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INTRODUÇAO

Atendendo à Resolução do Conselho MonetáÍio Nâcional jCMN no 4-963, dê 25 de novembro de 2021, (doÍavante

denominada simplesmênte "Resolução CMN no 4.9631202'l'), o Comitê de lnvestimentos e a Dirêtoria Executiva do

INSTITUTO DE PREVDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA,

apÍêsenta sua Política dê lnvêstimêntos para o exercÍcio de 2022, devidamente analisada e apÍovada por seu órgão

superior de deliberação. 
.

A Política de lnvestimentos representa uma formalidade legal que fundamenia e norteia todos os processos dê tomada

de decisão íelativo à âplicaçâo ê gestão dos recursos dos R€imes Próprios de Previdência Social - RPPS, emprêgada

como íenamenta de gestão neessária para garantir o equilíbrio econômico, finânceirc e atuarial.

Os fundamentos paÍa a elaboração da presente Política de lnvêstimentos estão centrados nos critéÍios legais e

técnicos, estes de grande rêlevância. Ressalta-se que serão obseÍvados, para que se trabalhe com parâmetros sólidos

quanto a tomada de dêcisões, a análise do fluxo dê caixa atuarial, lêvando-ôe em consideração as rêservas técnicas

atuariais (ativos) e as reservas matêmáticas (passivo) projetadas pelo cálculo atuarial.

2 OBJETIVO

A POIíIiCA dE INVESIiMENTO§ dO INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS

MUNICIPAIS DE PIRACICABA tem como objetivo êstabelecêr as rêgras, os procêdimêntos ê os controles a sêrem

instituídos relativos às aplicâções e gestão dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e benêficiários

do Regime, visando não somente atingir a meta de rentabilidade definida a partir o cálculo feita na apuEção do valor

espeÍado da rentabilidade futu€ da cârtêira da investimentos, mas também garantir a manutençáo do equilíbrio

econômico, financeiro e atuarial, têndo semprê presentes os princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade,

solvência, liquidêz, motivação, adêquação à natureza de suâs obrigaçÕes ê transparência.

Complementarmente, a Política de lnvestimentos zela pela diligência na conduçáo dos processos intemos rêlativos a

tomada de decisão quanto as âplicaçÕes dos recursos, buscando a alocação dos seus recursos êm lnstituiçôes

FinanceiEs que possuam, dentrê outras, as seguintes caracteísticas: padrão ético de conduta, solidez patrimonial,

histórico ê erpêriência positiva, com rêputação considerada ilibada no êxercício da atividadê de administração
ê gêstão de grandes volumes de recursos ê em ativos com adequada relação Íisco X retorno,

Para sêu cumprimento, a Política de lnvestimentos âpresenta os critérios quanto ao plano dê contingência, os
pârâmetros, as metodologias, os critérios, as modalidades e os limites legais e operacionais, buôcando a mâis

âdêquada gestão ê alocaÇão dos seus Íecursos, visando minimamente o atendimento aos requisitos da Resolução

CMN no 4.963/2021.
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PERFIL DE INVESTIDOR

Segundo o disposto na lnstruçáo CVM n" 554/2014 e Portària MPS n" 3OO/2015 e alterãções, fica definido que os

Regimes Próprios de Previdência Social classificados como lnvêstidores Qualificados deverão apresentar

cumulâtivamente:

a) Certificado de Regularidade Previdenciário - CRP vigente na data da realização de cada aplicaçáo exclusiva para tal

categoria de investidor;

b) Possua recursos aplicados comprovados por meio do Dê'monstrativo das Aplicações ê Investimentos dos Recursos
- DAIR, o montante igual ou superior à R$ 10.000.000,00 (dez milhÕes de reais);

c) Comprove a eÍetiva formalização e Íuncionamento do Comitê de lnvêslimêntos e

d) Tenha aderido ao Programa dê CertificaÉo lnstitucional Pró-Gestáo ê obtido a cêrtificação institucional em um dos
nívêis dê aderência.

Para obter a classÍÍicagão de lnvestidor Profissional, o Regime Próprio de Previdência Social fica obrigado a comprovar

as mesmas condiçóês cumulativas descritas acima, têndo o item "d" a seguinte descrição: 'tenha aderido ao Programa

de Certificação lnstitucional Pró-Gestão ê obtido a certificação institucional Nível lVde adesáo".

Para a identificaçâo do Peúl de lnvestidor do lNSrlTUTo DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS

FUNCIONÁR|oS MUNICIPAIS DE PIRACICABA, consideramos as seguintês informaçÕes:

ANÁLISE DO PERFIL DE INVESTIDOR

Patrimônio Líquido sob gêstão: R$ 226.020.799,42

Certificado de Regularidade Previdenciário - CRP: VENCIMENTO 1910712022

Comitê de lnvestimentos: Lei 1.123

Nível de Adeência ao Pró-Gestiio: lll

Vencimento da CeÉificação: N/A

O INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁROS MUNICIPAIS DE PIRACICABA,
no momento da elaboraçáo e aprovação da dessa Política de lnvestimêntos está classificado como COMUM.

Na obtenção da Certificação lnstitucional Pró-Gestão, a classificaçâo de lnvestidor mudará automaticamente, não
SêNdO O INSTITUTO OE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊHCIA SOCIET- DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS OE

PIRACICABA prejudicando quanto aos processos e procedimentos internos e de controle.

FiCâ O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA condicionado ao prazo de 60 (sessênta) dias para revisão e adequaÉo da Politica de lnvestimêntos
em atendimento a nova classificação.

/
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4 ESTRUTUR.A DE GESTÃO

De acordo com as hipóteses pÍêvistas na Resolução CMN no 4.963/2021, a gêstão das aplicações dos recursos poderá

ser realizada por meio de gestÊio própria, terceirizada ou mista.

Para a vigência desta Política de Investimentos, â gêstão das aplicaçÕês dos recursos do INSTITUTO DE

PREUDÊNCIA E ASSTSTÊNCIA SOCTAL DOS FUNCIONÁruOS MUNtCtPAtS DE P|RAC|CABA, será própria.

4,1 GESTÃO PRÓPRIA
A adoção deste modelo significa que a totalidade dos recursos ficaÉ sob a gestão e responsábilidade do INSTITUTO

DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FÚIiCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA E dOS

colaboradores dirêtamentê ênvolvidos no processo de Gesláo dos Recursos ou lnvestimentos.

A gestâo das aplicações dos recursos contará com profissionais qualificados e certificados por entidade de certificação

reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Previdência, através da Secretária de Previdência Social, conÍorme exigido
na Portarie MPS no 5í 9/20í I .

Os rêsponsáveis pela gestão da Unidadê Gestora do INSTITUTO DE PREVIDÊNÇ|A E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS

FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA, têm como uma das principais objetividadês a contínua busca pela

ciênciâ dô cônhêcimêntô técnico, exercêndo suas atividades com boa fé, legalidade e diligência; zêlando por
elevados padrões éticos, adotando as boas práticas de gestão prEvidênciáda no âmbito do Pró-Gêstão, que

visêm garantir o cumprimênto de suas obrigações.

Entende-se por rêsponsáveis pela gest io das aplicaçÕes e recursos do INSTITUTO DE PREVDÊNCIA E

ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIR.ACICABA, as pessoas que participam do

processo de análise, avaliaçâo, gerenciamento, assessoramento e decisório, bêm como os participantes do mercado

de título e valores mobiliários no que se refere à distribuição, intermediaÉo e administração dos investimentos.

A rêsponsabilidade de cada agênte envolvido no processo de análisê, avaliaÉo, gerenciamento, assessoÍamênto e

decisório sobre a gestão das aplicaçõês dos recursos, foram dêfinidos e e.stão disponíveis nas políticas do INSTITUTO

DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA iNStitUídOS COMO

REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS.

Todo o processo de cumprimento da Política dê lnvestimentos ê outras diretrizês lêgais, quê ênvolvam os agentes

descriminados acima, terão suas açÕes deliberadas e fiscalizadâs pelos conselhos competentes e pelo controle intemo.

4.2 óRGÃos DE ExEcuçÃo

Os recursos do INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁR|oS MUNICIPAIS DE

PIRACICABA, visam à constituiÉo das reservas garantidoras dos beneflcios e devem ser mantidos e controlados de

forma segregada dos recursos do ente fêderativo e geridos, em conformidade com esta Política de lnvêstimentos e

com os critérios para cÍedenciamento das hstituições FinanceiÍas e contrataÉo dê ptestadores de serviços.

Compete ao Comitê de lnvestimentos a formulação e execuÉo da Política de lnvestimento juntamente com a Diretoria

Executiva e GestoÍ dos Recursos, que devem submetê-la para aprovaçáo do Consêlho Dêlibeíativo e fiscalização do
Consêlho Fiscal, órgãos superiores de competência do INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS

FUNCIONÁR|oS MUNIGIPAIS DE PIRACICABA.
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A eslrutura deÍinida através das lei 2.840/1987, alterada pela lei 9-24912019, garante a dêmonstração da SegregaÉo
de Atividades adotadas pelos órgãos de execuçáo, estando em linha com as boas práicas de gestão para uma boa

governânçâ previdenciária.

Em casos de Conflitos de lnteÍesse entre os membros integrantes do Comitê de lnvestimentos, Dirêtoria Executiva e

Conselhos, a participaÉo do conflitante como voto de qualidade será impedida e/ou anulada, sendo devidamente

Íegistrado em ata de reuniâo.

Não fica excluída a possibilidadê da participaçâo de um Consultor de Valores Mobiliários no fornecimento de "minuta"
da PolÍtica de lnvêstimentos e propostas de revisão para aprqpiação do Gestor dos Recursos, Comitê de lnvestimentos

e Diretoria Executiva.

4.3 CONSULTORIA OE VALORES MOBILIÁR|OS

O INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL OOS FUNC|oNÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

tem a prenogativa da contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários, de acordo com os cÍitérios

estabelecidos na Resolução CMN no 4.963/2021, Portaria n" 51912011 com suas altêraÇôes e Resoluçáo CVM no

í 9/2021 , na prestaçáo dos serviços de orientação, recomêndação ê aconselhamento, sobrê investimentos no mercado

de valores mobiliários, cuia adoção é de única ê exclusiva responsabilidade do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E

ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA.

