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Na classificagao como Investidor Profissional, fica o RPPS condicionado as mesmas condigoes cumulativss, sendo 
o item "d" como sendo: "tenha aderido ao Programa de Certificag^o Institucional Pr6-Gestao e obtido a ce'tificagao 
institucional no 4° nivel de aderencia, ou seja, Nivel IV de adesao.

O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA, no momento da elaboragSo e aprovagSo da Politica 
de Investimentos para o exercicio de 2022 estei classificado como Investidor Comum com adesao ao 
PROGESTAO.

4 CENARIO ECONOMICO

PANORAMA ECONOMICO SETEMBRO

RESUMO GERAL

NACIONAL

Mes de alta volatilidade no cen^rio economico marcada por uma queda de 6,57% no fechamento mensal do 
Ibovespa, pior mes desde margo de 2020, marcado pelo inicio da pandemia.

Foi aprovado na Camara dos Deputados o texto que altera as regras do Imposto de Renda, tanto para^ pessoas 
fisicas quanto para empresas. Segundo o relator Celso Sabino, apesar da redug§o de impostos, nSo havers queda 

arrecadagao dos estados e municipios, pois h£ outros mecanismos de compensagao previsto no proprio projeto.

No texto aprovado ha previsao de corte de 7% na aliquota do Imposto de Renda para empresas, caindo de 15% 
para 8%. Alem da tributagao no mercado financeiro que passara a ter uma taxa de 20% sobre lucres e dividendos. 
Para pessoas fisicas a reforma do Imposto de Renda atualizar^ a tabela atual, sendo assim, para trabalhadores que 
recebem ate R$ 2.5 mil mensal seria isento de contribuigao. O texto da reforma segue para apreciagao do Senado, 
fato que deixa os investidores atentos quanto ao desenrolar deste tema.

O Produto Interno Bruto do segundo trimestre de 2021 teve uma leve variagSo negativa em 0,1% em comparagao 
com o primeiro trimestre do ano. Em contrapartida, comparando a igual periodo do ano anterior, o FIB teve 
crescimento de 12,4% no segundo trimestre de 2021.

A semana mais curta devido ao feriado aqui no Brasil e nos Estados Unidos teve um desfecho negative. O Ibovespa 
recuou 0,97% na semana do dia 06 a 10 de setembro, devido principalmente ao Ato pro governo que aconteceu no 
feriado de 07 de setembro.

Esse acontecimento gerou bastante volatilidade nos mercados, deixando claro o atrito entre os pederes, 
ocasionando o recuo da bolsa e o avango do dolar, mesmo que ao final da semana, com o dialog© restabelecido, o 
principal indice acion^rio brasileiro devolveu parte da perda acumulada na semana.

Com isso, com a crise institucional no front politico, tivemos uma desvalorizagao bem significativa do real na 
semana, aliado a isso, os dados de inflagSo divulgados pelo IBGE, colocaram o mes de agosto em alta de 0,9%, 
contribuindo para uma press§o adicional no Banco Central, com a abertura dos juros future.

No ano, o IPCA chegou a 5,67% e a 9,7% em 12 meses, contribuindo para entendimento de que a taxa Sel c^deve, 
ser ajustada para cima nos prdximos periodos, tendo em vista, tamb6m, a crise hidrica, tema que segue^tendo um 

papel impi

na

ite para a elevagao dos pregos.
/
/
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Durante o mes, na quinta-feira (16), foi anunciado pelo governo o aumento temporario do Imposto sobre Operapoes 
Financeiras (IOF), essa medida comega a valer a partir do dia 20 de setembro e a tendencia e q je permanega ate o 
final do ano, a intengao do governo e levantar recursos para financiar o Auxilio Brasil (versao nova do Bolsa 
Familia).

Em relagao a super quarta, por aqui, o Banco Central, atravSs do COPOM (comity de politica moretaria) anunciou a 
elevagao da taxa basica de juros em um ponto percentual, colocando a Selic no patamar de 6,25%, de olho na 
inflagao que segue bastante persistente.

Nos Estados Unidos, o FED, atraves do FOMC, manteve a taxa de juros inalterada por la, mantendo a sua politica 
econdmica estevel, e se pronunciou em relagao ao Tapering, conhecido como o supo:1e a atividade econdmica por 
la, chegando a declarer a redugSo gradativa do estlmulo mensal, que hoje gira em torno de US$ 120 bilhdes.

Ao final do mds, foi divulgada a ata do Copom, que informa a persistencia das pressdes infacionarias sobre os 
componentes voldteis como alimentos, combustiveis e a energia eldtrica. Na ata d reafirmada a intengdo do comite 
de repetir a elevagao da taxa de juros em 1% na reuniao de outubro.

INTERNACIONAL
. Nos Estados Unidos houve a divulgagao dos dados de emprego registrando 235 mil empregos n§o agricolas em 

agosto, que obteve um resultado abaixo do esperado e dos dados do ultimo mds, trazenco especUagao no 
mercado quanto a retirada das medidas de estlmulos monetarios do Federal Reserve (FED).

A criagao de vagas do setor de trabalho, virem aqudm do esperado, e o saldrio-mmimo real!, surpresa do mes, veio 
animando os investidores.

Esses pontos citados, contribuem para que o FED (Banco Central Americano) se mantenha cauteloso em relagao a 
normalizagao da politica moneteria.

Ainda por Id, os temores em relagao a variante Delta e a escassez de materia prima, tern dificultado a recuperagao 
economica no curto prazo.

Ainda segue no radar a preocupagao quanto ao quadro fiscal da incorporadora chinesa Evergrande e a crise 
energetica da China e seu reflexo na atividade economica. Jd nos Estados Unidos, o principal ponto de atengao 
continue sendo a redugao dos estimulos monetdrios.

O CPI dos Estados Unidos subiu 0,3% sendo abaixo do esperado em agosto, ccnsigo e destacadc o ritmo de 
desaceleragao, em contrapartida os investidores nao consideram mudanga quanto a expectativa do FED, que deve 
anunciar a redugao dos estimulos ainda esse ano.

Na China tambem houve a divulgagao dos dados de produgao industrial da China, que subiu 5,3% em agosto. O 
dado ficou abaixo do esperado pelos analistas que esperava alta de 5,6%, destacando a desaceleragao do paiodo.

Em ambos os casos, Estados Unidos e China, a visao dos investidores e de que a queda no ritmc das'economias 
em se dado devido a disseminagao da variante Delta e consequente fechamento do mercado: / /
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MERCADO DE RENDA FIXA E VARIAVEL (INTERNACiONAL)

No mercado internacional de renda fixa, a volatilidade nos pre<?os manteve-se alta mesmo com o FED prometendo 
manter o jura proximo de zero, e anunciar que assim dever£ permanecer por urn tempo suficientemente prolongado 
enquanto a economia domestica nao se consolidar no terreno do crescimento.

Outro ponto 6 o sentimento de que o Tapering vem por ai, ja que Powell reiterou em suas falas que FED esta perto 
de alcangar criterios para iniciar redugao de estlmulos.

O que preocupa ainda e a aceleragao da inflagao, sendo refletida na alta das Treasuries, em resposta as 
expectativas dos investidores de que a inflag§o se desequilibre e se torne uma ameaga direta para a economia 
americana.

No m§s, se tratando de renda varidvel, o DAX avangou 1,32%, Dow Jones 4,06%, EURO Stoxx 50 2,49%, Nasdaq 
avangou 2,59%, Nikkei 255 recuou (3,06%) e S&P500 3,03%.

ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA (NACIONAL)
A taxa de desemprego divulgada em setembro de 13,7%, apresentou uma melhora em relagao a taxa divulgada em 
meses anteriores, por6m ainda atinge 14,1 milhdes de brasileiros, de acordo com o Institute Brasileiro de Geografia 
e Estatistica (IBGEJ.

Segundo o IBGE, o recuo na taxa de desemprego foi influenciado, principalmente, pelo aumento no numero de 
pessoas ocupadas, que cresceu em 3,1 milhfies em relagcio a ultima pesquisa divulgada. Essa alta no numero de 
pessoas ocupadas se deve ao trabalho informal, que chegou a 36,3 milhbes de pessoas e uma taxa de 40,8%.

Trabafho por conta propria puxa alta da ocupagao em um 
ano
Varis^&o do m'mero <f« ocupados. pew pos^fe-rw <jc?*jW0o
Em miihares

JQti

tone:'MX'

A Secretaria de Politica Economica (SPE) do Ministerio da Economia manteve a previsao de crescimento do 
Produto Interne Bruto (PIB) em 5,3% para 2021 e em 2,5% para 2022. As projegoes se basearam na recuperagao 
causada pela pandemia, taxa de poupanga mais elevada, reformas econdmicas, retomada do setorde s^rvigos'e da 
mercado de trabalho informal. / / /
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A expectativa do Ministerio da Economia para o ano de 2022, era de que o salario subiria oeroa de R$69,00 
passando para R$1.169,00. Contudo, o ano nao chegou ao fim e a inflap^o nao desacelerou econtmua crescendo.

Dessa maneira o valor tera de ser revisto. Presentemente, a expectativa e de que o reajuste leve a remuneragao 
minima para a faixa de R$1.192,00.

