDI 

como referência. O outro multimercado da carteira, o Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multi LP, devido a sua 

nto no exterior, será classificado no item 7.4.1 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de 

risco e retorno distintos do seu benchmark, conforme também pode ser verificado no diagrama de dispersão 

Porém, essa característica é comum devido ao 

Retorno  

 
6 

meses  
12 

meses  
24 

meses  
36 

meses  

 -0,15% 5,74% 6,40% 20,73% 

2,00% 3,00% 6,68% 13,40% 
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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  

BTG PACTUAL 
ABS INSTI FIC 
AÇÕES 

-8,81% 27,78% 

CONSTÂNCIA 
FUNDAMENTO FI 
AÇÕES 

-4,73% 22,57% 

ITAÚ DUNAMIS 
FIC AÇÕES 

-6,52% 22,07% 

SULAMÉRICA 
EQUITIES FI 
AÇÕES 

-7,31% 28,42% 

SULAMÉRICA 
SELECTION FIC 
AÇÕES 

-2,11% 29,28% 

IBOVESPA -6,57% 26,51% 
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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/IBOV Ano  

3 
meses  

13,19% -4,03 -1,22 -15,27% 
-

19,43% 

10,72% -2,70 -0,73 -1,21% 
-

12,01% 

10,48% -3,79 -1,04 -0,57% 
-

12,23% 

13,50% -3,25 -0,89 -9,02% 
-

14,49% 

13,90% -0,91 -0,26 9,81% 
-

13,73% 

12,59% -3,14 -0,83 -6,75% 
-

13,04% 
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utilizam como benchmark o Ibovespa, principal 

uma carteira teórica de ativos 

que atendem aos critérios previstos na sua 

metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado 

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

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

-
13,61% 

-3,83% 0,39% 54,25% 

-2,13% 18,08% 10,25% 72,80% 

-0,77% 20,14% 7,10% 58,97% 

-3,88% 7,95% -9,74% 34,07% 

3,80% 37,22%     

-3,71% 18,59% 5,62% 41,09% 
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No geral, o desempenho do mercado acionário brasileiro foi

conforme descrito anteriormente no cenário econômico. 

Ações que teve um 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 

que fazem alocações buscando superar o Ibovespa. Isso também pode ser verificado no 

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 voltada para buscar empresas que geralmente apresentam 

crescimento mais elevado. 

 

 

 

 

 

Nome  Retorno  Volatilidade  

BRADESCO MID 
SMALL CAPS FIA  

-3,91% 27,14% 

CAIXA SMALL 
CAPS ATIVO FIA  

-6,52% 28,00% 

SMLL  -6,43% 28,12% 
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No geral, o desempenho do mercado acionário brasileiro foi bastante negativo durante o mês de 

conforme descrito anteriormente no cenário econômico. No ano, o destaque foi o Sulamerica Selection FIC 

desempenho bem superior ao Ibovespa, se mantendo no campo positivo.

enhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 

tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de 

acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, 

que fazem alocações buscando superar o Ibovespa. Isso também pode ser verificado no 

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/SMLL Ano  

3 
meses  

12,89% -1,82 -0,53 2,47% 
-

10,44% 

13,30% -2,94 -0,83 -6,24% 
-

16,45% 

13,35% -2,88 -0,81 -5,54% 
-

15,75% 
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negativo durante o mês de setembro, 

o Sulamerica Selection FIC 

ndo no campo positivo.  

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, 

que fazem alocações buscando superar 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 

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

Retorno  

 
6 

meses  
12 

meses  
24 

meses  
36 

meses  

 
3,58% 19,34% 16,54% 76,13% 

 
-4,64% 15,55% 10,17% 66,33% 

 
-3,93% 17,35% 14,80% 80,34% 
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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. 

 

 

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. 

Nome  Retorno  Volatilidade  

CAIXA VALOR DIVI 
RPPS FIC AÇÕES  

-6,49% 22,48% 

IDIV -4,48% 24,63% 
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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 

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 

VaR 
95,0% 

MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/IDIV Ano  

3 
meses  

10,67% -3,70 -0,94 -7,26% 
-

11,35% 

11,69% -2,33 -0,57 -4,67% -7,64% 
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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 

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 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

-3,61% 16,05% 8,45% 68,96% 

-0,24% 20,63% 8,52% 65,78% 
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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 hedge cambial, ou seja, não 

sofrem o impacto da variação do câmbio

(moeda original), principal indicador do mercado acioná

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 

Multimercado Caixa Bolsa Americana Multi LP,

 

 

 

 

 

 

Nome  Retorno  Volatilidade  

AXA FRAM DIG ECON 
ADV IE FIC AÇÕES 

-5,03% 15,71% 

CAIXA BOLSA AMEFI 
MULTI LP 

-4,64% 12,96% 

S&P 500 (Moeda 
Original) 

-4,29% 11,40% 

MSCI World (Moeda 
Original) 

-4,76% 12,76% 
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INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

Os investimentos no exterior são utilizados para diminuir o risco da carteira de investimentos, através de 

ativos descorrelacionados com o mercado local. Isso ocorre porque há riscos internos que afetam  todas as 

classes de ativo, tanto de renda fixa como de renda variável.  

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

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – COM HEDGE CAMBIAL 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior com hedge cambial, ou seja, não 

câmbio nos seus resultados. Como benchmark foram

, principal indicador do mercado acionário americano, e o MSCI World

mede o desempenho 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).

VaR 
95,0% 

MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/S&P Ano  

3 
meses  

7,46% -4,20 -0,65 11,27% -1,64% 

6,15% -4,74 -0,62 17,47% 0,05% 

5,41% -5,02 -0,67 11,77% -1,30% 

6,06% -4,93 -0,63 14,68% -1,03% 
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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 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior com hedge cambial, ou seja, não 

enchmark foram utilizados o S&P 500 

, e o MSCI World (moeda original), que 

mede o desempenho 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).  

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

8,77% 25,69%     

8,76% 30,90% 42,89%   

5,86% 27,42% 38,20% 37,33% 

7,16% 29,14% 45,44% 48,23% 
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Os fundos de investimentos no exterior tiveram 

dos mercados internacionais. Nenhum dos fundos dessa classe

Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks

também pode ser verificado no diagrama de dispersã

24/12/2019, data em que tinha o histórico de todos os 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

BDRX, índice que representa uma carteira teórica

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

desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

Nome  Retorno  Volatilidade  

CAIXA INSTI FI 
AÇÕES BDR 
NÍVEL I  

-0,25% 14,22% 

MS GLOBAL 
OPPOR ADV IE 
FIC AÇÕES 

0,61% 16,35% 

Global BDRX  -0,17% 14,55% 

MSCI World  -4,29% 11,40% 
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Os fundos de investimentos no exterior tiveram um mal desempenho durante o mês

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

também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o início do dia 

/12/2019, data em que tinha o histórico de todos os fundos. 