Para a eÍetiva contratâção da empresa de Consultoria de Valores Mobiliários, o INSTITUTO OE PREVIDÊNCIA E

ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA dêverá realizar diligência e avatiaçáo

quanto ao perfildos interessados, considêrando no minimo os critérios definidos abaixo:

a) Que a prestação dos serviços de orientaÉo, recomendação e aconselhamênto seja de foÍma profissional, sobre
investimentos no mercado de valores mobiliários;

b) Que a prestaçâo dos serviços seja indêpendente e individualizada, cuja edoÉo e implementação dâs orientações,
rêcomendaçôês ê aconselhamentos se.iam exclusivas do INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA;

c) Que a prestação de serviços dê oriêntação, recomendaçáo e aconsêlhamento abranjam no mínimo os temas sobre:
(i) classes de ativos e valores mobiliários, (ii) títulos e valores mobiliários especÍficos, (iii) lnstituições FinanceiÍas no

âmbito do mêrcado de valores mobiliários e (iv) investimentos no mercado de valores mobiliários em todos os aspectos;

d) As informações disponibilizadas pelo consultoÍ de valores mobiliáÍios sejam verdadeiras, completas, consistentes e
não induziro investidor a erro, êscritas em linguagem simples, clara, ob.ietiva e concisa;

e) Que apresente em contrato social um Consultor de Valores Mobiliádos como rêsponsável pelas atividades da

Consultoria dê Vâlores Mobiliários;

f) Que apresente em contrato social um Compliance Officer como responsável pela implementaçáo e cumprimento de
regras, procedimentos e controles internos e das normas estabêlêcidas pela Resolução CVM no 19/2021;

g) Que mantenha página na rede mundial de computâdores na forma de consulta pública, as seguintes informaçôes

atualizadas: (i) formulário de referência; (ii) código de ética, de modo a concretizar os deveres do consultor de valores
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mobiliáÍios; (iii) a adoçâo de regras, procedimentos e descrição dos controles inteÍnos e (iv) a adoção de política de

negociação de valores mobiliários por administradores, empregados, colaboradores e pela própria empíesa.

h) Que apresentem em seu quadro de colaboradores no mínimo um Economista devidamente registro no Conselho

Regional de Economia - CORECON;

i) Que os profissionais e consultores que atuam diretamente nas atividades de orientação, recomêndação e
aconselhamento comprovem experiência proÍissional em atividades diretamênte relacionadas à consultoria de valorês

mobiliários, gestão de recursos de tercêiros ou análise de valores mobiliários;

i) Que os profissionais e consultores que atuam diré?amente nas atividades de orientação, recomendaÉo e

aconselhamento comprovem possuírem no mínimo as certificaçÕes ANBIMA CEA e CGA e o registro de Consultor de

Valores Mobiliários pessoa física.

Não serão considerados aptos os prestadores de serviços que atuem exclusivamente com as atividades:

a) Como planeiadores financeiros, cuja atuaÉo circunscreva-sê, dentre outros sêrviços, ao planêjamento sucêssório,
produtos de previdência e administração de finanças em gêral dê seus clientês ê que não envolvam a orientâção,

recomendaÉo ou aconselhamênto;

b) Que promovam â elaboração de rêlatórios gêrenciais ou dê controle quê objetivem, dêntrê outros, retrâtar a
rentabilidade, composição e enquadramento de uma carteira de investimento à luz de políticas de investimento,

regulamentos ou da regulamentação específica incidente sobre determinado tipo de cliente;

c) Como consultores especializados que nâo atuem nos mercados de velores mobil!ários, tais como aqueles previstos

nas regulamentaçóes específicas sobre Íundos de investimento êm direitos crêditórios e Íundos de investimênto

imobiliário e

d) Consultores de Valores Mobiliários que atuam diretamentê nâ estruturaçáo, oíginaçáo, gêstáo, administração e

distribuiÉo dê produtos de invêstimentos quê sêiam objeto de orientação, Íecomendagão e aconselhamento aos seus

clientes.

Será admitido que o Consultor dê Valores Mobiliários contratado e âs êntidades intêgrantes do sistema de distribuição
dE VAIOTES MObiIiáriOS E O INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS

MUNICIPAIS DE PIRACICABA em comum acordo, estabeleçam canais de comunicação e ferramêntas que pêrmitâm

conferir maior agilidade e sêgurança à implementação das orientaçÕês, recomendaçÕes e aconselhamentos nâ

execuÇão de ordens.

Não seráo aceitas ferramentas fornecidas ou disponibilizadas pêlos integrantes do sistema de distribuição de valores

mobiliários, mesmo que de forma gratuita, náo gerando assim Conflito de lnterêsse ou a induÉo a erros por pârte do
INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA.

5 METADERENTABILIDADE

A Portaria MF n'464, de 19 de novembro de 2018, que estabelece as normas aplicáveis às avaliaçÕes atuariais dos
Regimes Próprio de Previdência Social, determina que a taxa atuarial de juros a ser utilizada nas Avaliaçôes Atuariais
seja o menor percentual dentre o valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garântidores do
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA e a
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taxa dê iuros parâmêtro cujo ponto da EstrutuÍa a Termo da Taxa de Juros Média seja o mais próximo à duração do
passivo.

A taxa dê desconto, também conhêcida como meta âtuârial, é utilizada no cálculo das avaliações atuarias para trazer

o valor presente de todos os compromissos do plâno dê benefícios na linha do tempo e que determina assim o quanto

de patÍimônio o Rêgime Próprio de Prêvidência Sociâl deverá possuir para manter o equilíbrio atuarial.

Esse equilíbrio somente será possível de se obtêr caso os recursos sêjam remuneÍados, no mínimo, por uma taxa igual

ou superior. Do contrário, se a taxa quê remunera os recursos passe a ser inÍerior a taxa utilizada no cálculo atuarial,

o plano de beneÍício se tornará insolvente, comprometendo o pagamento futuro dos benefícios.

Considerando a exposição da carteira e seus investimentos, as projeções dos indicadorês de desempenho dos retornos

sobrê êsses mesmos investimentos, o valor espêrado da rentabilidadê futura dos investimentos dos ativos garantidores

dO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRlOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

conhecida como META DE RENTABILIDADE é de (IPCA/INPC) + 4,97% (quatro virgula noventa ê sêtê por cento).

AiNdA AS§iM, O INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE

PIRACICABA no exercício de sua execução, através de estudos técnicos, promoverá o acompânhâmento das duas

taxas (meta de rêntabilidade e taxa dê desconto ou atuaÍial) para que seja evidenciado, no longo prazo, qual

proporcionava a melhor situaçáo financêiro atuarial para o plano de benefícios prêvidenciários.

6 CENÁRIO ECONÔM|GO

RESUMO GERAL

O lbovespa, principal índice acionário do mercado, apresentou alta acumulada de 1,3o/o na primêira semana de

novembro, o índicê vêio de um histórico de acumuladas quedas.

Tivemos também, a divulgação da ata do Copom, onde foi aprêsentado de forma bem claro, as pÍeocupações em

relação as expectativas inflacionárias, e que de certa manêira, podem gerar um alto custo para a economia de longo

pÍazo.

Ainda na primeira semana, tivemos uma baixa volatilidade no mercado doméstico, tendo em vista o dêsênrolar do PEC

dos precatórios, além do lbovespa registrar uma alta acumuladâ de 1,44o/o na sêmana.

Outro ponto sobre a PEC dos prêcatórios, foi a liberaÇão de cerca dê R$ 90 bilhôes no orçamento, auxiliando a

viabilização do Auxílio Brasil com o valor de RS 400. A reaçâo do mercado foi positiva, pois apesar da medida

reprêsentar um furo no teto dos gastos representâ controle por parte do governo-

Também tivemos a divulgaçáo do IPCA dê outubro que avançou para 1 ,25o/o rêgistrando uma âlta acumulando 10,67%

em 12 meses.

Ao decorrer do mês, devido a PEC dos precatórios, o mercado apresentou bastante volatilidadê, onde o lbovespa

aprêsêntou um fêchâmento semanal de -3,10%.

Ainda assim, no último pregão tivemos um alívio reÍerente também a PEC dos precatórios na possÍvel discussão do

íatiamento da PEC, onde poderia ser aprovado partê do texto agora, que auxiliaria a aprovação da parte regulatória do

Auxilio Brâsil e a segunda pârte poderia ser revisada e aprovada posteriormente.
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INTERNACIONAL

Em novembro, surgiÍam os primeiros casos de nova cepa, conhecida como Omicrôn, trazêndo consigo bastante

volatilidade dos mercados. Os mercados globais nas últimas semanas do mês, fecharam em quede, devido ao medo

dê novas medidas restritivas Íêlacionâdas a nova cepa.

Nos Estados Unidos, a reunião realizada pelo FED se mostrou em linha com as expectativas de mercado, anunciando

o início do Tapêring, que sêria a reduçáo da compra de títulos, impactando a liquidez global, ê influenciando os ativos

de risco.

Também nos Estados Unidos, foi divulgada a maior alta dê inflaçâo desde 1990, o Índice de preços ao consumidor

acumulou em 12 meses 6,2%.

O pÍesidênte americeno Biden, nomeou Jerone Powell para o seu segundo mandato mmo presidenie do FED. O
prêsidente americano decidiu renovar seu mandato apesar da pressão da ala esquerda dê seu Partido Democrata, que

preferia um candidato mais próximo de suas ideias.

Na China, os dados de vendas do varejo divulgâdos na segunda dô mês de novembro, surpreenderam positivamênte,

com uma alta dê 3,5% em outubro.

Entretanto, os investidores seguem em alerta devido a economia chinêsa têr sido afetada pela crise do setor imobiliário

e crise energética que tem afetado a atividade industrial.

Também na china, a inflaçáo ao produtor, que mede o custo dos produtos vêndidos às empresas, bateu um novo

recorde em outubro, atingindo 13,5% em dosês mesês.

Em contrapartida o índice de Preços ao Consumidor, que mensuía a vaÍiaÉo de preço de determinados produtos da

China, registrou uma aceleração de 0,7o/o para 1,5o/o

Já êm rêlação a EvergÍande, tivemos seus efeitos controlados pela China, que conseguiu praticamênte anular o risco

de calote da gigante da construção.

No mêrcado internacional, em agenda global enfraquecida, os investidores esliveram atentos as declaraçÕes dos
pÍesidentês dos Bancos Centrais, acerca da conduÉo da política monêtária e também agregando mais volatilidade
nos mercados,

O indicedor de sentimento econômico da Comissão Europeia caiv a 117,5 pontos em novembro. Em outubro essê
indicador era de 1 18,6 para os 19 países que usam o euro.

Na indúslria, o sentimento teve leve queda a 14,1 em novembro, dê 14,2 em outubro. Para os serviços, o sentimento

subiu a 18,4 de 18,0. A expectativa do mercâdo era de que ambos recuassem.

Os principais setores que apresentaram melhora, foram os sêtores do varêJo e dâ conskuçáo. Apesar da melhora noa

setores, o sentimento econômico caiu dois pontos entre os consumidoÍes, indo de $,8 paÍa -4,8.

Na Alêmanha, maior economia da Europa, vimos sua inÍlação ao consumidor atingir4,S%, maior patamar desdê í993.

Nâs últimas semanas do mês, A Europa voltou a ser o grande epicêntro da variante Ômicron, lêndo a Alemanha como

a mais aÍetada, onde discutiu-se bastante os têmas relacionados a lockdown e medidas Íestritivas.
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ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA

A taxa de desêmprego no Brasil caiu para 12,60/o no 3o trilnestrê do ano. Essa é a primêira vez desde o trimestre

terminado em abril de 2020 em que a taxa dê desemprego Íica abaixo de 13%.

