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1. INTRODUÇÃO 

 

Atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922, de 25 de 

novembro de 2010, alterada pela Resolução CMN n° 4.392, de 19 de dezembro de 2014, 

Resolução CMN n° 4.604, de 19 de outubro de 2017 e, posteriormente, pela Resolução CMN nº 

4.695, de 27 de novembro de 2018, doravante denominada simplesmente “Resolução CMN nº 

3.922/2010”, o Comitê de Investimentos e a Diretoria Executiva do Instituto Municipal de 

Previdência e Assistência do Servidor Público de Ibirubá/RS - IMPASI, apresenta sua Política 

de Investimentos para o exercício de 2020, aprovada por seu órgão superior competente. 

A elaboração da Política de Investimentos representa uma formalidade legal que 

fundamenta e norteia todos os processos de tomada de decisões relativo aos investimentos do 

Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, empregada como instrumento necessário para 

garantir a consistência da gestão dos recursos em busca do equilíbrio econômico-financeiro. 

Os fundamentos para a elaboração da presente Política de Investimentos estão 

centrados em critérios técnicos de grande relevância. Ressalta-se que o principal a ser 

observado, para que se trabalhe com parâmetros sólidos, é aquele referente à análise do fluxo 

de caixa atuarial da entidade, ou seja, o equilíbrio entre ativo e passivo, levando-se em 

consideração as reservas técnicas atuariais (ativos) e as reservas matemáticas (passivo) 

projetadas pelo cálculo atuarial. 
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2. OBJETIVO 

 

A Política de Investimentos do Instituto Municipal de Previdência e Assistência do 

Servidor Público de Ibirubá/RS - IMPASI tem como objetivo estabelecer as diretrizes das 

aplicações dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do 

regime, visando atingir a meta atuarial definida para garantir a manutenção do seu equilíbrio 

econômico-financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os princípios da boa governança, da 

segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas 

obrigações e transparência. 

A Política de Investimentos tem ainda, como objetivo específico, zelar pela eficiência 

na condução das operações relativas às aplicações dos recursos, buscando alocar os 

investimentos em instituições que possuam as seguintes características: solidez patrimonial, 

experiência positiva no exercício da atividade de administração e gestão de grandes volumes 

de recursos e em ativos com adequada relação risco X retorno. 

Para cumprimento do objetivo específico e considerando as perspectivas do cenário 

econômico, a política estabelecerá a modalidade e os limites legais e operacionais, buscando a 

mais adequada alocação dos ativos, à vista do perfil do passivo no curto, médio e longo prazo, 

atendendo aos requisitos da Resolução CMN nº 3.922/2010. 

Os responsáveis pela gestão do Instituto Municipal de Previdência e Assistência do 

Servidor Público de Ibirubá/RS - IMPASI têm como objetividade a contínua busca pela ciência 

do conhecimento técnico, exercendo suas atividades com boa fé, legalidade e diligência; 

zelando pelos elevados padrões éticos, adotando as melhores práticas que visem garantir o 

cumprimento de suas obrigações. 
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3. CENÁRIO ECONÔMICO 

 

3.1. Cenário Interno 

 

Apesar da desvalorização da moeda brasileira no último mês, esperamos continuidade 

do processo de redução de juros neste ano, que deve cair abaixo dos 5%. Entendemos que 

parte relevante do movimento da moeda foi explicada por fatores globais, com receio de 

desaceleração mais intensa do crescimento mundial levando a uma queda dos preços de 

commodities. Assim, os preços de commodities em reais não se alteraram de maneira 

significativa nas últimas semanas, mantendo o cenário de inflação estável, mesmo com o 

câmbio em patamar mais depreciado. Em um ambiente de crescimento ainda moderado e sem 

sinais de retomada sustentada, reduzimos nossa expectativa de juros para 4,75% até o final 

deste ano e prevemos manutenção desse patamar até o final de 2020. 

 

 

A principal mudança do cenário no último mês foi a rápida desvalorização do real 

frente ao dólar. O movimento também foi observado em moedas de outros países 

emergentes, respondendo ao ambiente global mais arriscado (novos capítulos da guerra 

comercial) e revisão baixista do crescimento mundial, com o aumento do receio de recessão 

nas principais economias. Trata-se de um ambiente desafiador para os emergentes e 

exportadores de commodities, como o Brasil, que foi adicionalmente afetado pelo 

agravamento da crise argentina. Some-se a isso a maior volatilidade histórica da nossa moeda, 

a perda do grau de investimento e o fluxo cambial negativo com o movimento de troca de 

dívida externa por dívida local nos últimos anos e o resultado tem sido uma desvalorização 

mais intensa do Real do que a de nossos pares. 
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Olhando para diversas métricas de “valor justo” da moeda, todas apontam para níveis 

entre R$/US$ 3,60 e R$/US$ 3,80, abaixo, portanto, do atual patamar. De toda forma, 

incorporando essa piora do cenário externo, alteramos nossa expectativa para o câmbio de 

2019 de R$/US$ 3,80 para R$/US$ 4,0 e mantivemos a de 2020 em R$/US$ 3,80. Olhando à 

frente, o Real tende a continuar com maior sensibilidade ao cenário externo, mas não deve se 

manter no patamar atual. Os fundamentos externos continuam sólidos, o déficit em conta 

corrente segue em patamar controlado e totalmente financiado por investimentos diretos, a 

dívida externa é baixa e a questão fiscal teve avanço positivo com a aprovação da reforma da 

previdência. Por isso, seguimos prevendo trajetória de apreciação da moeda. 