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

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

VaR 
95,0% 

MV 21 du  

Sharpe 
- CDI  

Treynor –  
CDI/BDR Ano  

3 
meses  meses 

6,75% -0,51 -0,08 16,72% 5,05% 

7,76% 0,20 0,06 5,53% 2,42% -

6,91% -0,43 -0,06 19,02% 5,45% 

5,41% -5,02 -1,30 11,77% -1,30% 
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desempenho durante o mês, por conta das quedas 

ultrapassou os limites de VAR definido na 

Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, como 

o abaixo, retirado do sistema quantum, com o início do dia 

 

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior sem hedge cambial, ou seja, que 

ram utilizados: o índice Global 

formada pelos BDR´s, que são valores mobiliários emitidos no 

ior, 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 

Retorno  

6 
meses  

12 
meses  

24 
meses  

36 
meses  

0,87% 19,93% 92,20% 101,33% 

-4,60% 9,18%     

2,35% 23,05% 95,62% 106,17% 

5,86% 27,42% 38,20% 37,33% 
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O Caixa Instituicional FIA BDR I teve desempenho negativo

valores internacionais. Já o MS Global IE FIC Ações teve um desempenho positivo e bem superior ao MSCI 

World. Ambos seguem com bom retorno

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 início do 

tinha o histórico de todos os fundos. 

8. FUNDOS ESTRESSADOS 

O IpojucaPrev detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que não têm 

liquidez para devolver os valores investidos pelos cotistas.Na maioria d

crédito que não foram honrados por seus devedores e coobrigados.  Todos tiveram a troca de parte dos seus 

prestadores de serviço, tais como: administradores e gestores. Essas novas instituições estão trabalhando na

tentativa de venda dos ativos para devolução do valor investido pelos cotistas

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 
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Caixa Instituicional FIA BDR I teve desempenho negativo em setembro devido à queda das bolsas de 

MS Global IE FIC Ações teve um desempenho positivo e bem superior ao MSCI 

bom retorno no ano e nas janelas de maior período. 

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 que também pode ser verificado 

abaixo, retirado do sistema quantum, com o início do dia 

 

 

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 trabalhando na

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 
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em setembro devido à queda das bolsas de 

MS Global IE FIC Ações teve um desempenho positivo e bem superior ao MSCI 

ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e 

o que também pode ser verificado 

dia 11/11/2019, data em que 

 

O IpojucaPrev detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que não têm 

os 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 

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 
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conversa constante com os atuais gestores/administradores d

deliberações a serem tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes

oficiais. Por isso, os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos 

processo, com total transparência sobre a situação de cada um dos fundos. 

documentos e foram inseridos no processo decisório sobre o desinvestimento.

Durante os últimos meses, houve divulgação dos seguintes documentos, que farão parte da

assuntos da próxima reunião do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo:

8.1 OCORRÊNCIAS NOS FUNDOS ESTRESSADOS

 

Não houve fatos relevantes sobre os fundos estressados durante o período de referência.

 

 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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conversa constante com os atuais gestores/administradores desses fundos, a participação em Assembleias e 

tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes

, os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos tiveram c

com total transparência sobre a situação de cada um dos fundos. Todos tiveram

inseridos no processo decisório sobre o desinvestimento. 

houve divulgação dos seguintes documentos, que farão parte da

assuntos da próxima reunião do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo:

NOS FUNDOS ESTRESSADOS 

fatos relevantes sobre os fundos estressados durante o período de referência.

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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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: 

fatos relevantes sobre os fundos estressados durante o período de referência. 

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 10/2021 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 
 

Os membros participantes da 10ª Reunião Ordinária de 2021 do Comitê de Investimentos do 
IpojucaPrev, que ocorreu on-line na data de 27 de outubro de 2021, no desempenho de suas 
competências de que trata o Decreto Municipal N° 269 de 18 de janeiro de 2016, e suas alterações 
posteriores, após examinarem o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de 
Investimentos referente a competência de setembro, deliberam por sua APROVAÇÃO final, sem 
nenhuma ressalva ou alteração. Salientamos que a ata da referida reunião, assim como o Relatório de 
acompanhamento da Política de Investimentos, estarão disponíveis no site da autarquia, podendo ser 
acessado por qualquer interessado. 

 
 

Ipojuca-PE, 28 de outubro de 2021 

 

 

 COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

NOME MATRÍCULA MEMBRO 

TACYTO THEMYSTOCLES MORAIS DE AZEVEDO 69724 TITULAR 

ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA 66615/1 SUPLENTE 

AGRINALDO ARAÚJO JÚNIOR 67185 TITULAR 

MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ DE SOUZA 1081/1 SUPLENTE 

MARCELO VILAS-BOAS MARINHEIRO DA SILVA 66614/1 TITULAR 

VANUSA SOUZA NASCIMENTO 66613/1 SUPLENTE 

ALINE MELO DE FREITAS 1286/1 TITULAR 

ALBÉRICO HENRIQUE DOS SANTOS 1276/1 SUPLENTE 

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA 71917/3 TITULAR 

DIEGO SÓSTENIS DA COSTA 66997/1 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

O Fed sinalizou que irá reduzir o seu programa de compra de ativos, mas sem indicar em que momento fará isso. A maioria dos
membros prevê o primeiro aumento nas taxas de juros acontecendo já em 2022 ante discurso anterior de elevação apenas em
2023. O comitê ressalta que a decisão de retirar estímulos vai depender do nível da atividade econômica.

O cenário chinês trouxe forte volatilidade e desempenho negativo para os ativos financeiros a nível mundial. O sistema
financeiro passou por forte instabilidade após a Evergrande, maior incorporadora do país, passar por risco de calote depois de
deixar de pagar cupom de dívida de US$ 83,5 milhões para os credores.

A China também passa por crise energética que chegou a afetar algumas regiões do país. A falta de carvão, que ainda é a
principal fonte de energia da economia chinesa, resultou em apagões e paralisação de fábricas. Diante disto, analistas cortaram

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

principal fonte de energia da economia chinesa, resultou em apagões e paralisação de fábricas. Diante disto, analistas cortaram
a projeção de crescimento econômico do país de 8,2% para 7,7% em 2021.

Na Europa, a inflação na base anual avançou para 3,4% em setembro, nível mais elevado desde 2008. O continente também
passa por crise energética após o preço do gás natural disparar mais de 100% devido ao aumento da procura pelo insumo,
resultante da reabertura econômica e da produção de energia eólica ter sido abaixo do esperado. Com a chegada do inverno, a
expectativa é de maior pressão nos preços da energia elétrica.
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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 IPCA de setembro teve elevação de 1,16% frente a 0,86% em agosto. O índice já acumula 6,90% em 2021 e 10,25% nos
últimos 12 meses. Os grupos que mais impactaram no resultado foram alimentação e bebidas (1,02%), habitação (0,68%) e
transportes (1,82%). Novamente a energia elétrica foi o que mais impactou o índice, com alta de 6,47%, em virtude da bandeira
escassez hídrica que passou a vigorar em setembro. O preço dos combustíveis também influenciou negativamente, com as
altas da gasolina (2,32%), do etanol (3,79%) e óleo diesel (0,67%).