As maiores taxas de desêmprego foram registradas em Pemambuco (19,30/o), Bahia (í 8,7%), Amapá (17,5%) e Alagoas

(17,1o/o). Já as menores, em Santa Catarina (5,3%), Malo Grosso (6,60/o), Mato Grosso do Sul (7,6%) e Rondônia

(7,8Yo),

Apesar da queda do desemprego, o rendimento dos brasileiros caiu pelo 40 trimestrê seguido, afetado pela geração de

vagas precárias e pressionado também pela inflaçáo nas alíüras, que passou de í0% no acumulado êm l2 mesês.

SETOR PÚBLICO

A balança comercial registrou deficit de US$ 1,307 bilhão em novêmbro deste ano, o que significa que as importaçóes

supereram as exportaçôes. O resultado representa o p meiro saldo nêgativo do ano.

No acumulado de janeiro a novembro de 2021, em comparação ao mesmo período do ano passado, as exportaçôes

cresceram 34,9% e somaram US$ 256,10 bilhõês. Já as importações cresceram 39,7% e totalizaram US$ 198,9í

bilhóes.

Apesar do déÍicit de novembro, a balança comercial registrou superávit de US$ 57,'191 bilhões no acumulado dos 1 1

primeiros meses deste ano, novo recorde para o pêríodo. A série histórica oÍicial do govêÍno tem início em 1989.

O bom desempenho parcial de 202'l acontecê êm um ano marcado pelo crescimento dos preços das "commoditiês",

além da alta da moeda norte-americana, que faz com que os produtos brasileiros se tornem mais baratos lá fora.

INFLAçÃO

O Conselho Monetário Nacional (CMN) determinou que a meta da inflação do ano de 2021 é de 3,75%, com margem

de toleÉncia de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, podendo vanar de 2,25%o a 5,25o/o.

O IPCA (Índice de PÍeços do Consumidor Amplo) iniciou 2021 com desacêleÍação êm comparaçáo com dezembro do

ano anterior e Íechou o mês com 0,25%.

Porém em fêvêreiro, o índice registrou alta acimâ do que se era esperado e êncerrou o mês com 0,86%, sendo

impactado principalmente pelo aumento do preço da gasolina.

Na maioria dos mêses seguintes, o IPCA continuou regisúando altâ acima do gue se era esperado, dado principalmente
pêla elevação dos preços dos combustiveis, da ênergia elétrica e dos alimentos.

No mês de outubro o índice acelerou 1,25%, sendo a meior alta para o mês desde 2002. Com isso, até outubro, a
inflação acumula alta de 8,24% em 2021 e alta de 10,67% nos últimos 12 mêses.

O relatório "Focus" divulgado pelo Banco Central em 6 de dezembro aprêsenta aumento da projeçáo dos analistas para
o IPCA, onde consta que a estimativa da inÍlação oficial brasileira é alcançar'10,1870, ou seja, acima do que sê era
esperado no comêço do ano.
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O INPC (lndice Nacional de Preços ao Consumidor) registrou€celeração em todos os mêses de 202í, sendo impactado

principalmente pela alta do prêço dos produtos alimentícios. Até oúubro, o índice acumula alta de 8,45% em 2021 e

de 11,08o/o em 12 mêses.

A proieçáo do índice sofreu elevação de 8,40% para

Economia divulgado no dia 17 de novembro. Sêndo

aumento maior do quê foi proposto no mês de egosto.

10,04% de acordo com o Boletlm Macrofiscal do Ministério da

âssim, a expectativa é de quê o salário mínimo possuirá um

cÂMBIo E sEToR EXTERNo

Durante 2021 o real apresentou grande desvalorizaçâo frente €o dólar duÍante todo o ano. A moeda noíte americâna,

principal moeda utilizada em todo o mundo para realizar transaçóes, permaneceu com cotação diária acima de R$ 5,00

pEticamênte todos os dias.

O relatório dê Mercâdo Focus diwlgado pelo Banco Central no dia 6 de dezembro, apresêntou quê a mediana das

êxpectativas são de que o dólar fiquê êm R$ 5,56 no fim de 2021. Além disso, a moeda estÍangêira iá acumula ganhos

de 9,670lo frente ao real somentê essê ano.

Essâ elêvaçáo pode ser explicada pêla rêtirada gradual dos estímulos da economia pelo banco central dos Estados

Unidos, o Fed (Fêdêral Reserve), o que provocará uma redução na liquidêz dos mercados.

PERSPECTIVA

Quanto as expectativas com relaçâo ao Brasil, passa por um processo de imunizaÉo mais eficiente. Teremos que

acompanhar as dêcisões do Bancos Centrais em rêlação a política monetária, que indica seguir com medidas

contÍacionistas, tendo em üsta o plano de vacinaÉo em prática, a aceleração da inflação e os $tímulos que seguêm

sendo despejados na economia.

Os dados indicam umâ pressáo persistente nos preços ao consumidor ãmplo e isto podê levar o Banco Central a

intensificar as discussões sobre o ritmo das reformas.

Podendo se esperar mais mudanças na tiaxa dê juros no futuro próximo, como já é adiantado no relatório semanal do

Banco cêntlal.

A partir dísso, têremos que avaliar o andamênto de reformas e em qual intensidadê seÉ elaborâqa.

A preocupação com o quadro Íiscal, o grave endividamênto e teto de gastos, segue sendo o principal foco, devido as

reoentes manobÍas do governo para amplialo.

Caso o desajustê fiscal aconteça, ôlém de gerar desconÍiança dos investidores estrangeiros, geraria um aumento

inesperado e bÍusco na taxa de juÍos, por esse motivo, e do risco Brasil, fato que seria prejudlciel para a o momênto

atual da economia.

Situação que o Brasil vêm têntando evitar ao longo dos últimos anos, reconquistar os investidores estrangeiios, a partir

de um quadro fiscal mâis bem elaborado, uma agenda de reformas estruturais, que ocasionalmente levaria o Brasil a

um controle maior sobre as receitas e gastos govemamentêis.
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Apesar de todas as oscilações de mercado, as expectativas seguem sendo o plano de vacinaÉo contra a Covid- 19 e

toda a pauta de reforma que segue sem definiçáo pelo governo.

O mais recomendado para o atual momento é a cautela ao assumir posiçÕes mais arriscadas no curto prazo, a
volatilidade nos mêrcados deve sê manter sem ainda a desenhar um horizonte claro, em razâo principalmente pelo

nosso cenário político.

6.1 EXPECTATIVAS DE MERCAOO

índices (Mediena Agrêqado)

rPcA (%)

rGP-M (%)

Taxa de Câmbio (RS/USSI

Meta Taxa Selic {%a.a.)

lnvestimentos DireÍo no Pãis (USS bilhões)

Dívida Líquida do Setor Público (% do Pl8)

PIB (% do crescimento)

Balênça cornêrciâl (UsS Bilhôes)

5,03

5,41

5,57

11,50.

63,00

0,50

55,25

69,50

65,20

1,85

53,00

4,00

8,00

https://www. bcb.gov. brlco ntent/focu s/focuslR20211217 .pdf (2021.12.17)

ALOCAçÃO ESTRÂTÉGICA DOS RECURSOS

Na aplicaçáo dos recursos, os rêsponsáveis pela gestão das apliceÇÕes dos recursos do INSTITUTO DE

PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRÂCICABA devem observar os

limitês e critérios estabelecidos nesta Política de lnvestimentos, na Resolução CMN n'4.963/202'l e quâlquer outro ato

normativo relacionado ao tema, emitido pelos órgãos fiscalizadores e normatizadores.

A êstratégia de alocaÇáo dos rêcursos para os próximos cinco anos, leva em consideração não somênte o cenário

macroeconômico como também as especificidades da estratégia dêfinida pelo resultado da análise do fluxo de câixa

atuarial e as projeções futuras de deficit e/ou superávit.

/
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Segmênto Ípo de Ativo
Limitê da

Rêsolução
CMN %

Renda Fixa

7o I a - TÍtulos do Tesouro Nacional SELIC 100,00%

7o I b - Fl 100olo Títulos TN 100,00%

7' I c - Fl Ref em lndicê de RF, 100% TP 't 00,00%

70 ll - Oper. compromissadas em TP TN 5,00o/o

70 lll a - Fl Referenciados RF 60,00%

7'lll b - Fl de índices Rêferenciado RF 60,00%

70 IV - Renda Fixa de êmissáo bancária 20,000/0

7o V â - Fl êm Direitos Creditórios - sênior 5,00%

7'V b - Fl Renda Fixa "Crédito Privado" 5,00%

7'V c - Fl de Debêntures lníraestrutura 5,O00/"

Limite ds Ronda Fixa 100,00%

Alocação Estretégica para o exe.cício de 2022

CoBignado | 12o - Empréstimo Consignado 5,00%

Total da Gar!êira dê Invêstimêntos

o,oo%lo,oo%lo,oo%

0,00% | 100,00% | 275,91"/"

Estratégia de Alocação - Polítlca de
lnvestimento dê 2022

Limitê
lnforior (%)

Eskâtégia
Alvo (%)

Limite
Supqrior (%)

0,000/. 69,22% 80,00olo

0,000/o 0,00% 50,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 3,490/o 50,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 20,40õ/o

0,00% 0,00% 4,50./"

0,00% 0,00% 5,00%

0,000Á 0,00% 0,00%

0,0e/" 72,71% 205,50%

Renda

Vâriável,
Estíuturados

e Fll

80 | - Fl de Ações 30,000/o

80 ll - ETF - índice de AÉes 30,000/o

10'l-Fl N4ulümercado í0,00%

10o ll - Flem Participações 5,00%

10" lll - Fl lvlercado de Acesso 5,00%

11o - Fl Imobiliário 5,00%

Limite de Renda Variávê|, Êstruturado ê Fll 30,00%

0,00% 7,29% 20,004/.

0,00% 0,00% 20,OOo/o

0,000Á 10,0Oo/o 10,000/0

0,00% 0,00% o,o7%

0,00% o,o0./. 0,000/o

0,00% 0,00% o,37ó/.

0,00% 17,29./. 50,44%

Extsrior

9o I - Rênda Fixa - Dívida Externa 10,000/.

9o ll - Constituidos no Brasil 10,00%

9ô lll - Ações - BDR Nivel I 10,00%

Limitê dê lnvsstimontos no ErtêaioÍ í0,00%

0,000/o 0,00o/o 0,000/.

0,00% 5,O0./. í0,00%

0,00% 5,000/0 10,00%

0,00% 10,00% 20,ovk
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Sêgmênto Tipo dê Ativo
Limitê da

Resolução cMN

Rênda Fixa

70 I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC 100,000/"

70 I b - Fl 100% Títúlos TN 100,00%

7'l c - Fl Ref em indice de RF, lOO% ÍP 100,000/"

70 ll - Oper. compromissadas em títulos TN 5,00%

7o lll a - Fl Referenciados RF 60,00%

70 lll b - Fl de Índices Referenciado RF 60,00%

70 lV - Rênde Fixe de êmíssão bâncária 20,00%

7'V a - Fl em Direitos Creditórios - sênior 5,00%

f V b - Fl Renda Fixa "Crédito Privado' 5,00%

7'V c - Flde Debêntures lnÍÍaestruturâ 5,00%

Limitê dê Renda Fixa 100,000/"

AlocaÇão Estratégica paía os próximos 5 anos

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNC]A SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUI{ICIPAIS DE PTRACTGABA

considera os limites apresentados no resultado do estudo técnico elâborado através das reservas técnicas atuariais ê

as reservas máemáticas projetadas pelo cálculo atuarial o que pode exigir maior flexibilidade nos níveis de Iiquidez da

cartêira de investimentos. Forâm observados, também, a compatibilidade dos ativos investidos com os prazo e taxas

das obrigações presentês e futuras do Regime Próprio. 4
,/

/

Eskatégia dE Àocaçáo - Politica dê

lnvêstimênto dê 2022

Limite lnferior

t"/.t

Limitê SuperioÍ
(%)

0,00% 59,240/o

14.074/o 59,24'/.