SETOR PUBLICO
A balanga comercial de setembro de 2021, apresentou urn superavit de US$ 4,322 bilhoes segundo dados 
divulgados pelo Ministerio da Economia.

De janeiro a setembro, o supetevit acumulado ja soma US$ 56,433 bilhoes. O valor e recorde da serie historica, 
iniciada em 1989, para o periodo dos nove primeiros meses do ano.

Com o fim do terceiro trimestre do ano, o Ministerio da Economia revisou a projegao de superSvit da balanga 
comercial para US$ 70,9 bilhoes em 2021.

Se confirmado, o valor sera 40,7% maior que o resultado positive observado em 2020, de US$ 50,9 bilhoes. A 
projegao divulgada 6 inferior a estimativa de julho.

A queda na projegao se deve principalmente, porque houve uma desaceleragao nos pregos dos produtos 
exportados pelo Brasil e aumento na demanda por combustlveis importados de fora do pais.

INFLAQAO

O indice oficial de inflagao do pais (Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Ample - IPCA), acelerou 1,16% em 
setembro, sendo a maior taxa para o mes de setembro desde 1964, quando o Plano Real foi iniciado.

Assim sendo, o IPCA acumula alta de 6,90% em 2021, ja nos ultimos 12 meses, a taxa anual atrngiu os dois digitos 
pela primeira vez em mais de 5 anos, somando 10,25%.

No mes de setembro, a energia eletrica sofreu aumento de 6,47%, alem do prego do botijcio de gas que aumentou 
em 3,91%, somando 16 alias consecutivas. Os pregos dos combustlveis tamb6m foram elevados, tendo variagao de 
2,43%, a gasolina teve actescimo de 2,32% e o etanol de 3,79%.
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O indice Nacional de Pre$os ao Consumidor (INPC) acelerou 1,20% em setembro, sendo a maior alta para o mes 
de setembro desde 1994. Com isso, o indice acumula alta de 7,21% no ano de 2021 e 10,78% no periodo de 12 
meses.
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CAMBIO E SETOR EXTERNO

Em setembro, o ddlar fechou com alta de 0,29% e com acumulado de 4,98% no ano de 2021. A expectativa de que 
o FED {Banco Central norte-americano) comece a remover os estlmulos moneterios ofertados desde o inicio da 
pandemia continuou a derrubar as bolsas.

A desvaloriza^So do real pode ser explicada pela percep?So de maior risco fiscal no Brasil, causada pela ipderteza 
tiptoe uma posslvel prorrogapao do auxllio emergencial. / / /
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Ja no setor externo, o aumento dos juros longos dos titulos do Tesouro americano em meio as preocupagoes da 
inflagao global foi o principal motivador da depreciagao da moeda nacional brasileira, alem da formagao da taxa 
Ptax, taxa baseada no cambio medio do dia que rege diversos contratos de derivatives e a parcela da divida publica 
vinculada ao cambio.

Outras causas da desvalorizagao do real sao dadas principalmente pelos tres riscos ?relevantes? apresentados 
pelo Banco Central, sendo eles, o agravamento da crise hldrica, o Covid-19 e as expectativas da trajetoria fiscal que 
podem pressionar os premios de risco e a confianga dos agentes.

BOLETIM RENDA FIXA ANBIMA

Em relagao aos titulos publicos, a rentabilidade do IMA-Geral em setembro ficou prdxima da estabilidade (-0,01%). 
O melhor resultado veio do IMA-B5, que mostra o comportamento dos titulos de ate cinco anos de vencimento e 
atrelados a inflagao, com aumento de 1,00%, rendendo 2,48% em 2021. O IRFM-1, que retrata o desempenho dos 
titulos pre-fixados de ate urn ano de vencimento, apresentou variagdes mensal e anual positives, 0,40% e 1,78%, 
respectivamente.

FamfelMA -

2„§3
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Fonte: Anbima

Os titulos indexados ^ taxa Selic permanecem atrativos ? urn indicative e o rendimento nedio do IMA-S (carteira 
das LFTs em mercado) do segundo trimestre (0,20%) contra o terceiro (0,46%), com destaque para o resultado de 
setembro (0,49%), que foi a maior variagao para o mes desde 2017. Alem disso, esses ativos continuam li 
em rentabilidade durante 2021 (2,63%).

O IMA-B5+ seguiu em diregao diferente dos seus pares: a carteira, que reflete os tftulcs publipbs ind 
inflagao e de vencimentos acima de cinco anos, desvalorizou 1,26% no mes, o que ampliou ainda4nais a^s 

neste ano (6,63%). j

O IRFM-1+ tambem recuou, com desvalorizagao de 0,73% dos titulos pre-fixados acima de urn ano de vencimen 
registrando perdas de 5,87% em 2021.

Lo/"

/
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A performance dessas carteiras esta mais relacionada as percep?6es de riscos de longo prazo, refletindo o 
aumento das incertezas dos investidores quanto as indefinigoes em relagao a reforma tributeria e em como serao 
feitos os pagamentos dos precatbrios de forma que possa acomodar o novo programa social do Governo.

PERSPECTIVA

Para o proximo mes, deverb ser observado a condugao da politica monetaria ao final de outubro, o avango 
inflacionbrio no pais, e o desenrolar politico, com pautas estruturais e com poder de gerar alias volatilidades.

Outro ponto de atengao e em relagbo a divulgagao do Relatbrio de Emprego dos Estados Unidos e a taxa de 
desemprego, que tende a balizar as decisoes do FED.

Quanto as expectativas com relagao ao Brasil, passa por urn processo de imunizagao mais eficiente. Teremos que 
acompanhar as decisoes do Bancos Centrais em relagao a politica monetbria, que indica seguir com medidas 
contracionistas, tendo em vista o piano de vacinagao em pratica, a aceleragao da inflagao e os estimulos que 
seguem sendo despejados na economia.

Os dados indicam uma pressbo no curto prazo nos pregos ao consumidor amplo e isto pode levar o Banco Central a 
intensificar as discussoes sobre o ritmo das reformas.

Podendo se esperar mais mudangas na taxa de juros no futuro prbximo, como jb e adiantado no relatbrio semanal 
do Banco central.

A partir disso, teremos que avaliar o andamento de reformas e em qual intensidade serb elaborada, agora com a 
Camara e Senado definido.

Devemos observar tambbm o processo de imunizagao da populagao brasileira com novas vacinas podendo entrar 
no piano inicial e agora com possivel produgao nacional com a ButantanVac.

A preocupagbo com o quadro fiscal, o grave endividamento e teto de gastos, restando apenas esperar que o 
acordado seja respeitado, caso o desajuste fiscal acontega, albm de gerar desconfianga dos investidores 
estrangeiros, geraria urn aumento inesperado e brusco na taxa de juros, por esse motive, e do risco Brasil, fato que 
seria prejudicial para a o momento atual da economia.

Situagao que o Brasil vem tentando evitar ao longo dos ultimos anos, reconquistar os investidores estrangeiros, a 
partir de urn quadro fiscal mais bem elaborado, uma agenda de reformas estruturais, que ocasionalmente levaria o 
Brasil a um controle maior sobre as receitas e gastos governamentais.

Apesar de todas as oscilagoes de mercado, as expectativas seguem sendo o piano de vacinagbo contra a Covid-19 
e toda a pauta de reforma que segue sem definigao pelo governo.

O mais recomendado para o atual momento e a cautela ao assumir posigbes mais arriscadas no curto prazo, a 
volatilidade nos mercados deve se manter sem ainda a desenhar um horizonte claro, em razao principalmente pelo 
nosso cenario politico.

Mantemos nossa recomendagao de adotar cautela nos investimentos e acompanhamento dibrio dos mercados e 
estrategias. Mantemos a sugestao para que os recursos necessbrios para fazer frente bs despesas correntes sejam 
resgatados dos investimentos menos volateis (GDI, IRF-M1, IDkA IPCA 2A). Para o IMA-B que b formado pop&tato§ 
publicos jndexados b inflagbo medida pelo IPCA (Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo), ^r(je sao a

/
/
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NTN-Bs (Notas do Tesouro Nacional ? S6rie B ou Tesouro IPCA+ com Juros Semastrais), n3o estamos 
recomendando o aporte no segmento, com a estrategia de alocag£o em 5%, sendo indicado para os RPPS que 
possuem porcentagem iguat ou maior, aos que possuirem porcentagem inferior a 5%, recomendamos a n£o 
movimentaqao no segmento. Para aqueles que enxergam uma oportunidade de investir recursos a pregos mais 
baratos, municie-se das informagdes necessarias para subsidiar a tomada da decisSo.

4.1 EXPECTATIVAS DE MERCADO

indices {Medians Agregado) 20232022

3,25IPCA {%) 4,17

3,403,50INPC (%)

4,005,00IGP-M {%)
i

5,10Taxa de Cambio (R$/USS) 5,25

6,50Meta Taxa Selic (%a.a.) 8,75

Investimentos Direto no Pais (U$$ bilboes) 69,5060,50

64,40Oivida Liquida do Setor Publico (% do PIB) 62,80

2,20PIB {% do crescimento) 1,54

Balanga comercial (US$ Bilboes) 57,CO63,00

https:/Awww.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20211008.pdf  (2021.10.08)

5 ALOCAQAO ESTRATEGICA DOS RECURSOS

Na aplicagSo dos recursos, os respons£veis pela gest£o do RPPS devem observar os limites estabelecidos por esta 
Politica de Investimentos e pela ResoIug£o CMN n° 3.922/2010.