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu elevar a Selic de 5,25% para 6,25% e acrescenta que na próxima reunião deve
haver um novo aumento de 1 p.p. Os analistas do mercado estimam que a taxa deve encerrar 2021 entre 8,5% e 9,25%. Os
membros do Copom ressaltaram que a recente reversão nos preços das commodities pode aliviar a trajetória de inflação abaixo
do cenário básico. Contudo, novas medidas fiscais expansionistas, que piorem a trajetória fiscal, podem elevar o prêmio de risco
do país, causando, assim, viés de alta no balanço de riscos, fomentando trajetórias para a inflação acima do projetado no
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do país, causando, assim, viés de alta no balanço de riscos, fomentando trajetórias para a inflação acima do projetado no
horizonte relevante para a política monetária.

O IBC-Br de julho subiu 0,6% ante expectativa de 0,4%. A principal surpresa positiva foi o setor do varejo ampliado que teve
expansão de 1,1% frente à contração esperada de 0,6%. A indústria foi o único setor que apresentou queda no período ao
contrair 0,7%. Os setores de serviços e de varejo restrito evoluíram 1,1% e 1,2%, respectivamente.

O Ibovespa recuou 6,57% em setembro devido à política de aperto monetário, tanto no cenário nacional quanto no internacional,
e ao aumento dos riscos para o crescimento econômico mundial. Em 2021, o índice acumula queda de 6,63%, chegando a
perder o patamar de 110 mil pontos durante um momento do mês.
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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 S e t e m b r o / 2 1

Produto / Fundo
Disponibilidade

Carência Saldo
Particip. S/ 

Total
Qtde. % S/ PL do 

Fundo
RESOLUÇÃO - 3.922

Resgate Cotistas

TÍTULOS PÚBLICOS 33.038.804,13 10,14% 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO D+3 Não há 44.893.163,48 13,77% 578 0,52% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVIDENCIÁRIO D+0 16/05/2023 2.203.975,68 0,68% 51 0,63% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RF PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2022 1.355.433,03 0,42% 95 0,26% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2022 203.536,05 0,06% 165 0,08% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RF PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2024 2.132.402,82 0,65% 92 0,50% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RF PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2022 1.589.880,94 0,49% 45 0,79% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA D+1 Não há 1.229.825,05 0,38% 162 0,47% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 
FIXA

D+0 15/08/2024 1.524.194,73 0,47% 6 4,09% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

FIXA
D+0 15/08/2024 1.524.194,73 0,47% 6 4,09% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 
FIXA

D+0 16/08/2024 3.375.528,00 1,04% 105 0,75% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 
FIXA

D+0 15/08/2024 2.179.708,25 0,67% 74 0,16% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 
FIXA

D+0 15/08/2030 3.164.748,14 0,97% 24 1,46% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA 
FIXA

D+0 Não há 44.923.400,48 13,78% 964 0,31% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF 
LP

D+0 Não há 14.371.422,06 4,41% 1.057 0,13% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 Não há 18.603.625,20 5,71% 1.264 0,27% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP D+2 Não há 13.262.240,32 4,07% 1.490 6,47% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+4 Não há 21.253.609,82 6,52% 193 1,67% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA D+0 Não há 74.210,72 0,02% 305 0,01% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP Não se aplica Não se aplica 11.976,23 0,00% 23 37,24% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '

TOTAL RENDA FIXA 209.391.685,13 64,24% 100% de limite máximo
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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

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 7.078.022,73 2,17% 1.367 0,34% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+4 ou D+33 Não há 7.520.452,56 2,31% 5.641 0,30% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES D+4 Não há 5.454.825,18 1,67% 11.521 0,52% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES D+33 Não há 7.485.601,45 2,30% 175 0,75% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES D+15 Não há 6.004.467,07 1,84% 5.225 0,53% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES D+24 Não há 4.595.761,37 1,41% 36.305 0,12% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES D+4 Não há 4.392.720,93 1,35% 7.251 0,72% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES D+32 Não há 8.545.149,59 2,62% 384 2,44% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO D+1 Não há 13.954.498,88 4,28% 19.023 0,48% Artigo 8º, Inciso III

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP D+4 Não há 14.652.191,78 4,50% 15.340 0,78% Artigo 8º, Inciso III

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 2.696.751,87 0,83% 21 1,97% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

S e t e m b r o / 2 1
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BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 2.696.751,87 0,83% 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 84.771,31 0,03% 33 0,43% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

SINGULARE FII - REIT11 Não se aplica Não se aplica 1.088.019,05 0,33% 8,63% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 S/Info Não se aplica 2.070.633,64 0,64% 4,82% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

TOTAL RENDA VARIÁVEL 85.623.867,42 26,27% 30% de limite máximo
AXA WF FRAM DIGITAL ECON ADVISORY IE FIC 
AÇÕES

D+6 du Não há 3.997.593,97 1,23% 8.534 0,63% Artigo 9º - A, Inciso II

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY IE FIC 
AÇÕES

D+5 Não há 3.172.540,81 0,97% 16.491 0,20% Artigo 9º - A, Inciso II

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I D+4 Não há 23.757.669,71 7,29% 478 0,74% Artigo 9º - A, Inciso III

TOTAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR 30.927.804,49 9,49% 10% de limite máximo

PL TOTAL 325.943.357,04 100,00%
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A – T Í T U L O S  P Ú B L I C O S S e t e m b r o / 2 1

Título Data Compra Qtde. P.U. Compra P.U. Atual Marcação Valor Compra Valor Atual

NTN-B – 2026 24/09/2021 307 3.900,48 3.915,43 Curva | Taxa: 4,5500% 1.197.446,76 1.202.037,32

NTN-B – 2030 23/09/2021 951 4.016,33 4.034,43 Curva | Taxa: 4,6800% 3.819.531,39 3.836.743,61

NTN-B – 2035 24/09/2021 1081 4.179,92 4.196,07 Curva | Taxa: 4,7500% 4.518.492,42 4.535.948,87

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

NTN-B – 2040 23/09/2021 1400 4.188,52 4.207,52 Curva | Taxa: 4,8400% 5.863.923,39 5.890.528,75

NTN-B – 2045 24/09/2021 1300 4.296,32 4.313,00 Curva | Taxa: 4,8800% 5.585.212,24 5.606.901,79

NTN-B – 2050 24/09/2021 740 4.289,62 4.306,29 Curva | Taxa: 4,9000% 3.174.319,33 3.186.655,63

NTN-B - 2055 24/09/2021 2000 4.372,99 4.389,99 Curva | Taxa: 4,9200% 8.745.972,01 8.779.988,16
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
22 fundos (com liquidez)

