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1 INTRODUgAO

Atendendo a Resolugao do Conselho Monetario Nacional - CMN n2 4.963, de 25 de novembro de 
2021, (doravante denominada simplesmente "Resolufao CMN n9 4.963/2021") e a Portaria MTP 
n9 1.467, de 2 de junho de 2022 (doravante denominada simplesmente "Portaria n9 
1.467/2022"), o Comite de Investimentos e a Administra?ao do FUNDO DE PREVIDENCIA DE 
UMUARAMA - FPMU, apresenta sua Politica de Investimentos para o exerdcio de 2023, 
devidamente analisada e aprovada por sen orgao superior de deliberagao.

A Politica de Investimentos representa uma formalidade legal que fundamenta e norteia todos 
os processes de tomada de decisao relative a aplicafao e gestao dos recursos dos Regimes 
Proprios de Previdencia Social - RPPS, empregada como ferramenta de gestao necessaria para 
garantir o equilfbrio economico, financeiro e atuarial1.

Os fundamentos para a elabora^ao da presente Politica de Investimentos estao centrados nos 
criterios legais e tecnicos, estes de grande relevancia. Ressalta-se que serao observados, para 
que se trabalhe com parametros solidos quanto a tomada de decisoes, a analise do fluxo de caixa 
atuarial, levando-se em considerate as reservas tecnicas atuariais (ativos) e as reservas 
matematicas (passive) projetadas pelo calculo atuarial.

1 Lei nQ 9.717/1998, art. Is - Os regimes proprios de previdencia social dos servidores publicos da Uniao, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municipios, dos militates dos Estados e do Distrito Federal deverao ser organizados, baseados em normas gerais de 
contabilidade e atuaria, de modo a garantir o seu equilfbrio Financeiro e atuarial (...).
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2 OBJETIVO
A Polftica de Investimentos do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU, 
tern como objetivo estabelecer as regras, os procedimentos e os controles relatives as aplicafoes 
e gestao dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiarios do Regime, 
visando nao somente atingir a meta de rentabilidade definida a partir o calculo feito na apurafao 
do valor esperado da rentabilidade futura da carteira da investimentos, mas tambem garantir a 
manuten^ao do equilfbrio economico, financeiro e atuarial. Tendo sempre presentes os 
prindpios da boa governan^a, seguran^a, rentabilidade, solvencia, liquidez, motivayao, 
adequafao a natureza de suas obriga^oes e transparencia.

Complementarmente, a Politica de Investimentos zela pela diligencia na condu^ao dos processes 
internes relatives a tomada de decisao quanto as aplica^oes dos recursos, buscando a aloca^ao 
dos sens recursos em Institutes Financeiras devidamente credenciadas.

Para seu cumprimento, a Polftica de Investimentos apresenta os criterios quanto ao piano de 
contingencia, os parametros, as metodologias, os criterios, as modalidades e os limites legais e 
operacionais, buscando a mais adequada gestao e aloca9ao dos seus recursos, visando 
minimamente o atendimento aos requisites da Resolufao CMN nQ 4.963/2021.
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3 CATEGORIZAgAO DO RPPS

Segundo o disposto na Instru^ao CVM n° 554/2014 e Portaria 1.467/2022, fica definido que 
os Regimes Proprios de Previdencia Social classificados como Investidores Qualificados deverao 
apresentar cumulativamente:

a) Possua recursos aplicados comprovados por meio do Demonstrative das Aplica^oes e 
Investimentos dos Recursos - DAIR, o montante igual ou superior a R$ 10.000.000,00 
(dez milhoes de reais];

b) Tenha aderido ao Programa de Certificapao Institucional Pro-Gestao e obtido a 
certifica^ao institucional em um dos mveis de aderencia.

