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1 INTRODUCAO

Atendendo i Resolu?So do Conselho Moneterio Nacional - CMN n° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (doravante 

de 2022, devidamente analisada e aprovada por seu 6rgao superior de deliberate.

A Politica de Investimentos representa uma formalidade legal que fundamenta e norteia todos os processos de 
tomada de decisSo relative a aplicapSo e gestSo dos recursos dos Regimes Prdprios de PrevidSncia Social - RPPS 
empregada como ferramenta de gestao necessaria para garantir o equillbrio econdmico, financeiro e atuarial.

Os fundamentos para a elaborapao da presente Politica de Investimentos estao centrados nos critarios legais e 
tecmcos, estes de grande relevancia. Ressalta-se que serao observados, para que se trabalhe com parametros 
sdlidos quanto a tomada de decisSes, a anaiise do fluxo de caixa atuarial, levando-se em considerapao as reservas 
tecmcas atuanais (ativos) e as reservas matemdticas (passive) projetadas pelo caiculo atuarial.

2 OBJETIVO

A Politica de Investimentos do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 
estabelecer as regras, os procedimentos 
recursos

DE UMUARAMA tem como objetivo 
e os controles a serem instituidos relatives &s aplica?6es e gestao dos 

garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiaries do Regi 
de rentabilidade definida a partir o caiculo feita

visando n§o somente atingir a meta 
apurato do valor esperado da rentabilidade futura da carteira da 

investimentos, mas tambiSm garantir a manutenpSo do equillbrio ecopdmico, financeiro e atuarial, tendo sempre 
presentes os principles da boa governanpa, da seguranpa, rentabilidade, soIvSncia, liquidez, motivapao, adequapao a 
natureza de suas obrigagdes e transparency.

ime
na

Complementarmente, a Politica de Investimentos zela pela diligencia na conduce dos processos internos relatives a 
tomada de decisSo quanto'as aplicaqees dos recursos, buscando a aloca^o dos seus recursos 
Financeiras que possuam, dentre outras

em Instituigoes
as seguintes caracteristicas: padrSo 6tico de conduta, solidez 

patrimonial, histbrico e experiencia positiva, com reputapHo considerada ilibada no exerefeio da atividade de 
administragSo e gestao de grandes volumes de recursos e em ativos com adequada relagSo risco X retorno.

Para seu cumpnmento, a Politica de Investimentos apresenta os critbrios quanto ao piano de contingbncia os
parametros, as metodologias, os critbrios, as modalidades e os limites legais e operacionais, buscando a mais
a equada gestao e alocapao dos seus recursos, visando minimamente o atendimento aos requisites da Resolupao 
CMN n° 4.963/2021.
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3 PERFIL DE INVESTIDOR

Segundo o disposto na InstrugSo CVM n° 554/2014 e Portaria MPS n° 300/2015 e alteragOes, flea definido que os 
Regimes Prdprios de Previd§ncia Social classificados como Investidores Qualificados deverdo apresentar 
cumulativamente:

a) Certificado de Regularidade Previdencidrio - CRP vigente na data da realizagdo de cada aplicagdo exclusive para 
tal categoria de investidor;

b) Possua recursos aplicados comprovados por meio do Demonstrative das AplicagOes e Investimentos dos Recursos 
- DAIR, o montante igual ou superior d R$ 10.000.000,00 (dez milhdes de reais);

c) Comprove a efetiva formalizagSo e funcionamento do Comite de Investimentos e

d) Tenha aderido ao Programa de CertificagSo Institucional Pr6-Gest§o e obtido a certificagSo institucional em un dos 
nlveis de aderencia.

Para obter a classificagdo de Investidor Profissional, o Regime Prdprio de Previdencia Social fica obrigado a 
comprovar as mesmas condigOes cumulativas descritas acima, tendo o item "d" a seguinte descrigSo: "tenha aderido 
ao Programa de Certificag§o Institucional Pr6-GestSo e obtido a certificagSo institucional Nivel IV de ades§o".

Para a identificagao do Perfil de Investidor do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA 
consideramos as seguintes informagdes:

ANALISE DO PERFIL DE INVESTIDOR

jPatrimonlo Liquido sob gestao (R$) R$ 85.552.823,02

Certificado de Regularidade Previdencidrio - CRP 27/01/2022

' ‘"lComite de Investimentos - ATIVO

Nivel de Aderencia ao Pr6-GestSo - SIM

]Vencimento da Certificagio ATIVO .

O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA, no momento da elaboragdo e aprovagSo da dessa 
Polltica de Investimentos estd classificado como investidor comum (Investidor Comum/lnvestidor 
Qualificado/lnvestido Profissional).

Na obtengdo da CertificagSo Institucional Pr6-Gestao, a classificagdo de Investidor mudard automaticamerv.e, ndo 
sendo o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA prejudicandq^quanto aos processes e 
procedimentos internes e de controle.

/ Fica o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA condition
revis§o e adequag§o da Polltica de Investimentos em atendimento a noyer'cl

p&o prazo de 60 (sessenta) dias para 
ificagSo.

(
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Alocacao Estrat^gica para o exercicio de 2022

* I Estrat6gla de Aloca^do - Polltica de,'v
(•* •

*

:<Segmento
Limite da ^ mm| 41 Limite’ 

i ‘Inferior (%);
,, Estrada ^ 
x; Alvo(%) &
*' T* t

I.. L
*. - ',*Tlpo de Ativo ' - i ■

■* ■ t * i ^ V1-' ^ -
.4 'Resolugao ,t 

^CMN Vo **■;
Jr -» j Superior {%) 11 *

L*

7° I a - Tltulos do Tesouro Nacional SELIC 100,00% 0,00% 18,41% 59,24%

7° lb-F1100% Tltulos TN 100,00% 13,81% 18,41% 100,00%

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

7° II • Oper. compromissadas em TP TN 5,00% 0,00% . 0,00%, i.. . : 0,00%

7° III a - FI Referenciados RF 60,00% ir 12,62% ^ 16,83% j ' 50,00%■■i

•“Renda Fixa .
■ c; -■ • 7° III b - FI de Indices Referenciado RF

-ff-X

^'«S|

60,00% 0,00% - 0,00% 0,00%

7° IV - Renda Fixa de emissSo banc4ria 20,00% 0,00% 16,83% 20,00%

7° V a - FI em Direitos Creditdrios - sSnior 5,00% 0,00% 0,00% - , 0,00%
7° V b - FI Renda Fixa "Cr6dito Privado" 5,00% 0,00% 2,79% 5,00%

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

Limite de Renda Fixa ; ^ ; ^100,00% 126,43% -

::u 8° I - FI de Apfies 30,00% 0,00% 16,11% 20,00%

^Varidvel,^
8° II - ETF • Indice de A9fies 30,00% 0,00% 2,84% 20,00%

10° I - FI Multimercado 10,00% 2,09% 2,78% 10,00%Estruturados 
iMfe Fll • **

•?. S7T, *>

10° II - FI em Participapfles 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10° III - FI Mercado de Acesso 5,00% 0,00% 0,00% 0.00%

11°-FI ImobiliSrio 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Limite de Renda Varidvel,' Estruturado e Fll- ■T" 2,09%
y

21,73%^v 30,00% »■

Pty- ’V-
** Exterior r'

■■ :

rf"

9° I - Renda Fixa - Dlvida Externa 10,00% 0,00% 0,00% 0.00%

9° II • Constituldos no Brasil 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9° 111 • AQftes • BDR Nivel I 10,00% 0,00% 5,00% 10,00%

: Limite de Investimento's no Exterior 10,00% : i *'o,oo%s ~ 5,oo%’-;j
J”

^Consignado ’ 12° - Emprestimo Consignado 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%

^8,5^^■rpta! daCartelra de Investimentoe^^^

>1

X

V V

\
V 1 . V
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Alocasao Estrat6gica para os pr6ximos 5 anos

Estratdgla de Aloca$do - PoKtlca de 
Investimento de 2022

Limite da 
Resolu^do 

CMN %

Limite Inferior Limite SuperiorSegmento Tipo de Ativo
(%) (%)

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

7° I b - F1100% Titulos TN 13,81% 100,%100,00%

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

7° II • Oper. compromissadas em titulos TN 0,00% 0,00%5,00%
■V

Renda Flxa
7° III a - FI Referenciados RF 12,62% 50,00%60,00%

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

7° IV - Renda Flxa de emissao bancaria 0,00% 20,00%;* 20,00%

7° V a - FI em Oireitos Creditbrios - sSnior 0,00% 0,00%5,00%

7° V b - FI Renda Flxa "Crbdito Privado” 0,00% 5,00%5.00%

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

Limite de Renda Flxa 100,00% 26,43% 275,00%

8° I - FI de Agfies 11,21% 30,00%30,00%••
8° II - ETF - Indice de A$6es 0.00% 20,00%30,00%Renda