0,00./" 0,00%

0,00% 0.00%

12,750/o 50,00%

0,000/0 0,00%

0,00% 20,00%

0,00% 0,00%

0,00% 5,00%

0,00% 0,00%

26,82% 193,480/"

Rendá

Variável,

Estruturados
ê Fll

8' | - Fl de Ações 30,00%

8' - ETF indice de Açoes 30,00%

10"1-FlMultimercâdo 10,00%

10o ll - Fl em Participações 5,00%

'10o lll - Fl Mercado de Acesso 5,00%

Í ío - Fl lmobiliário 5,00%

Limitê dê Rênda Variável, Estr!turado e Fll 30,00%

1,21% 20,000Â

0,00% 20,00%

2.49% 10,00%

0,o0% 0 07%

0,000/0 0,00%

,000/o 0,37'/.

13,30% 50,tao/.

Exterior

9" I - Renda Fixa - Dlvida Extema 10,00%

9o ll - Constituidos no Brasil 10,000/"

9'lll - Açôes - BDR Nível I 10,00%

Limite de lnvêstimento6 no Exterioí 10,000/"

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

3,75./. 10,000/"

3,750/o 10,00%
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Para a êlaboraçâo ê deflnição dos limitês apresentados forâm considerados inclusive as análises mercadológicas ê as

perspectivas, bem como a compatibilidade dos ativos investidos atualmente pelo INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E

ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNGIONÁR|OS MUNICIPA|ê DE PTRACTCABA com os prazos, montantes e taxas das

obrigações atuariâis presentes e futuras-

7.í SEGiIENTO DE RENDA FIXA

Obedecendo os limites permitidos no segmento de renda fixa pela Resolução CMN n" 4.963i2021, o INSTITUTO DE

PREvlDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PTRACTCABA propóe-sê adotaÍ o
limite de máximo de í00% (cêm poÍ cênto) dos investimentos.

A nêgociâção dê títulos públicos no mêrcado secundário (compE/venda de títutos públicos) obedêcêÉ ao disposto,

Art. 7o, inciso I, alínea "a" da Resolução CMN n'4.963/2021, onde devêrão estar registrados no Sistema Especial de

Liquidaçáo e de Custódia (SELIC).

A comercialização dos Títulos Públicos e demais Ativos Financeiros, deverão acontecer através de plataformas

eletrônicas administradas por sistemâs autorizados a funcionar pêlo Banco Central do Brasil ou pêla Comissáo dê

Valores Mobiliários, nas suas rêspectivas áreas de competência, admitindo-se, ainda, âquisiçáo êm oÍertas públicas do
Tesouro Nacional por intermédio das instÍtuições regularmente habilitadas.

Na aquisiçâo dos Títulos Públicos Federais contabilizados pelos respectivos custos dê aquisição, acrescidos dos
TENdIMENIOS AUfEridOS, O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSlsTÊNClA SOCIAL DOS FUNC|oNÁRIOS
MUNICIPAIS DE PIRAGICABA dêvêÉ cumprir cumulativamente as exigências da Portaria MF n' 577, de 27 dê

dezembro de 2017 sendo elas:

a) seja obsêNada a sua compatibÍlidade com os prazos ê taxas das obrigaçôes prêsentês e futuras do RPPS;

b) seiam classiÍicados separadamênte dos ativos para negociaÉo, ou seia, daqueles adquiridos com o
propósito dê serem negociados, indepêndentemente do prazo a decorrer da data da aquisição;

c) seja comprovada a intênção ê câpacidade financeira do RPPS de mantê-los em carteira até o vencimênlo;
e

d) sejam atendidas as normas de atuária e de contabilidade aplicávêis aos RPPS, inclusive no quê se refere à
obrigatoriedade de divulgação das informaçóes rêlativas aos títulos adquiridos, ao impacto nos resultados e
aos requisitos e procedimentos, na hipótese de alteÍêçáo da Íorma de preciÍicaÉo dos títulos de êmissão do
Tesoum Necionel.

7.2 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL, INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Em relaçáo aos segmentos dê renda variável, investimentos estruturados ê fundos de inveslimenlos imobiliários, a

Resoluçâo CMN no 4.963/2021 estabelêce que o limite legal dos recuÍsos alocados nos segmentos, não poderáo

exceder cumulativamente ao limite de 30,00% da totalidade dos recuÍsos em moeda conente.
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Neste sentido, o INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁR|oS MUNIcIPAIS DE
PIRACICABA propÕe adotar como limite máximo o percentual de 17 p9% da totalidade dos recursos.

Sáo considerados como investimentos êstruturados segundo Rêsolução CMN n" 4.963/202'1 , os fundos de investimento
classificados como muttimêrcado, os fundos de investimento em participações - FlPs e os fundos de investimênto
classiÍicados como'AçÕes - Mercado de Acesso".

7.3 SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR-

No sêgmento classiÍicado como "lnvêstimentos no Elderiof', a Resolução CMN no 4.96312021 estabelece que o limitê
lêgal dos recursos alocados não podêrá exceder cumulatlvamente ao limite de 10o/o (dez por cento) da totalidade dos
recuÍsos em moeda corrente.

NESTE SêNtidO, O INSTITUTO DE PREYDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCPNÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA propôe adotaÍ como Iimite máximo o peÍcentual de 10,00% da totalidade dos recursos.

Deverão ser considerados apenas os fundos de investimentos constituídos no exterior que possuam histórico dê 12

(doze) meses, quê seus gestores estejam em atividadê há mais de 5 (cinco) anos e administrôm o montante de recursos
de terceiros equivalente a US$ 5 bilhóês de dólares na data do aporte.

7.4 EMPRÉSTIMOCONSIGNADO

Para o segmênto de empréstimos a segurados, na modalidade consignados, a RêsoluÉo CMN no 4.963/202í
estabelêce quê o limite legal de 5,00% da totalidade dos rêcursos em moeda correnle.

Devido à complexidadê na construção e adoção de paràmetros específicos de governança para o processo de
implantação da modalidade, o INSTITUTO DE PREVIDÊNC|A E ASSTSTÊNC|A SOctAL Dos FUNcIONÁRlos
MUNICIPAIS DE PIRACICABA propôe adotar, neste momento, como limite o percentual de 0,00% da totalidadê dos
Íecursos.

No processo de implanteção da modalidade, náo serão considêrados desenquadramentos os limites âqui definidos,
tendo o INSTITUTO OE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIoS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA prazo de 60 (sessenta) dias para rêvisão e adequaÉo da sua Política de lnvestimentos em atendimento
aos novos parâmetros, especificamente o Art. 12, § 11 da Resolução CMN n" 4.96312021.

7,5 LIMITES GERAIS

No acompanhamento dos limites gêrâis da caÍteira de investimentos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E

ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPA|S DE PTRACTCABA em atendimento aos limites aqui

estabêlecidos e da Rêsoluçáo CMN n'4.963/202'1, serâo consolidadas as posiçôês das aplicaÇões dos recuÍsos
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rêalizados direta e indiretamente por meio de fundos de investimentos e fundos de investimentos em cotas de fundos

dê investimentos.

Os limites utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigaçáo de uma mesma

pessoa jurídica seráo os mêsmos dispostos na Resolução CMN n" 4.96312021.

No que tange ao limite geral de exposição por fundos de investimenlos e em cotas dê fundos de investimentos, Íica o

INSTITUTO OE PREVIOÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

limitado a 20% dê exposição, com exceção dada aos fundoq de investimentos enquadrados no Art. 7o, inciso l, alinêa

"b" da Resolução CMN no 4.963/202'1 .

A exposiÇão do total das aplicaÇões dos Íecursos do INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS

FUNCIONÁRlOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA no patrimônià Iíquido de um mesmo fundo dê investimento limita-se

áo em 15o/o (quinze por cento). Para os fundos de investimentos classificados como FIDC - Fundos dê Invêstimentos

em Direitos Creditórios, Crédito Privadô e Fl dê lnfraestrutura, a exposiÇão no patrimônio líquido de em um mesmo

fundo de investimento limitar-se-ão à 5% (cinco por cento).

Para os fundos de lnvestimentos classificados como FIDC - Fundos de lnvestimentos êm Direitos Creditórios, que

fazem parte da carteira de investimentos do INSTITUTo DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS

FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA a partir de 1o de janeiro de 2015, o limite estabelecido no parágrafo

anlerior, deverá ser calculado em proporção ao total dê cotas da classe sênior e não do total de cotas do fundo de

investimento.

O total das apllcaçÕes dos recursos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS
FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA em íundos de investimento náo pode exceder a 5% (cinco
por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao
seu respectivo grupo econômico.

Na obtênção da CertiÍicaçáo lnstitucional Pró-Gestão, os limites definidos nesta Política dê lnvêstimentos seráo
elevados gradativâmênte de acordo com o nível conquistado êm consonância com o disposto no art. 7", § 7",
art. 8o, § 3o e art. 10o, § 20 da RFsoluçáo CMN n'4.96312021.

Em eventual desenquadramento dos limites aqui definidos, o Comitê de lnvestimêntos .iuntamente com o Gestor
dos Recursos, deveráo se ater as Políticâs de Contingência definidas nesta Política de lnvestimentos.

7.ô DEMAISENQUADRAMENTO

O INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

considera todos os limites estipulados nesta Política de lnvestimentos ê na Resolução CMN n' 4.96312021, destacando

êspecificamente:

a) Poderão ser mantidas em cadeira de investimentos, por até 180 (cênlo e oitenta) dias, as aplicaçÕes quê passem a

ficar desenquadradas em relação a esta Política de lnvestimentos e a Resoluçáo CMN n" 4.963/2021, desde que sêja

comprovado que o desenquadramento foi dêcorrente de situaçÕês involuntárias, para as quais não tenha dado causa,

e que o sêu desinvestimento ocasionaria, comparativamente à sua manutenção, maiores riscos para o atendimento
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aos princípios segurança, Íentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação a natureza de suas obíigaçÕes e

transparência;

b) Poderão ainda ser mantidas êm carteira de investimentos, até seu respectivo encenamento, os fundos de

investimentos que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou conversão dê cotas superior a 180 (cento

e oitenta) dia§, estando o lNsTlTUTo DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCTAL DOS FUNCTONÁR|OS

MUNICIPAIS DE PIRACICABA obrigado a demonstrar a adoção de medidas de melhoria da governança e do controle

de riscos na gestão dos recursos.