Para obter a classifica^ao de Investidor Profissional, o Regime Proprio de Previdencia Social fica 
obrigado a comprovar as mesmas condifoes cumulativas descritas acima, tendo o item "a" a 
seguinte descrifao: " Possua recursos aplicados comprovados por meio do Demonstrative das 
Aplica^oes e Investimentos dos Recursos - DAIR, o montante igual ou superior a 
R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhoes de reais) e item "b” a seguinte descrifao: "tenha aderido 
ao Programa de Certifica^ao Institucional Pro-Gestao e obtido a certificafao institucional Nivel 
IV de adesao”.

Caso o RPPS nao cumpra os requisites citados acima, este sera classificado como Investidor 
Comum.

Para a identifica^ao da Categorizafao do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 
UMUARAMA - FPMU, consideramos as seguintes informa^oes em outubro /2022:

anAlise do PERFIL
Patrimonio Liquido sob gestao (R$) 
Nivel de Aderencia ao Pro-Gestao 

Vencimento da Certiflca^ao

R$ 92.521.717,74 

Sem Pro Gestao 

Sem data

0 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU, no momento da elaborate 
e aprovafao desta Politica de Investimentos, esta classificado como INVESTIDOR COMUM.

Na possivel obten^ao da Certifica^ao Institucional Pro-Gestao, a classifica^ao de Investidor 
mudara automaticamente, nao sendo o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA 
- FPMU, prejudicado quanto a adapta^ao dos processes e procedimentos internes e de controle.

Fica o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU, condicionado ao prazo 
de 60 (sessenta) dias para revisao e adequafao da Politica de Investimentos em atendimento a 
nova classificafao.
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4 ESTRUTURA DE GESTAO

De acordo com as hipoteses previstas na Resolufao CMN nQ 4.963/2021 e Portaria nQ 
1.467/2022, a gestao das aplica^oes dos recursos podera ser realizada por meio de gestao 
propria, terceirizada ou mista.

Para a vigencia desta Politica de Investimentos, a gestao das aplica^oes dos recursos do FUNDO 
DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU, sera propria.

4.1.1 GESTAO PROPRIA

A ado^ao deste modelo significa que a totalidade dos recursos ficara sob a gestao e 
responsabilidade do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU, e dos 
colaboradores diretamente envolvidos no processo de Gestao dos Recursos ou Investimentos.

A gestao das aplicagoes dos recursos contara com profissionais qualificados e certificados por 
entidade de certificapao reconhecida pelo Ministerio do Trabalho e Previdencia, atraves da 
Secretaria de Previdencia Social, conforme exigido na Portaria nQ 1.467/2022.

Os responsaveis pela gestao da Unidade Gestora do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 
UMUARAMA - FPMU, tern como uma das principais objetividades a continua busca pela ciencia 
do conhecimento tecnico, exercendo suas atividades com boa fe, legalidade e diligencia; 
zelando por elevados padroes eticos, adotando as boas praticas de gestao previdenciaria 
no ambito do Pro-Gestao, que visam garantir o cumprimento de suas obrigafoes.

Entende-se por responsaveis pela gestao das aplicafoes e recursos do FUNDO DE 
PREVIDENCIA DE MUNICIPAL UMUARAMA • FPMU, as pessoas que participam do processo de 
analise, avalia^ao, gerenciamento, assessoramento e decisorio, bem como os participantes do 
mercado de tftulo e valores mobiliarios no que se refere a distribuipao, intermedia^ao e 
administracao dos investimentos.

A responsabilidade de cada agente envolvido no processo de analise, avalia^ao, gerenciamento, 
assessoramento e decisorio sobre a gestao das aplicapoes dos recursos, foram definidos e estao 
dispomveis nas politicas do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU, 
institufdos como REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS.

Todo o processo de cumprimento da Politica de Investimentos e outras diretrizes legais, que
’iScalizadas pelosenvolvam os agentes descriminados acima, terao suas apoes deliberada: 

conselhos competentes e pelo controle interne.