Variavel,
Estruturados

eFIl

10° I - FI Multimercado 2,09% 10,00%10,00%

10° II - FI em ParticipabCes 0,00% 0,00%5,00%

10° III - FI Mercado de Acesso 0,00%►;. 0,00%5,00%

11°-FI Imobiliario 0,00% 0,00%5,00%

Limite de Renda Variavel, Estruturado e Fit 30,00% 13,30% 60,00%

9° 1 - Renda Flxa - Dlvida Externa 0,00% 0,00%10,00%

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

9° III • AgOes • BDR Nivel I 3,75% 10,00%10,00%

Limite de investimentos no Exterior 10,00% 3,75% 10,00%

12° - Emprestimo Consignado 0,00% 5,00%5,00%Consignado

O FUNDO DE PREVID^NCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA considera os limites apresentados no resultado do 
estudo tBcnico elaborado atrav6s das reservas tecnicas atuariais e as reservas matemdticas projetcidi^ ^elo cSIculo 
atuarial o que pode exigir maior flexibilidade nos nlveis de liquidez da carteira de investimento^f For. 
tamb6m, a compatibilidade dos ativos investidos com os prazo e taxas das obrigagOes presedtes e-ftK 
Prbprio.

nrobservados, 
ras do Regime

$
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Para a e¥bora?ao e definite dos limites apresentados foram considerados inclusive as anSlises mercadoldgicas e 
as perspectivas, bem como a compatibilidade dos ativos investidos atualmente pelo FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNICIPAL DE UMUARAMA com os prazos, montantes e taxas das obriga?5es atuariais presentes e futuras.

7.1 SEGMENTO DE RENDA FIXA

Obedecendo os limites permitidos no segmento de renda fixa pela ResolupSo CMN n° 4.963/2021, o FUNDO DE
PREVIDiNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA prop6e-se adotar o limite de m^ximo de 100% (cem por cento) dos 
investimentos.

A negociagSo de tftulos publicos no mercado secund£rio (compra/venda de tftulos publicos) obedecerS. ao disposto,
Art. 7°, inciso I, alfnea "a" da ResolupSo CMN n° 4.963/2021, onde deverao estar registrados no Sistema Especial de 
Liquidapao e de Custbdia (SELIC).

A comercializapSo dos Tftulos Publicos e demais Ativos Financeiros, deverSo , 
eletrfinicas administradas por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil

acontecer atrav6s de plataformas 
l ou pela Comisseio de

Valores MobiliSrios, nas suas respectivas areas de competencia, admitindo-se, ainda, aquisipSo em ofertas pOblicas 
do Tesouro Nacional por interm6dio das instituipdes regularmente habilitadas.

Na aquisipSo dos Tftulos Publicos Federais contabilizados pelos respectivos custos de aquisipSo 
rendimentos auferidos, o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA devera cumprir cumulativamente 
as exigencies 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 obrigapOes presentes e futuras do RPPS;

b) sejam ciassificados separadamente dos ativos para negociapSo, ou seja, daqueles adquiridos com o 
propdsito de serem negociados, independentemente do prazo a decorrer da data da aquisipSo;

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

acrescidos dos

d) sejam atendidas as normas de atu^ria e de contabilidade aplic^veis aos RPPS, inclusive no que se refere 
a obngatonedade de divulgapSo das informapfies relativas aos tftulos adquiridos, ao impacto nos resultados 
e aos requisites e procedimentos, na hipdtese de alterap§o da forma de precificapSo dos tftulos de emissSo 
do Tesouro Nacional.

7.2 SEGMENTO DE RENDA VARlAVEL, INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 
INVESTIMENTOS IMOBILIArIOS E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Em relapao aos segmentos de renda vartevel, investimentos estruturados e fundos de investimentos imotyli^rios/a 
ResolupSo CMN n° 4.963/2021 estabelece que o limite legal dos recursos alocados nos segmento: 
exceder cumulativamente ao limite de 30,00% (Trinta por cento) da totalidade dos recursos em moej

Neste sentido, o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA pn
percentual de 30% (Trinta por cento) da totalidade dos recursos. Z'

E FUNDOS DE

iSo pdderSo
la correj

idotaw/como Jtmite maximo o

%
is
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S§o considerados como investimentos estruturados segundo ResolugSo CMN n° 3922/2010, os fundos de 
investimento classificados como multimercado, os fundos de investimento em participagfies - FIPs e os fundos de 
investimento classificados como "Agfies ^Mercado de Acesso".

7.3 SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

No segmento classificado como "Investimentos no Exterior", a ResolupSo CMN n° 4.963/2021 estabelece que o limite 
legal dos recursos alocados n§o poder£ exceder cumulativamente ao limite de 10% (dez por cento) da totalidade dos 
recursos em moeda corrente.

Neste sentido, o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA propOe adotar como limite mSximo o 
percentual de 10,00% ( Dez por cento) da totalidade dos recursos.

DeverSo ser considerados apenas os fundos de investimentos constituidos no exterior que possuam histdrico de 12 
(doze) meses, que seus gestores estejam em atividade h£ mais de 5 (cinco) anos e administrem o montante de 
recursos de terceiros equivalente a US$ 5 bilhdes de ddlares na data do aporte.

7.4 EMPRESTIMO CONSIGNADO

Para o segmento de emprdstimos a segurados, na modalidade consignados, a Resolupao CMN n° 4.963/2021 
estabelece que o limite legal de 0,00% (zero ) da totalidade dos recursos em moeda corrente.

Devido a complexidade na construpSo e adopao de parSmetros especlficos de governanpa para o processo de 
implantapao da modalidade, o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA propOe adotar, neste 
momento, como limite o percentual de 0,00% zero) da totalidade dos recursos.

No processo de implantapao da modalidade, nao serao considerados desenquadramentos os limites aqui definidos, 
tendo o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA prazo de 60 (sessenta) dias para revisao e 
adequapao da sua Politica de Investimentos em atendimento aos novos parametros, especificamente o Art. 12, § 11 
da Resolupao CMN n° 4.963/2021.

7.5 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 Resolupao CMN n° 4.963/2021, serao 
consolidadas as posipfies das aplicapdes dos recursos realizados direta e indiretamente por meio de fundos de 
investimentos e fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos.

Os limites utilizados para investimentos em tftulos e valores mobiliarios de emissao ou coobrig. 
pessoa juridica serao os mesmos dispostos na Resolupao CMN n° 4.963/2021. /

lode/bma mesma
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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 exce^So dada aos 
fundos de investimentos enquadrados no Art. 7°, inciso I, allnea "b" da Resolu?ao CMN n0 4.963/2021.

A exposigSo do total das aplica?6es dos recursos do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA 
patrim&nio llquido de urn mesmo fundo de investimento limita-se §o em 15% {quinze por cento). Para os fundos de 
investimentos classificados como FIDC - Fundos de Investimentos em Direitos Creditbrios, Crbdito Privado e FI de 
Infraestrutura, a exposigSo no patrimbnio Ifquido de em urn mesmo fundo de investimento iimitar-se-So a 5% (cinco 
por cento).

no

Para os fundos de investimentos classificados como FIDC - Fundos de Investimentos em Direitos Creditbrios, que 
fazem parte da carteira de investimentos do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA a partir de 1° 
de Janeiro de 2015, o limite estabelecido no parbgrafo anterior, deverb ser calculado em proporgbo ao total de cotas 
da classe sbnior e n§o do total de cotas do fundo de investimento.

O total das aplica?6es dos recursos do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA em fundos de 
investimento nbo pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por 
mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econbmico.

Na obtensbo da Certifica?bo Institucional Prb-Gestbo, os limites definidos nesta Politica de Investimentos serbo 
elevados gradativamente de acordo com o nlvel conquistado em consonSncia com o disposto no art. 7° § 7° 
art. 8°, § 3° e art. 10°, § 2° da Resolugbo CMN n°4.963/2021.