 

 

 

Do lado da inflação, os dados correntes seguem em patamar muito confortável, com 

núcleos ao redor de 2,5%. Vale notar que as surpresas recentes têm se concentrado no núcleo 

da inflação, isto é, sobre a tendência de médio prazo. Outro vetor importante para a 

expectativa futura da inflação é o rendimento do trabalho, que vem registrado desaceleração 

e até mesmo reajustes reais negativos. O mercado de trabalho enfraquecido, portanto, 

mantém a baixa capacidade de repasse de preços, trazendo uma perspectiva de manutenção 

do núcleo em patamares confortáveis nos próximos trimestres. Mesmo alguns fatores de risco 

tiveram probabilidade reduzida ou postergada: i) o risco de quebra de safra norte-americana 

de milho foi substancialmente reduzido com as últimas estimativas oficiais e ii) os preços de 

suínos caíram mais de 10% no mercado internacional, mesmo com elevado risco de oferta por 

conta da febre suína na China. 
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Por isso, mantivemos nossa expectativa de IPCA em 3,5% para 2019 e em 3,9% para 

2020. A depreciação cambial, que seria um risco potencial para a inflação, deve ser avaliada à 

luz da variação nos preços de commodities. Isso porque, uma parte relevante dessa piora das 

moedas emergentes foi explicada pelos temores em relação ao tamanho da desaceleração 

global, que também se refletiu em queda de demanda e dos preços externos. Em alguns casos, 

como o minério de ferro, a queda foi bastante intensa, de 22% desde o final de julho. O efeito 

para a inflação, portanto, foi quase neutro, o que, somado aos fatores acima, sugere não haver 

riscos relevantes para a inflação deste e do próximo ano. 

Quanto às contas públicas, ainda que as despesas estejam abaixo do limite 

estabelecido pelo teto dos gastos, as receitas seguem desafiadas pelo baixo crescimento. O 

resultado primário desse ano deve ser deficitário em R$ 132 bilhões, próximo da meta de 

déficit de R$ 139 bilhões. Para o ano que vem, o cumprimento do teto se torna mais difícil. O 

Orçamento do governo apresenta uma redução importante de despesas não obrigatórias, de 

R$ 124 bilhões para R$ 89 bilhões ao final de 2020. Desse montante, apenas R$ 19 bilhões 

serão destinados a investimentos. Apesar das dificuldades orçamentárias, esse é um resultado 

esperado da adoção do teto dos gastos: estimular o debate quanto à melhor alocação de 

recursos do orçamento. A ideia do teto é justamente rever as principais despesas, 

especialmente as obrigatórias, e forjar a discussão do uso mais eficiente das receitas do 

governo. O cumprimento do teto dos gastos, enquanto houver a atual rigidez e indexação do 

orçamento, é o que garante uma trajetória de redução da dívida bruta, consolidação fiscal 

fundamental para a manutenção de juros em patamares baixos e para a recuperação do grau 

de investimento nos próximos anos. 
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Em relação ao crescimento econômico, a desaceleração global em curso tende a ter 

um efeito contracionista importante sobre o PIB brasileiro, e por isso revisamos a projeção de 

2020 para 1,9%, enquanto mantivemos a de 2019 em 0,8%. Quando observamos os dados do 

trimestre passado, que surpreenderam para cima, notamos os efeitos positivos da política 

econômica adotada até aqui. A construção civil e os investimentos cresceram mais do que o 

esperado, respondendo a uma taxa de juros menor, e os gastos do governo seguem em 

contração, quadro que não deve se alterar adiante com as restrições no governo federal, 

estados e municípios. Por outro lado, a retomada do consumo das famílias segue lenta, com 

baixo dinamismo do mercado de trabalho, e a indústria e os investimentos perderam tração ao 

longo desse terceiro trimestre. Logo, preferimos incorporar a deterioração externa no cenário, 

mesmo reconhecendo que, se houver alguma acomodação do ambiente global, o PIB poderá 

surpreender positivamente ao longo do próximo ano, especialmente diante do esperado 

avanço da agenda de reformas, dos estímulos do FGTS, do avanço do crédito e do espaço para 

corte de juros com a inflação comportada. 

 

Em resumo, a mudança do cenário externo consiste em um vetor baixista para 

crescimento doméstico, ao mesmo tempo em que não gera pressões inflacionárias 

significativas. Em nossa avaliação, o resultado desse novo vetor é aumento da necessidade de 

estímulos ao crescimento, através da política monetária e da agenda de privatizações e 

concessões. Os modelos de inflação permitem um corte de juros para 4,75% até o final desse 

ano, mesmo com a desvalorização cambial, sem comprometer a meta de IPCA em 2020. É 

justo dizer que esse novo patamar pode ser revisado para níveis menores, em uma 

combinação mais favorável de commodities em reais ou caso a retomada do crescimento seja 

ainda mais lenta. Com a queda de juro neutro na economia, novos patamares podem ser 

testados, mesmo que, hoje, os modelos do Banco Central indiquem espaço para cortes até 

próximo a 5,0%. A dinâmica dos próximos meses deve fazer cair essa projeção. Mantido o teto 

dos gastos, caberá à política monetária estimular o crescimento, dentro dos limites impostos 

pelo regime de metas de inflação que, por ora, não parecem oferecer qualquer ameaça à 

trajetória prospectiva de preços. 
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3.2. Cenário Externo 

 

A evolução do cenário externo ao longo das últimas semanas aponta para uma 

desaceleração mais intensa da economia mundial. Essa nova escalada da guerra comercial não 

foi motivada apenas pelo aumento de tarifas sobre o comércio para ambos os lados. Houve 

sinais de que também poderia se estender ao mercado de câmbio, após uma desvalorização 

atípica do yuan e a reação dos EUA, que classificou a China como país manipulador de câmbio, 

o que poderá levar a sanções adicionais no futuro. 

A complexidade das cadeias internacionais de suprimento dificulta a dispersão dos 

efeitos da guerra comercial e há evidências de desaceleração da atividade industrial em cada 

vez mais países. No início de 2019, cerca de 1/3 dos 40 países cobertos pela pesquisa PMI para 

o setor de manufaturados reportava índices abaixo de 50, que implicam contração da 

atividade industrial. Em julho, essa proporção era de quase 60%. Já o setor de serviços ainda 

mostra mais resiliência, reflexo do fato de que em muitos países a desaceleração ainda não se 

espalhou plenamente para o mercado de trabalho ou o consumo. 

 

 

 

Os Estados Unidos talvez sejam o exemplo mais marcante da divergência entre 

desaceleração da atividade industrial e resiliência do resto da economia. Sua taxa de 

desemprego, de 3,7% em agosto, ainda se encontra no menor patamar em cerca de meio 

século. E mesmo a criação de postos de emprego – de 130 mil em agosto e de 150 mil em 

média nos últimos meses – ainda ocorre num ritmo consiste com a manutenção ou mesmo a 

queda do desemprego. 
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Mas há sinais crescentes de que o mercado de trabalho e o consumo também 

enfrentarão uma retração nos EUA. Em agosto, o indicador de confiança do consumidor da 

Universidade de Michigan teve a maior queda mensal desde 2012, e se encontra no menor 

nível desde 2016. O PMI industrial segue caindo e os investimentos têm desacelerado. Diante 

desse quadro, reduzimos nossa projeção para o crescimento da economia americana em 2020 

de 1,9% para 1,6%. 