14 fundos (sem liquidez imediata)

36 fundos (total)

PATRIMÔNIO
R$ 278,71 milhões (com liquidez até 30 dias)

R$ 26,70 milhões (de 30 a 365 dias)

R$ 14,58 milhões  (acima de 365 dias)

R$ 6,01 milhões (Fundos estressados/

ilíquidos)

S e t e m b r o / 2 1
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R$ 325,94 milhões (total)

INSTITUIÇÕES GESTORAS: 14 (total)

D4Sign b346b2d7-faf0-46d0-8b30-6617e57c910a - 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  e n q u a d r a m e n t o  ( % )  

47,56% 15,67% 10,14%

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' - FI 100% TN Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' Ações Livres

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' -TN Artigo 8º, Inciso III - Multimercado

Artigo 9º - A, Inciso III - FI Ações BDR Nível I Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' - FI Renda Fixa geral

Artigo 9º - A, Inciso II - FI Investimento no Exterior Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' - FII

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' - FIP Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
ENQUADRAMENTO VALOR (R$) % TOTAL ALVO MÁXIMO

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' - FI 100% TN 155.013.084,23 47,56% 50,00% 100,00%

Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' Ações Livres 51.077.000,88 15,67% 18,00% 20,00%

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' -TN 33.038.804,13 10,14% 5,00% 100,00%

Artigo 8º, Inciso III - Multimercado 28.606.690,66 8,78% 5,00% 10,00%

Artigo 9º - A, Inciso III - FI Ações BDR Nível I 23.757.669,71 7,29% 4,00% 10,00%

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' - FI Renda Fixa geral 21.327.820,54 6,54% 5,00% 40,00%

Artigo 9º - A, Inciso II - FI Investimento no Exterior 7.170.134,78 2,20% 2,00% 10,00%

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' - FII 3.158.652,69 0,97% 1,00% 5,00%

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' - FIP 2.781.523,19 0,85% 1,00% 5,00%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' 11.976,23 0,00% 1,00% 5,00%

TOTAL 325.943.357,04 100,00% - -
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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  g e s t o r a  ( % )  

44,34% 16,07% 10,14% 8,69% 8,04%

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)
BRADESCO ASSET MANAGEMENT
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS
VINCI PARTNERS
XP ASSET MANAGEMENT
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS
ITAÚ UNIBANCO
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
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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  ( % )  

INDICES VALOR (R$) % TOTAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 144.511.828,40 44,34%

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 52.378.392,00 16,07%

TESOURO NACIONAL 33.038.804,13 10,14%

BRADESCO ASSET MANAGEMENT 28.331.632,55 8,69%

SUL AMERICA INVESTIMENTOS 26.200.110,84 8,04%

BTG PACTUAL GESTORA DE 
RECURSOS

9.044.647,29 2,77%

VINCI PARTNERS 7.485.601,45 2,30%

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

VINCI PARTNERS 7.485.601,45 2,30%

XP ASSET MANAGEMENT 7.170.134,78 2,20%

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS 6.004.467,07 1,84%

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS 4.767.385,51 1,46%

ITAÚ UNIBANCO 4.595.761,37 1,41%

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 1.229.825,05 0,38%

SINGULARE INVEST 1.099.995,28 0,34%

PLURAL 84.771,31 0,03%

LAD CAPITAL 0,01 0,00%

TOTAL 325.943.357,04 100,00%
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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  ( % )  

INDICES VALOR (R$) % TOTAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 151.997.429,85 46,63%

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 52.378.392,00 16,07%

BEM DTVM 39.282.600,64 12,05%

TESOURO NACIONAL (TÍTULOS 
PÚBLICOS)

33.038.804,13 10,14%

BANCO BRADESCO 21.253.609,82 6,52%

BTG PACTUAL SERVIÇOS 
FINANCEIROS

9.044.647,29 2,77%

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

BNP PARIBAS 7.170.134,78 2,20%

ITAÚ UNIBANCO 4.595.761,37 1,41%

BNY MELLON SERVIÇOS 
FINANCEIROS

2.696.751,87 0,83%

PLANNER CORRETORA 2.070.633,64 0,64%

SANTANDER CACEIS 1.229.825,05 0,38%

SINGULARE INVEST 1.099.995,28 0,34%

RJI CORRETORA DE VALORES 84.771,31 0,03%

LAD CAPITAL 0,01 0,00%

TOTAL 325.943.357,04 100,00%
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C A R T E I R A P o r  í n d i c e  ( % )

34,08% 10,14% 9,53% 8,54% 8,26%

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

GESTÃO ATIVA TÍTULOS PÚBLICOS AÇÕES - LIVRES/VALOR/ATIVO

IMA-B 5 AÇÕES - EXTERIOR (Dolarizado) IRF-M 1

AÇÕES - EXTERIOR (Hedgeado) MULTIMERCADO IDKA IPCA 2A

AÇÕES - SMALL / MID CAPS AÇÕES - DIVIDENDOS IMA-B 5 +

FUNDO IMOBILIÁRIO FIP IMA-B

CDI FIDC
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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 111.070.173,78 34,08%

TÍTULOS PÚBLICOS 33.038.804,13 10,14%

AÇÕES - LIVRES/VALOR/ATIVO 31.058.551,52 9,53%

IMA-B 5 27.826.899,82 8,54%

AÇÕES - EXTERIOR (Dolarizado) 26.930.210,52 8,26%

IRF-M 1 18.603.625,20 5,71%

AÇÕES - EXTERIOR (Hedgeado) 17.952.092,85 5,51%

MULTIMERCADO 14.652.191,78 4,50%

IDKA IPCA 2A 14.371.422,06 4,41%

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

IDKA IPCA 2A 14.371.422,06 4,41%

AÇÕES - SMALL / MID CAPS 12.532.847,91 3,85%

AÇÕES - DIVIDENDOS 7.485.601,45 2,30%

IMA-B 5 + 3.164.748,14 0,97%

FUNDO IMOBILIÁRIO 3.158.652,69 0,97%

FIP 2.781.523,19 0,85%

IMA-B 1.229.825,05 0,38%

CDI 74.210,72 0,02%

FIDC 11.976,23 0,00%

TOTAL 325.943.357,04 100,00%
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R E N TA B I L I D A D E S e t e m b r o / 2 1

0,40%
1,00%

0,44%
1,10%

0,02%
1,61%

Setembro Meta setembro

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

-0,33% -0,73%
-0,13%

-1,26%

-6,57%

-0,17%

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

19,02%

11,19%

Rentabilidade acumulada Meta acumulada
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1,78%

-2,95%

-5,87%

2,48%

-2,30%

-6,63%

2,51% 3,07%

-0,76%

-6,75%

IRF-M 1 IRF-M 1 + IMA-B CDI IMA-GERAL EX-C 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 S e t e m b r o / 2 1