A estrategia de alocagSo para os prbximos cinco anos, leva em considerag£o nSo somente o cen£rio 
macroeconbmico como tamb6m as especificidades da estrategia definida pelo resultado da an£lise do fluxo de caixa 
atuarial e as projegdes futuras de deficit e/ou superavit.

/
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Alocagao Estratggica para o exercicio de 2022

Estrat6gia de Aloca^o • Politica de Investimento 
de 2022

Limite da 
Resolugdo 

CMN %

Limite
Superior (%)

Limite Inferior Estrategia 
Alvo (%)Segmento Tipo de Ativo <%)

100,0%18,41%7° I a - Titulos do Tesouro Nacional SELIC 100,00% 0,00%

18,41% 100,0%0,00%7° I b - FI 100% Titulos TN 100,00%

7° I c - FI Ref em Indice de RF, 100% TP 0,00%0,00%100,00% 0,00%

0,00%0,00% 0,00%7° II - Oper. compromissadas em TP TN 5,00%

0,00%0,00%0,00%7° III a - FI Referenciados RF 60,00%

7° III b - FI de Indices Referenciado RF 0,00%0,00%60,00% 0,00%

40,00%33,66%0,00%7° IV a - FI de Renda Fixa 40,00%Renda
Fixa 7° IV b - FI de Indices Renda Fixa 0,00% 0,00%0,00%40,00%

0,00%0,00% 0,00%7° V b • Letras Imobilidrias Garantidas 20,00%

0,00% 0,00%0,00%15,00%7° VI a - Certificados de Dep. Banc£rios

0,00% 0,00%0,00%15,00%7° VI b - Poupanpa

0,00%0,00%0,00%7° VII a - FI em Direitos Creditdrios - sfinior 5,00%

2,78% 5,00%0,00%5,00%7° VII b - FI Renda Fixa "Crfedito Privado"

0,00% 0,00%0,00%7° VII c - FI de Debentures Infraestrutura 5,00%

245,00%73,26%0,00%100,00%Limite de Renda Fixa

30,00%4,01%0,00%8° I a - FI Ref em Renda Vartevel 30,00%

8° I b - FI de indices Ref Renda Varidve! 0,00%0,00% 0,00%30,00%

20,00%14,94%0,00%20,00%8° II a - FI em Agdes

8° II b - FI em Indices de A?6es 0,00%0,00%0,00%20,00%Renda
Varidvel 10,00%2,78%0,00%Art. 8°, III - FI Multimercado 10,00%

0,00%0,00% 0,00%5,00%8° IV a - FI em Participates

0,00% 5,00%0,00%5,00%8° IV b - FI Imobilidrio

0,00%0,00% 0,00%8° IV c - Agdes - Mercado de Acesso 5,00%

65,00%21,73%0,00%Limite de Renda Varidvel • Art. 8°, § 1° 30,00%

0,00% 0,00%0,00%10,00%9° A I - Renda Fixa - Divida Externa

0,00%0,00%0,00%9° A II • Constituidos no Brasil 10,00%Exterior

10,00%5,00%0,00%10,00%9° A III - Ates - BDR Nivel I

10,00%5,00%0,00%Limite de Investimentos no Exterior 10,00%

320,0%99,99%0,00%ital da Carteira de Investimentos

11

L ✓



Fundo de Previdencia Municipal Umuarama

Fundoilr Pro
Municipal drU>nu4rjtn<- PK" • ‘FPMU

Alocagao Estrategica para os pr6ximos 5 anos

Estrategia de Alocagdo - Politica de 
Investimento de 2022

Limite da 
Resolugao CMN

Limite SuperiorLimite Inferior
Tipo de AtivoSegmento (%)(%)%

100,0%0,00%100,00%7° I a • Titulos do Tesouro Nacional SELIC

100,0%0,00%100,00%7° I b - FI 100% Titulos TN

0,00%0,00%7° I c ■ FI Ref em indice de RF, 100% TP 100,00%

0,00%0,00%5,00%7° II - Oper. compromissadas em titulos TN

0,00%0,00%60,00%7° III a - FI Referenciados RF
0,00%0,00%7° III b - FI de indices Referenciado RF 60,00%
40,00%0,00%40,00%7° IV a - FI de Renda Fixa

Renda Fixa
0,00%0,00%7° IV b - FI de indices Renda Fixa 40,00%

0,00%0,00%7° V b • Letras Imobilidrias Garantidas 20,00%

0,00%0,00%7° VI a - Certificados de Dep. Bancarios 15,00%

0,00% 0,00%.7° VI b • Poupanga 15,00%

0,00% 0,00%5,00%7° VII a • FI em Direitos Creditbrios • senior

5,00%0,00%7° VII b - FI Renda Fixa "Crbdito Privado" 5,00%

0,00% 0,00%5,00%7° VII c - FI de Debentures Infraestrutura

245,0%100,00% 0,00%Limite de Renda Fixa

30,0 %0,00%8° I a - FI Referenciados em Renda Varidvel 30,00%

0,00%0,00%8° I b • FI de indices Ref em Renda Varidvel 30,00%

20,00%0,00%8° II a - FI em Agbes 20,00%

0,00% 0,00%8° II b • FI em indices de Agdes 20,00%Renda
Varidvel 0,00% 10,00%FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III 10,00%

0,00% 0,00%8° IV a - FI em Participagfles 5,00%

0,00% 5,00%8° IV b - FI Imobilidrio 5,00%

0,00% 0,00%8° IV c - Agbes - Mercado de Acesso 5,00%

Limite de Renda Varidvel - Art. 8°, § 1° 30,00% 0,00% 65,0%

0,00% 0,00%10,00%9° A I - Renda Fixa - Dlvida Externa

090% y'0,00%9° A II - Constituidos no Brasil 10,00%Exterior

/10,0C^—'0,00%9° A III - AgSes - BDR Nivel I 10,00%

Limite de Investimentos no Exterior 0,00%10,00% /

»
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O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA considera os limites apresentados no resultado do 
estudo tecnico elaborado atrav6s as reservas tecnicas atuariais (ativos) e as reservas matem^ticas (passive) 
projetadas pelo calculo atuarial o que pode exigir maior flexibilidade nos niveis de liquidez da carteira. Foram 
observados, tamb6m, a compatibilidade dos ativos investidos com os prazo e taxas das obrigaqoes presentes e 
futuras do regime.

5.1 SEGMENTO DE RENDA FIXA

Obedecendo os limites permitidos pela Resolupao CMN n° 3922/2010, propoe-se adotar o limite de maximo de 
100,0% (Cem por cento) dos investimentos.

A negociagao de titulos e valores mobiliarios no mercado secundario (compra/venda de titulos publicos) obedecera 
ao disposto, Art. 7°, inciso I, alinea "a" da ResolugSo CMN n° 3.922/2010, e deverao ser comercializados atraves de 
plataforma eletronica e registrados no Sistema Especial de Liquidagao e de Custodia (SELIC), nao sendo permitidas 
compras de titulos com pagamento de cupom com taxa inferior a meta de rentabilidade.

Poderao ser adquiridos Titulos Publicos Federais contabilizados pelos respectivos custos de aquisigao acrescidos 
dos rendimentos auferidos, desde que se cumpra cumulativamente as devidas exigencias da Portaria MF n° 577, de 
27 de dezembro de 2017 sendo elas:

a) seja observada a sua compatibilidade com os prazos e taxas das obrigagoes presentes e futuras do 
RPPS;

b) sejam classificados separadamente dos ativos para negociag§o, ou seja, daqueles adquiridos com o 
proposito de serem negociados, independentemente do prazo a decorrer da data da aquisigao;

c) seja comprovada a intengSo e capacidade financeira do RPPS de mante-los em carteira ate o 
vencimento; e

d) sejam atendidas as normas de atu£ria e de contabilidade aplicaveis aos RPPS, inclusive no que se 
refere a obrigatoriedade de divulgagao das informagoes relativas aos titulos adquiridos, ao impacto nos 
resultados e aos requisites e procedimentos, na hipotese de alterag§o da forma de precificagao dos titulos 
de emiss£o do Tesouro Nacional.

5.2 SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Em relagao ao segmento de renda vartevel, cuja limitagao legal estabelece que os recursos alocados nos 
investimentos, cumulativamente, nao deverao exceder a 30% (trinta por cento) da totalidade dos recursos em 
moeda corrente, o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA prop6e adotar o limite maximo de 
30,00%(Trinta por cento) da totalidade dos investimentos.

Sao considerados como investimentos estruturados segundo ResolugSo CMN n° 3922/2010, os fundos de 
investimen ssificados como multimercado, os fundos de investimento em participagoes - FIPs e os funddst de 
investimeh# clissificados como "Agoes - Mercado de Acesso".

/,
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5.3 SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

No segmento classificado como "investimento no exterior", cuja limitageio legal estabelece que os recursos alocados 
nos investimentos, cumulativamente, ncio dever^o exceder a 10% (dez por cento) da totalidade dcs recursos em 
moeda corrente e, portanto, o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA adotaria como limite 
maximo de 10,00% (Dez por cento) da totalidade dos investimentos.