A economia chinesa também segue em desaceleração, refletindo não só a escalada das 

tensões comerciais com os EUA, mas também a cautela por parte do governo em adotar 

estímulos mais contundentes. Dois indicadores sugerem que os riscos neste momento 

merecem ser monitorados: a China passa pelo seu momento mais elevado de incerteza de 

política econômica e a produção industrial vem mostrando a menor taxa de crescimento das 

últimas décadas. Em julho, a expansão chegou a 4,8% e, excluindo o segmento extrativo que 

está acelerando, a indústria manufatureira cresceu 4,0% na comparação com mesmo mês do 

ano passado. 

 

 

 

Na Europa, os países da Área do Euro têm apresentado desempenhos distintos, mas a 

desaceleração da maior economia da região chama a atenção. A produção industrial na 

Alemanha caiu 4,1% no segundo trimestre (em relação a igual período de 2018), ante queda de 

1,6% no primeiro trimestre e alta de 3,4% em 2018 como um todo. Some-se a isso os riscos 

associados ao Brexit. Apesar das últimas votações no Parlamento britânico, o risco de uma 

saída sem acordo entre Reino Unido e União Europeia ao final de outubro permanece elevado. 

A legislação aprovada pelo parlamento obriga o governo a consulta-lo antes de uma saída sem 

acordo, mas se houver eleições ainda em outubro e o Primeiro Ministro Boris Johnson – que 

lidera as pesquisas – for o vencedor, a probabilidade de Brexit sem acordo permanece elevada, 

com consequências negativas para a economia tanto no Reino Unido quanto na Área do Euro. 
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A crise política na Itália também emergiu como um risco importante para o cenário ao 

longo de agosto, mas a formação de um governo de coalizão entre o Movimento Cinco Estrelas 

e o até então oposicionista Partido Democrático (substituindo a Lega no governo) parece ter 

evitado novas eleições e, ao menos por enquanto, sugere não só uma situação mais estável 

mas também a redução das tensões com relação à política fiscal italiana e o cumprimento das 

metas fiscais estabelecidas para os países da Área do Euro. 

Navegar esse ambiente não tem sido fácil para os formuladores de política econômica. 

A expectativa é de que o Banco Central Europeu expanda seu programa de compra de ativos e 

reduza a taxa de remuneração de depósitos dos bancos no BCE de -0,4% para -0,5% já em 

setembro. Fala-se também na possibilidade de elevar o gasto público nos países que ainda têm 

espaço fiscal – mais notadamente a Alemanha –, mas restrições políticas e legais dificultam 

esse processo. Em antecipação a um potencial Brexit sem acordo, os países europeus estão se 

mobilizando para equiparar a ruptura política e econômica a um desastre natural, permitindo 

o acesso a cerca de € 500 milhões em recursos em fundos de emergência da U.E. Mesmo com 

a expectativa de alguma resposta de política econômica, revisamos nossa projeção para o 

crescimento da Área do Euro de 1,0% para 0,8%. 

Na China, parece haver dissenso entre as lideranças sobre a condução da política 

econômica: como equilibrar os estímulos de curto prazo para preservar crescimento e a 

estabilidade financeira de médio prazo, haja vista o elevado nível de alavancagem da 

economia. Nesse embate, o alívio da política econômica tem sido mais gradual do que no 

passado. Dessa forma, entendemos que os estímulos – fiscais ou monetários – continuarão 

sendo adotados com prudência, podendo ser acentuados caso a desaceleração indique 

crescimento muito abaixo de 6,0% e impacte o mercado de trabalho. Nossa projeção para o 

crescimento da China em 2020 é de 5,8%, mas os riscos baixistas para esse cenário vêm 

crescendo, especialmente se persistirem as tensões comerciais com os EUA. 

Nos Estados Unidos também não há consenso quanto à condução da política 

econômica. O Fed, além de já ter reduzido a taxa de juros em 31 de julho, tem consolidado o 

discurso de conduzir a política monetária não só em função do seu mandato formal de garantir 

a estabilidade de preços e promover o pleno emprego, mas também em função dos riscos que 

afetam essas variáveis. O cenário de menor crescimento global e a perspectiva de 

desaceleração da economia americana, em um ambiente de inflação baixa e persistência das 

expectativas de inflação abaixo da meta, nos levam a crer que o Fed continuará a reduzir a sua 

taxa básica de juro. Há uma probabilidade significativa de corte de 0,5 ponto percentual na 

próxima reunião em 19 de setembro e projetamos que, ao todo, a taxa básica será reduzida 

em mais 1,00 ponto percentual até o início de 2020, para 1,25%. 

Em função do cenário descrito acima, reduzimos nossa projeção para o crescimento do 

PIB mundial em 2020 de 3,2% para 2,8%. Esse ambiente ainda pode favorecer o fortalecimento 

do dólar, em especial porque, apesar da desaceleração, a economia americana continua 

apresentando números de crescimento superiores às demais economias desenvolvidas. 
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A desaceleração do crescimento e a contração do comércio mundial têm pesado sobre 

os preços das commodities e dos produtos industriais. Assim, apesar da desvalorização da 

maioria das moedas em relação ao dólar, o vetor predominante para a economia mundial 

permanece sendo deflacionário. Um número crescente de bancos centrais tem reagido a essa 

conjuntura global reduzindo os juros. 

 

 

 

Na América Latina, o destaque fica por conta da atuação do Banco Central do Chile, 

que já reduziu sua taxa básica de juro em 1 ponto percentual. Peru, México e Brasil também 

reduziram o juro nas últimas semanas. Na Argentina Também houve severa deterioração da 

situação econômica e financeira, que deve permanecer instável e volátil apesar das medidas 

de controle de capitais e reestruturação da dívida pública anunciada ao longo dos últimos dias. 