4.1.2 ORGAOS DE EXECU^AO /

a) Os recursos do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMl
a constituifao das reservas garantidoras dos beneflcios Wj 
controlados de forma segregada dos recursos do ente feonraliVo. Esses mesmos recursos 
serao geridos em conformidade com esta Politica de Investimentos, com os criterios para 
credenciamento das Instituipoes Financeiras e contrata'fao de prestadores de servipos.

Compete ao Comite de Investimentos a formulagao e ex'ecu^ao da Politica de Investimento 
juntamente com a Diretoria Executiva e Gestor dos Recursos, que devem submete-la para ' 
aprova^ao do Conselho Deliberative e fiscaliza^ao do Conselho Fiscal, orgaos superiores j&e .. 
competencia do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU.

PMU; visam 
mantidos e



t>
CREDITO 
S MERCADO POLITICA DE INVESTIMENTOS 2023

A estrutura definida atraves da Lei Complementar nQ089/2001 de 07 de dezembro de 2002 
garante a demonstrafao da Segrega^ao de Atividades adotadas pelos orgaos de execu^ao, 
estando em linha com as boas praticas de gestao e governanfa previdenciaria.

Em casos de Conflitos de Interesse entre os membros integrantes do Comite de Investimentos, 
Diretoria Executiva e Conselhos, a participagao do conflitante como voto de qualidade sera 
impedida e/ou anulada, sendo devidamente registrado em ata de reuniao.

Nao fica exclmda a possibilidade da participapao de um Consultor de Valores Mobiliarios no 
fornecimento de "minuta" para a elaborate da Poh'tica de Investimentos, bem como propostas 
de revisao para apreciafao do Gestor dos Recursos, Comite de Investimentos e Diretoria 
Executiva.

4.1.3 CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS

b) 0 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; tern a prerrogativa 
da contratafao de empresa de Consultoria de Valores Mobiliarios, de acordo 
criterios estabelecidos na Resolu^ao CMN n9 4.963/2021, Portaria n° 1.467/2022 com 
suas altera^des e Resolu^ao CVM nQ 19/2021, na prestafao dos services de orientafao, 
recomendafao e aconselhamento, sobre investimentos no mercado de valores 
mobiliarios, cuja adofao e de unica e exclusiva responsabilidade do FUNDO DE 
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU;

com os

c) Para a efetiva contratagao da empresa de Consultoria de Valores Mobiliarios, o FUNDO 
DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; devera realizar diligencia e 
avalia^ao quanto ao perfil dos interessados, considerando no mmimo os criterios 
definidos abaixo:

a) Que a prestafao dos services de orienta^ao, recomenda^ao e aconselhamento seja de 
forma profissional, sobre investimentos no mercado de valores mobiliarios;

b) Que a presta^ao dos services seja independente e individualizada, cuja ado?ao e 
implementafao das orientates, recomendafdes e aconselhamentos sejam exclusivas do
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU;

c} Que a prestagao de services de orientate, recomendagao e aconselhamento abranjam 
mfnimo os temas sobre: [i] classes de ativos e valores mobiliarios, (ii) tftulos e valores 

mobiliarios especlficos, (iii) Instituifoes Financeiras no ambito do mercado de valores 
mobiliarios e (iv) investimentos no mercado de valores mobiliarios em todos os aspectos;

d) As informafoes disponibilizadas pelo consultor de valores mobiliarios sejam verdadeiras, 
completas, consistentes e nao induzir o investidor a erro, escritas em linguagem simples, 
clara, objetiva e concisa;

no

e) Que apresente em contrato social um Consultor de Valores Mobiliarios como responsavel 
pelas atividades da Consultoria de Valores Mobiliarios;
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f] Que apresente em contrato social um Compliance Officer como responsavel pela 
implementafao e cumprimento de regras, procedimentos e controles infernos e das 
normas estabelecidas pela Resolu^ao CVM n2 19/2021;

g] Que mantenha pagina na rede mundial de computadores na forma de consulta piiblica, 
as seguintes informafoes atualizadas: (i) formulario de referencia; (ii) codigo de etica, de 
modo a concretizar os deveres do consultor de valores mobiliarios; (iii) a ado?ao de 
regras, procedimentos e descrifao dos controles infernos e (iv) a adofao de politica de 
negocia^ao de valores mobiliarios por administradores, empregados, colaboradores e 
pela propria empresa.