Serão entendidos como situações involuntárias:

a) Entrada em vigor de alteraçôes da Resolução vigentêi

b) Resgate de cotas de fundos dê investimento por um outro cotista, nos quais o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E

ASSISTÉNC|A SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA não efêtue novos aportes;

c) Valorização ou desvalorizaçáo dos demais ativos financeiros e fundos de investimentos que incorpoÍam a carteira

dE iNVEStiMENIOS dO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS

DE PIMCICABA;

d) Reorganização da estrutura do fundo de investimento em decorrência de incorporaÉo, fusão, cisão e transformação

ou de outras deliberaçÕes da assembleia geral de cotistas, após as aplicaçÕes realizadas pelo INSTITUTO DE

PREUOÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA:

e) Oconência de eventos dê riscos que prejudiquem a formação das reservas e a evoluçáo do patrimônio do

INSTITUTO DE PREVIOÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA OU

quando decorrentes de revisão do plano de custeio e da segrêgaçáo da massa;

0 Aplicações efetuadas na aquisição de cotas de fundo de investimento destinado exclusivamente a investidores

quatificados ou profi§sionais, caso o INSTITUTo DE PREVIDÊNclA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS

MUNICIPAIS DE PIRACICABA deixe de atender aos critérios estabelecidos paÍa essa categorização em

rêgulamentâção êspecíflca; e

g) Aplicações êfetuadas em íundos dê investimentos ou ativos Íinanceiros quê deixarem de observar os requisitos e

condiçóês previstos na Resolugão CMN n" 4.963/2021 .

Complementarmênle ao processo de Credenciamento, somente sêrão considêrados aptos ou enquadrados a

TCCEbCTCM TECUTSOS dO INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁR|OS

MUNICIPAIS DE PIRACICABA os fundos de investimento quê possuam por prestadores de serviços de gestão e

administÍação de recursos, as lnstituiçôes Financeiras que atendem cumulativamênte as condiçóês:

a) O administrador ou gestor dos recursos seia instituiçáo autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, obrigada

a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos nos termos da regulamentagão do Conselho Monetário Nacional;
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b) O administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% dos recursos sob sua administÍaçáo oriundos

Regimes Próprios de Previdência Sociel e

c) O gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de prévio crêdenciamento ê que se.ia

considerado pêlos responsávêis pêla gestáo dos recursos do INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA

SOCIAL OOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICAAA como de boa qualidade de gêstão e ambiente de

controle de investimento.

Em atendimento aos requisitos dispostos, deverão ser obseryados apenas quando da apliceção dos recursos, podendo

os fundos de investimentos não enquadrados nos termos acima, permanecer na caÍteira de investimentos do

INSTITUTO DE PREUOÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL OOS FUNOONÁRIOS iIIUNICIPAIS DE PIRACICABA Até

seu respectivo resgate ou vencimento.

Na obtenção da Certificação lnstitucional Pró-Gestão, não serão considerados desenquadramentos os limites aqui

dEÍiNidOS, tENdO O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE

PIRACICABA prazo de 60 (sessenta) dlas para revisáo e adequação da sua Política de lnvestimêntos êm atendimênto

aos novos limites.

7.7 VEDAçOES

O Gestor dos Recursos e o Comitê de lnvestimento do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS

FUNCIONÁR|OS MUNICIPAIS DE PIRACICABA deverão seguir as vedaçÕes estabelecidas na Resoluçâo CMN n"

4.96312021, ficando adicionalmente vedada a aquisição de:

OperaçÕes compromissadas lastreadas em títulos públicos e

Aquisição de qualquer ativo final, emitido por lnstituições Finânceiras com alto risco de crédito.

8 CONTROLE DE RISCO

As aplicaçôes financeiras êstão sujeitas à incidência de fatores de risco que podem afetar adversamente o seu retorno,

e consequentemêntê, fica o INSTITUTO DE PREYDÊNC|A E ASSISTÊNC|A SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS

MUNICIPAIS DE PIRACICABA obrigado a exêrcêr o acompanhamento e o controle sobre êsses riscos, considerando

entre eles:

Risco de Mercado - é o risco inerente a todas as modalidades de aplicaçõês financeiras disponíveis no mêrcado

financeiro; corresponde à incerteza em relação ao resultado de um investimento financeiro ou dê uma cartêira de

investimento, em decorrência de mudanças futuras nas condições de mercado. É o risco de variaçôes, oscilaçõês nas

taxas e preços de mercado, tais como taxa de juros, preços dê açóes e outros índices. É ligado às oscilações do

mercado Íinanceiro. r
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Risco de Crédito - também conhecido como risco institucional ou de contrapãrte, é aquêle em que há a possibilidade

de o rêtorno de investimento não ser honrado pêla instituiçãp que emitiu determinado título, na data e nas condições

negociadas e contratadas;

Risco dê Liquidêz - suíge da dificuldade em se consêguir encontrar compradores potenciais de um determinado ativo

no momênto ê no preço desejado. Ocorre quando um ativo está com baixo volume de negócios e apresenta grandes

diferênças entre o preço que o comprador está disposto a pagar (oferta dê compra) e aquele que o vendedor gostaria

de vendeÍ (oferta de venda). Quando é necessário vender algum ativo num mercado ilíquido, tende a ser difícil

conseguir realizar a venda sem sacrificar o preço do ativo nerociado.

8.1 CONTROLE DO RISCO DE MERCADO

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

adota o VaR - Value-at-Risk para controle do risco dê mercado, utilizando os seguintes parâmetros para o cálculo:

o Modelo paramêtricol
. lntervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por cênto);
. Horizonte temporal de 2'l dias úteis.

Como parâmetro de monitoÍamênto para controle do risco de mercado dos ativos que compõe a carteira, os membros

do Comitê de lnvestimentos e o Gêstor dos Recursos deverâo observaÍ as reÍerências abaixo eslabelêcidas e rêalizar

reavaliação destes ativos sempre quê as referências pré-estabelecidas forem ultíapassadas.

. Sêgmento de Renda Fixa: 3,97% do valor alocado neste segmento;

. Segmênto de Rênda Variável ê Estruturados: 23,420/o do valor alocado neste segmênto e;

. Segmento de Investimento no ExteÍioÍ 23,25o/o do ualor alocado nesse segmento

como instrumento adicional de controle, o INSTITUTO DE PREVIDÊNC|A E ASSISTÊNC|A SOGIAL Dos
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA deverá monitorar a rentabilidade do fundo de investimento em

ianelas temporais (mês, ano, três meses, seis meses, doze meses e vinte e quatÍo mêsês), verificando o alinhamento

com o benchmark de cada ativo. Dêsvios signiÍicativos deverão ser avaliados pêlos membros do Comitê dê

lnvestimentos, que dêcidiÍá pela manutênÉo, ou náo, dos investimentos.

8.2 CONTROLE DO RISCO DE CRÉDITO

Na hipótesê de aplicação dê rêcursos financeiros em fundos de investimento que possuem em sua carteira de

investimentos ativos de crédito, subordinam-se que estes sêjam emitidas por companhiâs abertas devidamente

operacionais e registrada; ê que sejam de baixo risco êm classificação êfêtuada por agência classificadora de risco, o

que estiverem de acordo com a tabela abaixo:

AGÊNCIA CLASSIFICADORA OE RISCO

STANDARD & POOCS

RATING MíNIÍÚO

BBB+ (perspêc{iva estável)

/
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MOODYS

FITCH RATING

AUSTIN RATING

LF RATING

LIBERUNl RATING

Baal (perspectiva estável)

BBB+ (pêrspectiva estável)

A (perspectiva estável)

A (perspectiva estável)

A (perspectiva estável)

As agênciês classificadoras de risco supracitadas estão devidamente registradas na Comissão de Valores Mobiliários

- CVM e autorizadas a operar no Brasil. Utilizam o sistema de rating para classÍficar o nível de risco das instituições

financêiras, fundo de investimentos e dos ativos íinancêiros integrantes da carteira de invêstimentos dos íundos dê
investimentos ou demais ativos financeiros.

8.3 CONTROLE DO RISCO DE LIQUIDÊZ

Nas aplicaçÕes em ativos financeiros que lêm seu prazo de liquÍdez superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,

a aprovação de alocação dos recuÍsos deverá ser precedida de atestado de compatibilidade que comprove a análise

de evidenciaçáo quanto a capacidade do lNsTlTUTo DE PREvIDÊNclA E AsslsTÊNclA soclAL Dos
FUNCIONÁROS MUNICIPAIS DE PIRACICABA em arcar com o fluxo de despesas necessárias ao cumprimento de

suas obrigaçôês atuariais, até a data da disponibilizaçâo dos rêcursos investidos.

Entende-se como atestado de compatibilidade que comprova a análise de êvidenciação quanto a capacidade em arcar

com o fluxo de despeses necessárias ao cumprimento de suas obrigações atuariais, até a data da disponibilizaçáo dos

recursos investidos, o estudo de ALM - Asset Liability Management.

9 ALM -ASSET LIABILITY MANAGEMENT

As aplicações dos recursos e sua continuidade deverão obsêrvar a compatibilidade dos ativos investados com os prazos,

montantes e taxas das obrigações atuariais prêsêntes e Íuturas do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA

SOCIAL DOS FUNCIONÁROS MUNICIPAIS DE PIRACICABA com o objetivo de mants o equilíbrio econômico-

financeiro entre ativos e passivos.

Para garantir a compatibilidade, os responsáveis pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABAX devem manter os procedimentos e controle§ intemos formalizados
para a gestão do risco dê liquidez das aplicaçõês de forma quê os recursos estejam disponíveis na data do pagamênto
dos benefícios e demais obrigaçôes do Regime. Deveráo inclusive Íealizat o âcompanhamento dos fluxos de
pagamentos dos ativos, assegurando o cumprimento dos prazos e dos montantes das obrigações do INSTITUTO DE
PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCn SOCIAL DOS FUNGIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA.
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Para sê fazer cumprir as obrigatoriedades descritas acima, o INSTITUTO OE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOcIAL
DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA buscará a adoçáo da Íerramenta de gestão conhecida como
estudo de ALM - Asset Liability Management.

O estudo compreende a forma pormenorizadamente da liquidez da carteira de investimentos em honrar os
compromissos presentês e futuros, proporcionado ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS
FUNCIONÁRIOS i'lUNlClPAlS DE PIRACICABA a busce pela otimizaÉo da cartêira de invêstimentos, apresentando
a melhor trajetória para o cumprimento da meta de rentabilidade, resguardando o melhor resultado financeiro possível
também no longo prazo.

O êstudo de ALM - Assel Liability Manâgêment deverá s€r providenciado no mínimo umâ vez ao ano, após o
fechamento da Avaliação AtuaÍial, sendo necessário seu acompanhamento peri&ico, com êmissão de Relatórios de
Acompanhamento que proporcionará as atualizâções de seus resultados em uma linha têmporal não superior a um
semestrê.