Em eventual desenquadramento dos limites aqui definidos, o Comitb de Investimentos juntamente com o Gestor 
dos Recursos, deverbo se ater as Poifticas de Contingincia definidas nesta Polftica de Investimentos.

urn

7.6 DEMAIS ENQUADRAMENTO

O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA considera todos os limites estipulados nesta Polftica de 
investimentos e na Resolugbo CMN n° 4.963/2021, destacando especificamente:

a) Poderbo ser mantidas em carteira de investimentos, por atb 180 (cento e oitenta) dias, as aplicagbes que passem a 
ficar desenquadradas em re!a$So a esta Politica de Investimentos e a Resolu?bo CMN n° 4.963/2021, desde que seja 
comprovado que o desenquadramento foi decorrente de situates involuntbrias, para as quais nbo tenha dado 
e que o seu desinvestimento ocasionaria, comparativamente b sua manutengbo, maiores riscos para o atendimento
aos princfpios seguranga, rentabilidade, solvbncia, liquidez, motiva^bo, adequagbo a natureza de suas obrigagbes e 
transparbncia;

causa

b) Poderbo ainda ser mantidas em carteira de investimentos, atb seu respectivo encerramento, os fundos de 
investimentos que apresentem prazos para vencimento, resgate, carbncia ou conversbo de cotas superior aj!80 
(cento e oitenta) dias, estando o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA obrigado 
adogbo de medidas de melhoria da governanga e do controle de riscos na gestbo dos

a demonstrar
recursos.

trSerao entendidos como situagdes involunterias:

a) Entrada em vigor de alteragbes da Resolu?bo vigente; k>
18
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b) Resgate de cotas de fundos de investimento por um outro cotista, nos quais o FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNICIPAL DE UMUARAMA n3o efetue novos aportes;

c) ValorizagSo ou desvalorizagSo dos demais ativos financeiros e fundos de investimentos que incorporam a carteira 
de investimentos do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA;

d) ReorganizagSo da estrutura do fundo de investimento em decorrfincia de incorporagSo, fusSo, cis§o e 
transformagSo ou de outras deliberates da assembleia geral de cotistas, ap6s as aplicagbes realizadas pelo FUNDO 
DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA; *

e) Ocorrfencia de eventos de riscos que prejudiquem a formagao das reserves e a evoluto do patrimbnio do FUNDO 
DE PREVIDlNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA ou quando decorrentes de revisao do piano de custeio e da 
segregate da massa;

f) AplicagCes efetuadas na aquisigdo de cotas de fundo de investimento destinado exclusivamente a investidores 
qualificados ou profissionais, caso o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA deixe de atender 
critbrios estabelecidos para essa categorizato ern regulamentagao especffica; e

g) Aplicagbes efetuadas em fundos de investimentos ou ativos financeiros que deixarem de observar os requisitos e 
condigfies previstos na Resolute CMN n° 4.963/2021.

aos

Complementarmente ao processo de Credenciamento, somente serbo considerados aptos ou enquadrados a 
receberem recursos do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA os fundos de investimento que 
possuam por prestadores de servigos de gestbo e administrate de recursos, as Institutes Financeiras que 
atendem cumulativamente as condites:

a) O administrador ou gestor dos recursos seja institute autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 
obrigada a instituir comitb de auditoria e comitb de riscos nos termos da regulamentato do Conselho Moneterio 
Nacional;

b) O administrador do fundo de investimento detenha, no m&ximo, 50% dos recursos sob sua administrate oriundos 
Regimes Prbprios de Previdbncia Social e

c) O gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de prbvio credenciamento e que seja 
considerado pelos responses pela gestbo dos recursos do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 
UMUARAMA como de boa qualidade de gestSo e ambiente de controle de investimento.

Em atendimento aos requisitos dispostos, deverSo ser observados apenas quando da aplicato dos recursos, 
podendo os fundos de investimentos n§o enquadrados nos termos acima, permanecer na carteira de investimentos 
do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA atb seu respective resgate ou vencimento.

Na obtent° da Certificate Institucional Pr6-GestSo, n§o serbo considerados desenquadramentos o^limites aqui 
definidos, tendo o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA prazo de 61 
revisbo e adequate da sua Politica de Investimentos

[sfessenta) dias para
jidimento aos novos limites.

lCl>
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0 Gestor dos Recursos e o Comite de Investimento do FUNDO DE PREVIDiNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA 
deverao seguir as veda?5es estabelecidas na Resolu^o CMN n° 4.963/2021, ficando adicionalmente vedada a 
aquisigSo de:

Operates compromissadas lastreadas em tltulos publicos

Aquisig§o de qualquer ativo final, emitido por Instituigoes Financeiras com alto risco de ctedito.

8 CONTROLE DE RISCO

As aplicagdes financeiras esteo sujeitas & incidfencia de fatores de risco que podem afetar adversamente o seu 
retorno, e consequentemente, fica o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA obrigado 
acompanhamento e o controls sobre esses riscos, considerando entre eles:

a exercer o

Risco de Mercado - 6 o risco inerente a todas as modalidades de aplicagfies financeiras disponiveis no mercado 
financeiro, corresponds S incerteza em relagSo ao resultado de urn investimento financeiro ou de uma carteira de 
investimento, em decortencia de mudangas futuras nas condigdes de mercado. £ o risco de variagOes, oscilagOes nas 
taxas e pregos de mercado, tais como taxa de juros, pregos de agfies e outros indices. £ ligado 3s oscilagoes do 
mercado financeiro.

Risco de Credito - tamb6m conhecido como risco institucional ou de contraparte, 6 aquele em que h£ a possibilidade 
de o retorno de investimento nao ser honrado pela instituigao que emitiu determinado titulo, na data e nas condigdes 
negociadas e cpntratadas;

Risco de Liquidez - surge da dificuldade em se conseguir encontrar compradores potenciais de urn determinado 
ativo no momento e no prego desejado. Ocorre quando urn ativo este com baixo volume de negdcios e apresenta 
grandes diferengas entre o prego que o comprador este disposto a pagar (oferta de compra) e aquele que o vendedor 
gostaria de vender (oferta de venda). Quando 6 necessSrio vender algum ativo num mercado iliquido, tende a ser 
dificil conseguir realizar a venda sem sacrificar o prego do ativo negociado.

8.1 CONTROLE DO RISCO DE MERCADO

O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA adota o VaR - Value-at-Risk para controls do risco de 
mercado, utilizando os seguintes patemetros para o ctelcuio:

• Modelo pararrtetrico;
• Intervalo de confianga de 95% (noventa e cinco por cento);
• Horizonte temporal de 21 dias uteis.

Como patemetro de monitoramento para controls do risco de mercado dos ativos
do Comitfe de Investimentos e o Gestor dos Recursos deveteo observar as refetefida^abaj^J estab^lecidias e realizar 
reavaliagSo destes ativos sempre que as refetencias pte-estabelecidas forenydltrefeiss

cpprrpqe a carteira, us membros
/

*
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• Segmento de Renda Fixa: 3,97% do valor alocado neste segmento;
• Segmento de Renda Varicivel e Estruturados: 23,42% do valor alocado neste segmento e;
• Segmento de Investimento no Exterior 23,25% do valor alocado nesse segmento

Como instrumento adicional de controle, o FUNDO DE PREVID^NCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA devera 
monitorar a rentabilidade do fundo de investimento em janelas temporais (m§s, ano, trfis meses, seis meses, doze 
meses e vinte e quatro meses), verificando o alinhamento com o benchmark de cada ativo. Desvios significativos 
deverSo ser avaliados pelos membros do Comitfe de Investimentos, que decidirci pela manutengSo, ou nSo, dos 
investimentos. •i

8.2 CONTROLE DO RISCO DE CR^DITO

Na hipOtese de aplicaqSo de recursos financeiros em fundos de investimento que possuem em sua carteira de 
investimentos ativos de cr6dito, subordinam-se que estes sejam emitidas por companhias abertas devidamente 
operacionais e registrada; e que sejam de baixo risco em classificagfio efetuada por agSncia classificadora de risco, o 
que estiverem de acordo com a tabela abaixo:

AGtNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO RATING MfNIMO

STANDARD & POORSr BBB+(perspective estSvel) ^" *•*
-

MOODVs

^ ^FITCH RATING* T' “

Baal (perspectiva estdvel) 

BBB+r (perspectiva*est^vel)*^'IV *L

AUSTIN RATING A (perspectiva estdvel) 

A (perspectiva estdvel) 

"A (perspectiva estSve!)’

LF RATING

^LIBERUM RATINGi

As agSncias classificadoras de risco supracitadas estao devidamente registradas na Comissao de Valores Mobiliarios 
- CVM e autorizadas a operar no Brasil. Utilizam o sistema de rating para classificar o nivel de risco das instituigOes 
financeiras, fundo de investimentos e dos ativos financeiros integrantes da carteira de investimentos dos fundos de 
investimentos ou demais ativos financeiros.

8.3 CONTROLE DO RISCO DE LIQUIDEZ

Nas aplicagdes em ativos financeiros que tern seu prazo de liquidez superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias, a aprovagfio de alocagSo dos recursos deverd ser precedida de atestado de compatibilidade que comprove a

A em arcar
com o fluxo de despesas necessdrias ao cumprimento de suas obrigagfles atuariais, at6 a date! da^dlsponibilizagao 
dos recursos investidos. /

anaiise de evidenciagfio quanto a capacidade do FUNDO DE PREVID^NCIA MUNICIPAL DE UM
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Entende-se como atestado de compatibilidade que comprova a andlise de evidencia^ao quanto a capacidade em 

com o fluxo de despesas necessarias ao cumprimento de suas obriga?6es atuariais, ate a data da 
disponibilizagSo dos recursos investidos, o estudo de ALM - Asset Liability Management.
a rear

9 ALM - ASSET LIABILITY MANAGEMENT

As aplicagfies dos recursos e sua continuidade deverSo observar a compatibilidade dos ativos investidos 
prazos, montantes e taxas das obriga?6es atuariais presentes e futuras do FUNDO DE PREVID^NCIA MUNICIPAL 
DE UMUARAMA com o objetivo de manter o equilibrio econfimico-financeiro entre ativos e passive's.