Dever§o ser considerados que os fundos de investimentos constituidos no exterior possuam historico de 12 (doze) 
meses e que seus gestores estejam em atividade ha mais de 5 (cinco) anos e administrem o irrontante de recursos 
de terceiros equivalente a US$ 5 bilhoes de ddlares na data do aporte.

5.4 LIMITES GERAIS

No acompanhamento dos limites gerais da carteira de investimentos do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 
DE UMUARAMA, em atendimento aos limites aqui estabelecidos e da Resolu^ao CMN n3 3.922/2010, serao 
consolidadas as posipoes das aplicagdes dos recursos realizados direta e indiretamente por meio de fundos de 
invetimento em cotas de fundos de investimentos.

Os limites utilizados para investimentos em titulos e valores mobilterios de emiss§o ou coobrigagao de uma mesma 
pessoa juridica ser3o os mesmos dispostos na Resolugao CMN n° 3.922/2010.

No que tange ao limite geral de exposigao por fundos de investimentos e em cotas de fundos de investimentos, fica 
o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA limitado a 20% de exposigao, com excegao dada aos 
fundos de investimentos enquadrados no Art. 7°, inciso "b" da Resolugao CMN n° 3.922/2010

A exposigao do total das aplicagdes dos recursos do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA no 
patrimdnio liquido de urn mesmo fundo de investimento limita-se-ao em 15% (quinze por cento;. Para os fundos de 
investimentos classificados como FIDC - Fundos de Investimentos em Direitos Creditdrios, Credito Privado, FI de 
Infraestrutura, Multimercado, FIP - Fundo de Investimento em Participagoes, Fll - Fundo de Investimento Imobiliario 
e Fundos de Investimento em Agoes - Mercado de Acesso, a exposigao no patrimdnio liquido de em urn mesmo 
fundo de investimento limitar-se-3o a 5% (cinco por cento).

Na obtengao da Certificagao Institucional Pr6-Gest3o, os limites definidos nesta Politica de 'Investimentos serao 
elevados gradativamente de acordo com o nivel conquistado em consonancia com o disposto no art. 7°, paragrafo 
10° e art. 8°, paragrafo 9° da Resolugao CMN n° 3.922/2010.

Em eventual desenquadramento dos limites aqui definidos, o Comite de Investimentos juntanente com o Gestor dos 
Recursos, dever§o se ater as Politicas de Contingencia definidas nesta Politica de Investimentos.

5.5 ENQUADRAMENTO

O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA considera todos^o^lifrites estipulados de
entendimento complementa/s* Segao III, Subsegao Venquadramento na Resolugao CMN n° 3.922/2010, e como 

dos Enquadramentos, destacamos:
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a) Os investimentos que, em decorrencia de altera?6es de novas exigencias estipuladas pela Resolupao CMN n° 
3.922/2010, passarem a estar em desacordo com o estabeiecido, o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 
UMUARAMA podeici mante-las em carteira por ate 180 dias.

b) Poderao ainda ser mantidas em carteira ate a respectiva data de vencimento, as aplicapoes que apresentaram 
prazos de resgate, catencia ou para convers§o de cotas, sendo considerado infringencias aportes adicionais.

Serao entendidos como desenquadramento passive, os limites excedidos decorrentes de valorizapao e 
desvalorizapao dos ativos ou qualquer tipo de desenquadramento que n§o tenha sido resultado de apao direta do
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA.

So serao considerados os fundos de investimento que tern por prestador de servipos de gesteo e/ou administrador 
de carteira que atendem cumulativamente as condipoes:

O administrador OU o gestor dos recursos seja instituipao autorizada a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil obrigada a instituir comite de auditoria e comite de riscos;

a)

O administrador do fundo de investimento detenha, no rrteximo, 50% dos recursos sob sua administrapao 
oriundos de RPPS e

b)

O gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de previo credenciamento e que 
seja considerado pelos respons£veis pela gestao dos recursos do RPPS como de boa qualidade de gesteo 
e ambiente de controle de investimento.

c)

Em atendimento aos requisites dispostos, deverao ser observados apenas quando da aplicapao dos recursos, 
podendo os fundos de investimentos nao enquadrados nos termos acima, permanecer na carteira de investimentos 
do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA ate seu respective resgate ou vencimento, nao sendo 
permitido novas aplicapoes.

Na obtenpSo da Certificap§o Institucional Pro-Gestao, nao seteo considerados desenquadramentos os limites aqui 
definidos, tendo o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA prazo de 60 (sessenta) dias para 
revisao e adequap3o da sua Polltica de Investimentos em atendimento aos novos limites.

5.6 VEDAQOES

O Comite de Investimento do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA devera seguir as vedapoes 
estabelecidas pela Resolupao CMN n° 3.922/2010, ficando adicionalmente vedada a aquisipao de:

1. Operapoes compromissadas;

2. Depositos em Poupanpa;

3. Aquisipao de qualquer ativo final, emitido por Instituipoes Financeiras com alto risco de credito;
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6 META DE RENTABILIDADE

A Portaria MF n° 464, de 19 de novembro de 2018, que estabelece as Normas Aplicaveis as Avaliaqoes Atuariais 
dos Regimes Proprio de Previdencia Social, determina que a taxa atuarial de juros a ser utlizada nas Avaliaqoes 
Atuariais seja o menor percentual dentre o valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos 
garantidores do RPPS e a taxa de juros parametro cujo ponto da Estrutura a Termo da Taxa de Juros Media seja o 
mais proximo a durag§o do passive do RPPS.

Tambem chamada de meta atuarial, e a taxa de desconto utilizada no calculo atuarial para fazer a valor presente, 
todos os compromissos do piano de beneficios para com seus beneficiarios na linha do tempo, determinando assim 
o quanto de patrimonio o Regime Proprio de Previdencia Social devera possuir hoje pars manter o equilibrio 
atuarial.

Esse equilibrio somente sera posslvel de se obter caso os investimentos sejam remunerados, no minimo, por essa 
mesma taxa. Do contrario, ou seja, se a taxa que remunera os investimentos passe a ser inferior a taxa utilizada no 
calculo atuarial, o piano de beneflcio se tornara insolvente, comprometendo o pagamento das aposentadorias e 
pensoes em algum momento no futuro.

Considerando a exposigao da carteira e seus investimentos e as projegoes dos indicadores de desempenho dos 
retornos sobre esses mesmos investimentos; o valor esperado da rentabilidade futura dos ir'vestimenxs dos ativos 
garantidores do RPPS conhecida como META DE RENTABILIDADE e de IPCA +5,04% (cinco virgula quatro 
porcento)

Ainda assim, o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA no exerclcio de sua execugSo, atraves de 
estudos tecnicos, promover£ o acompanhamento das duas taxas para que seja evidenciadb mo longo prazo, qual 
proporcionava a melhor situagao financeiro-atuarial para o piano de beneficios previdenci^rics

7 ESTRUTURA DE GESTAO

De acordo com as hipoteses previstas na Resolugao CMN n° 3.922/2010, a aplicagao dos investimentos sera 
realizada porgestao propria, terceirizada ou mista.

Para a vigencia desta Polltica de Investimentos, a gestao das aplicagfies dos recursos do FUNDO DE 
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA sera propria.

7.1 GESTAO PROPRIA

A adogao deste modelo de gestao significa que o total dos recursos ficar£ sob a responsabi idade do FUNDO DE 
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA e os agentes envolvidos diretamente no processo de ir.vestimento.

vs.A gestao contara com profissionais qualificados e certificados por entidade/de certificsjfao reconhecida pelo 
Ministerio da Fazenda, Secreteria de Previdencia, conforme exigencia da Poi^aria MP§ja£s19, de 24 de agosto de 
2011.



Fundo de Previdencia Municipal Umuarama

fundoilc* I’rwidciui.s 
Monkip.il cit; Utmi.ir.mu - PHFPMU

Com urn Comite de Investimentos que exercer£ funqao de executor no processo de cumprimento da Politica de 
Investimentos e outras diretrizes legais a ele atribuido, conjuntamente com a Diretoria Executive, tendo assim, suas 
apoes deliberadas e fiscalizadas por conselhos competentes.

O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA tern ainda a prerrogativa da contratapao de empresa 
de Consultoria de Valores Mobiliarios, de acordo com os criterios estabelecidos na Resolupao CMN n° 3.922/2010, 
Portaria n° 519, de 24 de agosto de 2011 e Instrupao CVM n° 592, de 17 de novembro de 2017, para a prestapao 
dos servipos de orientap§o, recomendapao e aconselhamento, sobre investimentos no mercado de valores 
mobiliarios, cuja adopao e implementapao sejam unicas e exclusivas do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 
DE UMUARAMA.

7.2 ORGAOS DE EXECUQAO

Compete ao Comit§ de Investimentos a elaborap3o da Politica de Investimento juntamente com a Diretoria 
Executiva, que deve submete-la para aprovap3o ao Conselho Deliberativoe fiscalizap3o do Conselho Fiscal, orgaos 
competentes do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA.

Essa estrutura garante a demonstrapao da Segregapao de Atividades adotadas pelos orgaos de execupao, estando 
em linha com as pr£ticas de mercado para uma boa governanpa previdencteria.