Sua obrigatoriedadê encontra-se prêvista na Resolução CMN n' 4.g63t20?1 , art. 6o, § 1o; Portaria no 18512015, an.2',
Podaria MPS n" 519/2011, art. 30, § 4"; Portaria n'464/2018, art.73o,lnstruçáo Normâtiva n' 212018, art. 40 e lnstruçâo
Normativa no 9/2018, art. 50, § 'lo ao § 50.

íO POLÍTCA DE TRANSPARÊNCIA

As informaçõês conlidas nessa Política de lnvestimêntos e em suas possíveis revisõês deverâo ser disponibilizadas

aos interessados, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação, observados os critérios estabelecidos através

dos atos normativos vigentes.

À vista da exigência contida no art.4o, incisos l, ll, lll, lV eV, parágraÍo primeiro e segundo ê ainda, art. 5o da Resolução

CMN n" 4.963/2021, a Política dê lnvestimentos deverá ser disponibilizada no site do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

E ASSTSTÊNC|A SOCTAL DOS FUNCTONÁRIOS MUNICTPAIS DE PIRACICABA Diário Oficial do Município ou em

local de íácil acesso e visualização, sem prejuízo dê outros canais oficiais dê comunicâção.

Todos e demais documentos corÍêspondentes a análise, avaliação, gerenciamento, assessoÍamento e decisão,

deverão ser disponibilizados via Portar de Transparência de própria autoria ou na melhor qualidade de disponibilização

aos interessados.

11 CREDENCIAMENTO

Seguindo a Portariâ MPS n" 519/2011, em seu Art. 3', inciso lX, determina que antes da realização de qualquer novo

aporte, o tNsTtTUTO DE PREVDÊNC|A E ASSTSTÊNC|A SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE

PIRACICABA na figura dê seu Comitê de lnvestimentos, deverá assegurar que as lnstituições Financeiras escdlhidas

para receber as aplicações dos recursos tenham sido obieto de prévio credenciamento.

Complementarmente, a própria Rêsolução CMN n" 4.963/2021 em seu Aí1. 1", §1", inciso Vl ê §3o, determina que as

lnstituiçôes Financeiras escolhidas para receber as aplicações dos recursos devêrão passar pelo prévio

credênciamento. Adiciona ainda o acompanhamento e a avaliaçáo do gestor ê do administrador dos fundos de

investimento.
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ConsideEndo toda§ as exigências, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNC]oNÁRloS
MUNICIPAIS DE PIRACICABA através dê seu Edital dê Credehciamênto, devêrá atestar o cumprimênto intêgraltodos

os rêquisitos mínimos dê credênciamento, inclusive:

a) atos dê rêgistro ou autorizaÉo para funcionamento expedido pêlo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores
Mobiliários ou ôrgão competente;

b) elevado padÉo ético de conduta nas operações realizadas no mercado Íinanceiro ê ausência de restrições que, a
critério do Banco Cêntral do Brasil, da Comissáo de Valores Mobiliádos ou de outros órgãos competentes
desaconselhem um relacionamento seguro e

c) regulaÍidade fiscal e pÍevidênciária-

Quando se lratar de fundos de investimentos, o credenciamento previsto recairá sobre a ligura do seu gestor e do
administrador. Assim sendo, o INSTITUTO DE PREUDÊNCIÀ E ASStSTÊNclA SOctAL DOS FUNCTONÁR|OS
MUNICIPAIS DE PIRACICABA deverá adicionar a lista acima os seguintes documentos:

a) Têrmo dê Análise e Atestado de Credenciamento de Administrator e Gestor de FI - Art. 21", § 2', incisos l, ll e lll, dâ
Resolução CMN n' 4.963/2021 ;

b) Termo de Análisê de Credenciamento e Atestado de Crêdenciamento - Demais Administradores ou Gestor dê Fl;

c) Anexo ao Credenciamento - Análisê de Fundo de lnvestimento;

d) Termo de Análise do Cadastramento do Distribuidor.

No processo dê análisê das lnstituições Financeiras, prestadores de serviços dos Íundos de investimentos, o
INSTITUTO DE PREVDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA
dêverá analisar no mínimo:

a) o histórico e experiência dê atuação do gestor e do administÍador do fundo de investimento e de seus controladores;

b) o volumê de recursos sob sua gêstÊio e âdministração, bêm como quanto a qualificação do corpo técnico e
segregaçáo dê atividâdes e

c) aderência da rentabilidade aos indicadoÍes de desempenho e riscos assumidos pelos fundos de investimentos sob
sua gêstão e administração, no período mínimo de dois anos anteriorês ao crêdenciamento

Em aspectos mais abrangentes, o processo de seleção dos gestores e administradores, deverão sêr considerados os
aspêctos qualitativos e quantitativos, têndo como parâmetro de análise o mínimo:

Tradição e Credibilidade da Instituição - envolvendo volume de recursos administrados e gêridos, no Brasil e no

êxterior, capacitação profissional dos agentes envolvidos na administraçáo e gestão de investimentos do fundo, que

incluem formaçáo acadêmica continuada, certificaÇôes, rêconhecimento público etc., têmpo dê atuação e maturidadê
desses agêntês na atividade, regularidade da manutenção da equipe, com base na rotatividade dos profissionais e na

tempestividadê na reposição, âlém de outÍas informaÉes rêlâcionadas com a administraÉo e gestão de investimerúos
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que permitam identificar a cultura fiduciária da instituição ê seu compromisso com princípios de responsabilidade nos

investimentos e de governança;

Gêstalo do Risco - envolvendo qualidade e consistência dos processos de administração e gestão, em especial aos

riscos de cráJito - quando aplicável - liquidez, mercado, legal ê operacionâ|, efetividade dos controles internos,

envolvendo, ainda, o uso dê Íêrramentas, softwarês e consultoÍias especializadas, reguleridade na prestaçâo de

informações, atuaçáo da área de "compliancê", capacitaçâo profissional dos agentes envolvidos na administração e
gestão de risco do fundo, que incluem formação acadêmica continuada, certificaçóes, reconhecimento público etc.,

tempo de atuaÉo e maturidade desses agentes na atividadf, regularidade da manutenÉo da equipe de risco, com

base na rotatividade dos profissionais e na tempesiividade na reposição, além de outras inÍormaçõês relacionadas com

a administração e gestáo do Íisco;

Avaliação dê adêrência do6 Fundos aos indicado.es de desempenho (Benchmark) ê Íiscos - envolvendo a

correlação da rentabilidade com seus objetivos ê a consistência na êntrega de resultados no período mínimo de dois

anos anteriores ao credenciamento.

Enlende-se quê os fundos de investimêntos possuem uma gestáo discricionária, na qual o gestor dêcidê pelos

investimentos que vai realizar, desde que, respeitando o regulamênto do fundo de invêstimênto e as normas aplicáveis

aos Regimes Próprios de Previdência Social.

No que tange ao distribuidoÍ, instituição integÍante do sistema de distribuiÉo ou agente autônomo dê invêstimento, sua

análise e regisko recairá sobre o conlrato para distribuição e mediação do produto ofertado e sua rêgularidade com a

Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

11.1 PROCESSO DE EXECUÇÃO

O crêdenciamento sê dará por meio eletrôn,co, atrâvés do sistema elêtrônico utilizado pêlo INSTITUTO DE

PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁROS MUNICIPAIS DE PIRACICABA NO âMbito dE

controle, inclusive no gerênciamênto dos documêntos e certidões requisitadas.

Fica deÍinido adicionalmentê como medida de segurança e como critério documental parâ crêdenciamento, o relatório

Due Diligencê da ANBIMA entendidos como "Seção UM, DOIS e TRÊS".

Encontra-se qualiÍicado participar do processo seletivo qualquer lnstituiÉo FinanceiÍa adminisúadora e/ou geslora de

recursos financeiros dos Íundos de investimêntos em que figurarem instituições autorizades a Íuncionar pelo Banco

Central do Brasil obrigadas a instituir comitê dê auditoria e comitê dê riscos, nos termos das Resoluções CMN n'
3.198/2004 e n' 4.55712017, respectivamente.

Os demais parâmetros para o credenciamento foram adotados no processo de implântaçáo das regÍas, procedimentos

E CONITOIES |NIEMOS dO INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS

DE PIRACICABA que visão garantir o cumprimento de suas obrigações, respeitando a Política de lnvestimentos

estabelecida, observados os sêgmentos, limites e dêmais requisitos previstos estabelecidos e os parâmêtros

estabelecidos nas noÍmas gerais de organização e funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social, em

regulementaçáo da SecÍetaria de Previdência.
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11 .2 VALIDADE

As análises dos quesitos verificados nos processos de credenciamento, deverão seÍ atualizados a cada 12 (doze)

meses ou sempre que houver a necessidadê.

12 PREC|FtCAÇAO DE ATTVOS

Os princípios e critérios de precificação para os ativos e os fundos de invêstimêntos que compÕe ou que virão a compor
A CATTE A dê iNVEStiMENtOS dO TNSTITUTO DE PREV|DÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS

MUNICIPAIS DÊ PIRACICABA deverão seguir o critério dê prêcificaçáo dê marcação a meÍcado (MaM).

Poderão ser contabilizados pelos rcspectivos custos de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos os Títulos

Públicos Federais, desde quê sê cumpram cumulativamente as devidas exigências da Portaria MF n'577, de 27 de

dezembro de 2017 já descritos anteriormente.

í2.í METODOLOGIA

12.í.í MARCAçÔES

O procêsso de @ggãg@gIgg!& consiste êm atribuir um prêço justo a um determinado ativo ou dêrivativo, se,a
pelo preço de mercado, caso haia liquidêz, ou sêja, na ausência desta, pele melhor estimatúa que o preço do aiivo

teria em uma eventual negociação.

O processo de 4gg1g3g!ry consiste na contabilização do valor de compra de um dêterminado título, acrescido
da variaÉo da taxa dêjuros, desdê que ê emissão do papel seja carrêgada até o seu respectivo vencimento. O valor
sêÉ atualizado diariamente, sem considerar a oscilâções de preço aufêridas no mêrcâdo.

12.2 CR|TÉR|OS DE PREC|FTCAçÃO

,12.2.1 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

Sâo ativos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional, que representam uma Íorma de financiar â dívida pública e
permitem que os investidores emprestem dinheiro para o governo, Íecebendo em troca uma determinada rentabilidade.

Possuem diversas câractêrísticas como: liquidez diária, baixo custo, baixíssimo risco de crédito, e a solidez de uma

instituição enorme por trás.

Como Íonte primária dê dâdos, a curva de títulos em reais, gerada a partir da taxa indicativa divulgada pela ANBIMA ê

a taxa de juros divulgada pelo Banco Central, encontramos o valor do preÇo unitário do título público. 
,.,y'

-,,- '/,/
,/,/
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12.2.1.1 Marcação a Mercado

Através do preço unitário divulgado no extrato do custodiantê, multiplicado pela quantidade de tÍtulos públicos detidos
pelo regimê, obtivemos o valor a mercado do título público na carteira de investimentos. Abaixo segue fórmula:

Vm= PIJ *,,1" QTtrt,t"

Onde:

ZÍfl = Vâlor de Mêrcado

P Ua tuat = Preço Unitário Atual

Qttltu ios = Quantidade de Títulos em Posse do regimê

12.2.1.2 Marcação na CuNa

Como a precificação na curva é dada pela apropriação netural de juros até a data de vencimento do título, as fórmulas

variam de âcordo com o tipo de papê|, sendo:

Tesouro IPCA - NTN-B

O Tesouro IPCA - NTN-B Principal possui fluxo dê pagamento simples, ou seja, o investidor faz a aplicação ê rêsgata

o valor de face (valor investido somado à rentabilidade) na data de vencimento do título.