Para garantir a compatibilidade, os responses pelo FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAX 
devem manter os procedimentos e controles internos formalizados para a gesteo do risco de liquidez das aplicagSes 
de forma que os recursos estejam disponiveis na data do pagamento dos beneflcios e demais obriga?6es do Regime. 
DeverSo inclusive realizar o acompanhamento dos fluxos de pagamentos dos ativos, assegurando o cumprimento dos 
prazos e dos montantes das obrigagfies do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA.

Para se fazer cumprir as obrigatoriedades descritas acima, o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 
UMUARAMA buscarS a adog§o da ferramenta de gest§o conhecida como estudo de ALM - Asset Liability 
Management.

O estudo xcompreende a forma pormenorizadamente da liquidez da carteira de investimentos em honrar os 
compromissos presentes e futures, proporcionado ao FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA a 
busca pela otimizagSo da carteira de investimentos, apresentando a melhor trajetbria para o cumprimento da meta de 
rentabilidade, resguardando o melhor resultado financeiro posslvel tambbm no longo prazo.

O estudo de ALM - Asset Liability Management deverb ser providenciado no mfnimo uma vez ao ano, ap6s o 
fechamento da Avaliagbo Atuarial, sendo necessbrio seu acompanhamento peribdico, com emissbo de Relaterios de 
Acompanhamento que proporcionarb as atualizagbes de seus resultados em uma linha temporal nbo superior a urn 
semestre.

com os

Sua obrigatoriedade encontra-se prevista na Resolugbo CMN n° 4.963/2021, art. 6°, § 1°; Portaria n° 185/2015 art 2° 
Portaria MPS n° 519/2011, art. 3°, § 4°; Portaria n° 464/2018, art. 73°; Instrugbo Normative n° 2/2018 art 4° e 
Instrugbo Normativa n° 9/2018, art. 5°, § 1° ao § 5°.

10 POLITICA DE TRANSPARENCIA

As informag&es contidas nessa Polltica de Investimentos e em suas posslveis revisbes deverbo ser disponibilizadas 
aos interessados, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovagbo, observados os criterios estabelecidos 
atravbs dos atos normativos vigentes.

A vista da exigbneia contida no art. 4°, incisos I, IE, III, IV e V, parbgrafo primeiro e segundo e ainda, art. 5° da 
Resoiugbo CMN n° 4.963/2021, a Polltica de Investimentos deverb ser disponibilizada no site do FUNDO/DE )X 
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA Dibrio Oficial do Municipio ou em local de fbcil acesso e visuaiizagb) 
sem prejulzo de outros canais oficiais de comunicagbo. u
Todos e demais documentos correspondentes a anblise, avaliagbo, gerenciamento/as^e 
deverbo ser dispo'nibilizados via Portar de Transparbncia de prbpria autori^oy^na 
disponibilizagbo aos interessados.

^meqtp/'e decisbo, 
Ifror qualidade de

sor
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11 CREDENCIAMENTO

Seguindo a Portaria MRS n° 519/2011, em seu Art. 3°, inciso IX, determina que antes da realizagao de qualquer 
aporte, o FUNDO DE PREVID^NCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA na figura de seu Comit§ de Investimentos, 
dever£ assegurar que as InstituigOes Financeiras escolhidas para receber as aplicagOes dos recursos tenham sido 
objeto de pr6vio credenciamento.

novo

Complementarmente, a prbpria ResolugSo CMN n° 4.963/2021 em seu Art. 1°, §1°, inciso VI e §3°, determina que as 
InstituigOes Financeiras escolhidas para receber as aplicagfies dos recursos dever§o passar pelo pr6vio 
credenciamento. Adiciona ainda o acompanhamento e a avaliagSo do gestor e do administrador dos fundos de 
investimento.

Considerando todas as exigencies, o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA atravSs de seu Edital 
de Credenciamento, dever£ atestar o cumprimento integral todos os requisites mlnimos de credenciamento, inclusive:

a) atos de registro ou autorizagSo para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissao de 
Valores Mobilterios ou 6rgSo competente;

b) elevado padr§o 6tico de conduta nas operag6es realizadas no mercado financeiro e ausSncia de restrigoes que, a 
criterio do Banco Central do Brasil, da ComissSo de Valores Mobiliarios ou de outros brgaos competentes 
desaconselhem um relacionamento seguro e

c) regularidade fiscal e previdenciaria.

Quando se tratar de fundos de investimentos, o credenciamento previsto recaira sobre a figura do seu gestor e do 
administrador. Assim sendo, o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA devera adicioriar a lista 
acima os seguintes documentos:

a) Termo de Anaiise e Atestado de Credenciamento de Administrator e Gestor de FI - Art. 210, § 2°, incisos I, II e III 
da Resolugao CMN n° 4.963/2021;

b) Termo de Anaiise de Credenciamento e Atestado de Credenciamento - Demais Administradores ou Gestor de FL

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

d) Termo de Anaiise do Cadastramento do Distribuidor.

No process© de anaiise das Instituigdes Financeiras, prestadores de servigos dos fundos de investimentos, o FUNDO 
DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA devera analisar no mlnimo:

a) o histdrico e experifencia de atuagao do gestor e do administrador do fundo de investimento e 
controladores; /

le seus

b) o volume de recursos sob sua gest§o e administragaa bem como quanto a qualificapao/doJcorpo tdcnico e 
segregagSo de atividades e y\ / //
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c) ader£ncia da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos de investimentos sob 
sua gestSo e administragSo, no periodo mlnimo de dois anos anteriores ao credenciamento.

Em aspectos mais abrangentes, o processo de selegSo dos gestores e administradores, deverSo ser considerados os 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo como par^metro de anSlise o mlnimo:

Tradigao e Credibilidade da Instituigao - envolvendo volume de recursos administrados e geridos, no Brasil e no 
exterior, capacitagSo profissional dos agentes envolvidos na administragSo e gestSo de investimentos do fundo, r 
incluem formag3o acadSmica continuada, certificagoes, recqnhecimento publico etc., tempo de atuagSo e maturidade 
desses agentes na atividade, regularidade da manutengSo da equipe, com base na rotatividade dos profissionais e na 
tempestividade na reposig§o, al6m de outras informagfies relacionadas com a administragSo e gestSo de 
investimentos que permitam identificar a cultura fiducujiria da instituigao e seu compromisso com principios de 
responsabilidade nos investimentos e de govemanga;

que

Gestao do Risco - envolvendo qualidade e consistencia dos processes de administragao e gestao, em especial aos 
riscos de cr6dito - 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 
informag6es, atuagao da area de "compliance", capacitagao profissional dos agentes envolvidos na administragao e 
gestao de risco do fundo, que incluem formagao acadSmica continuada, certificagfles, reconhecimento publico etc., 
tempo de atuagao e maturidade desses agentes na atividade, regularidade da manutengao da equipe de risco 
base na rotatividade dos profissionais e na tempestividade na reposigao, a!6m de outras informagfies relacionadas 
com a administragao e gestao do risco;

com

Avaliagao de aderencia dos Fundos
correlagao da rentabilidade com seus objetivos e a consistencia na entrega de resultados no perfodo mfnimo de dois 
anos anteriores ao credenciamento.

indicadores de desempenho (Benchmark) e riscos - envolvendo aaos

Entende-se que os fundos de investimentos possuem uma gestao discricionaria, na qual o gestor decide pelos 
investimentos que vai realizar, desde que, respeitando o regulamento do fundo de investimento e as normas 
aplkteveis aos Regimes Prbprios de Prevktencia Social.

No que tange ao distribuidor, instituigao integrante do sistema de distribuigao ou agente aut&nomo de investimento 
sua anaiise e registro recaira sobre o contrato para distribuigao e mediagao do produto ofertado 
com a Comissao de Valores Mobiliarios - CVM.

e sua regularidade

11.1 PROCESSO DE EXECUQAO

O credenciamento se dara por meio eletrdnico, atrav6s do sistema eletrdnico utilizado pelo FUNDO DE 
PREVID^NCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA no ambito de controle, inclusive no gerenciamento dos docun^efitos 
certidSes requisitadas.