11,19%

-0,79%

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

Meta acumulada Rentabilidade acumulada

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

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% 5,44% 1,26%

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%

Setembro 1,61% -1,18% 11,19% -0,79%

Meta acumulada Rentabilidade acumulada
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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 | OUT/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 -0,01% 1,68% 0,80% -3,15 -0,06 -1,38% -0,81% 0,53% 2,04% 5,54% 23,65%

BRADESCO ALOC DINÂMICA FIC RF -0,15% 2,25% 1,07% -3,14 -0,06 -1,65% -0,90% 0,48% 1,60% 4,82% 22,20%

CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 0,35% 1,01% 0,48% -0,98 -0,03 -1,16% -1,87% -1,04% 1,09% 7,34% 26,99%

IMA Geral ex-C 0,02% 1,89% 0,90% -2,64 -0,05 -0,76% -0,51% 0,94% 2,26% 6,05% 23,60%
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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 -0,01% 4,02% 1,91% -1,33 -0,06 -1,94% -1,56% 0,69% 4,62% 6,03% 35,08%

IMA-B -0,13% 4,56% 2,17% -1,48 -0,07 -2,30% -1,91% 0,55% 5,29% 6,92% 40,46%

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 1,13% 1,55% 0,74% 5,36 0,13 2,87% 1,26% 2,94% 6,18% 14,83% 38,30%

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

PREVI
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RF 
PREVI 1,30% 1,25% 0,59% 8,25 0,43 4,72% 2,25% 3,81% 7,97% 16,26% 37,39%

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVI 1,30% 1,25% 0,59% 8,20 0,42 4,66% 2,24% 3,77% 7,89% 13,22% 26,87%

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RF PREVI 1,14% 1,34% 0,64% 6,28 0,12 2,92% 1,50% 3,18% 6,62% 13,50% 33,30%

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RF PREVI 1,30% 1,25% 0,59% 8,20 0,42 4,66% 2,24% 3,77% 7,90% 16,11% 37,11%

BTG PACTUAL 2024 TP FI RF 1,11% 1,43% 0,68% 5,63 -1,96 -2,26% -1,05% 0,50% 1,19% -27,92% -19,96%

CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF 0,96% 2,28% 1,08% 2,75 0,05 -4,15% -2,03% -0,23% -0,14% 2,42% 20,03%

CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF 0,96% 2,28% 1,08% 2,75 0,05 -4,13% -2,03% -0,23% -0,11% 2,41% 20,04%

SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF 
LP 0,41% 2,95% 1,40% -0,11 -0,00 -0,51% -0,82% 0,95% 3,29% 8,96% 27,72%

IMA-B 5 1,00% 1,72% 0,81% 3,92 0,07 2,48% 1,03% 2,56% 6,19% 13,64% 31,11%
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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 -0,49% 5,74% 2,73% -1,90 -0,16 -9,78% -5,14% -2,93% -1,70% -3,80% 23,76%

IMA-B 5+ -1,26% 7,84% 3,72% -2,57 -0,20 -6,63% -4,63% -1,49% 4,04% 1,47% 47,00%

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 -8,81% 27,78% 13,19% -4,03 -1,22 -15,27% -19,43%
-

13,61%
-3,83% 0,39% 54,25%

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

BTG PACTUAL ABS INSTI FIC AÇÕES -8,81% 27,78% 13,19% -4,03 -1,22 -15,27% -19,43%
13,61%

-3,83% 0,39% 54,25%

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI 
AÇÕES

-4,73% 22,57% 10,72% -2,70 -0,73 -1,21% -12,01% -2,13% 18,08% 10,25% 72,80%

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES -6,52% 22,07% 10,48% -3,79 -1,04 -0,57% -12,23% -0,77% 20,14% 7,10% 58,97%

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES -7,31% 28,42% 13,50% -3,25 -0,89 -9,02% -14,49% -3,88% 7,95% -9,74% 34,07%

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES -2,11% 29,28% 13,90% -0,91 -0,26 9,81% -13,73% 3,80% 37,22%

IBOVESPA -6,57% 26,51% 12,59% -3,14 -0,83 -6,75% -13,04% -3,71% 18,59% 5,62% 41,09%
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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 -1,58% 7,63% 3,62% -3,15 0,01 -0,72% -3,17% -0,15% 5,74% 6,40% 20,73%

CDI 0,44% 0,03% 0,01% 0,00 0,00 2,51% 1,19% 2,00% 3,00% 6,68% 13,40%

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 -3,91% 27,14% 12,89% -1,82 -0,53 2,47% -10,44% 3,58% 19,34% 16,54% 76,13%

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIA -6,52% 28,00% 13,30% -2,94 -0,83 -6,24% -16,45% -4,64% 15,55% 10,17% 66,33%

SMLL -6,43% 28,12% 13,35% -2,88 -0,81 -5,54% -15,75% -3,93% 17,35% 14,80% 80,34%

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 -6,49% 22,48% 10,67% -3,70 -0,94 -7,26% -11,35% -3,61% 16,05% 8,45% 68,96%

IDIV -4,48% 24,63% 11,69% -2,33 -0,57 -4,67% -7,64% -0,24% 20,63% 8,52% 65,78%
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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 0,38% 0,61% 0,29% -1,16 -0,05 1,59% 0,85% 1,52% 2,27% 6,70% 14,51%

IRF-M 1 0,40% 0,61% 0,29% -0,70 -0,03 1,78% 0,92% 1,63% 2,52% 7,17% 15,18%

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

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

meses meses meses meses

CAIXA INSTI FI AÇÕES BDR NÍVEL I -0,25% 14,22% 6,75% -0,51 -0,08 16,72% 5,05% 0,87% 19,93% 92,20% 101,33%

MS GLOBAL OPPOR ADV IE FIC 
AÇÕES

0,61% 16,35% 7,76% 0,20 0,06 5,53% 2,42% -4,60% 9,18%

Global BDRX -0,17% 14,55% 6,91% -0,43 -0,06 19,02% 5,45% 2,35% 23,05% 95,62% 106,17%

MSCI World -4,29% 11,40% 5,41% -5,02 -1,30 11,77% -1,30% 5,86% 27,42% 38,20% 37,33%
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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

-5,03% 15,71% 7,46% -4,20 -0,65 11,27% -1,64% 8,77% 25,69%

CAIXA BOLSA AMEFI MULTI LP -4,64% 12,96% 6,15% -4,74 -0,62 17,47% 0,05% 8,76% 30,90% 42,89%

S&P 500 (Moeda Original) -4,29% 11,40% 5,41% -5,02 -0,67 11,77% -1,30% 5,86% 27,42% 38,20% 37,33%

MSCI World (Moeda Original) -4,76% 12,76% 6,06% -4,93 -0,63 14,68% -1,03% 7,16% 29,14% 45,44% 48,23%

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

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 1,08% 1,63% 0,78% 4,67 0,08 2,79% 1,05% 2,71% 6,16% 13,72% 27,78%