h) Que apresentem em sen quadro de colaboradores no mmimo um Economista 
devidamente registrado no Conselho Regional de Economia - CORECON;

i) Que os profissionais e consultores que atuam diretamente nas atividades de orienta^ao, 
recomendafao e aconselhamento comprovem experiencia profissional em atividades 
diretamente relacionadas a consultoria de valores mobiliarios, gestao de recursos de 
terceiros ou analise de valores mobiliarios;

j) Que os profissionais e consultores que atuam diretamente nas atividades de orientafao, 
recomendafao e aconselhamento comprovem possuirem no mmimo as certificafdes CEA 
(Certifica?ao Anbima de Especialistas em Investimento) e CGA (Certifica?ao de Gestores 
Anbima) e o registro de Consultor de Valores Mobiliarios pessoa fisica.

Nao serao considerados aptos os prestadores de services que atuem exclusivamente com as 
atividades:

a) Como planejadores financeiros, cuja atua^ao circunscreva-se, dentre outros services, ao 
planejamento sucessorio, produtos de previdencia e administrate de finan^as em geral 
de seus clientes e que nao envolvam a orienta^ao, recomenda^ao ou aconselhamento;

b) Que promovam a elaborate de relatorios gerenciais ou de controle que objetivem, 
dentre outros, retratar a rentabilidade, composite e enquadramento de uma carteira de 
investimento a luz de politicas de investimento, regulamentos ou da regulamenta^ao 
especifica incidente sobre determinado tipo de cliente;

c) Como consultores especializados que nao atuem nos mercados de valores mobjliaj^os, 
tais como aqueles previstos nas regulamenta^oes especificas sob 
investimento em direitos creditorios e fundos de investimento imobiliari^

d) Consultores de Valores Mobiliarios que atuam diretamente na estruturpto, originate, 
gestao, administrate e distribui^ao de produtos de investimentos que sejam objeto de 
orientate, recomendato e aconselhamento aos seus clientes.
Sera admitido que o Consultor de Valores Mobiliarios contratado e as entidades 
integrantes do sistema de distribute de valores mobiliarios e o FUNDO DE 
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; em comum acordo, estabelefam 
canais de comunicato e ferramentas que permitam conferir maior agilidade e 
seguranfa a implementato das orientates, recomenda^oes e aconselhamentos na 
execute de ordens.

d)
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e) Nao serao aceitas ferramentas fornecidas ou disponibilizadas pelos integrantes do 
sistema de distribuifao de valores mobiliarios, mesmo que de forma gratuita, nao 
gerando assim Conflito de Interesse ou a indufao a erros por parte do FUNDO DE 
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU;

4.1.4 GESTAO DA APLICA£AO DOS RECURSOS

Conforme dispoe a Portaria nQ 1.467/2022, o responsavel pelo Regime Proprio de 
Previdencia Social e os membros que compoem o Comite de Investimentos deverao 
comprovar:

a] Nao ter sofrido condenafao criminal ou incidido em alguma situafao de inelegibilidade 
prevista no artigo 1Q da LC nQ 64/1990.

b) Possuir certifica^ao por meio de processo realizado por entidade certificadora para 
comprovafao de atendimento e verifica^ao de conformidade com os requisites tecnicos 
necessaries para o exerefeio de determinado cargo ou fun^ao.

c) Possuir comprovada experiencia no exerefeio de atividade nas areas fmanceira, 
administrativa, contabil, jurfdica, de fiscalizagao, atuarial ou de auditoria; e

d) Ter formafao academica em nfvel superior.