Fica definido adicionalmente como medida de seguranga e como criterio documental pan 
Due Diligence da ANBIMA entendidos como "Segao UM, DOIS e TRIzS". /

fedenciamefito/p'felatdrio
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Encontra-se qualificado participar do processo seletivo qualquer Instituigao Financeira administradora e/ou gestora de 
recursos financeiros dos fundos de investimentos em que figurarem instituigctes autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil obrigadas a instituir comitS de auditoria e comita de riscos, nos termos das ResolugSes CMN n° 
3.198/2004 e n° 4.557/2017, respectivamente.

Os demais parametros para o credenciamento foram adotados no processo de implantagao das regras, 
procedimentos e controles internos do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA que visao garantir o 
cumprimento de suas obrigagdes, respeitando a Polftica de Investimentos estabelecida, observados os segmentos, 
limites e demais requisites previstos estabelecidos e os'parametros estabelecidos nas normas gerais de organizagao 
e funcionamento dos Regimes Prdprios de Previd§ncia Social, em regulamentagao da Secretaria de PrevidSncia.

11.2 VALIDADE

As anaiises dos quesitos verificados nos processes de credenciamento, deverao ser atualizados a cada 12 (doze) 
meses ou sempre que houver a necessidade.

12 PRECIFICAgAO DE ATIVOS

Os principios e critarios de precificagao para os ativos e os fundos de investimentos que compde ou que virao a 
compor a carteira de investimentos do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA deverao seguir o 
criterio de precificagao de marcagao a mercado (MaM).

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

12.1 METODOLOGIA

12.1.1 MARCAQOES

O processo de marcacap a mercado consiste em atribuir urn prego justo a urn determinado ativo ou derivative, seja 
pelo prego de mercado, caso haja liquidez, ou seja, na ausSncia desta, pela melhor estimativa que o prego do ativo 
teria em uma eventual negociagSo.

O processo de marcacao na curva consiste na contabilizagao do valor de compra de urn determinado tltulo, 
acrescido da variagSo da taxa de juros, desde que a emissSo do papel seja carregada ate o seu respective 
vencimento. O valor sera atualizado diariamente, sem considerar a oscilagdes de prego auferidas no mercado.
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12.2 ^RfTERIOS DE PRECIFICAQAO

12.2.1 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS

SSo ativos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional 
permitem que os investidores emprestem dinheiro

que representam uma forma de financiar a dlvida publica e 
para o governo, recebendo em troca uma determinada 

rentabilidade. Possuem diversas caracteristicas como: liquidez di^ria, baixo custo, baixlssimo risco de cr6dito 
solidez de uma instituigSo enorme por tr^s.

e a

Como fonte primana de dados, a curva de tftulos em reals, gerada a partir da taxa indicativa divulgada pela ANBIMA 
e a taxa de juros divulgada pelo Banco Central, encontramos o valor do prego unitcirio do tltulo publico.

12.2.1.1 MarcagSo a Mercado

Atrav6s do pre$o umterio divulgado no extrato do custodiante, multiplicado pela quantidade de tltulos publicos detidos 
pelo regime, obtivemos o valor a mercado do tftulo publico na carteira de investimentos. Abaixo segue fdrmula:

Vm= PUAtuai * QTMo

Onde:

Vm = Valor de Mercado

PUatuai - Prego Uniterio Atual

Qttftuios ~ Quantidade de Tltulos em Posse do regime

12.2.1.2 MarcagSo na Curva

Como a precificapSo na curva 6 dada pela apropriapSo natural de juros ate a data de vencimento do tltulo, as 
fbrmulas variam de acordo com o tipo de papel, sendo:

Tesouro IPCA * NTN-B

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

£ urn tltulo p6s-fixado cujo rendimento se da por uma taxa definida mais a variagSo da taxa do Indice 
Prego ao Consumidor Amplo em urn determinado perlodo.

O Valor Nominal Atualizado 6 calculado atravfes do VNA 
data de liquidagSo, seguindo a equagSo:

acionallde

na data de compra do tltulo e da projedao dcf IPCA para a

VNA VNA data de compra * (1 + IPCAprojetado) 1/252

Onde:
. \
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VNA = Valor Nominal Atualizado

VNAdata de compra = Valor Nominal Atualizado na data da compra

IPCAprojetado = Infla^So projetada para o final do exerclcio

0 rendimento da aplica$3o 6 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

0 Tesouro SELIC possui fluxo de pagamento simples pos-fixado pela variagao da taxa SELIC.

O valor projetado a ser pago pelo tltulo, 6 o valor na data base, corrigido pela taxa acumulada da SELIC ate o dia de 
compra, mais uma corregSo da taxa SELIC meta para dia da liquidagSo do tltulo. Sendo seu c£lculo:

VNA = VNAdata de compra * (1 + SELICmeta)111™

Onde:

VNA = Valor Nominal Atualizado

VNAdata de compra = Valor Nominal Atualizado na data da compra

SELIC meta = InflagSo atualizada

Tesouro Prefixado - LTN

A LTN 6 urn tltulo prefixado, ou seja, sua rentabilidade 6 definida no momento da compra, que nao faz pagamentos 
semestrais. A rentabilidade 6 calculada pela diferenga entre o prego de compra do tltulo e seu valor nominal no 
vencimento, R$ 1.000,00.

^ Partir da diferenga entre o prego de compra e o de venda, 6 posslvel determinar a taxa de rendimento. Essa taxa 
pode'ser calculada de duas formas:

Valor de Venda
Taxa Efetivano Penodo = -1 *100Valor de Compra
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Taxa Efetiva no Perwdo-J&t& negociada no momentoda compra 

Valor de = Valor de negocia?5o do Titulo Publico na data final 

Valor de Compra = Valor de negociagSo do Tftulo na aquisig^o 

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

Onde:

Taxa Efetiva no Periodo- Taxa negociada no momento da compra 

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

Valor de = Valor de negociagSo do Titulo na aquisigao

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais - NTN-F

Na NTN-F ocorre uma situagSo semelhante a NTN-B, com pagamentos semestrais de juros s6 que 
fixada e

A rentabilidade do Tesouro Pr§-fixado com Juros Semestrais pode ser calculada segundo a equagSo:

com a taxa pr6-
pagamento do ultimo cupom ocorre no vencimento do tltulo, juntamente com o resgate do valor de face.

(1,10) 0,5 — iz 1Pre$o — 1.000* + 1.000*DUn
(1 + TlfyzsT DUn

(1 + 77i?) 252

Em que DUn 6 o ntimero de dias Citeis do periodo e TIR 6 a rentabilidade anual do tltulo.

Tesouro IGPM com Juros Semestrais • NTN-C

A NTN-C tern funcionamento parecido com NTN-B 
IPCA. Atualmente,

0 VNA desse tltulo pode ser calculado pela equag§o:

com a diferenga no indexador, pois utiliza o I 
as NTN-C nao sao ofertadas no Tesouro Direto sendo apenas recomprado pelc/Test

'-M ao/myes de 
Nacional.

—p

VNA = VNAdata de *(1 + IGP Mprojetado. 1/Ncompra
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Onde Nfrepresenta o ndmero de dias corridos entre data de liquidate) e primeiro do mSs atual e N2 sendo o 
numero de dias corridos entre o dia primeiro do m§s seguinte e o primeiro mfes atual.

Como metodologia final de apuragfio para os Tftulos Publicos que apresentam o valor nominal atualizado, finaliza-se 
a apuragSo nos seguintes passes:

(i) identifica9§o da cotagSo:

Onde:

Cotafao- 6 o valor unitcirio apresentado em um dia

Taxa = taxa de negocia<?§o ou compra o Tltulo Publico Federal

(ii) identifica?§o do pre?o atual:

Onde:

Prefo = valor uniterio do Titulo Publico Federal

VNA = Valor Nominal Atualizado

Cotapao - 6 o valor unitcirio apresentado em um dia

12.2.2 FUNDOS DE INVESTIMENTOS

A lnstru9§o CVM 555 dispete sobre a constitui9§o, a administra95o, o funcionamento e a divulga9ao de informadoes 
dos fundos de investimento.

0 investimento em um fundo de investimento, portanto, confere dominio direto sobre fra9§o ideal do patrimOnio dado 
que cada cotista possui propriedade proporcional dos ativos inerentes a composigao de cada fundo, sendo 
inteiramente responsavel pelo 6nus ou bdnus dessa propriedade.

Atrav6s de divulgagao pubiica e oficial, calcula-se o retorno do fundo de investimentos auferindo o rendimento do 
periodo, multiplicado pelo valor atual. Abaixo segue fdrmula:

nterior) * fundo

u
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Onde:

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

Santerior'- saldo inicial do investimento

Rendfundo '■ rendimento do fundo de investimento em um determinado perlodo (em percentual)

Para auferir o valor aportado no fundo de investimento quanto a sua posi?§o em relapSo a quantidade de cotas 
calcula-se:

Vatua! — Vcota * Qtcotas

Onde:

Vatuai: valor atual do investimento

Vcota ■ valor da cota no dia

Qtcotasquantidade de cotas adquiridas mediante aporte no fundo de investimento

Em caso de fundos de investimento imobilicinos (Fll), onde consta ao menos uma negocia^So de compra e venda 
mercado secund^rio atrav6s de seu ticker; esse ser£ calculado atravfes do valor de mercado divulgado no site do 
BM&FBOVESPA; caso contrSrio, sera calculado a valor de cota, atrav6s de divulgado no site da ComissSo de Valores 
Mobiliarios - CVM.

no

12.2.3 TITULOS PRIVADOS

Tftulo privados s§o tltulos emitidos por empresas privadas visando a captag§o de recursos.