IDKA IPCA 2A 1,10% 1,67% 0,79% 4,71 0,08 3,07% 1,05% 3,01% 6,48% 14,69% 29,62%

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 0,33% 0,02% 0,01% -51,06 -0,01 1,77% 0,89% 1,48% 2,04% 4,79% 10,47%

CDI 0,44% 0,03% 0,01% 0,00 0,00 2,51% 1,19% 2,00% 3,00% 6,68% 13,40%
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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

284,928

312,678
325,943
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I P O J U C A P R E V

ALOCAÇÃOALOCAÇÃO
Outubro de 2021
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C E N Á R I O  E C O N Ô M I C O
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A L O C A Ç Ã O
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P R E V I S Ã O  D E  S A L D O  PA R A A P L I C A Ç Ã O OUTUBRO/2021

PREVISÃO DE SALDO PARA APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021
1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO
PREVISÃO DE 

CRÉDITO
PATRONAL SUPLEMENTAR SERVIDOR TOTAL

CAMARA CONSOLIDADO 10/08/2021 47.989,71 63.319,75 46.215,92 157.525,38 
FMAS CONSOLIDADO 10/08/2021 5.794,87 7.646,01 5.633,90 19.074,78 
FMS CONSOLIDADO 10/08/2021 420.916,85 555.376,39 409.224,82 1.385.518,06 
PMI CONSOLIDADO 10/08/2021 461.336,46 608.707,83 448.521,58 1.518.565,87 
FUNDEB CONSOLIDADO 10/08/2021 786.415,60 1.037.631,70 764.569,41 2.588.616,71 
IPOJUCAPREV CONSOLIDADO 10/08/2021 2.555,29 3.371,57 2.484,31 8.411,17 

SALDO ==> 5.677.711,97 
2. REPASSE

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO
PREVISÃO DE 

CRÉDITO
OBSERVAÇÃO TOTAL

PMI - PODER 
EXECUTIVO CONSOLIDADO 19/08/2021 348.392,89 
PMI - PODER 

5. RESUMO

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO
PREVISÃO 

DE 
CRÉDITO

OBSERVAÇÃO TOTAL

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

PMI - PODER 
LEGISLATIVO CONSOLIDADO 19/08/2021 8.544,75 
QUINQUENIO CONSOLIDADO 19/08/2021 0,00 
COMPREV CONSOLIDADO 06/08/2021 11.355,71 

SALDO ==> 356.937,64 
3. PARCELAMENTO

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO
PREVISÃO DE 

CRÉDITO
OBSERVAÇÃO TOTAL

FMS
AGUAR. 

CREDITO 30/08/2021 29.996,04 

PMI
AGUAR. 

CREDITO 30/08/2021 59.339,61 
SALDO ==> 89.335,65 

4. DESPESAS

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO
PREVISÃO DE 

CRÉDITO
OBSERVAÇÃO TOTAL

FOLHA DE PAGAMENTO CONSOLIDADO 4.046.099,53 
13º SALÁRIO 0 0,00 
RPPS FUNPREI CONSOLIDADO 18/08/2021 -122.008,06 
TAXA ADMINISTRATIVA CONSOLIDADO 324.700,96 

SALDO ==> 4.248.792,43 

CRÉDITO

RECEITA (1 + 2 + 3) PREVISÃO VÁRIOS 6.123.985,26 

DESPESAS (4) PREVISÃO VÁRIAS 4.248.792,43 

PREVISÃO DE SALDO PARA APLICAÇÃO ==> 1.875.192,83 

* Fonte: Diretoria Administrativa e Financeira do IpojucaPrev 
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A L O C A Ç Ã O D O  M Ê S
RESGATE / DISPONIBILIDADES

Produto / Fundo Valor R$

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI 
LP

5.000.000,00

REPASSE PREVIDENCIÁRIO 1.800.000,00

TOTAL 6.800.000,00

APLICAÇÃO

Produto / Fundo Valor R$

NTN-B 2026 250.000,00

NTN-B 2030 800.000,00

NTN-B 2035 900.000,00

NTN-B 2040 1.000.000,00

NTN-B 2045 1.000.000,00

NTN-B 2050 650.000,00

NTN-B 2055 2.200.000,00

NTN-B

TIPO / VENCIMENTO TX % da meta

Meta atuarial 2021 = IPCA + 5,42%

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

NTN-B 2055 2.200.000,00

TOTAL 6.800.000,00
NTN-B 2026 5,13% 94,65%

NTN-B 2030 5,30% 97,79%

NTN-B 2035 5,34% 98,52%

NTN-B 2040 5,39% 99,45%

NTN-B 2045 5,41% 99,82%

NTN-B 2050 5,43% 100,18%

NTN-B 2055 5,45% 100,55%

Gatilho aprovado na última reunião: 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.

Fonte: Valor Pro – 25/10/2021
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P R Ó X I M A S  A L O C A Ç Õ E S
Resgate parcial do CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA:
É um fundo que investe no mercado de bolsa dos EUA, replicando a carteira e o desempenho do índice do S&P 500. Outra
característica do fundo é adotar um hedge (proteção) cambial em sua estratégia, diferentemente do BDR, o fundo não sofre
influência do dólar na sua rentabilidade.

Acreditamos que os fatores que impulsionaram a bolsa americana em 2021, como retomada das atividades, resultados
expressivos das empresas listadas na bolsa, estímulos fiscais e monetários e otimismo com o nível de vacinação, não serão
replicados em 2022. Diante da alta expressiva deste ano, enxergamos pouco espaço para valorização de fundos que investem
apenas no mercado americano.

Vale salientar que ainda vemos algumas opções de investimentos no exterior como oportunas para o momento, vislumbrando
uma maior diversificação da carteira. Neste cenário, destacamos os fundos BDR, pois apesar da alta cotação do dólar, ele seuma maior diversificação da carteira. Neste cenário, destacamos os fundos BDR, pois apesar da alta cotação do dólar, ele se
faz importante para “proteção” dos investimentos nacionais, seja em renda fixa ou renda variável, por conta da inversa
correlação do dólar com os ativos nacionais.

Diante disto, a nossa estratégia seria migrar recursos do CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA para o CAIXA INSTITUCIONAL
BDR NÍVEL I. Contudo, o IPOJUCAPREV já investe cerca de 9,49% no segmento investimento no exterior, que segundo a
Resolução CMN nº 3.922/2010 define, o limite máximo de alocação neste segmento é de 10%, ou seja, o instituto não tem
margem de aportes neste segmento.