Em casos de Conflitos de Interesse entre os membros do Comite de Investimentos, Diretoria Executiva e 
Conselhos, a participapcio do conflitante com voto de deliberapao ser£ impedida e/ou anulada e devidamente 
documentada via Ata de Reuniao.

Nao fica excluida a possibilidade da Consultoria de Valores Mobiliarios fornecer "minuta" para apreciapao do Comite 
de Investimentos e Diretoria Executiva.

8 CONTROLE DE RISCO

£ relevante mencionar que qualquer aplicap3o financeira esta sujeita a incidencia de fatores de risco que podem 
afetar adversamente o seu retorno, e consequentemente, fica o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 
UMUARAMA obrigada a exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, considerando entre eles:

• Risco de Mercado - e o risco inerente a todas as modalidades de aplicapoes financeiras disponiveis no 
mercado contofinanceiro; corresponde a incerteza em relapSo ao resultado de urn investimento 
financeiro ou de uma carteira de investimento, em decorrencia de mudanpas futuras nas condipoes de 
mercado. E o risco de variapoes, oscilapoes nas taxas e prepos de mercado, tais como taxa de juros, 
prepos de apoes e outros indices. E ligado as oscilapoes do mercado financeiro.

• Risco de Cr6dito - tambem conhecido como risco institucional ou de contraparte, e aquele em que ha 
a possibilidade de o retorno de investimento n§o ser honrado pela instituipao que emitiu determinado 
titulo, na data e nas condipoes negociadas e contratadas;
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• Risco de Liquidez - surge da dificuldade em se conseguir encontrar compradores potenciais de um 
determinado ativo no momento e no prego desejado. Ocorre quando um ativo esta com baixo volume de 
negocios e apresenta grandes diferengas entre o prego que o comprador estS disposto a pagar (oferta 
de compra) e aquele que o vendedor gostaria de vender (oferta de venda). Quando e necess£rio vender 
algum ativo num mercado iliquido, tende a ser dificil conseguir realizar a venda sem sscrificar o prego 
do ativo negociado.

8.1 CONTROLE DO RISCO DE MERCADO

0 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA adota o VaR - Value-at-Risk para controle do risco de 
mercado, utilizando os seguintes parametros para o calculo:

• Modelo parametrico;

• Interval© de confianga de 95% (noventa e cinco por cento);

• Horizonte temporal de 21 dias uteis.

Como parametro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compoe a carteira, os 
membros do Comite de Investimentos deverao observer as referencias abaixo estabelecidas e reaiizar reavaliag§o 
destes ativos sempre que as referencias pr6-estabelecidas forem ultrapassadas.

• Segment© de Renda Fixa: 3,97% do valor alocado neste segmento.

• Segmento de Renda Variavel: 23,42% do valor alocado neste segmento.

• Segmento de Investimento no Exterior: 23,25% do valor alocado neste segmemo.

Como instrumento adicional de controle, o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA devera 
monitorar a rentabilidade do fundo em janelas temporals (mes, ano, tres meses, seis meses, doze meses e vinte e 
quatro meses), verificando o alinhamento com o "benchmark" de cada ativo. Desvios significativos deverao ser 
avaliados pelos membros do Comite de Investimentos do RPPS, que decide pela manutengao, ou nao, do 
investimento.

8.2 CONTROLE DO RISCO DE CREDITO

Na hipbtese de aplicagao de recursos financeiros do RPPS, em fundos de investimento que possuem em sua 
carteira de investimentos ativos de cr£dito, subordinam-se que estes sejam emitidas por companhias abertas 
devidamente operacionais e registrada; e que sejam de baixo risco em classjficagac efetuada por agincia 
classificadora de risco, o que estiverem de acordo com a tabela abaixo:
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RATING MiNIMOAGENCIA CLASSIFICADORA DE RISCO

BBB+ (perspectiva estavel)ATANDARD & POORS 1
Baal (perspectiva estavel)MOODYs

BBB+ (perspectiva estavel)FITCH RATING

A (perspectiva estavel)AUSTIN RATING

A (perspectiva estavel) 

A (perspectiva estavel)

SR RATING

LF RATING

A (perspectiva estavel)LIBERUM RATING

As agendas classificadoras de risco supracitadas estao devidamente registradas na CVM e autorizadas a operar no 
Brasil e utilizam o sistema de "rating" para dassificar o nlvel de risco da instituigao, fundo de investimentos e dos 
ativos integrantes de sua carteira.

8.3 CONTROLE DO RISCO DE LIQUIDEZ

Nas aplicagoes em fundos de investimentos constituidos sob a forma de condominio fechado, e nas aplicagoes cuja 
soma do prazo de carencia (se houver) acrescido ao prazo de conversao de cotas ultrapassarem em 365 dias, a 
aprovagao do investimento devera ser precedida de atestado que comprova a an£lise de evidenciagao quanto a 
capacidade do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA em arcar com o fluxo de despesas 
necessarias ao cumprimento de suas obrigagdes atuariais, ate a data da disponibilizag§o dos recursos investidos.

8.3.1 ALM ? ASSET LIABILITY MANAGEMENT

Na busca pelo casamento do ativo e passive, o estudo de ALM ? Asset Liability Management, entre outros pontos, 
esclarece de forma pormenorizadamente, a liquidez da carteira de investimentos em horar os compromissos 
presentes e futuros e, na busca pela otimizagao do portfdlio de investimentos, buscando visualizar a melhor 
trajetoria para os investimentos no cumprimento da sua meta atuarial e resguarda o melhor resultado financeiro 
possivel tambem no longo prazo, de acordo com as premissas utilizadas.

Sua obrigatoriedade encontra-se prevista na Resolugao CMN n° 3.922, de 25 de novembro de 2010 e alteragoes, 
art. 6°, § 1°; Portaria n° 185, de 14 de maio de 2015, art. 2°; Portaria MPS n°519, de 24 de agosto de 2011, art. 3°, § 
4°; Portaria n° 464, de 19 de novembro de 2018, art. 73°; Instrugao Normative n° 2, de 21 de dezembro de 2018, art. 
4° e Instrugao Normative n° 9, de 21 de dezembro de 2018, art. 5°, § 1° ao § 5°.

9 POLITICA DE TRANSPARENCIA

As informagoes contidas na Politica de Investimentos e em suas revisoes deverao ser disponibilizadas aos 
interessados, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua aprovagao, observados os criterios estabelecidos pelo 
Ministerio da Economia, Secreteria de Previdencia Social
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A vista da exigencia contida no art. 4°, incisos I, II, III, IV e V, paragrafo primeiro e segundo e a.nda, art. 5° da 
Resolugao CMN n° 3.922/2010, a Polltica de Investimentos dever£ ser disponibilizada no site do FUNDO DE 
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA, Diario Oficial do Municipio ou em local de fScil acesso e 
visualizagao, sem prejulzo de outros canais oficiais de comunicagao.

Todos e demais documentos correspondentes a an£lise, avaliag£o, gerenciamento, assessoranento e decisao, 
deverao ser disponibilizados via Portar de Transparencia de propria autoria ou na melhor quafidade de 
disponibilizagao aos interessados.

10 CREDENCIAMENTO

Seguindo a Portaria MPS n° 519, de 24 de agosto de 2011 e a Resolug§o CMN n° 3.922/2010, antes da ‘ealizagao 
de qualquer operagao, o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA, na figura ce seu Comite de 
Investimentos, devera assegurar que as instituigoes financeiras escolhidas para receber os recursos tenham sido 
objeto de pr6vio credenciamento.

O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA, atrav6s de seu Edital de Credenciamento, dever£ 
cumprir integralmente todos os requisites minimos de credenciamento em atendimento as normal vas mencionadas 
e, inclusive:

a) Termo de An£lise e Atestado de Credenciamento de Administrator e Gestor de FI - Art. 15°, § 2C, I, da Resolugao 
CMN n° 3.922/2010;

b) Termo de Analise de Credenciamento e Atestado de Credenciamento - Demais Administradores ou Gestcr de FI;

c) Anexo ao Credenciamento - Analise de Fundo de Investimento;

d) Termo de Analise do Cadastramento do Distribuidor.

Quando se tratar de fundos de investimento, o credenciamento previsto recaira sobre a figura do gestor e do 
administrador do fundo.

10.1 PROCESSO DE SELEQAO E AVALIAQAO DE GESTORES/ADMINISTRADORES

Nos processes de selegao dos Gestores/Administradores, devem ser considerados os aspectos quali:ativos e 
quantitativos, tendo como parametro de analise no mlnimo:

a) Tradigao e Credibilidade da Instituigao - envolvendo volume de recursos administrados e geridos, no Brasil e 
no exterior, capacitagao profissional dos agentes envolvidos na administragao e gestao de mvestimentes do fundo, 
que incluem formagao academica continuada, certificagoes, reconhecimentojjublico. etc., temoo de- a:uagao e 
maturidade desses agentes na atividade, regularidade da manutengao dsKequipe, com base na rotat-vidade dos

s /'
profissionais e na tempestividade na reposigao, alem de outras informagoes relacjonadas com a administragao e 
gestao de investimentos que permitam identificar a cultura fiduejaria da i 
principios de responsabilidade nos investimentos e de governanga;

e seu comprcmisso com
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b) Gestao do Risco - envolvendo qualidade e consist§ncia dos processes de administra^ao e gestao, em especial 
aos riscos de credito - quando aplicavel - liquidez, mercado, legal e operacional, efetividade dos controles internos, 
envolvendo, ainda, o uso de ferramentas, softwares e consultorias especializadas, regularidade na prestagao de 
informagoes, atuagao da area de "compliance", capacitagao profissional dos agentes envolvidos na administragao e 
gestao de risco do fundo, que incluem formagao academica continuada, certificagoes, reconhecimento publico etc., 
tempo de atuagao e maturidade desses agentes na atividade, regularidade da manutengao da equipe de risco, com 
base na rotatividade dos profissionais e na tempestividade na reposigSo, alem de outras informagoes relacionadas 
com a administragao e gestao do risco;

c) Avaliagao de aderencia dos Fundos aos indicadores de desempenho (Benchmark) e riscos - envolvendo a 
correlagSo da rentabilidade com seus objetivos e a consistencia na entrega de resultados no pertodo minimo de 
dois anos anteriores ao credenciamento.