As operagdes compromissadas lastreadas em tftulos publicos s§o operates de compra (venda) com compromisso 
de revenda (recompra). Na partida da operagSo s§o definidas a taxa de remuneragao e a data de vencimento da 
operagao. Para as operates compromissadas sem liquidez diaria, a marcagao a mercado sera em acordo com as 
taxas praticadas peio emissor para o prazo do tftulo e, adicionalmente, um spread da natureza da operagao. Para as 
operagSes compromissadas negociadas com liquidez diaria, a marcagao a mercado sera realizada com base na taxa 
de revenda/recompra na data.

Os certificados de depbsito bancario (CDBs) sao instrumentos de captagao de recursos utilizado: 
financeiras, os quais pagam ao aplicador, ao final do prazo contratado, a remuneragSo previsj^ 
flutuante ou pra-fixada, podendo ser emitidos e registrados na CETIP. /

/por institutes 
que ej^geral 6

Os CDBs pr6-fixados s§o tltulos negociados com agio/desagio em relag§o a curva de iufos 
CDB 6 realizada descontando o seu valor future pela taxa pra-fixada de mercadp^acre^ida^d/spread ^efinido de 

acordo com as bandas de taxas referentes ao prazo da operagao e rating do emissor.

reais. A marcagSo do
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Os CDBs p6s-fixados sSo tftulos atualizados diariamente pelo GDI, ou seja, pela taxa de juros baseada na taxa m6dia 
dos depdsitos InterbancSrios de um dia, calculada e divulgada pela CETIP. Geralmente, o GDI 6 acrescido de uma 
taxa ou por percentual spread contratado na data de emissao do papel. A marcapcio do CDB 6 realizada descontando 
o seu valor futuro projetado pela taxa pr6-fixada de mercado acrescida do spread definido de acordo com as faixas de 
taxas em vigor.

12.3 FONTES PRIWIARIAS DE INFORMAQOES :

Como os procedimentos de marcagSo a mercado s§o dterios, como norma e sempre que possfvel, adotam-se prepos 
e cotapSes das seguintes fontes:

• Tltulos Publicos Federais e debentures: Taxas Indicativas da ANBIMA - AssociapSo 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 Valores Mobilterios - CVM (http://www.cvm.gov.br/);

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

• ApOes, oppSes sobre apOes llquidas e termo de apbes: BM&FBOVESPA 
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/acoes.htm); e

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

13 POLITICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAQAO

Para o acompanhamento e avaliap&o da carteira de investimento, dos fundos de investimentos que a contemplam e 
seus resultados, adicionalmente serSo adotados metodologias e criterios que atendam conjuntamente as normativas 
expedidas pelos 6rg§os reguladores.

Como forma de acompanhamento, ser6 obrigatdrio a elaborap§o de relatdrios mensais, que contemple no minimo 
InformapSes sobre a rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operapfies realizadas quanto as aplicapdes 
dos recursos do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA bem como a ader§ncia das alocapoes e 
dos processos decisdrios relacionados.

O referido relatdrio mensal deverp ser acompanhado de parecer do ComitP de Investimentos, que deverP apresentar 
a anPlise dos resultados obtidos no m§s de referenda, inclusive suas considerapOes e deliberapPes.

O Comit§ de Investimentos deverP apresentar no minimo o piano de apSo com o cronograma das atividades a serem 
desempenhadas relativas P gest&o dos recursos.

DeverSo fazer parte dos documentos do processo de acompanhamento e avaliapSo:

a) Editorial sobre o panorama econdmico relativo^o/ffesiabterior;

i

t

;

https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm
https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm
http://www.cvm.gov.br/
https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/valor-nominal-atualizado.htm
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/acoes.htm
https://www.cetip.com.br/
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b) Relatmb Mensal que contem: an^lise qualitativa da situate da carteira em relaqao a composiq§o, rentabifidade, 
enquadramentos, aderencia a Polltica de Investimentos, riscos; anaiise quantitativa baseada em dados historicos e
ilustrada por comparatives graficos; cumprindo a exigencia da Portaria MPS 519, de 24 de agosto de 2011 Artiqo 3° 
Incisos V;

c) Relatdrio Trimestral que contem: anaiise sobre a rentabilidade e risco das diversas modaiidades de operates 
realizadas .pelo RPPS, com tftulos, valores mobiliarios e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda 
variavel, investimentos estruturados e investimentos no exterior, cumprindo a exigancia da Portaria MPS 519 de 24 
de agosto de 2011, Artigo 3° Incisos V

d) Relatdno de Anaiise de Fundos de Investimentos classificados a ICVM 555/2014 que contem: anaiise de 
regulamento, enquadramento, prospecto (quando houver) e parecer opinativo;

e) Relatdrio de Anaiise de Fundos de Investimentos classificados . 
regulamento, enquadramento, prospecto (quando houver) e parecer opinativo e

f) Relatdrio de Anaiise da Carteira de Investimentos com parecer opinativo sobre estrategia tatica.

como "Estruturados" que contem: anaiise de

14 PLANO DE CONTINGENCIA

O Plano de Contingancia estabelecido, contempla a abrangancia exigida pela ResolugSo CMN n° 3.922/2010, em seu 
Art. 4°, mciso VIII, ou seja, entende-se por "contingancia" no Smbito desta Polltica de Investimentos a excessiva 
exposieao a riscos ou potenciais perdas dos recursos.

Com a identificapao clara das contingancias chegamos ao desenvoivimento do piano no processo dos investimentos, 
que abrange nao somente a Diretoria Executive, como o Comita de Investimentos e o Conselho Deliberative.

13.1 EXPOSIQAO A RISCO

Entende-se como ExposigSo a Risco os investimentos que direcionam a carteira de investimentos do FUNDO DE 
PREVID^NCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA para o n3o cumprimento dos limites 
aos Regimes Prbprios de Previdancia Social.

O nSo cumprimento dos limites, requisites e normas estabelecidos, podem ser classificados como sendo:

1 Desenquadramento da Carteira de Investimentos;

2 Desenquadramento do Fundo de Investimento;

3 Desenquadramento da Polltica de Investimentos;

4 MovimentagSes Financeiras n§o autorizadas; 7

Caso identificado o nSo cumprimento dos itens descritos, ficam os responsaveis pelos/invi 
definidos nesta Polltica de Investimentos, obrigados a: [Pj

requisites e normas estabelecidos

/

/
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Contingencias Medidas Resolu$ao

a) Apuragdo das causas 
acompanhado de relatdrio;

1. Desenquadramento da Carteira de 
Investimentos

b) Identificag&o dos envolvidos a 
contar do infcio do processo; Curto, MSdio e Longo Prazo

c) Estudo TScnico com a viabilidade 
para o enquadramento.

a) ApuragSo das causas 
acompanhado de relatbrio;

2. Desenquadramento do Fundo de 
Investimento

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

Curto, M6dio e Longo Prazo

c) Estudo T6cnico com a viabilidade 
para o enquadramento.

a) ApuragSo das causas 
acompanhado de relatdrio;

3. Desenquadramento da Politica de 
Investimentos

b) IdentificagSo dos envolvidos a 
contar do inicio do processo; Curto, M6dio e Longo Prazo

c) Estudo TGcnico com a viabilidade 
para o enquadramento.

a) ApuragSo das 
acompanhado de relatdrio;

causas

b) Identifica^ao dos envolvidos a 
contar do infcio do processo;

4. Movimentapdes Financeiras n§o 
autorizadas Curto, M6dio e Longo Prazoc) Estudo T6cnico com a viabilidade 

para resolugSo;

d) Agdes e Medidas, se necess£rias, 
judicials para a responsabilizagdo 
dos respons£veis.

c,
r~
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14.2 POTENCIAIS PERDAS DOS RECURSOS

Entende como potencias perdas dos recursos os volumes expressivos provenientes de fundos de investimentos 
diretamente atrelados aos riscos de mercado, cr6dito e liquidez.

Contingencias Medidas Resolupao

1. Potenciais perdas de recursos a) ApurapSo das 
acompanhado de relatdrio;

Curto, M6dio e Longo Prazocausas

b) Identificapcio dos envolvidos a 
contar do inlcio do processo;

c) Estudo T6cnico com a viabilidade 
administrativa, financeira e se for o 
caso, jurfdica.