Em resumo, as últimas semanas foram marcadas por evidências de uma desaceleração 

mais acentuada da economia mundial, que incorporamos ao nosso cenário básico. Esse menor 

crescimento deve se materializar apesar de nossa expectativa de políticas monetárias mais 

expansionistas por parte dos principais bancos centrais. Pelo menos, o espaço para uma nova 

escalada da guerra comercial parece ter diminuindo, considerando que praticamente todo o 

comércio entre EUA e China já foi afetado por tarifas – a menos, é claro, que se abra um novo 

front na guerra comercial (por exemplo, um aumento das tensões entre EUA e Europa). Uma 

melhora do cenário é possível, especialmente se EUA e China conseguirem chegar a um 

acordo. Nesse sentido, o anúncio de que os países voltarão a conversar em outubro pode ser 

um bom sinal. 
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4. ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS 

 

Na aplicação dos recursos, os responsáveis pela gestão do RPPS devem observar os 

limites estabelecidos por esta Política de Investimentos e pela Resolução CMN nº 3.922/2010. 

Limites estabelecidos mediante estudo do cenário macroeconômico atual e de perspectivas 

futuras, com as hipóteses razoáveis de realização no curto e médio prazo, conforme descrito 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base Nível I Nível II Nível III Nível IV

Títulos Públicos de emissão do TN 

(SELIC)
Art. 7º - I - a

Diretameente em Operações 

Compromissadas com TP
Art. 7º - II

FI 100% títulos TN Art. 7º - I - b 15%

ETF - 100% títulos TN Art. 7º - I - c 15%

FI Renda Fixa "Referenciado" Art. 7º - III - a 60% 65% 70% 75% 80% 15%

ETF - Renda Fixa "Referenciado" Art. 7º - III - b 60% 65% 70% 75% 80% 15%

FI Renda Fixa Geral Art. 7º - IV - a 40% 45% 50% 55% 60% 15%

ETF - Demais indicadores de RF Art. 7º - IV - b 40% 45% 50% 55% 60% 15%

CDB - Certificado de Depósito 

Bancário
Art. 7º - VI - a

Poupança Art. 7º - VI - b

Letras Imobiliárias Garantidas Art. 7º - V - b

FI em Direitos Creditórios - Cota 

Sênior
Art. 7º - VII - a 5% 5% 10% 15% 20% 5%

FI Renda Fixa "Crédito Privado" Art. 7º - VII - b 5% 10% 15% 20% 25% 5%

FI Deb~entures de Infraestrutura Art. 7º - VII - c 5% 5% 10% 15% 20% 5%

Base Nível I Nível II Nível III Nível IV

FI de Ações - ìndice com no 

mínimo 50 ações
Art. 8º - I - a 30% 35% 40% 45% 50% 15%

ETF - Índice de Açoes com no 

mínimo 50 ações
Art. 8º - I - b 30% 35% 40% 45% 50% 15%

FI de Ações - Geral Art. 8º - II - a 20% 25% 30% 35% 40% 15%

ETF - Demais Índices de Ações Art. 8º - II - b 20% 25% 30% 35% 40% 15%

FI Multimercado - Aberto Art. 8º - III 10% 10% 10% 10% 15% 5%

FI - Ações - Mercado de Acesso Art. 8º - IV - c 5% 5% 5% 10% 15% 5%

FI em Participações Art. 8º - IV - a 5% 5% 5% 10% 15% 5%

FI Imobiliárioss Art. 8º - IV - b 5% 5% 10% 15% 20% 5%
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4.1. Distribuição Atual da Carteira de Investimentos - Enquadramentos 

 

 

 

4.2. Distribuição Atual da Carteira de Investimentos – Duration 
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4.3. Distribuição Projetada para 2020 

 

Para fins de avaliação tanto dos fundos de investimentos quanto da composição geral 

da carteira de investimentos usamos o modelo de fronteira eficiente. 

 Para todo tipo de avaliação é utilizado o conceito binomial de risco/retorno 

desenvolvido por Harry Markowitz, que rege o fundamento da decisão de investimento que 

envolve vários ativos deve levar em conta não somente as relações entre rentabilidade e risco 

de cada ativo tomado individualmente, mas também que os retornos de ativos diferentes não 

são 100% correlacionados e, portanto, sua combinação em portfólios permite ao investidor 

auferir os benefícios da diversificação. 

 Na linha metodológica apresentada por Jean François Boulier e Dénis Dupré que trata 

sobre Gestão Financeira dos Fundos de Pensão, constata-se que a modelagem do 

comportamento de um investidor típico fundamenta-se nas seguintes hipóteses: 

 

 A rentabilidade futura de qualquer ativo financeiro é uma variável aleatória cuja 

distribuição obedece a uma curva normal; 

 Os rendimentos dos diferentes ativos estão correlacionados. Essas dependências são 

definidas pelas covariâncias entre os retornos desses ativos; 

 Os investidores apresentam certa aversão ao risco que se traduz por uma função de 

utilidade côncava. A questão da concavidade é a hipótese de que aumentos sucessivos 

no nível de risco assumido correspondem a aumentos crescentes no retorno 

demandado; 

 Os investidores são racionais e seu horizonte de investimento é limitado a um só 

período. 

 

O conceito de Markowitz utiliza o conceito de “fronteira eficiente” que permite definir 

a melhor alocação entre os ativos disponíveis. 
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A tática de asset allocation preconiza uma repartição do dinheiro a ser investido em 

diferentes tipos de investimento, como ações, títulos de renda fixa, moedas estrangeiras, real 

state (imóveis) entre outros. 

O objetivo é usar essa diversificação para equilibrar o risco que o investidor está 

disposto a correr e o retorno que ele espera conseguir. Mas não existe uma fórmula simples 

para se chegar a alocação de recursos ideal para cada perfil de investidor. 

A gestão de investimentos do Instituto Municipal de Previdência e Assistência do 

Servidor Público de Ibirubá/RS - IMPASI está estruturado em três pilares interdependentes. O 

primeiro deles é representado pela abordagem teórica e quantitativa aplicada à gestão de 

longo prazo, que tem por objetivo orientar a alocação estratégica de investimentos, entendida 

como a exposição nas diferentes classes de ativos passíveis de alocação, tendo em vista a 

existência de um passivo de natureza previdenciária. 