Quanto a renda variável brasileira, seguimos com o posicionamento de não sugerir novos aportes em bolsa, mantendo o
percentual de 15% alocados em fundos de ações. Os fundos multimercado surgem como opção, mas ainda é um mercado
muito escasso, principalmente para RPPS. Na renda fixa, conforme evidenciado nas alocações anteriores, vemos
oportunidade na compra direta de NTN-B, por conta da recente abertura da curva de juros.
INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21
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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

Produto / Fundo
Disponibilidade

Carência Saldo
Particip. S/ 

Total
Qtde. % S/ PL do 

Fundo
RESOLUÇÃO - 3.922

Resgate Cotistas

TÍTULOS PÚBLICOS 44.836.708,92 13,47% 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO D+3 Não há 44.893.163,48 13,49% 578 0,52% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVIDENCIÁRIO D+0 16/05/2023 2.203.975,68 0,66% 51 0,63% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RF PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2022 1.355.433,03 0,41% 95 0,26% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2022 203.536,05 0,06% 165 0,08% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RF PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2024 2.132.402,82 0,64% 92 0,50% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RF PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2022 1.589.880,94 0,48% 45 0,79% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA D+1 Não há 1.229.825,05 0,37% 162 0,47% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 
FIXA

D+0 15/08/2024 1.524.194,73 0,46% 6 4,09% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

N o v e m b r o / 2 1
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FIXA
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 
FIXA

D+0 16/08/2024 3.375.528,00 1,01% 105 0,75% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 
FIXA

D+0 15/08/2024 2.179.708,25 0,66% 74 0,16% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 
FIXA

D+0 15/08/2030 3.164.748,14 0,95% 24 1,46% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA 
FIXA

D+0 Não há 44.923.400,48 13,50% 964 0,31% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF 
LP

D+0 Não há 14.371.422,06 4,32% 1.057 0,13% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF D+0 Não há 18.603.625,20 5,59% 1.264 0,27% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP D+2 Não há 13.262.240,32 3,99% 1.490 6,47% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+4 Não há 21.253.609,82 6,39% 193 1,67% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA D+0 Não há 74.210,72 0,02% 305 0,01% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP Não se aplica Não se aplica 11.976,23 0,00% 23 37,24% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '

TOTAL RENDA FIXA 221.189.589,92 66,47% 100% de limite máximo
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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

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 7.078.022,73 2,13% 1.367 0,34% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+4 ou D+33 Não há 7.520.452,56 2,26% 5.641 0,30% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES D+4 Não há 5.454.825,18 1,64% 11.521 0,52% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES D+33 Não há 7.485.601,45 2,25% 175 0,75% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES D+15 Não há 6.004.467,07 1,80% 5.225 0,53% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES D+24 Não há 4.595.761,37 1,38% 36.305 0,12% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES D+4 Não há 4.392.720,93 1,32% 7.251 0,72% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES D+32 Não há 8.545.149,59 2,57% 384 2,44% Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO D+1 Não há 14.652.191,78 4,40% 19.023 0,48% Artigo 8º, Inciso III

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP D+4 Não há 8.954.498,88 2,69% 15.340 0,78% Artigo 8º, Inciso III

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 2.696.751,87 0,81% 21 1,97% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

N o v e m b r o / 2 1

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 2.696.751,87 0,81% 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 84.771,31 0,03% 33 0,43% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

SINGULARE FII - REIT11 Não se aplica Não se aplica 1.088.019,05 0,33% 8,63% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 S/Info Não se aplica 2.070.633,64 0,62% 4,82% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

TOTAL RENDA VARIÁVEL 80.623.867,42 24,23% 30% de limite máximo
AXA WF FRAM DIGITAL ECON ADVISORY IE FIC 
AÇÕES

D+6 du Não há 3.997.593,97 1,20% 8.534 0,63% Artigo 9º - A, Inciso II

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY IE FIC 
AÇÕES

D+5 Não há 3.172.540,81 0,95% 16.491 0,20% Artigo 9º - A, Inciso II

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I D+4 Não há 23.757.669,71 7,14% 478 0,74% Artigo 9º - A, Inciso III

TOTAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR 30.927.804,49 9,29% 10% de limite máximo

PL TOTAL 332.741.261,83 100,00%A carteira acima contempla valores investidos em outubro e valores que estarão disponíveis para aplicação em novembro. 
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A – T Í T U L O S  P Ú B L I C O S

Título Valor (%)

NTN-B 2026 1.452.037,32 0,45%

NTN-B 2030 4.636.743,61 1,42%

NTN-B 2035 5.435.948,87 1,67%

NTN-B 2040 6.890.528,75 2,11%

N o v e m b r o / 2 1

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

NTN-B 2040 6.890.528,75 2,11%

NTN-B 2045 6.606.901,79 2,03%

NTN-B 2050 3.836.655,63 1,18%

NTN-B 2055 15.977.892,95 4,90%

TOTAL 44.836.708,92 13,76%
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G AT I L H O

RESGATE / DISPONIBILIDADES

Produto / Fundo Valor R$

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI 
LP

Resgate Total

TOTAL 8.954.498,88

APLICAÇÃO

Produto / Fundo Valor R$

NTN-B 2026 300.000,00

NTN-B 2030 1.000.000,00

NTN-B 2035 1.000.000,00

NTN-B 2040 1.500.000,00

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

NTN-B 2040 1.500.000,00

NTN-B 2045 1.500.000,00

NTN-B 2050 850.000,00

NTN-B 2055 2.804.498,88

TOTAL 8.954.498,88

Caso as taxas pagas pelas NTN-B´s alcancem o percentual de 100% da meta atuarial do ano de 2021, acionaremos o gatilho de resgate 
total dos recursos investidos no CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA para aplicação em NTN-Bs, conforme quadro de 
aplicações. 
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C O M P O S I Ç Ã O  D A C A R T E I R A – T Í T U L O S  P Ú B L I C O S

Título Valor (%)

NTN-B 2026 1.752.037,32 0,54%

NTN-B 2030 5.636.743,61 1,73%

NTN-B 2035 6.435.948,87 1,97%

NTN-B 2040 8.390.528,75 2,57%

N o v e m b r o / 2 1

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | OUT/21

NTN-B 2040 8.390.528,75 2,57%

NTN-B 2045 8.106.901,79 2,49%

NTN-B 2050 4.686.655,63 1,44%

NTN-B 2055 18.782.391,83 5,76%

TOTAL 53.791.207,80 16,50%
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SCLRN 711 BLOCO "G" LOJA 15
70.750-557 | ASA NORTE

BRASÍLIA / DF
abipem@abipem.org.br | abipem.org.br

RESOLUÇÃO N° 05/2021

Dispõe sobre a divulgação dos premiados
n

ABIPEM Edição 2021. 