15 CONTROLESINTERNOS

Antes de qualquer aplicapSo, resgate ou movimentagdes financeiras ocorridas
FUNDO DE PREVID^NCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

na carteira de investimentos do 
os respons£veis pela gestao dos recursos deverSo seguir 

todos os principles e diretrizes envolvidos nos processes de aplicapSo dos investimentos.

0 acompanhamento mensal do desempenho da carteira de investimentos em relapao a Meta Rentabilidade definida,
garantirS ap6es e medidas no curto e medio prazo no equacionamento de quaisquer distorpOes decorrentes dos 
riscos a ela atrelados.

Com base nas determinapSes da Portaria MPS n° 170/2012, alterada pela Portaria MPS n° 440/2013, foi instituido o 
Comite de Investimentos atraves do Ato Normative pubiicado pelo FUNDO DE PREVIDENCIA.MUNICIPAL DE
UMUARAMA, com a finalidade minima de participar no processo decisbrio quanto a formulapSo e execupSo da 
Polltica de Investimentos.

Suas afSes s§o previamente aprovadas em Plano de A?3o estipulado para o exerclcio corrente e seu controle sera 
promovido pelo Gestor dos Recursos e Presidents do Comite de Investimentos.

Entende-se como participapSo no processo decisbrio quanto a formulagSo e execug§o da Politica de Investimentos a 
abrangencia de:

a) garantir o cumprimento das normativas vigentes;

b) garantir o cumprimento da Polltica de Investimentos e suas revisbes;
/

c) garantir a adequapSo dos investimentos de acordo com o perfil do FUNDO
UMUARAMA; /

:VID£NCIA MUNICIPAL DE
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d) monitorar o grau de risco dos investimentos;

e) observar que a rentabilidade dos recursos que estejam de acordo com o nfvel de risco assumido;

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

g) garantir a execugSo dos processes internos voltados para cirea de investimentos;

h) instaurar sindic&ncia no Smbito dos investimentos e processes de investimentos se assim houver a necessidade;

i) executar piano de contingfencia no Smbito dos investimentos conforme definido em Politica de Investimentos se 
assim houver a necessidade;

j) garantir a execugsto, o cumprimento e acompanhamento do Credenciamento da Institutes Financeiras;

k) garantir que a AlocagSo Estrategica esteja em consoncincia com os estudos tecnicos que nortearam o equilibrio 
atuarial e financeiro e

I) qualquer outra atividade relacionada diretamente a cirea de investimentos.

Todo o acompanhamento promovido pelo Comite de Investimentos sera designado em formato de relatdrio, sendo 
disponibilizado para apreciagSo, anaiise, contestagSo e aprova?So por parte do Conselho de DeliberagSo. Sua 
periodicidade se adequada ao porte do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA.

Os relatdrios supracitados serSo mantidos e colocados a disposigSo da Secreteria da Prevktencia Social - SPREV, 
Tribunal de Contas do Estado, Conselho Fiscal e demais 6rg§os fiscalizadores e interessados.

16 DISPOSIQOES GERAIS

A presente Politica de Investimentos podete ser revista no curso de sua execute e devete ser monitorada no curto 
prazo, a contar da data de sua aprovagSo pelo 6rg§o superior competente do FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNICIPAL DE UMUARAMA, sendo que o prazo de validade compreendera o ano de 2022.

ReuniOes extraordinarias junto ao Comite de Investimentos e posteriormente com Conselho Deliberativo do FUNDO 
DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA, serSo realizadas sempre que houver necessidade de ajustes 
nesta Politica de Investimentos perante o comportamento/conjuntura do mercado, quando se apresentar o interesse 
da preservato dos ativos.vfinancei.i^s.e/oujp0ip.vistas a adequate & nova legislate.

A Politica de Investimentos 'e suas pbssiveis revisbes; a documentato due os fuhdamenta, bem como as 
aprovagbes exigidas permanecerbo a disposito dos brgaos de acompanhamento, supervisao e fiscalizato pelo 
prazo de 10 (dez) anos.

Deverbo estar certificados os responsaveis pelo acompanfia^eAto e operacionalizat° dos investipn^
DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA/atrdves) c e exame de certificate orgaf^zad

/

ntosdp-FUNDO 
O^or entidade

o—
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autdnoma de reconhecida capacidade t6cnica e difus§o 
no minimo, o contido no anexo a Portaria MPAS n° 519/2011.

mercado brasileiro de capitals, cujo conteudo abranger£no

A comprovapSo da habilitate ocorrerS mediante o preenchimento dos campos especfficos. constantes do 
Demonstrative da Politics de Investimentos - DPIN e do Demonstrativo de Aplicapfies e Investimentos dos Recursos - 
DAIR.

As InstituipOes Financeiras que operem e que venham a operar com o FUNDO DE .PREVIDiNCIA MUNICIPAL DE 
UMUARAMA poderSo, a tftulo institucional, oferecer apoio tecnico atrav6s de cursos, semin£rios e workshops 
minlstrados por profissionais de mercado e/ou funcion^rios das InstituipSes para capacitapao de servidores e 
membros dos brgSos colegiados; bem como, contraprestapSo de servipos e projetos de inlciativa do FUNDO DE 
PREVIDEnCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA sem que haja 6nus ou compromisso vinculados aos produtos de
investimentos.

Casos omissos nesta Politics de Investimentos remetem-se a Resolup5o CMN n° 3.922/2010 e suas alterapoes,
Portaria MPS n° 519, de 24 de agosto de 2011 e tambem alterapSes e demais normativas pertinentes aos Regimes 
Prbprios de Previd§ncia Social.

e a

£ parte integrants desta Polltica de Investimentos a cbpia da Ata do Comite de Investimentos que 6 participants do 
processo decisdrio quanto a sua formulapSo e a cdpia da Ata do 6rgao superior competente que aprova o presente 
mstrumento, devidamente assinada por seus membros e parecer tecnico emitido pela consultoria de investimentos 
que apresenta a "ApurapSo do Valor Esperado da Rentabilidade Futura da Carteira de Investimentos Garantidores do 
RPPS, em atendimento ao Art. 26 da Portaria MF n°464/2018.

Este documento dever£ ser assinado:

a) pelo representante do ente federative

b) pelo representante da unidade gestora do RPPS ,/

c) pelos responseveis pela ejaboracao. aorovacao e execucan desta Politica d< 
§ 4° do art. 1 ° da Portaria n° 519, de 24 de agosto de 2011. /

nvestimentos enritepidimento ao

Defiise/ConstanteS. Freitas 
Aomionradora Fundo de Previdenda 

Municipal de Umuarama-Pr.

i
/

\
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DISCLAIMER

Este documento (caracterizado como relatdrio, parecer ou andlise) foi preparado para uso exclusive do destinatcirio, 
n§o podendo ser reproduzido ou distribufdo por este a qualquer pessoa sem expressa autorizagSo da empresa. As 
informagdes aqui contidas sSo somente com o objetivo de prover InformagOes e nSo representa, em nenhuma 
hipotese, uma oferta de compra e venda ou solicitagSo de cpmpra e venda de qualquer valor mobilterio 
instrumento financeiro. Esta 6 apenas uma OPINlAO que reflate o momento da an&lise e sSo consubstanciadas em 
informagdes coletadas em fontes publicas e que julgamos conf&veis. A utilizagSo destas informagQes 
tomadas de decisSo e consequentes perdas e ganhos nSo nos torna responsSveis diretos. As informagdes aqui 
contidas nSo representam garantia de exatidSo das informagdes prestadas ou julgamento sobre a qualidade das 
mesmas, e ndo devem ser consideradas como fa/s. As informagdes deste documento estdo em consondncia 
informagdes sobre os produtos mencionados, entretanto ndo substituem seus materiais oficiais, como regulamentos e 
prospectos de divulgagSo. £ recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atengdo para as 
cldusulas relativas ao objetivo, ao risco e & politica de investimento dos produtos. Todas as informagdes podem ser 
obtidas com o responsdvel pela distribuigSo

ou

em suas

com as

ou no site da CVM (ComissSo de Valores Mobilidrios). Sua elaboragdo 
buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situagdo financeira e seu perfil. A 
rentabilidade obtida no passado ndo representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de 
longo prazo possuem, aldm da volatilidade, riscos associados & sua carteira de erddito e estruturagdo. Os riscos 
inerentes aos diversos tipos de operagdes com valores mobilidrios de bolsa, balcdo, nos mercados de liquidagdo 
futura e de derivatives, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverse 
proporcionalmente. Todos e qualquer valor exibido estd representado em Real (BRL) e para os cdlculos, foram 
utilizadas observagQes didrias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM. A contratagdo de empresa de 
consultoria de valores mobilidrios para a emissdo deste documento ndo assegura ou sugere a existdneia de garantia 
de resultados futures ou a isengdo de risco. Os RPPS devem estar adequados ds normativas pertinentes e 
principalmente a Portaria n° 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alteragdes, aldm da Resolugdo CMN n° 3.922:de 25 
de novembro de 2010 e suas alteragdes, que dispdem sobre as aplicagdes dos recursos financeiros dos Regimes 
Prdprios de Previddncia Social, instituldos pela Unido, Estados, Distrito Federal e Municlpios e dd outras providdneias.
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REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