 

Legal Mínimo Alvo Máximo

Títulos Públicos de emissão do TN 

(SELIC)
Art. 7º - I - a 100% 0% 0% 0%

Diretameente em Operações 

Compromissadas com TP
Art. 7º - II 5% 0% 0% 0%

FI 100% títulos TN Art. 7º - I - b 100% 20% 60% 100%

ETF - 100% títulos TN Art. 7º - I - c 100% 0% 0% 0%

FI Renda Fixa "Referenciado" Art. 7º - III - a 60% 15% 20% 60%

ETF - Renda Fixa "Referenciado" Art. 7º - III - b 60% 0% 0% 0%

FI Renda Fixa Geral Art. 7º - IV - a 40% 5% 5% 40%

ETF - Demais indicadores de RF Art. 7º - IV - b 40% 0% 0% 0%

CDB - Certificado de Depósito 

Bancário
Art. 7º - VI - a 15% 0% 0% 15%

Poupança Art. 7º - VI - b 15% 0% 0% 0%

Letras Imobiliárias Garantidas Art. 7º - V - b 20% 0% 0% 0%

FI em Direitos Creditórios - Cota 

Sênior
Art. 7º - VII - a 5% 0% 0% 5%

FI Renda Fixa "Crédito Privado" Art. 7º - VII - b 5% 0% 5% 5%

FI Deb~entures de Infraestrutura Art. 7º - VII - c 5% 0% 0% 0%

40% 90% 225%

Legal Mínimo Alvo Máximo

FI de Ações - ìndice com no 

mínimo 50 ações
Art. 8º - I - a 30% 0% 0% 10%

ETF - Índice de Açoes com no 

mínimo 50 ações
Art. 8º - I - b 30% 0% 0% 0%

FI de Ações - Geral Art. 8º - II - a 20% 0% 0% 20%

ETF - Demais Índices de Ações Art. 8º - II - b 20% 0% 0% 0%

FI Multimercado - Aberto Art. 8º - III 10% 5% 9% 10%

FI - Ações - Mercado de Acesso Art. 8º - IV - c 5% 0% 0% 0%

FI em Participações Art. 8º - IV - a 5% 0% 0% 5%

FI Imobiliárioss Art. 8º - IV - b 5% 0% 1% 5%

5% 10% 50%
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O segundo pilar é constituído pelo permanente acompanhamento macroeconômico e 

de mercado, cujo propósito é orientar a alocação tática do portfólio, compreendido como os 

desvios em relação à alocação estratégica de investimentos. Finalmente, a  gestão de riscos  

integra o processo de gestão de investimentos, de modo  a  possibilitar  a  contínua  verificação  

da aderência da gestão à expectativa de retorno esperado e à exposição a riscos admitidos. 

O Instituto Municipal de Previdência e Assistência do Servidor Público de Ibirubá/RS 

- IMPASI considera os limites apresentados o resultado da análise feita através das reservas 

técnicas atuariais (ativos) e as reservas matemáticas (passivo) projetadas pelo cálculo atuarial 

o que pode exigir maior flexibilidade nos níveis de liquidez da carteira. 

Serão observados também, a compatibilidades dos ativos investidos com os prazo e 

taxas das obrigações presentes e futuras do regime. 

 

4.3.1. Alocação no Segmento de Renda Fixa 

 

Este segmento de aplicação contempla a alocação de ativos expostos a risco de taxas 

de juros prefixadas, pós-fixadas e de índices de preços, bem como a risco de liquidez e de 

crédito. 

Os investimentos nesse segmento serão realizados por meio da alocação em ativos de 

renda fixa e/ou cotas de fundos de investimento de renda fixa, podendo ser realizados 

investimentos nos seguintes ativos: 

 

 Títulos da dívida pública mobiliária federal interna; 

 Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de 

instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; 

 Cotas de fundos de investimento admitidas à negociação no mercado secundário por 

intermédio de bolsa de valores, cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros 

que visem refletir as variações e rentabilidade de índices de referência de renda fixa 

(Fundo de Índice de Renda Fixa), nos termos da regulamentação estabelecida pela 

Comissão de Valores Mobiliários; 

 Cotas de classe de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC); 

 Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais interna. 

 

Neste segmento de aplicação serão utilizadas Operações Compromissadas lastreadas 

em Títulos Públicos Federais com a finalidade de fornecer a liquidez necessária ao 

cumprimento dos pagamentos de benefícios e também remunerar recursos transitórios à 
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espera de uma alocação definitiva. Para esse mesmo fim, também poderão ser mantidos 

fundos de renda fixa. 

Os investimentos no segmento renda fixa deverão, preponderantemente, ser alocados 

em títulos indexados à inflação, respeitando-se, para os títulos de emissão privada, os limites 

para cada instrumento financeiro passível de alocação. 

Na eventualidade de algum título ou valor mobiliário ser adquirido e/ou vendido no 

mercado secundário, o mesmo deverá ser negociado e registrado por intermédio de 

plataforma eletrônica. 

A precificação dos títulos neste segmento poderá ocorrer pelos critérios “marcação a 

mercado” e “mantido até o vencimento”, não impedindo que coexistam títulos precificados 

por esses dois critérios na mesma carteira. 

 

4.3.2. Alocação no Segmento de Renda Variável e Estruturados 

 

O segmento renda variável é composto por ativos expostos à variação de preços de 

ações de emissão de companhias abertas, bem como ao risco de liquidez. 

Nesse segmento poderão ser realizados investimentos nos seguintes ativos: 

 

 Cotas de fundos de índice referenciados em ações de emissão de sociedades por ações 

de capital aberto cujas ações sejam admitidas à negociação em bolsa de valores; 

 Cotas de fundos de ações constituídos sob a forma de condomínio aberto; 

 Cotas de fundos de investimento em participações (FIP); 

 Cotas de Fundos de Investimento Multimercado e cotas de Fundos de Investimento 

em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado cujos regulamentos observem 

exclusivamente a legislação estabelecida pela CVM; 

 Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII). 
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5. META ATUARIAL 

 

A Portaria MPS nº 87, de 02 de fevereiro de 2005, publicada no DOU de 03/02/2005, 

que estabelece as Normas Gerais de Atuária dos Regimes Próprios de Previdência Social, 

determina que a taxa real de juros a ser utilizada nas Avaliações Atuariais será de, no máximo, 

6,00% (seis por cento) ao ano. 

Também chamada de meta atuarial, é a taxa de desconto utilizada no cálculo atuarial 

para trazer a valor presente, todos os compromissos do plano de benefícios para com seus 

beneficiários na linha do tempo, determinando assim o quanto de patrimônio o Regime 

Próprio de Previdência Social deverá possuir hoje para manter o equilíbrio atuarial. 