É um título pós-Íixado cujo rendimento se dá por uma taxa deíinida mais a variação da tâxâ do Índicê Nacionat de Preço

ao Consumidor Amplo em um determinado período.

O Valor Nominal Atualizado é calculado através do VNA na data dê compra do título ê da projeçáo do IPCA parâ a data

de liquidação, seguindo a equaÉo:

VNA : VNAaata de compÍe * (t * IPCApr.ietadç)t /zsz

VNA = Yalor Nominal Atualizado

VNAa"t, de compra=ValoÍ Nominal Atualizado na data da compra

Onde:



#ffi 'ff :'ltT"ff JJ":;:'fi1"i1,",âii'fi?#i"f,xffi '

IPCAproletado= lnflação projetada para o Íinal do exercício

O rendimento da aplicaçáo é recebido pelo investidor ao tàngo do investimento, por meio do pagamento de juros

semestrais e na data de vencimento com resgate do valor de face somado ao último cupom de juros-

Tesouro SELIC - LFT

O Tesouro SELIC possui fluxo de pagamento simples pós-frlado pela variação da taxa SELIC.

O valoÍ projetado a ser pago pelo título, é o valor na data basê, corrigido pela taxa acumulada da SELIC até o dia de
compra, mais uma coneção da taxa SELIC meta para dia da liquidação do título. Sendo seu cálculo:

VNA : VNAarta de compra * (1 + SELIC-"ta)l/zsz

Onde:

Zly'z4 = Valor Nominal Atuâlizado

VNAaata de compre = Valor Nominal Atualizado na data da compra

SELIC.e* = lnflação atualizada

Tesouro Pretixado - LTN

A LTN é um título prefixado, ou seja, sua rentabilidade e definida no momento da compra, que não faz pagamentos

semestrais. A rentabilidade é calculada pela diferença entre o preço de compra do título e seu valor nominal no

vencimento, R$ 1.000,00.

A partir dâ diferênça entrê o preço de compra e o de venda, é possível determinar a taxa de rendimento. Essa taxa
pode ser calculada de duas formas:

Onde:

Taxa EÍetiva no Período =Taxa negociada no momento da compra



|=:I
Onde:

(i) identiÍicaçáo da cotagão:

Cotação = é o valor unitário apresentado em um dia

Taxa = laxa de negociaçáo ou compra o TítuloPúblico Federal

(ii) idêntificaçáo do preço atual:

Onde:

Preço = valor unltário do Título Público Federal

Zrll,4 = Valor Nominal Atualizado

Cotação = é o valor unitário apresentado em um dia

í2.2.2 FUNDOS DE INVESTIMENTOS

A lnstruÉo CVM 555 dispóê sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de informações

dos fundos de investimento.

O invêstimênto em um fundo de invêstimento, portanto, confere domínio direto sobre fração ideal do patrimônio dado
que cada cotista possui pÍopriedade proporcional dos atlvos inerentes à composição de cada fundo, sendo inteiramente

responsável pelo ônus ou bônus dessa propriedade.

Através de divulgação pública e oficial, calcula-se o retomo do fundo de investimentos auÍerindo o Íendimento do
período, multiplicâdo pêlo valor atual. Abaixo sêgue Íórmula:

retorno: (7 * 5,,t",i,,) * Rendnnao

Ondê:

Retomo: valor da diferente do montante aportado e o resultado final do período

de Previdência e Assistência Social
dos Funcionários Municipais de Piracicaba
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E
Onde:

Valor de Venda =Valor de negociaçáo doTítulo Público na data final

Valor de Compra = Yalotde negociação do Título na aquisição

Ou, tendo como base um ano de 252 dias úteis:

Taxa Efetiva no Período = Taxa negociada no momento da compra

Valor de Venda = valot de negociaçâo do Título Público na data Íinal

Valor de Compra =Yalor dê negociaçáo do Título na aquisição

Tesouro Prefixado corn Juros Semastrais - NTN-F

Na NTN-F ocorre uma situação semelhante a NTN-B, com pagamêntos semestrais de juros só que com a taxa pré-

fixada e pagamento do último cupom ocorre no vencimento do título, juntamente com o rêsgate do valor dê face.

A Íentabilidade do Tesouro Pré-fixado com Juros Sêmêstrais podê sêr calculada segundo a equação:

Em que DUn é o número de dias úteis do período e TIR é a rentabilidade anual do título.

Tesouro IGPM com Juros Sêmestrais - íVI r-C

A NTN-C tem funcionamento parecido com NTN-8, com a diferença no indexador, pois utiliza o IGP-M ao invés de

IPCA. Atualmentê, as NTN-C não sáo ofertadas no Tesouro DiÍeto sendo apenas recomprado pelo Tesouro Nacional.

O VNA desse título pode seÍ câlculado pelâ êquação:

VNA = VNAarta de compra * (7 + I G PM p"oi,t,ao)Nl/ Nz

Onde N1 representa o número de dias corridos entre data de liquidaÉo e primeiro do mês atual ê N2 sendo o número

de dias corridos entre o dia primeiro do mês sêguintê ê o primêiro mês atual.

Como metodologia final de apuraçâô para os Títulos Públicos que apresentam o valor nominal atualizado, finaliza-se a

apuraÉo nos seguintes passos:
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Santerior'. saldo inicial do investimento

Re n dru dao'. rendimento do Íundo de investimento êm um determinado periodo (em percentual)

Para auferir o valor aportado no fundo de investimento quânto a sua posiçáo êm relaÉo a quantidade de cotas, calcula-
sê:

Onde:

Vanal = Vcota* Qtrotas

Ve tu e t . valor atual do investimento

trco.á : valoÍ da cota no dia

Qtcotas'. quantidade de cotas adquiridas mediantê aporte no fundo de investimento

Em caso de fundos de investimento imobiliários (Fll), onde consta ao menos uma negociação de compra e venda no

mercado secundário etravés de seu ticker; esse será calculado através do valor de mercado divulgado no site do

BM&FBOVESPA; caso contrário, será calculado a valor de cota, através de divulgado no site da Comissão de Valores

Mobiliários - CVM.

12.2.3 TíTULOS PRIVADOS

Título privados são títulos emitidos por empresas pívadas visando à captaçâo de recursos.

As operações compromissadas lastreadas em títulos públicos são operaçóes de compra (venda) com compromisso dê

revênda (recompra). Na partida da operação são deflnidas a taxa dê rêmuneração e a data de vencimento da operaçáo.

PaÍa as operações compromissadas sem liquidez diária, a marcaçáo a mercado será em acordo com as taxas
praticadas pelo emissor pa.a o pÍazo do título e, adicionalmente, um spread da natureza da operaÉo. Para as

opêraçÕes compromissadas negociadas com liquidez diária, a marcação a mercado seÉ realizada com base na taxa

de rêvenda/recompra na data.

Os ceÍtificados de depósito bancário (CDBS) sáo instrumentos de captaÇão de recursos utilizados por instituiçôes

financeiras, os quais pagam ao êplicador, ao Íinal do prazo contratado, a remuneração prevista, quê em geral é flutuantê

ou pÉ-fixada, podendo ser emitidos e registrados na CETIP.

Os CDBS pré-fixados sáo títulos negociados com ágio/deságio êm relaçáo à curva de juros em rêais. A marcação do

CDB é realizada descontando o seu valor futuro pela taxa pré-fixada de mêícado acrescida do sp/ead definido de

acordo com as bandas de taxas referentes ao prazo da operação e rating do emissor-

Os CDBS pós-fixados são títulos atualizados diariamente pelo CDl, ou seja, pela taxa de juros baseada na taxa média

dos depósitos interbancários dê um dia, calculada e divulgada pela CETIP. Geralmênte, o CDI é acrescido de uma taxa

ou por percentual spread contratado na data de emissão do papel. A marcaçao do CDB é realizada descontando o seu

-/,4'/
//
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valor futuro pmjetado pêla taxa pré-fixada de mêrcado acrescida do sprcad definido de acordo com as faixas de taxas
em vigor.

í2.3 FONTES PRIMÁRIAS DE INFORMAçÔES

Como os procedimentos dê marcaçâo a mercado são diários, como norma e sêmpre que possível, adotam-se preços

e cotações das seguintes fontes:

Títulos Públicos Federais e debentures: Taxas tnOiâtivas da ANBIMA - Associação Braslleira das Entidades
dos Mercados Financeiros e de Capitais (https:/lwww.anbima.com.br/pt-br/informêr/taxas-de-titulos-
publicos.htm);

Cotas de fundos de investimentos: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (hftp:/tu/ww.cvm.gov.br4;

Valor Nominal Atualizado: Valor Nominal Atuâlizâdo ANBIMA - AssociaÉo Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiros ê dê Capitais (https://www.anbima.com.br/plbr/informary'valor-nominal-âtualizado.htm)

AçÕes, opções sobre ações lÍquidas ê têrmo de ações: BM&FBOVESPA (http://www.b3.com.brlplbr/produtos-
e-servicoínegociacao/renda-variavel/acoes. htm); e

Certific€do de Depósito Bancário - CDB: CETIP (https:/ ,!rww.cetip.com.br4.

í3 POLíflCA DE ACOMPANHAMENTO E AVALTAÇÃO

Para o acompanhamento e avaliação da carteira de investimento, dos fundos de investimentos que a contemplam e
seus resultados, adÍeionelmente serão adotados metodologias e critérios que atendam coniuntamente as RoÍmativas

expedidas pelos órgãos reguladores.

Como forma de acompanhamento, seíá obrigatóÍlo â elaboração de rêlatórios mensais, que contemple no mínimo
informações sobre a rentabilidade e riscos das diversas modalidadês de operaçÕes realizadas quanto as aplicaçôes
dos recursos do INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIoS MUNIoIPAIS DE

PIRACICABA bêm como a aderência das alocaçóês e dos processos dêcisórios rêlacionâdos.

O referido rêlatório mênsal devêrá ser acompanhado de parecer do Comitê de Investimêntos, que deverá apresentar a
análise dos resultados obtidos no mês de referência, inclusivê suas consideraÉes e deliberaçÕes.

O Comitê de lnvestimentos deveÉ apresêntiar no mínimo o plano de aÉo com o cronograma das atividades a serem
dêsêmpenhadas relativas à geslão dos recursos.