A atribuifao do responsavel pelo RPPS ainda se estende a exigencia de que a certificagao devera 
ser emitida em processo realizado por entidade certificadora reconhecida e os prazos deverao 
corresponder a:

a] Da maioria dos dirigentes da unidade gestora, 31 de julho de cada exerefeio.

b) Da maioria dos membros titulares dos conselhos deliberative e fiscal, 31 de julho de cada 
exerefeio.

c) Do responsavel pela gestao das aplica^oes dos recursos dos RPPS e dos membros titulares do 
comite de investimentos, previamente ao exerefeio de suas fun^oes.

Caso haja a necessidade de substituifao dos titulares dos cargos ou funfbes referidas acima, os 
sucessores deverao comprovar a certifica^ao ate 31 de julho de cada exerefeio para os 
responsaveis descritos no item "a" e "b", e previamente no seu exerefeio para os responsaveis 
descritos no item "c".

Todas as certifkafdes terao validade maxima de 4 (quatro) anos e deverao ser obtidas mediante 
aprovafao previa em exames atraves de provas, ou por provas e tftulos, ou adicionalmente por 
analise de experiencia e, em caso de renovafao, por programa de qualifica^ao continuada.

As certificates e programas de qualificafao continuada deverao ter os seus conteudos 
alinhados aos requisites tecnicos necessaries ao exerefeio da correspondente fun^ao.
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Para fins de cumprimento no que dispoe o texto acima, a gestao do reconhecimento dos 
certificados e das entidades certificadoras, a ser efetuadas na forma definida pela SPREV, devera 
contemplar entre outras as seguintes medidas:

a) Analise e decisao sobre os pedidos de reconhecimento das entidades certificadoras e dos 
correspondentes certificados ou programas de qualifica^ao continuada;

b) Defmifao dos modelos dos processes de certifica^ao ou programas de qualifica^ao 
continuada e os conteudos mmimos dos temas para cada tipo de certificafao ou 
programa;

c) Defmi^ao dos criterios de qualificagao tecnica das entidades certificadoras;
d) Reconhecimento do processo de certificagao e programa de qualificagao continuada em 

que os requisites tecnicos necessaries para o exerefeio da fungao sejam estabelecidos 
por modelo que considere sistema de atribuigao de pontos por m'vel ou tipo de 
certificagao;

e) Estabelecimento de criterios para implantagao gradual e aperfeigoamento dos processes 
de certificagao e programas de qualificagao continuada de que trata este artigo.

f) Estabelecimento de criterios para implantagao gradual e aperfeigoamento dos processes 
de certificagao e programas de qualificagao continuada de que trata este artigo.

0 programa de qualificagao continuada devera exigir, como condigao de aprovagao, dentre 
outras atividades, produgao academica, participagao periodica em cursos presenciais ou 
educagao a distancia e em eventos de capacitagao e educagao previdenciarias.

A SPREV contara com divulgagao na pagina da Previdencia Social na internet referente aos 
certificados e programas de qualificagao continuada.

As certificagoes e programas de qualificagao continuada poderao ser graduados em niveis 
basicos, intermediario e avangado, exigidos de forma proporcional ao porte, ao volume de 
recursos e as demais caractensticas dos RPPS, conforme o ISP-RPPS.

5 APLICAgAO EM TITULOS PUBLICOS
Em caso de negociagoes diretas com tftulos de emissao do Tesouro Nacional, a unidade gestora 
devera observar os parametros previstos na Portaria n2 1.467/2022, anexo VIII, Segao I.

A Portaria n2 1.467/2022, dispoe algumas vedagoes referente a aplicagao dos recupsos 
fmanceiros acumulados pelo RPPS em tftulos, sendo essas vedagoes as seguintes: /

a) Que nao sejam emitidos pelo Tesouro Nacional;
b) Que nao sejam registradas no SELIC; e
c) Que nao sejam emitidos por Estados, Distrito Federal oir-JVIupicfpios.