Obviamente, esse equilíbrio somente será possível de se obter caso os investimentos 

sejam remunerados, no mínimo, por essa mesma taxa. Do contrário, ou seja, se a taxa que 

remunera os investimentos passe a ser inferior a taxa utilizada no cálculo atuarial, o plano de 

benefícios se tornará insolvente, comprometendo o pagamento das aposentadorias e pensões 

em algum momento no futuro. 

Considerando a distribuição dos recursos conforme a estratégia alvo utilizada nesta 

Política de Investimentos, as projeções indicam que a rentabilidade real estimada para o 

conjunto dos investimentos ao final do ano de 2020 será de 5,25% (cinco inteiros e vinte e 

cinco centésimos por cento), somado a inflação de IPCA, ou seja, superior à taxa de juros 

máxima admitida pela norma legal. 

Ainda assim, o Instituto Municipal de Previdência e Assistência do Servidor Público 

de Ibirubá/RS - IMPASI avaliará a execução de estudos que evidenciem, no longo prazo, qual a 

real situação financeiro-atuarial do plano de benefícios previdenciários. 
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6. ESTRUTURA DE GESTÃO DOS ATIVOS 

 

De acordo com as hipóteses previstas na Resolução CMN nº 3.922/2010, a aplicação 

dos ativos será realizada por gestão própria, terceirizada ou mista. 

Para a vigência desta Política de Investimentos, a gestão das aplicações dos recursos 

do Instituto Municipal de Previdência e Assistência do Servidor Público de Ibirubá/RS - 

IMPASI será própria. 

 

6.1. Gestão Própria 

 

A adoção deste modelo de gestão significa que o total dos recursos ficará sob a 

responsabilidade do RPPS, com profissionais qualificados e certificados por entidade de 

certificação reconhecida pelo Ministério da Previdência Social, conforme exigência da Portaria 

MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, e contará com Comitê de Investimentos como órgão 

participativo do processo de análise, com o objetivo de gerenciar a aplicação de recursos 

conjuntamente com a Diretoria Executiva, escolhendo os ativos, delimitando os níveis de 

riscos, estabelecendo os prazos para as aplicações, sendo obrigatório o Credenciamento de 

administradores e gestores de fundos de investimentos junto ao RPPS. 

O RPPS tem ainda a prerrogativa da contratação de empresa de consultoria, de acordo 

com os critérios estabelecidos na Resolução CMN nº 3.922/2010, para prestar assessoramento 

às aplicações de recursos. 

Fica condicionado a contratação de empresa de consultoria a não receber qualquer 

remuneração, benefício ou vantagem que potencialmente prejudiquem a independência na 

prestação de serviço, bem como não figure como emissor de ativos ou atue na origem e 

estruturação de produtos de investimentos. 

 

6.2. Órgãos de Execução 

 

Compete ao Comitê de Investimentos a elaboração da Política de Investimento, que 

deve submetê-la para aprovação ao Conselho Deliberativo, órgão superior competente para 

definições estratégicas do RPPS. Essa estrutura garante a demonstração da segregação de 

funções adotadas pelos órgãos de execução, estando em linha com as práticas de mercado 

para uma boa governança corporativa. 
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Esta política de investimentos estabelece as diretrizes a serem tomadas pelo comitê de 

investimentos na gestão dos recursos, visando atingir e obter o equilíbrio financeiro e atuarial 

com a solvabilidade do plano. 
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7. CONTROLE DE RISCO 

 

É relevante mencionar que qualquer aplicação financeira estará sujeita à incidência de 

fatores de risco que podem afetar adversamente o seu retorno, entre eles: 

 

 Risco de Mercado – é o risco inerente a todas as modalidades de aplicações financeiras 

disponíveis no mercado financeiro; corresponde à incerteza em relação ao resultado 

de um investimento financeiro ou de uma carteira de investimento, em decorrência de 

mudanças futuras nas condições de mercado. É o risco de variações, oscilações nas 

taxas e preços de mercado, tais como taxa de juros, preços de ações e outros índices. É 

ligado às oscilações do mercado financeiro. 

 Risco de Crédito - também conhecido como risco institucional ou de contraparte, é 

aquele em que há a possibilidade de o retorno de investimento não ser honrado pela 

instituição que emitiu determinado título, na data e nas condições negociadas e 

contratadas; 

 Risco de Liquidez - surge da dificuldade em se conseguir encontrar compradores 

potenciais de um determinado ativo no momento e no preço desejado. Ocorre quando 

um ativo está com baixo volume de negócios e apresenta grandes diferenças entre o 

preço que o comprador está disposto a pagar (oferta de compra) e aquele que o 

vendedor gostaria de vender (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 negociado. 

 

7.1. Controle de Risco de Mercado 

 

O RPPS adota o VaR - Value-at-Risk para controle do risco de mercado, utilizando os 

seguintes parâmetros para o cálculo do mesmo:  

 Modelo paramétrico; 

 Intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por cento); 

 Horizonte temporal de 21 dias úteis. 

 

Como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que 

compõe a carteira, os membros do Comitê de Investimentos deverão observar as referências 

abaixo estabelecidas e realizar reavaliação destes ativos sempre que as referências pré-

estabelecidas forem ultrapassadas. 
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 Segmento de Renda Fixa: 3,56% (três inteiros e cinquenta e seis por cento) do valor 

alocado neste segmento. 

 Segmento de Renda Variável: 9,63% (nove inteiros e sessenta e três por cento) do 

valor alocado neste segmento. 

 

Como instrumento adicional de controle, o RPPS monitora a rentabilidade do fundo 

em janelas temporais (mês, ano, três meses, seis meses, doze meses e vinte e quatro meses), 

verificando o alinhamento com o “benchmark” estabelecido na política de investimentos do 

fundo. Desvios significativos deverão ser avaliados pelos membros do Comitê de Investimentos 

do RPPS, que decidirá pela manutenção, ou não, do investimento. 

 

7.2. Controle do Risco de Crédito 

 

Na hipótese de aplicação de recursos financeiros do RPPS, em fundos de investimento 

que possuem em sua carteira de investimentos ativos de crédito, subordinam-se que estes 

sejam emitidas por companhias abertas devidamente operacionais e registrada; e que sejam 

de baixo risco em classificação efetuada por agência classificadora de risco, o que estiverem de 

acordo com a tabela abaixo: 

 

As agências classificadoras de risco supracitadas estão devidamente registradas na 

CVM e autorizadas a operar no Brasil e utilizam o sistema de “rating” para classificar o nível de 

risco de uma instituição, fundo de investimentos e dos ativos integrantes de sua carteira. 