Entende-se que os fundos de investimentos possuem uma gestao discricion^ria, na qual o gestor decide pelos 
investimentos que vai realizar, desde que respeitando o regulamento do fundo e as normas aplicaveis aos RPPS.

O Credenciamento se darei, por meio eletronico, no ambito de controle, inclusive no gerenciamento dos documentos 
e Certidoes requisitadas, atravSs do sistema eletrbnico utilizado pelo FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 
UMUARAMA.

Pica definido tambem, como criterio de documento para credenciamento, o relatbrio Due Diligence da ANBIMA, 
entendidos como segao urn, dois e tres.

Encontra-se qualificado a participar do processo seletivo qualquer empresa administradora ou gestora de recursos 
financeiros dos fundos de investimentos em que figurarem instituigoes autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil obrigadas a instituir comitS de auditoria e comit§ de riscos, nos termos das Resolugoes CMN n° 
3.198/2004 e n° 4.557/2017, respectivamente.

11 PRECIFICAQAO DE ATIVOS

Os princlpios e criterios de precificagSo para os ativos e os fundos de investimentos que compoe ou que virao a 
compor a carteira de investimentos do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA, deverSo seguir o 
criterio de precificagao de marcagao a mercado (MaM).

Poderao ser contabilizados pelos respectivos custos de aquisigao acrescidos dos rendimentos auferidos os Titulos 
Publicos Federais, desde que se cumpram cumulativamente as devidas exigencies da Portaria MF n° 577, de 27 de 
dezembro de 2017 descritos anteriormente.

21
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11.1 METODOLOGIA

11.1.1 MARCAQOES

O processo de marcacao a mercado consiste em atribuir um prepo justo a um determinado ativo ou derivative, seja 
pelo prepo de mercado, caso haja liquidez, ou seja, na ausencia desta, pela melhor estimativa que o preqo do ativo 
teria em uma eventual negociaqao.

■ i*

O processo de marcacao na curva consiste na contabilizaqao do valor de compra de um detarminado titulo, 
acrescido da variapSo da taxa.de juros, desde que a emissao do papel seja carregada ate o seu respective 
vencimento. O valor sera atualizado diariamente, sem considerar a oscilagoes de prego aufendas no mercado.

11.2 CRITERIOS DE PRECIFICAQAO

11.2.1 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS

Sao ativos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional, que representam uma forma de financiar a divide publica e 
permitem que os investidores emprestem dinheiro para o governo, recebendo em troca uma determinada 
rentabilidade. Possuem diversas caracteristicas como: liquidez dteria, baixo custo, baixissimo risco de credito, e a 
solidez de uma instituigao enorme por tras.

Como fonte primaria de dados, a curva de titulos em reais, gerada a partir da taxa indicativa divulgada pela ANBIMA 
e a taxa de juros divulgada pelo Banco Central, encontramos o valor do prego unitario do titulo publico.

11.2.1.1 MarcagSo a Mercado

Atraves do prego unitario divulgado no extrato do custodiante, multiplicado pela quantidade de titulos publicos 
detidos pelo regime, obtivemos o valor a mercado do titulo publico na carteira de invesiimentos. Abaixo segue 
formula:

Vm= PUAtuai * QTtftuio

Onde:

Vm - valor de mercado

PU atuai- prego unitario atuai

Qttituios- quantidade de titulos em posso do regime

11.2.1.2 Marcagao na Curva

Como a precificagao na curva e dada pela apropriagao natural de juros data de vencimento co titulo, as 
formulas variam de acordo com o tipo de papel, sendo:
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Tesouro IPCA - NTN-B

0 Tesouro IPCA - NTN-B Principal possui fluxo de pagamento simples, ou seja, o investidor faz a aplicagao e 
resgata o valor de face (valor investido somado a rentabilidade) na data de vencimento do titulo.

E um titulo p6s-fixado cujo rendimento se d£ por uma taxa definida mais a variagao da taxa do indice Nacional de 

Prego ao Consumidor Amplo em um determinado periodo.

O Valor Nominal Atualizado e calculado atrav^s do VNA na data de compra do titulo e da projeg§o do IPCA para a 
data de liquidagao, seguindo a equagao:

*(1 + IPCApro/ecdo)1'252
i 1

VNA = VNAdatade compra

Onde:

VNA = Valor Nominal Atualizado

VNArfafa de = Valor Nomina! Atualizado na data da compracompra

WChprojetado = Inflagao projetada para o final do ^xercicio

O rendimento da aplicagao e recebido pelo investidor ao longo do investimento, por meio do pagamento de juros 
semestrais e na data de vencimento com resgate do valor de face somado ao ultimo cupom de juros.

Tesouro SELIC - LFT

O Tesouro SELIC possui fluxo de pagamento simples p6s-fixadp pela variagao da taxa SELIC.

O valor projetado a ser pago pelo titulo, e o valor na data base, corrigido pela taxa acumulada da SELIC ate o dia de
1 t .

compra, mais uma corregao da taxa SELIC meta para dia da liquidagao do titulo. Sendo seu calculo:

*Q t SSL/Cmera)1'252VNA = VNAdata de compra
i

Onde:

VNA = Valor Nominal Atualizado

VNAdata de = Valor Nominai Atualizado na data da compracompra

SELICmeta = Inflagao atualizada

Tesouro Prefixado - LTN

23
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A LTN e um titulo prefixado, ou seja, sua rentabilidade e defihida no momento da compra, que nao faz pagamentos 
semestrais. A rentabilidade e calculada pela diferenpa entre o prego de compra do titulo e seu valor nominal no 
vencimento, R$ 1.000,00.

A partir da diferenga entre o prego de compra e o de venda, e possivel determiner a taxa de rendimento. Essa taxa 
pode ser calculada de duas formas:

' Valor' de Venda
Taxa Efetivano Peiiodo — — 1 * 100

Valor de Compra

Onde:

Taxa Efetiva no Pen'odo- Taxa negociada no momento da compra

Valor de Venda = Valor de negociagao do Titulo Publico na data final

Valor de Compra = Valor de negociagao do Titulo na aquisigao

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

2S2
Valor de Venda \ dias uteis no periodo

Taxa Efetivano Periodo = - t * 100
-Valor de Compral

Onde:

Taxa Efetiva no Pen'odo = Taxa negociada no momento da compra

Valor de Venda = Valor de negociagao do Titulo Publico na data final

Valor de Compra = Valor de negociagao do Titulo na aquisigSo

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais - NTN-F

Na NTN-F ocorre uma situagao semelhante a NTN-B, com pagamentos semestrais de/drbs/S6 que com a taxa pre- 
fixada e pagamento do ultimo cupom ocorre no vencimento do titulo, juntamente^om ore^gate do valor de face.

A rentabilidade do Tesouro Pre-fixado com Juros Semestrais pode ser calculada undo a equagao:
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n 0,5(1,10) - 1 1.IPreco — 1.000 * ■f 1.000 -5 DUn'BUn
(If T//?) 252

Em que DU/? e o numero de dias uteis do periqdo e TIR e a rentabilidade anual do titulo.
- . • ., . ‘ ■!'V''

(1-FT/fi) 252i = t
i

Tesouro IGPM com Juros Semestrais - NTN-C

A NTN-C tern funcionamento parecido com.NTN.-B, com a diferenga no indexador, pois utiliza o IGP-M ao inves de
IPCA. Atualmente, as NTN-C nao sao ofertadis no Tesoura Djreto se.ndo apenas recomprado pelo Tesouro

• !■ :'!!;■‘i,; ; !

Nacional. ;

O VNA desse titulo pode ser calculado pela equaqao:

*(1 + IGPMproietadoY1^2VNA = VNAdata de compra

Onde N1 representa o numero de dias corridos entre data de liquidaqao e primeiro do mes atual e N2 sendo o 
numero de dias corridos entre o dia primeiro do mSs seguinte e o primeiro mes atual.

Como metodologia final de apurag§o para os Titulos Publicos que apresentam o valor nominal atualizado, finaliza- 
se a apuragao nos seguintes passes: !

(i) identificagao da cotagao:

100
Cotagao = DU

(1 + Taxa)m

Onde:

Cotagao = e o valor unitario apresentado em urn dia

Taxa = taxa de negociagao ou compra o Titulo Publico Federal

(ii) identificagao do prego atual:

Cotagao'
Preco = VNA *

100 J

Onde:

ego = valor unitario do Titulo P^bjicp Federa

25



Ho ‘Vyjrl -t.