Aos dezesseis dias do mes de Margo de 2022, as 16 hs, ria sala de reuniao na 

sede do FPMU, realizada reuniao com os membros do Conselho Fiscal, Sueli 
Rocha Diniz, a Administradora do FPMU iniciou a reuniao informando que: ITEM 

1- foi encaminhado no e-mail dos Conselheiros o documento de Politica de 

Investimento com a estrategica para o exerdcio de 2022, a serem utilizadas nas 

aplicagoes do patrimonio liquido do Fundo de Previdencia nas Instituigoes 

bancarias, a mesma sera retificada e adequada de acordo com nova legislagao 

Resolugao CMN n° 4963 de data 25/11/2021, sendo discutida e assinada pelos 

membros para se encaminhada ao CADPREV em margo de 2022. ITEM 2 - o 

patrimonio liquido do FPMU ate o mes de fevereiro/2022 e de 

R$ 78.435.810,53, aplicados em Instituigoes Financeiras em investimentos com 

renda fixa e renda variavel. A renda fixa e variavel domestica e do exterior 
seguem instaveis, apresentando rentabilidade negativa na maior parte do penodo. 
ITEM 3 - os repasses do Ente como as contribuigoes dos servidores, parte 

patronal e aporte estao sendo creditados na conta corrente em nome do FPMU 

dentro do mes vigente. ITEM 4-0 Edital para contratagao de instituigao da 

EFRPC, esta em analise na procuradoria jundica, de acordo com Emenda 

constitucional 103/2019. ITEM 5 - Nos meses de Janeiro e Fevereiro foram 

decretadas 09 aposentadorias. Ocorreu falecimento de 09 aposentados gerando 4 

pensoes. ITEM 6 - Foi publicada Portaria n° 1.010/2022 de 03 de margo de 2022 

constituindo grupo de trabalho para estudo de implementagao da Reforma da 

Previdencia do RPPS de Umuarama, considerando Emenda Constitucional n° 

103/2009 del2 de Novembro de 2022. ITEM 7 - Apresentado Projetos de 

Seguranga, Governanga e Etica de acordo com o Pro Gestao. ITEM 8 - Esta em 

andamento pela Empresa Agencia Ecode um site do FPMU sendo o mesmo 

dinamico, moderno, atual com muitos dados para dar continuidade ao Processo 

do Pro Gestao. ITEM 8 - Foi realizado concurso Publico para Secretario Escolar e 

Professores de 20 e 40 horas semanais, ate o mes de fevereiro foi admitido 147
servidores Estatutarios, com essas admissoes os 14 % do desconto

surtira efeito positive noprevidenciarios na remuneragdes dos servidores 

Patrimonio do FPMU, para o mes de abril sera publicado edital para concurso com
vagas para Motorista II, Servente Geral e Auxiliara de servigos Gerais, sendo de 

suma importancia para o FPMU. ITEM 9 - Foi elaborado apresentado pela 

Empresa Actuary Sistemas Previdenciarios um parecer previo do calculo Atuarial
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ATA N° 01/2022

REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos dezesseis dias do mes de Margo de 2022, as 16 hs, na sala de reuniao na 

sede do FPMU, realizada reuniao com os membros do Conselho Administrative, 
Claudecir Luis de Oliveira, Anderson Martins Rocha, Ivone Sueyagu A. Ferreira,

: Adriana Cristina Dias, Administradora do FPMU iniciou a reuniao informando que.: 
ITEM 1- foi encaminhado no e-mail dos Conselheiros o document© de PoKtica de 

Investimento com a estrategica para o exercicio de 2022, a serem utilizadas nas 

aplicagoes do patrimonio liquid© do Fundo de Previdencia nas Instituigoes 

bancarias, a mesma sera retificada e adequada de acordo com nova legislagao 

Resolugao CMN n° 4963 de data 25/11/2021, sendo discutida e assinada pelos 

membros para se encaminhada ao CADPREV em margo de 2022. ITEM 2 - o 

patrimonio liquido do FPMU ate o mes , de fevereiro/2022 e de 

R$ 78.435.810,53, aplicados em Instituigoes Financeiras em investimentos com 

renda fixa e renda variavel. A renda fixa e variavel domestica e do exterior 
seguem instaveis, apresentando rentabilidade negative na maior parte do period©. 
ITEM 3- os repasses do Ente como as contribuigoes dos servidores, parte 

patronal e aporte estao sendo creditados na conta corrente em nome do FPMU 

dentro do mes vigente. ITEM 4-0 Edital para contratagad de instituigao da 

EFRPC, esta em analise na procuradoria juridica, de acordo com Emenda 

constitucional 103/2019. ITEM 5 - Nos meses de Janeiro e Fevereiro foram 

decretadas 09 aposentadorias. Ocorreu falecimento de 09 aposentados gerando 4 

pensoes. ITEM 6 - Foi publicada Portaria n° 1.010/2022 de 03 de margo de 2022 

constituindo grupo de trabalho para estudo de implementagao da Reforma da
i

Previdencia do RPPS de Umuarama, considerando Emenda Constitucional n° 

103/2009 del2 de Novembro de 2022. ITEM 7 - Apresentado Projetos de 

Seguranga, Governanga e Etica de acordo com o Pro Gestao. ITEM 8 - Esta em 

andarhento pela Empresa Agencia Ecode urn site do FPMU sendo o mesmo 

dinamico, moderno, atual com muitos dados para dar continuidade ao Processo 

do Pro Gestao. ITEM 8- Foi realizado concurso Publico para Secretario Escolar e 

Professores de 20 e 40 horas semanais, ate o mes de fevereiro foi admitido 147 

servidores Estatutarios, com essas admissoes os 14 % do desconto 

previdenciarios na remuneragoes dos servidores surtira efeito positive no 

Patrimonio do FPMU, para o mes de abril sera publicado edital para concurso com 

vagas para Motorista II, Servente Geral e Auxiliara de servigos Gerais, sendo de
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EXTRAORDINARIA

REUNIAO DO COMITE DE INVESTIMENTOS

Acs 07 de Margo de 2022, as 09:00hs (nove horas), na sede do FPMU - 

Fundo de Previdencia do Municipio de Umuarama, inscrito no CNPJ sob o n° 

09.122.645.0001.71, localizado a Rua Dr. Rui Ferraz de Carvalho, 4346, 
Centro Civico, na cidade de Umuarama - PR, foi realizada a Reuniao 

Extraordinaria com os Membros do Comite de Investimentos, sendo presidida 

pela Administradora do FPMU Sra. Denise Constante da Silva Freitas, com a 

participagao dos membros: Alan Moreira Lima, Flavia Staut, Rosi Marli 

Ferreira,Clodoaldo Rogerio Sarlo,Eduardo Pereira Lesse, iniciou a reuniao 

informando que: ITEM, 1- Foi encaminhado no e-mail dos Membros o 

documento de Polftica de Investimento com a estrategica para o exercicio de 

2022, para estudo e analise as alteragoes a serem efetuadas e utilizadas nas 

aplicagoes do patrimonio liquido do Fundo de Previdencia nas Instituigoes 

bancarias, a mesma sera retificada e adequada de acordo com nova 

legislagao Resoiugao CMN n° 4963 de data 25/11/2021, sendo discutida e 

assinada pelos membros para se encaminhada ao CADPREV em margo de 

2022. Nada mais havendo a tratar, eu Flavia Staut, lavrei a presente Ata que 

sera assinada por mim e pelos demais membros presentes.
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Representantes do Conselho Administrativo - 2021/2023

Zq I'Z-Mes:
7

I - Representantes do Poder Executive;
/ X

Titulares
Claudecir Luis de Oliveira

7Anderson Martins Rocha
7

Suplentes
Gislaine Alves Vieira

Juvani Cirino Gonsalves

II - Representantes do Poder Legislativo;

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
m

Suplentes
Josiane A. Ribeiro S. Fontes

Ludmila Da Silva Ferre

IV - Representantes dos Servidores Aposentados;

Titular
\JIvone Sueagu

Suplente
Adriana Carla

i
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Representantes do Conselho Fiscal - 2021/2023

rnftt-cp zobiMes:

Titulares
Suely Gonsalves S. Araujo

Sueli Rocha Diniz
c

Yara C. Q. da Silva Lourengo

Suplentes
Jose Rodrigues Mendes

Roivalino Da S. Brasilino

Cristiane De F. Silveira R.

i
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