 

7.3. Controle do Risco de Liquidez 

 

Nas aplicações em fundos de investimentos constituídos sob a forma de condomínio 

fechado, e nas aplicações cuja soma do prazo de carência (se houver) acrescido ao prazo de 

conversão de cotas ultrapassarem em 365 dias, a aprovação do investimento deverá ser 

precedida de uma análise que evidencie a capacidade do RPPS em arcar com o fluxo de 

despesas necessárias ao cumprimento de suas obrigações atuariais, até a data da 

disponibilização dos recursos investidos. 
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8. POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA 

 

As informações contidas na Política de Investimentos e em suas revisões deverão ser 

disponibilizadas aos interessados, no prazo de trinta dias, contados de sua aprovação, 

observados os critérios estabelecidos pelo Ministério da Fazenda, Secretária de Previdência 

Social. À vista da exigência contida no art. 4º, incisos I, II, III, IV e V, parágrafo primeiro e 

segundo e ainda, art. 5º da Resolução CMN nº 3.922/2010, a Política de Investimentos deverá 

ser disponibilizada no site do RPPS, Diário Oficial do Município ou em local de fácil acesso e 

visualização, sem prejuízo de outros canais oficiais de comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

Política de Investimentos - 2020 

 

 

9. CRITÉRIOS DE CREDENCIAMENTO 

 

Seguindo a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, na gestão própria, antes da 

realização de qualquer operação, o RPPS, na figura de seu Comitê de Investimentos, deverá 

assegurar que as instituições financeiras escolhidas para receber as aplicações tenham sido 

objeto de prévio credenciamento. 

Para tal credenciamento, deverão ser observados, e formalmente atestados pelo 

representante legal do RPPS e submetido à aprovação do Comitê de Investimentos, no 

mínimo, quesitos como: 

 

a) Atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil 

ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente; 

b) Observação de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado 

financeiro e ausência de restrições que, a critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de 

Valores Mobiliários ou de outros órgãos competentes desaconselhem um relacionamento 

seguro; 

c) Regularidade fiscal e previdenciária. 

 

Quando se tratar de fundos de investimento, o credenciamento previsto recairá sobre 

a figura do gestor e do administrador do fundo. 

 

9.1. Processo de Avaliação dos Gestores/Administradores  

 

Nos processos de seleção dos Gestores/Administradores, devem ser considerados os 

aspectos qualitativos e quantitativos, tendo como parâmetro de análise no mínimo: 

 

a) Tradição e Credibilidade da Instituição – envolvendo volume de recursos administrados e 

geridos, no Brasil e no exterior, capacitação profissional dos agentes envolvidos na 

administração e gestão de investimentos do fundo, que incluem formação acadêmica 

continuada, certificações, reconhecimento público etc., tempo de atuação e maturidade 

desses agentes na atividade, regularidade da manutenção da equipe, com base na rotatividade 

dos profissionais e na tempestividade na reposição, além de outras informações relacionadas 
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com a administração e gestão de investimentos que permitam identificar a cultura fiduciária 

da instituição e seu compromisso com princípios de responsabilidade nos investimentos e de 

governança; 

b) Gestão do Risco – envolvendo qualidade e consistência dos processos de administração e 

gestão, em especial aos riscos de crédito – quando aplicável – liquidez, mercado, legal e 

operacional, efetividade dos controles internos, envolvendo, ainda, o uso de ferramentas, 

softwares e consultorias especializadas, regularidade na prestação de informações, atuação da 

área de “compliance”, capacitação profissional dos agentes envolvidos na administração e 

gestão de risco do fundo, que incluem formação acadêmica continuada, certificações, 

reconhecimento público etc., tempo de atuação e maturidade desses agentes na atividade, 

regularidade da manutenção da equipe de risco, com base na rotatividade dos profissionais e 

na tempestividade na reposição, além de outras informações relacionadas com a 

administração e gestão do risco. 

c) Avaliação de aderência dos Fundos aos indicadores de desempenho (Benchmark) e riscos – 

envolvendo a correlação da rentabilidade com seus objetivos e a consistência na entrega de 

resultados no período mínimo de dois anos anteriores ao credenciamento; 

 

Entende-se que os fundos possuem uma gestão discricionária, na qual o gestor decide 

pelos investimentos que vai realizar, desde que respeitando o regulamento do fundo e as 

normas aplicáveis aos RPPS. 

O Credenciamento se dará, por meio eletrônico, no âmbito de controle, inclusive no 

gerenciamento dos documentos e Certidões requisitadas, através do sistema eletrônico 

utilizado pelo RPPS. 

Fica definido também, como critério de documento para credenciamento, o relatório 

Due Diligence da ANBIMA, entendidos como seção um, dois e três. 

Encontra-se qualificado para participar do processo seletivo qualquer empresa gestora 

de recursos financeiros autorizada a funcionar pelo órgão regulador (Banco Central do Brasil 

ou Comissão de Valores Mobiliários), sendo considerada como elegível a 

gestora/administradora que atender ao critério de avaliação de Qualidade de Gestão dos 

Investimentos. 
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10. CONTROLES INTERNOS 

 

Antes das aplicações, a gestão do RPPS deverá verificar, no mínimo, aspectos como: 

enquadramento do produto quanto às exigências legais, seu histórico de rentabilidade, riscos e 

perspectiva de rentabilidade satisfatória no horizonte de tempo. 

Todos os ativos e valores mobiliários adquiridos pelo RPPS deverão ser registrados nos 

Sistemas de Liquidação e Custódia: SELIC, CETIP ou Câmaras de Compensação autorizadas pela 

CVM.  

A gestão do RPPS sempre fará a comparação dos investimentos com a sua meta 

atuarial para identificar aqueles com rentabilidade insatisfatória, ou inadequação ao cenário 

econômico, visando possíveis indicações de solicitação de resgate. 

Com base nas determinações da Portaria MPS nº 170, de 26 de abril de 2012, alterada 

pela Portaria MPS nº 440, de 09 de outubro de 2013, foi instituído o Comitê de Investimentos 

no âmbito do RPPS, com a finalidade de participar no processo decisório quanto à formulação 

e execução da política de investimentos, resgates e aplicações dos recursos financeiros 

resultantes de repasses de contribuições previdenciárias dos órgãos patrocinadores, de 

servidores ativos, inativos e pensionistas, bem como de outras receitas do RPPS. 