O Presidente da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e 
Municipais ABIPEM, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social, neste ato 
DIVULGA os premiados Edição 

Art. 1°. Os premiados Edição 
são os seguintes:

Categoria 1: Até 1.000 ativos

Nº Protocolo Instituição Município UF
1º 7475 INSTITUTO DE 

PREVIDENCIA DOS 
SERVIDORES PUBLICOS DO 
MUNICIPIO DE PIRACAIA 
PIRAPREV

PIRACAIA SP

2º 10935 PREVIDENCIA SOCIAL DO 
MUNICIPIO DE QUATRO 
BARRAS PREVIBARRAS

QUATRO BARRAS PR

3º 8944 INSTITUTO DE 
PREVIDENCIA MUNICIPAL 
DE IRAUÇUBA

IRAUÇUBA CE

4º 2006 FUNDO DE PREVIDENCIA 
SOCIAL DOSSERVIDORES 
PUBLICOS DO MUNICIPIO 
DEDOUTOR SEVERIANO/RN

DOUTORSEVERIANO RN
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SCLRN 711 BLOCO "G" LOJA 15 

70.750-557 | ASA NORTE 
BRASÍLIA / DF 

abipem@abipem.org.br | abipem.org.br 

Categoria 2: De 1.000 até 5.000 ativos 
 

Nº Protocolo Instituição Município UF 
1º 11634 AUTARQUIA 

PREVIDENCIARIA DO 
MUNICIPIO DO IPOJUCA 

IPOJUCA PE 

2º 13373 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 
SOCIAL DO MUNICIPIO DE 
NAVEGANTES - 
NAVEGANTESPREV 

NAVEGANTES SC 

3º 12942 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 
MUNICIPAL DE UBATUBA - 
IPMU 

UBATUBA SP 

4º 7794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 
DOS SERVIDORESDO 
MUNICIPIO DE NILOPOLIS 

NILOPOLIS RJ 

5º 15202 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 
SOCIAL DOSSERVIDORES 
PUBLICOS DO MUNICIPIO 
DEBERTIOGA - BERTPREV 

BERTIOGA SP 

6º 4146 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 
DOS SERVIDORESPUBLICOS 
DO MUNICIPIO DE ILHABELA 

ILHABELA SP 

7º 12915 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 
SOCIAL DOSSERVIDORES 
PUBLICOS MUNICIPAIS 
DECACADOR 

CACADOR SC 

8º 2485 INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PREVIDENCIASOCIAL DOS 
SERVIDORES DE LUCAS DO 
RIOVERDE - MT 

LUCAS DO RIOVERDE MT 

 
 

Categoria 3: Acima de 5.000 ativos 
 

Nº Protocolo Instituição Município UF 
1º 10875 MANAUS PREVIDENCIA - 

MANAUSPREV 
MANAUS AM 

2º 6891 REGIME PROPRIO DE 
PREVIDENCIA SOCIAL DO 
MUNICIPIO DE SAO JOSE 
DO RIO PRETO 

SAO JOSE DO RIO 
PRETO 

SP 

3º 18222 INSTITUTO DE 
PREVIDENCIA DO 
SERVIDOR MUNICIPAL 

SAO JOSE DOS 
CAMPOS 

SP 

4º 12925 FOZ PREVIDENCIA - 
FOZPREV 

FOZ DO IGUACU PR 
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SCLRN 711 BLOCO "G" LOJA 15 

70.750-557 | ASA NORTE 
BRASÍLIA / DF 

abipem@abipem.org.br | abipem.org.br 

5º 6668 GUARUJA PREVIDENCIA GUARUJA SP 

6º 8358 INSTITUTO DE 
PREVIDENCIA DO 
MUNICIPIO DEJOAO 
PESSOA - IPM 

JOAO PESSOA PB 

7º 16122 INSTITUTO DE 
PREVIDENCIA 
DOSFUNCIONARIOS 
PUBICOS MUNICIPAIS 
DEGUARULHOS 

GUARULHOS SP 

 
 

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor nesta data, com divulgação no site 
www.abipem.org.br.  

 
 

 
Brasília / DF, 13 de Outubro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

JOÃO CARLOS FIGUEIREDO 
Presidente da ABIPEM 
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Outubro /2021
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 01 – Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da 
Política de Investimento - Setembro/2021;

 02 – Proposta de Alocação para Novembro/2021;

 03 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de 
Investimento;

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

 05 - Resultado do Prêmio Destaque Brasil de Investimentos e Demais 
Premiações; 

 06 – 1° Seminário de Educação Previdenciária e Financeira do IpojucaPrev; 

 07 – Certificação dos Órgãos Colegiados; 

 08 – Prestação de Contas de Setembro/2021 – Diretoria Administrativa e 
Financeira; 

 09 – Alterações Legislativas Decorrentes da Emenda Constitucional n° 103, 
de 12 de novembro de 2019 e Demais Adequações; e 

 10 – Prestação de Contas do Presidente Executivo do IpojucaPrev.  
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INSTITUIÇÃO CNPJ ATRIBUIÇÃO CATEGORIA

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS 
E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00 ADMINISTRADOR ART. 15

ICATU VANGUARDA GESTAO DE 
RECURSOS LTDA.

68.622.174/0001-20 GESTOR
DEMAIS ADM. E 

GESTOR

GRID AGENTE AUTONOMO DE 
INVESTIMENTO LTDA

17.203.539/0001-40 DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR
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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 e a
Auditoria encontra-se agendada para os dias 18 e 19 de novembro.

 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.

O Relatório de Controle Interno tem como objetivo expor um diagnóstico e a conformidade em relação às
ações exigidas pelo Pró-Gestão e as atividades executadas até o momento pelo IpojucaPrev com o objetivo de
proporcionar à perpetuação e acompanhamento das boas práticas estabelecidas e acompanhar as providências
adotadas pela autarquia para os itens que serão implementados ou ajustados, caso seja necessário, ao decorrer
do processo de certificação.

 Conforme definido por reuniões internas entre o IpojucaPrev e a Controladoria Geral do Município do
Ipojuca (CGM) este relatório contará com a apreciação individualizada dos itens 3.1.1 e 3.1.2 do Manual do Pró-
Gestão RPPS, tendo em vista que foi realizada uma auditoria interna especifica para os processos mapeados e
manualizados, considerando a sua complexidade e proporcionando a minuciosa análise da execução dos
processos e a conformidade em relação aos seus fluxogramas. Nesse item, também foi explicada a atuação da
CGM, em conjunto com a Diretoria Executiva do Ipojucaprev, visando à implantação de um controle interno
eficiente.

O Relatório Preliminar de Auditoria, enviado pela CGM, foi recebido no dia 25 de outubro de 2021 com o
prazo de até 2 (dois) dias úteis para envio das observações e contestações pertinentes. Atualmente, um ofício
com maiores esclarecimentos foi enviado para a Controladoria.

 3.2.8. - Transparência:

Relatórios de controle interno - Será disponibilizado assim que o Relatório Final de Auditoria for enviado pela

CGM
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- Prêmio Destaque Brasil de
Responsabilidade Previdenciária da
ABIPEM – Edição 2021

- 12° Prêmio ANEPREM de Boas
Práticas de Gestão Previdenciária
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Item 3.3.2. do Pró-Gestão:
Ações de diálogo com
segurados e a sociedade
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COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

NOME MEMBRO CERTIFICAÇÃO

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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