6 META DE RENTABILIDADE /

f] A Portaria n2 1.467/2022, que estabelece a!
dos Regimes Proprio de Previdencia Social, determjna que a taxa atuarial de juros a ser 
utilizada nas Avaliagoes Atuariais sera equivalente a taxa de juros parametro cujo ponto 
da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Media - ETTJ seja o mais proximo a duragao do 
passive do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; <

as/aplicaveis as avaliagdes atuariais

£
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A taxa de desconto, tambem conhecida como meta atuarial, e utilizada no calculo das avalia^oes 
atuarias para trazer o valor presente de todos os compromissos do piano de beneffcios na linha 
do tempo e que determina assim o quanto de patrimonio o Regime Proprio de Previdencia Social 
devera possuir para manter o equilfbrio atuarial.

Esse equilfbrio somente sera possfvel de se obter caso os recursos sejam remunerados, no 
mfnimo, por uma taxa igual ou superior. Do contrario, se a taxa que remunera os recursos passe 
a ser inferior a taxa utilizada no calculo atuarial, o piano de beneffcio se tornara insolvente, 
comprometendo o pagamento future dos beneffcios.

g) Considerando a exposi^ao da carteira e seus investimentos, as proje^oes dos indicadores 
de desempenho dos retornos sobre esses mesmos investimentos, o valor esperado da 
rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do FUNDO DE 
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU;, conhecida como META DE 
RENTABILIDADE e de (IPCA) + 4,90% (quatro virgula noventa por cento).

h) 0 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; no exerefeio de sua 
execufao, atraves de estudos tecnicos, promovera o acompanhamento das duas taxas 
(meta de rentabilidade e taxa de desconto ou atuarial) para que seja evidenciado, no 
longo prazo, qual proporcionava a melhor situafao financeiro atuarial para o piano de 
beneffcios previdenciarios.

i) Observada a necessidade de busca e manuten^ao do equilfbrio financeiro e atuarial do 
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU;, a meta de 
rentabilidade podera ser diferenciada por perfodo dentro do exerefeio vigente, 
prospectada pelo perfil da carteira de investimentos do FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; e pelo cenario macroeconomico e financeiro;

7 CENARIO ECONOMICO

Internacional

De acordo com o Departamento do Trabalho, o Indice de Pre?os ao Consumidor (CPI) dos EUA 
avangou 0,1% em agosto em comparagao com o mes anterior. Ja o nucleo de inflagao, que exclui 
os pregos de energia e alimento, subiu 0,6% no mes e esta acima do esperado. Como resultado, a 
inflagao avangou 8,3% na comparagao anual.

Na China, as exportagoes aumentaram 7,1% em agosto em comparagao com o mesmo perfodo de 
2021, estando bem abaixo das expectativas que eram de 12,8%. Ja as importagoes 
somente 0,3% no mes devido a baixa demanda domestica. Com isso, o superavit comercial do 
pafs e de US$ 79,39 bilhoes.

0 fndice de pregos ao consumidor chines (IPC) cresceu 2,5% em agosto em consequencia da alta 
no prego dos alimentos, transportes e servigos. Ja o fndice de pregos ao produtor ficou em 2,3% 
no mes em relagao ao mesmo perfodo de 2021.

Na Zona Euro, a inflagao ao consumidor (CPI) atingiu maxima historica ao apresentar alta de 
9,1% em agosto. Com isso, ha aumento da pressao para que haja elevagao da taxa de juros.

cresceram

p. 12
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A Ucrania anunciou contraofensiva no sul do pais, a fim de recuperar as cidades ocupadas pela 
Russia. Para isso, foram lanfados foguetes em ocupa?6es russas.

A China anunciou redu^ao nas taxas de emprestimos de 1 e 5 anos, a fim de estimular a 
economia do pais.

A Alemanha impos uma pequena taxa sobre o gas natural, com o principal objetivo de center a 
demanda e fortalecer as finan^as de um setor que foi devastado pelo corte no fornecimento de 
gas russo.