Compete ao Comitê de Investimentos, orientar a aplicação dos recursos financeiros e a 

operacionalização da Política de Investimentos do RPPS. Ainda dentro de suas atribuições, é de 

sua competência:  

 

I - Garantir o cumprimento da legislação e da política de investimentos; 

II - Avaliar a conveniência e adequação dos investimentos; 

III - Monitorar o grau de risco dos investimentos; 

IV - Observar que a rentabilidade dos recursos esteja de acordo com o nível de risco assumido 

pela entidade; 

V - Garantir a gestão ética e transparente dos recursos. 

 

Sua atuação será pautada na avaliação das alternativas de investimentos com base nas 

expectativas quanto ao comportamento das variáveis econômicas e ficará limitada às 

determinações desta Política. 
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São avaliados pelos responsáveis pela gestão dos recursos do Instituto Municipal de 

Previdência e Assistência do Servidor Público de Ibirubá/RS - IMPASI, relatórios de 

acompanhamento das aplicações e operações de aquisição e venda de títulos, valores 

mobiliários e demais ativos alocados nos diversos segmentos de aplicação. Esse relatório será 

elaborado trimestralmente e terá como objetivo documentar e acompanhar a aplicação de 

seus recursos. 

Os relatórios supracitados serão mantidos e colocados à disposição do Ministério da 

Previdência Social, Tribunal de Contas do Estado, Conselho Fiscal e de Administração e demais 

órgãos fiscalizadores. 

Caberá ao comitê de investimentos do RPPS acompanhar a Política de Investimentos e 

sua aderência legal analisando a efetiva aplicação dos seus dispositivos. 

As operações realizadas no mercado secundário (compra/venda de títulos públicos) 

deverão ser realizadas através de plataforma eletrônica autorizada, Sisbex da BM&F e 

CetipNet da Cetip que já atendem aos pré-requisitos para oferecer as rodas de negociação nos 

moldes exigidos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central. O RPPS deverá ainda, realizar o 

acompanhamento de preços e taxas praticados em tais operações e compará-los aos preços e 

taxas utilizados como referência de mercado (ANBIMA). 

Dentro da vigência do contrato que o RPPS mantém com a empresa de consultoria de 

investimentos, está contemplada a consulta às oportunidades de investimentos a serem 

realizados no âmbito desta política de investimentos. 

É importante ressaltar que, seja qual for à alocação de ativos, o mercado poderá 

apresentar períodos adversos, que poderão afetar ao menos parte da carteira. Portanto, é 

imperativo observar um horizonte de tempo que possa ajustar essas flutuações e permitir a 

recuperação da ocorrência de ocasionais perdas. Desta forma, o RPPS deve manter-se fiel à 

política de investimentos definida originalmente a partir do seu perfil de risco.  

E, de forma organizada, remanejar a alocação inicial em momentos de alta (vendendo) 

ou baixa (comprando) com o objetivo de rebalancear sua carteira de investimentos. Três 

virtudes básicas de um bom investidor são fundamentais: disciplina, paciência e diversificação. 

As aplicações realizadas pelo RPPS passarão por um processo de análise, para o qual 

serão utilizadas algumas ferramentas disponíveis no mercado, como o histórico de cotas de 

fundos de investimentos, abertura de carteira de investimentos, informações de mercado on-

line, pesquisa em sites institucionais e outras. 

Além de estudar o regulamento e o prospecto dos fundos de investimentos, será feita 

uma análise do gestor/administrador e da taxa de administração cobrada, dentre outros 

critérios. Os investimentos serão constantemente avaliados através de acompanhamento de 

desempenho, da abertura da composição das carteiras e avaliações de ativos.  

As avaliações são feitas para orientar as definições de estratégias e as tomadas de 

decisões, de forma a aperfeiçoar o retorno da carteira e minimizar riscos. 
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11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A presente Política de Investimentos poderá ser revista no curso de sua execução e 

monitorada no curto prazo, a contar da data de sua aprovação pelo órgão superior 

competente do RPPS, sendo que o prazo de validade compreenderá o ano de 2020. 

Reuniões extraordinárias junto ao Conselho do RPPS serão realizadas sempre que 

houver necessidade de ajustes nesta política de investimentos perante o 

comportamento/conjuntura do mercado, quando se apresentar o interesse da preservação 

dos ativos financeiros e/ou com vistas à adequação à nova legislação. 

Deverão estar certificados os responsáveis pelo acompanhamento e operacionalização 

dos investimentos do RPPS, através de exame de certificação organizado por entidade 

autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, cujo 

conteúdo abrangerá, no mínimo, o contido no anexo a Portaria MPAS nº 519, de 24 de agosto 

de 2011.  

A comprovação da habilitação ocorrerá mediante o preenchimento dos campos 

específicos constantes do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN e do 

Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR.  

As Instituições Financeiras que operem e que venham a operar com o RPPS poderão, a 

título institucional, oferecer apoio técnico através de cursos, seminários e workshops 

ministrados por profissionais de mercado e/ou funcionários das Instituições para capacitação 

de servidores e membros dos órgãos colegiados do RPPS; bem como, contraprestação de 

serviços e projetos de iniciativa do RPPS, sem que haja ônus ou compromisso vinculados aos 

produtos de investimentos. 

Ressalvadas situações especiais a serem avaliadas pelo Comitê de Investimentos do 

RPPS (tais como fundos fechados, fundos abertos com prazos de captação limitados), os 

fundos elegíveis para alocação deverão apresentar série histórica de, no mínimo, 6 (seis) 

meses, contados da data de início de funcionamento do fundo. 

Casos omissos nesta Política de Investimentos remetem-se à Resolução CMN n° 

3.922/2010 e suas alterações, e à Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011. 

É parte integrante desta Política de Investimentos, cópia da Ata do órgão superior 

competente que aprova o presente instrumento, devidamente assinada por seus membros. 
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 Observação: Conforme Portaria MPS nº 440, de 09 de outubro de 2013, este 

documento deverá ser assinado: 

 

o Pelo representante do ente federativo; 

o Pelo representante da unidade gestora do RPPS; 

o Pelos responsáveis pela elaboração, aprovação e execução desta Política de 

Investimentos.  