Fundo de Previdencia Municipal Umuarama

iundc rte c>iicncU 
mlpa' dc L nuaranu • PR

VNA = Valor Nominal Atualizado

Cotafao = e o valor unit^rio apresentado em um dia

11.2.2 FUNDOS DE INVESTIMENTOS

A lnstru?ao CVM 555 dispoe sobre a constituigao, a administraQao, o funcionamento e a divulgagao de informagoes 
dos fundos de investimento.

O investimento em um fundo de investimento, pprtarito, confere dominio direto sobre fragao ideal do' patrimonio 
dado que cada cotista possui propriedade proporcional dos ativos inerentes a composigao de cads fundo, sendo 
inteiramente responsavel pelo onus ou bonus dessa propriedade.

Atraves de divulgagao publica e oficial, calcula-se o retomo do fundo de investimentos auferindo o rerdimento do 
periodo, multiplicado pelo valor atual. Abaixo segue formula:

retorn O = (1 + Santerioi) * Rend fundo

Onde:

Retorno: valor da diferente do montante aportado e o resultado final do periodo

Santerior'- saldo inicial do investimento

Rend fundo : rendimento do fundo de investimento em um determinado periodo {em percentual)

Para auferir o valor aportado no fundo de investimento quanto a sua posigao em relagao a quant'dade de cotas, 
calcula-se:

Vatual — Vcota * Qtcotas

Onde:

Vatual: valor atual do investimento

Vcota : valor da cota no dia /

Qtcotas: quantidade de cotas adquiridas mediante aporte no funo.o de invef&mentc

cao de :ompra e vendaEm caso de fundos de investimento imobiliarios (Fll), onde consta ao menos uma n 
no mercado secundario atraves de seu ticker; esse sera calculado atraves do valor de mercado civLlgado no site do 
BM&FBOVESPA; caso contrario, sera calculado a valor de cota, atraves de divu gado no site da Comissao de 
Valores Mobiliarios - CVM.
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11.2.3 TITULOS PRIVADOS

Titulo privados sao titulos emitidos por empresas privadas visando a captagao de recursos.

As operagoes compromissadas lastreadas em titulos publicos p3o operagoes de compra (venda) com compromisso 
de revenda (recompra). Na partida da operagao sao definidas a taxa de remunerag§o e a data de vencimento da 
operagao. Para as operagOes compromissadas sem liquidez di£ria, a marcagao a mercado sera em acordo com as
taxas praticadas pelo emissor para o prazo do titulo e, adicionalmente, um spread da natureza da operagao. Para*5 |
as operagoes compromissadas negociadas com liquidez diaria, a marcagao a mercado sera realizada com base na

i

taxa de revenda/recompra na data.

Os certificados de deposito bancario (CDBs) sao instrumental de captagao de recursos utilizados por instituigoes 
financeiras, os quais pagam ao aplicador, ao final dp prazo conlratado, a remuneragao prevista, que em geral e 
flutuante ou pre-fixada, podendo ser emitidos e fegjstrados na CETIP.

Os CDBs pr6-fixados sSo titulos negociados com agio/des£gio em relag£o £ curva de juros em reais. A marcagao 
do CDB 6 realizada descontando o seu valor futuro pela taxa pr6-fixada de mercado acrescida do spread definido 
de acordo com as bandas de taxas referentes ap prazo da operagao e rating do emissor.

Os CDBs pos-fixados s§o titulos atualizados diariamente pelo CDI, ou seja, pela taxa de juros baseada na taxa 
media dos depositos interbanc&rios de um dia, calculada e divulgada pela CETIP. Geralmente, o CDI e acrescido de 
uma taxa ou por percentual spread contratadp ha data de emissao do papel. A marcag§o do CDB e realizada 
descontando o seu valor futuro projetado pela taxa pre-fixada de mercado acrescida do spread definido de acordo 
com as faixas de taxas em vigor.

11.2.4 POUPANQA

Para metodo de apuragao para os investimentos em depdsitos de pqupanga, calcula-se a taxa referenda! usada no 
dia do deposito. Se a Selic estiver em 8,5% ao ano ou menos do que isso, a poupanga ira render 70% da Selic mais 
a TR. Ja no caso da Selic ficar acima de 8,5% ao ano, a rentabilidade e composta pela TR mais 0,5% ao m§s.

11.3 PONTES PRIMARIAS DE INFORMAQOES

Como os procedimentos de marcagao a mercado sao di£rios, como norma e sempre que possivel, adotam-se 
pregos e cotagoes das seguintes fontes:

• Titulos Publicos Federais e debentures: Taxas Indicativas da ANBIMA - Associagao Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitals (https;//www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de- 
titulos-publicos.htm);

• Cotas de fundos de investimentos: Comissao de Vaiores Mobiliarios - CVM (http://www.cvm.gov.br/);

• Valor Nominal Atualizado: Valor Nominal Atualizado ANBIMA - Associagao Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiros e de Capitals (https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/valor-nominal- 
atualizado.htm)

BM&RBOVESffAAcoes, opgoes sobre agoes liquidas e termo de agoes: 
J/Www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/acoes.htm); e /I

(
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• Certificado de Deposito Bancario - CDB: CETIP (https://www.cetip.com.br/).

12 POLITICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAQAO

Para o acompanhamento e avaliagao da carteira de investimento, dos fundos de investimentcs que a contemplam e 
seus resultados, adicionalmente serao adotados metodologias e criterios que atendam conjuntamente as 
normativas expedidas pelos orgaos reguladores.

■ft-

Como forma de acompanhamento, sera admitido a elaboraqao de relatorios mensais, acompanhsdos de parecer 
avaliativo do Comit§ de Investimentos, que contemple no minimo informagoes sobre a remabilidade e dos riscos 
das diversas modalidades de operagoes realizadas na aplicagao dos recursos do FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNICIPAL DE UMUARAMA e da aderencia das alocagoes e processes decisorios de investimentos.

Os pareceres emitidos pelo Comite de Investimentos deverao apresentar no minimo o piano de agso com o 
cronograma das atividades a serem desempenhadas relativas a gestao dos recursos. Com a emissao dos 
pareceres avaliativos e a elaboragao do piano de agao, o mesmo dever£ ser aprovado pelo 6'gao del bsrativo.

Deverao fazer parte dos documentos do processo de acompanhamento e avaliagao:

a) Editorial sobre o panorama economico relative ao mes anterior;

• b) Relatorio Mensal que contem: analise qualitativa da situagao da carteira em relagao a conposigao, rertabilidade, 
enquadramentos, aderencia £ Politica de Investimentos, riscos (mercado, liquidez e cr6di:o) analise quantitativa 
baseada em dados historicos e ilustrada por comparatives gr^ficos e; sugestoes para otmizacao da carteira 
cumprindo a exigencia da Portaria MPS 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3° Incisos III e \/;

c) Relatorio de Monitoramento Trimestral que contem: analise sobre a rentabilidade: e risco das diversas 
modalidades de operagoes realizadas pelo RPPS, com titulos, valores mobiliarios e demais ativos alocados nos 
segmentos de renda fixa, renda variavel, investimentos estruturados e investimentos no exterior,’ cunprindo a 
exigencia da Portaria MPS 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3° Incisos III e V;

d) Relatorio de Analise de Fundos de Investimentos classificados a ICVM 555/2014 cue contem: analise de 
regulamento, enquadramento, prospecto (quando houver) e parecer opinativo e

e) Relatorio de An&lise de Fundos de Investimentos classificados como "Estruturados" que contem: analise de 
regulamento, enquadramento, prospecto (quando houver) e parecer opinativo.

13 PLANO DE CONTiNGENCIA

O Plano de Contingencia estabelecido, contempla a abrangSncia exigida pela Resolugao CMN n0 3.92202010, em
/ /

seu Art. 4°, inciso VIII, ou seja, entende-se por "contingencia" no ambito desta Politica de Ipv^tmentos a
excessiva exposigao a riscos ou potenciais perdas dos recursos.

Com a identificag^o clara das contingSncias chegamos ao desenvolvimento/do ijleno nc processo dos 
investimentos, que abrange n£o somente a Diretoria Executiva, como o Comite 
Deliberative.

estimentos e o Conselho

i.

https://www.cetip.com.br/
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13.1 EXPOSIQAO A RISCO

Entende-se como ExposigSo a Risco os investimentos que direcionam a carteira de investimentos do FUNDO DE 
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA para o nao cumprimento dos limites, requisites e normas 
estabelecidos aos RPPS.