Os EUA criaram cerca de 315 mil vagas de trabalho fora do setor agricola em agosto, entretanto 
a taxa de desemprego cresceu para 3,7% no mes.

De acordo com os dados divulgados pelo Federal Reserve, a produ^ao industrial recuou 0,2% em 
agosto, estando abaixo das projefoes realizadas.

0 Dow Jones recuou 4,06%, o S&P 500 caiu 4,24%, o Nasdaq desvalorizou 4,67%, o FTSE 100 
(Londres) recuou 1,88% e Dax (Alemanha] caiu 4,81% no mes.

A Arabia Saudita informou que caso os prefos do petroleo continuem a cair, reduzira a produgao 
do produto entre os paises da Opep. Como isso, os prefos do barril de petroleo sofreram 
elevafao.

Nacional

0 Ibovespa encerrou agosto com alta acumulada de 6,16%. Como resultado, o mdice acumula 
alta de 4,48% no ano.

A alta foi reflexo dos dados de defla^ao em julho e da divulga^ao da ata do Copom, onde nao 
houve comprometimento do Comite em realizar novas elevafdes da taxa Selic em 2022.

Variagao do Ibovespa em 2022
Pontuagao de fechamento 

— Pontos
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De acordo com o IBGE, o IPCA-15 (previa da inflafao) apresentou deflapao em agosto de -0,73%, 
estando um pouco acima do esperado.

Segundo a FGV, o IGP-M caiu 0,70% em agosto influenciado pela redufao do ICMS e dos prefos 
na refmaria. Como resultado, o mdice acumula alta de 7,63% no ano e alta de 8,59% em 12 
meses.

Foi divulgado que a arrecadafao federal de julho atingiu mais de R$ 202 bilhoes, sendo o melhor 
resultado para o mes desde o imcio da serie historica, retratando a retomada do mercado de 
trabalho.

0 ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu o fim do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), apos dizer que tal recolhimento desestimula os investimentos em 
produtos, o que consequentemente contribui para a desindustrializagao brasileira.

Houve redu^ao de 1,6% na produpao de petroleo em agosto ao compara-la com o mes anterior e 
reduipao de 2,9% em compara^ao com o mesmo mes de 2021.

Foi divulgado os resultados da produ^ao industrial de julho, a qual apresentou queda de 0,4% 
em comparafao com o mes anterior e esta abaixo do esperado.

0 Comite de Politica Monetaria (Copom), elevou a taxa Selic em 0,5% na reuniao realizada no 
imcio de agosto. Com isso, a taxa acumula 13,75% ao ano.

0 dolar apresentou valoriza^ao em agosto, apos encerra-lo com alta de 0,51%. Entretanto, a 
moeda norte-americana possui queda de 6,71% frente ao real em 2022.

Variagao do dolar em 2022
Cota^ao de fechamento, em RS 

— Dolar comerdal — Dolar turismo (sem IOF)
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Fonte: Valor Pro

Atividade, Emprego e Renda
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De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego recuou para 9,1% no trimestre encerrado em julho, 
sendo o menor mdice da serie desde o trimestre encerrado em dezembro de 2015. Entretanto, a 
falta de emprego ainda atinge 9,9 milhoes de pessoas, sendo o menor m'vel desde o trimestre 
encerrado em Janeiro de 2016.

Evolu^ao da taxa de desemprego no Brasil
Indice no trimestre
Clique nas linhas para visuaiizar outros valores

# indice no trimestre

gi Fonte: IBGE

A populapao ocupada foi de 98,7 milhoes, o maior m'vel da serie historica que foi iniciada em 
2012. Ja o numero de trabalhadores informais corresponde a 39,8% da popula^ao ocupada.

0 rendimento medio real do trabalhador foi 2,9% maior do que o registrado no trimestre 
anterior, sendo o maior terceiro aumento seguido.