Devêráo fazer parte dos documentos do processo de acompanhamênto e avaliação:

a) Editorial sobre o panorama econômico relativo ao mês anterior;
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b) Relatório Mensâl que contém: análise qualitâtiva da situação da carteira em relação à composição, rentabilidade,

enquadÍamentos, aderência à Política de lnvestimentos, risços; análise quantitativa baseada em dados históricos e

ilustrada por comparativos gráficos; cumprindo a exigência da Portaria MPS 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 30

lncisos V;

c) Relatório Trimestral que contém: análise sobre a rentabilidadê e risco das diversas modalidades de operaçóes

realizadas pelo RPPS, com títulos, valores mobiliários ê demais ativos alocados nos segmentos dê renda Íixa, renda

variável, invêstimentos estruturados e investimentos no exterior, cumprindo a exigência da Portaria MPS 5í9, de 24 de

agosto de 2011, Artigo 30 lncisos V

d) Relatório de Análise de Fundos de lnvêstimentos classificados a ICVM 555/2014 que contém: análise de

regulamento, enquadramento, prospêcto (quando houvêr) e parecer opinativo;

e) Relatório de Análise de Fundos de lnvestimentos classificados como "Estruturados" que contém: análise de

regulamento, enquadramento, prospecto (quando houver) e parecer opinativo e

0 Rêlatório de Análise da Carteira de lnvestimentos com parecer opinativo sobre estratégia tática.

í4 PLANO DE CONflNGÊNCIA

Com a identificação clara das contingências chegamos ao desenvolvimento do plano no processo dos investimentos,

que âbrangê náo somênte a Diretoria Executiva, como o Comitê de lnvestimentos e o Conselho Deliberativo.

r3.1 EXPOSTÇÃO A R|SCO

Entênde-se como Exposiçáo a Risco os investimentos que direcionam a certeira de investimentos do INSTITUTO DE

PREUDÊNC|A E ASSTSTÊNC|A SOCTAL DOS FUNCTONÁR|OS MUN|C|PAIS DE PTRACTCABA para o não

cumprimento dos limites, requisitos e normas estabelecidos aos Regimes Próprios de Previdência Social.

O náo cumprimênto dos limites, requisitos e normas estabelecidos, podem ser classificados como sendo:

1 Desenquadramento da Carteira de lnvestimentos;

2 Desenquadramento do Fundo de lnvestimento;

3 Desenquadrâmento da Política de lnvestimentosi

4 Movimentações Financeiras náo autorizadas;

Caso identificado o não cumprimento dos itens descritos, ficam os rêsponsáveis pelos investimentos, dêvidamente

dêfinidos nesta Política de lnvestimentos, obrigados a:
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Contingências Mêdidas Rêsolução

í. Desenquadramento da Carteira

de lnvestimentos

a) Apuração das câusas

acompanhado de relatório;

b) ldentificação dos envolvidos a

contar do início do plocesso;

c) Estudo Técnico com a viabilidade
para o ênquadramento.

Curto, Médio e Longo Prazo

2. Desênquadramênlo do Fundo de

lnvêstimento

a) ApuraÉo das causas

acompanhado de relatório;

b) ldenÍiíicaÉo dos envoMdos a
contar do início do procêsso;

c) Estudo Técnico com a üabilidade
para o enquadramento.

Curto, Médio e Longo Prazo

3. Desenquadramento da PolÍtica de

lnvestimentos

a) Apuração das

acompanhado de relatório;

b) ldentiÍicaÉo dos ênvolvidos a

contar do inÍcio do processo;

c) Estudo Técnico com a viabilidade
para o enqu€dramento.

Curto, Médio e Longo Prazo

4. Movimentações Financeiras não

autorizadas

a) Apuraçáo das

acompanhado de relatório;

b) ldentificação dos envolvidos

contar do início do processo;

c) Estudo Técnico com a viabilidade
para resolução;

d) Ações e Medidas, se necessárias,
judiciais para a responsabilizaÉo
dos responsáveis.

Curto, Médio ê Longo Prazo
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14.2 POTENCIAIS PERDAS DOS RECURSOS

Entende como potencias pêrdas dos recursos os volumed expressivos provenientes de fundos de investimentos

diretamente atrelados aos riscos de mêrcado, crédito e liquidêz.

15 CONTROLES INTERNOS

Antes de qualquer aplicaÉo, resgate ou movimentaçôes financeiÍas ocorridas na carteira de invêstimentos do

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL OOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA, OS

responsáveis pela gestão dos recursos deveráo seguir todos os princípios e diretrizes envolvidos nos processos de

aplicaçáo dos investimentos.

O acompanhamento mensal do desempenho da cartêira de investimentos em relaçáo a Meta Rentabilidadê dêfinida,

garantiÍá açÕes e mêdidas no curto e médio pÍazo no equacionamento de quaisquer distoÍções dêcoÍÍentês dos riscos

a ela akelados.

Com base nas determinaçôes da Portaria MPS n" 170/2012, alterada pela Portaria MPS no 44012013, Íoi instituído o

comitê de Investimentos através do Ato Normativo lNsTlTuTo DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS

FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS OE PIRACICABA, com a finalidade mínima de parlicipar no pÍocesso dêcisório quanto

à formulação e exêcução da PolÍtica de lnvestimêntos.

Suas aÇões são previamente aprovadas em Plano de Ação estipulado para o exercício corrente e seu controle será

promovido pelo Gestor dos Recursos e Presidente do Comitê de lnvestimentos.

Entende-se como participação no processo decisório quanto à formulação e exêcução da Política de lnvestimentos a

abrangência de:

a) garantir o cumpÍimênto das noÍmativas vigentes;

Contingências Medidas Resolução

1 . Potenciais perdas de recursos a) ApuraÉo das

acompanhado de rElatório;

b) ldentificação dos ênvolvidos a
contar do início do procêsso;

c) Estudo Técnico com a viabilidade

administrativa, financeira e se Íor o

caso, jurídica.

Curto, Medio e Longo Prazo



b) garantir o cumprimento dâ Política dê lnvestimentos e suas revisóes;

c) garantir a adêquação dos investimentos de acoÍdo com o ierfil do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA e lSStSfÊHCtA
soclAL Dos ruHcroNÁRtos MUNtctpAts DE ptRActCABA:

d) monitorar o grau de risco dos investimentos:

e) observâr que a rêntabilidade dos recursos que êstejam de acordo com o nívêl dê Íisco assumido;

f) garantrr a gestáo ética e transpaÍente dos recursos:

g) garaniir a execução dos processos internos voltados pâra área de investimentos;

h) instaurar sindicância no âmbito dos investimentos e processos de investimentos se assim houver a nêcessidade;

i) executar plano de contingência no âmbito dos investimentos conforme dêfinido em Politica de lnvestimentos se assim
houver a necessidade,

j) garantir a execuçáo, o cumprimento e acompanhâmento do Credenciamento da lnstituiçÕes FinanceiÍas,

k) garantir que a Alocaçáo Estratégica esteja em consonância com os estudos técnicos que norteaÍam o equilíbrio
atuarial e financeiro e

l) qualquer outra atividâde relacionada diretamente a área de investimentos.

Todo o acompanhamento promovido pelo Comitê de lnvestimêntos seÉ designado êm Íormato de relatório, sendo
disponibilizado para apreciaçáo, análise, contestação. e aprovação por pêrte do Conselho de Delibêração. Sua
periodicidade se adêquada ao porte do INSTITUTO Oe pneUOÊUCta e lSStSfÊtCtA SOCTAL DOS
ruucroruÁnros MuNtctpAts DE ptRActcABA.

Os relatórios supracitados serão mantidos e colocados à disposição da Secretária da Previdência Social - SPREV,
Tribunal de Contas do Estado, Conselho Fiscal e demais órgãos fiscâlizadores e interessados.

16 DrsPostÇôEs cERArs

A presenle Política dê lnveEtimentos podeÉ ser revista no curso de sua êxecução e devêrá ser monitorada no curto
prazo, a contar da data de sua aprovâçáo pelo órgão superior competente do INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E

lSStSrÊuctl SOCIAL DOS ruuCtorÁntOS MUNICIPATS DE PtRActcABA, sendo que o prazo de vatidade
comprêêndeÉ o a no de 2022.

Reunlões êxtraordinárias junto ao Comítê de lnvestimentos e posteriormente com Conselho Deliberativo do INSTITUTO
OE PNEUOÊT.ICIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIoS MUNICIPAIS DE PIRACICABA, Serão
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rêalizadas sêmpre que houver necessidade de ajustes nesta Política de lnvestimentos perante o

comportamênto/conjuntura do mercado, quando se apíesentiar o interesse da preseívaÉo dos ativos financeiÍos e/ou

côm vistas à adequação à nova legislação.

A Política de lnvestimentos e suâs possíveis rêvisões; a documentação que os fundamenta, bem como as aprovações

êxigidas permaneceíão à disposição dos órgãos de acompanhamento, supeÍvisão e fiscalização pelo prazo de 10 (dez)

anos.

Deverão estar certificados os responsáveis pelo âcompanhamento e opeíacionalização dos investimêntos do

INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCPNÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA,

através de examê dê certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no

mercado brasilêiro de capitais, cujo conteúdo abrangeÉ, no mínimo, o contido no anexo a Portaria MPAS no 51912011.

A comprovação da habilltaçáo oconeÉ mediante o prêenchimento dos campos específicos constantes do

Demonstrativo da Política de lnvestimentos - DPIN e do Dêmonstrativo de Aplicações e lnvestimentos dos Recursos -

DAIR.

As lnstituições Financêiras que operem e que vênham a operar com o INSTITUTO DE PREVIDÊUCte g lSStSfÊHCta
soctAl Dos FUNcloNÁRlos MUNlclPAls DE PIRACICABA poderão, a título institucional, oÍerecer apoio técnico

através de cursos, seminários e workshops ministÍados por profissionais de mercado e/ou funcionários das lnstituições

para capacitação de servidores e membros dos órgãos colegiados; bem como, contraprestação de serviços e píoietos

dC iNiCiAtiVA dO INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE

PIRACICABA, sem que haia ônus ou compromisso vinculados aos produtos de investimentos.

Casos omissos nêsta Política de Investimentos remetem-se à Resolução CMN n'3.9222010 e suas altêraçóes, e à

Poriaria MPS n" 519, de 24 de agosto de 2011 e também alteragões e demais normativas pertinentes aos Regimes

Próprios de Previdência Social.

É parte integrante dêsta Política de lnvestimentos, a cópia da Ata do Comitê de lnvêstimêntos que é participante do

processo dêcisório quanto à sua formulação e a cópia da Ata do órgão superior competente quê aprova o presente

instrumento, devidâmentê assinada por seus membros e parecer técnico emitido pela consultoria de investimentos quê

apresenta a'ApuraÉo do Valor Esperado da Rentabilidade Futura da Cartêira de lnvestimêntos Garantidores do

RPPS, em atendimento ao AÍt. 26 da Portaria MF n"46412018.

Eslê documento deveíá ser assinado:

a) pelo representante do ente Íederativo,

b) pelo representante da unidade gestora do RPPS

c)pêlosresponsáVeiSpela@dêstaPolíticade|nVestimentosematendimentoao§
4" do atl. 1' da Portaria n' 5'19, de 24 de agosto de 2011.
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