O nao cumprimento dos limites, requisites e formas estabelecidos, podem ser classificados como sendo:

1 Desenquadramento da Carteira de Investimentos;

2 Desenquadramento do Fundo de Investim^nto;

3 Desenquadramento da Politica de Investimentos;

4 Movimentagoes Financeiras nSo autorizadas;

Caso identificado o nao cumprimento dos itens descritos, ficam o^ respons£veis pelos investimentos, devidamente 
definidos nesta Politica de Investimentos, obrigados a:
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ResoiugaoContingencias Medidas

a) Apuragao das causas 
acompanhado de relatorio;

b) Identificapao dos envotvidos a 
contar do inicio do processo;

1. Desenquadramento da Carteira 
de Investimentos

Curto, Medio e Longo Prazo

c) Estudo Tecnico com a viabilidade 
para o enquadramento.

a) Apurapao das causas 
acompanhado de relatorio;

b) Identificapao dos envolvidos a 
contar do inicio do processo;

2. Desenquadramento do Fundo de 
Investimento

Curto, M6dio e Lcngo Prazo

c) Estudo Tecnico com a viabilidade 
para o enquadramento.

a) Apurapao das causas 
acompanhado de relatorio;

b) Identificapao dos envolvidos a 
contar do inicio do processo;

3. Desenquadramento da Polltica de 
Investimentos

Curto, M6dio e Longo Prazo

c) Estudo Tecnico com a viabilidade 
para o enquadramento.

a) Apuracao das 
acompanhado de relatorio;

causas

b) ldentificap§o dos envolvidos a 
contar do inicio do processo;

4. Movimentapoes Financeiras nao 
autorizadas

c) Estudo Tecnico com a viabilidade 
para resolupao;

Curto, Medio e Longo Prazo

d) Apoes e Medidas, se
necessarias, judiciais para a
responsabilizapao 
responsaveis.

dos
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13.2 POTENCIAIS PERDAS DOS RECURSOS

Entende como potencias perdas dos recursos os volumes expressivos provenientes de fundos de investimentos 
diretamente atrelados aos riscos de meroado, credito e liquidez.

ResolupaoMed IdasContingencias

Curto, Medio e Longo Prazo1. Potenciais perdas de recursos a) Apuragao das 
acompanhado de relatdrio;

b) Identificag^o dos ^nvqlvidos a 
contar do inicio do processo;

\
c) Estudo Tecnico com a viabilidade 
administrativa, financeira e se for o 
caso, juridica.

causas
v

14 CONTROLES INTERNOS

Antes de qualquer aplicagao, resgate ou moyimentagoes financeiras ocorridas na carteira de investimentos do 
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA, os respons£veis pela gestSo dos recursos deverao 
seguir todos os principios e diretrizes envolvidos nos processes de aplicagao dos investimentos.

Todos os ativos e valores mobilterios adquiridos pelo FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA 
deverao ser registrados nos Sistemas de Liquidagao e Custodia: SELIC, CETIP ou Camaras de Compensagao 
autorizadas pela CVM.

As operagoes realizadas no mercado secundario (cgmpra/venda de tftulos publicos) deverao ser realizadas atraves 
de plataforma eletronica autorizada, Sisbex da BM&F e CetipNet da Cetip que jd atendem aos pre-requisitos para 
oferecer as rodas de negociagao nos moldes exigidos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central. O RPPS devera

j ; : i 1 •:

ainda, realizar o acompanhamento de pregos e taxas praticados em tais operagoes e compara-los aos pregos e 
taxas utilizados como referenda de mercado (ANBIMA).

;
O acompanhamento mensal do desempenho da carteira de investimentos em relagao a Meta Rentabilidade 
definida, garantir^ ag&es e medidas no curto e m6dio prazo no equacionamento de quaisquer distorgoes 
decorrentes dos riscos a ela atrelados.

Com base nas determinagdes da Portaria MPS n° 170, de 26 de abri! de 2012, alterada pela Portaria MPS n° 440, 
de 09 de outubro de 2013, foi instituido o Comite de Investimentos atraves do Decreto n° 230 de 24 de outubro de 
2012 e atual pelo comlte pelo Decreto n° 209 de 06 de agosto de 2020, com a finalidade minima de participar no 
processo depisprio quanto d formulag§o e execugao da Politica de Investimentos.n /

A
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Entende-se como participagao no processo decisorio quanto a formulagao e execugao da Politica de Investimentos 
a abrangencia de:

a) garantir o cumprimento das normativas vigentes;

b) garantir o cumprimento da Politica de Investimentos e suas reyisdes;

-Mv- . ■ ■ _

c) garantir a adequagao dos investimentos de acordo com o perfil do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 
UMUARAMA;

d) monitorar.o grau de risco dos investimentos;

e) observer que a rentabilidade dos recursos que estejam de acordo com o nivel de risco assumido;

f) garantir a gest§o etica e transparente dos recursos;

g) garantir a execugao dos processes internes voltados para area de investimentos;

h) instaurar sindicSncia no ambito dos investimentos e processes de investimentos se assim houver a necessidade;

i) executar piano de contingencia no Smbito dos investimentos conforms def n.do em Politica de Investimentos se 
assim houver a necessidade;

j) garantir a execugao, o cumprimento e acompanhamento do Credenciamento da Instituigoes Financeiras;

k) garantir que a Alocagao Estrategica esteja em consonSncia com os estudos tecnicos que nortearam o equilibrio 
atuarial e financeiro e ■ - .

I) qualquer outra atividade reiacionada diretamente a area de investimentos. .

Todo o acompanhamento promovido pelo Comity de Investimentos sera designado em formato de relatorio, sendo 
disponibilizado para- apreciagao, analise, contestagao e aprovag§o por parte do Conselho de Deliberagao. Sua 
periodicidade se adequada ao ports do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA.

Os relatorios supracitados serao mantidos e colocados a disposigao da Secretaria da Previdencia Social - SPREV 
Tribunal de Contas do Estado, Conselho Fiscal e demais orgaos fiscalizadores e interessados.
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DISCLAIMER

Este documento (caracterizado como relatorio, parecer ou analise) foi preparado para uso exclusive do destinat&rio, 
nao podendo ser reproduzido ou distribuldo por este a quatquer pessoa sem expressa autorizagao da empresa. As 
informagoes aqui contidas sao somente corn o objetivo de prover informagoes e nao represents, em nenhuma 
hipdtese, uma oferta de compra e venda ou solicitagao.de compra e venda de quaiquer valor mobiliario ou 
instrumento financeiro. Esta e apenas uma OPINlAO que refiete o momento da analise e sao consubstanciadas 
informagoes coletadas em fontes publicas e que julgamos confidveis. A utilizagao destas informagoes em suas 
tomadas de decisao e consequentes perdas e ganhos nao nos torna responsaveis diretos. As informagoes aqui 
contidas nao representam garantia de exatidao bas informagpes prestadas ou julgamento sobre a qualidade das 
mesmas, e nao devem ser consideradas corpp tsisi As informagoes deste documento estao em consonancia com 
as informagoes sobre os produtos mencionados, entretanip nao substituem seus materials oficiais, como 
regulamentos e prospectos de divulgagao. f= mcomendada a leifura cuidadosa destes materiais, com especial 
atengao para as clAusulas reiativas ao objetivo, ,ao risco e a polltica de investimento dos produtos. Todas as 
informagoes podem ser obtidas com o responsSvel pela distribuigao ou no site da CVM (Comissao de Valores 
Mobiliarios). Sua elaboragao buscou atenderos objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situagao 
financeira e seu perfil. A rentabilidade obtida no passado .nao^ representa garantia de rentabilidade futura e os 
produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, al£m da volatilidade, riscos associados a sua carteira de 
credito e estruturagao. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operagoes com valores mobiliarios de bolsa, 
balcao, nos mercados de liquidagao futura e de deriyatiyos, podem resuttar em perdas aos investimentos realizados, 
bem como o inverse proporcionalmente. Todps e quaiquer valor exibido este representado em Real (BRLj e para os 
cilculos, foram utilizadas observagoes dterias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM. A contratagao de 
empresa de consultoria de valores mobiliarios para a emissao deste documento nao assegura ou sugere a 
existencia de garantia de resultados futures ou a isengao de risep. Os RPPS devem ester adequados as normativas 
pertinentes e principalmente a Portaria n° 519, de'24 de agosto de 2011 e suas a/teragdes, atem da Resolugao CMN 
n° 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alteragdes, que dispqem sobre as aplicagoes dos recursos financeiros 
dos Regimes Proprios de Previdencia Social, instituidos pela Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios e da 
outras providencias.

em
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Representantes do Conselho Fiscal - 2021/2023

Mes:

Titulares
Suely Gongalves S. Araujo

V.Sue!! Rocha Diniz

+
Yara C. Q. da Silva Lourengo

Suplentes
Jose Rodrigues Mendes

Roivalino Da S. Brasilino

Cristiane De F. Silveira R.
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Alan Moreira Lima
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!
Denise Constante da Silva 

Freitas
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V7Eduardo Pereira Lesse

Flavia Staut

Rosi Marli Ferreira

Clodoaldo Rogerio Sarlo
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Representantes do Conselho Administrativo - 2021/2023

Mes:

I - Representantes do Poder Executiypf'TTN

ZTitulares
Claudecir Luis de Oliveira 7

Anderson Martins Rocha ^c
/Suplentes

Gislaine Alves Vieira

Juvani Cirino Gongalves

II - Representantes do Poder Legislative;

Titulares
Simone Aparecida de Freitas

Suplentes
Cassia Patricia M. Peres
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III - Representantes dos Servidores Efetivos Ativos:

Titulares
Lucimara Comitre

Adriana Cristina Dias

Suplentes
Josiane A. Ribeiro S. Fontes

jCuuQ JJ.i rf\
Ludmila Da Silva Ferre

IV - Representantes dos Servidores Aposentados;
\ ,Titular

Ivone Suea^u

Suplente
Adriana Carla /y
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