Setor Publico

A Secretaria de Comercio Exterior do Ministerio da Economia informou, a balanqa 
comercial brasileira registrou superavit de US$ 4,2 bilboes em agosto. Entretanto, P 
resultado e de queda se comparado com o mes anterior.
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Resultado da balanga comercial em 2022, mes a mes
Em US$ bilhoes, vaiores arredondados
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Fonte: Minist^rio da Ecorvomia

Em agosto, as exporta^oes totalizaram US$ 30,840 bilboes e as importagdes, US$ 26,675 bilboes. 
No acumulado do ano, a balan^a comercial tern saldo positive de US$ 44,1 bilboes.

Tanto as exportafoes, quanto as importances bateram recordes de valor no mes. Quanto as 
exportafoes, o resultado deve-se ao aumento dos embarques. Ja a quantidade de produtos 
comprados subiu 14,9%, alem do aumento dos prenos.

Inflanao

0 Indice Nacional de Prenos ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu 0,36% em agosto na comparanao 
com mes anterior, sendo a segunda deflanao seguida e esta em linha com o esperado pelo 
mercado. Com isso, o indice acumula alta de 4,39% no ano e alta de 8,73% em 12 meses.

A queda foi impulsionada pela redunao nos prenos dos combustfveis, apos redunao da cobranna 
do ICMS. Alem disso, houve redunao dos transportes (-3,37%] e do grupo de comunicanao (- 
1,10%).

Por outro lado, o vestuario apresentou aumento (1,69%), saude e cuidados pessoais tambem 
apresentaram variagao positiva de 1,31%.

p. 16
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IPCA - Inflaqao oficial mes a mes
Variaqao (%) na comparagao com o mes anterior
Clicue nss linhsi para visuaiizar guilds valores

# Variagao
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gi Fonte: IBGE

0 Indice Nacional de Pre^os ao Consumidor (INPC) apresentou queda de 0,31% no mes, com 
destaque na redu9ao de 3,24% no grupo de transportes. Como resultado, 0 Indice acumula alta 
de 4,65% no ano e alta de 8,82% em 12 meses.

INPC-MES AMES
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1.16%
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0.50% .45/1

0.00%

^ ^ S* ,r^ .n>
-0.50% 00 o° ^

n> ,0/ 13m
<5- -n.60%

-1.00% -r-

Conclusao

Conforme exposto acima, observamos que 0 mes de agosto foi positive para 0 Brasil, tendo em 
vista que a bolsa de valores e 0 IPCA apresentaram resultados favoraveis. Com isso, notamos que 
as medidas implementadas pelo governo e Banco Central estao sendo efetivas,
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Ja o setor externo continuou apresentando volatilidade e incertezas para os proximos periodos, 
tendo em vista os resultados de queda de produ^ao industrial e de queda das bolsas.

Os investidores continuam preocupados quanto aos resultados que mostram uma desacelerayao 
do crescimento economico global, ocasionado pela alta inflagao e constantes elevates das taxas 
basicas de juros.

Perspectivas

As perspectivas de novas altas dos juros nos EUA fazem com que muitos investidores 
estrangeiros deixem o Brasil para que obtenham melhores rentabilidades no pais norte- 
americano. Com isso, ha uma maior probabilidade de que a cotafao do dolar se eleve nos 
proximos periodos, alem disso, ha a indicagao de que podera ter uma recessao global.

As perspectivas sao de que as principais economias continuem subindo as taxas basicas de juros 
para conter os avanyos da infla^ao. Ja o Brasil, a expectativa e de que o ciclo de alta da taxa esteja 
proximo do fim.

Para os ultimos meses de 2022, o Brasil passara por grande volatilidade com as eleifoes 
presidenciais se aproximando.

EXPECTATIVAS DE MERCADO
Indices (Mediana Agregado) 2023 2024

IPCA (%) 5,00 3,47

IGP-M (%) 4,004,59

Taxa de CSmbio (R$/US$) 5,20 5,11

11,25Meta Taxa Selic(%a.a.) 8,00

Investimentos Direto no Pais (US$ bilhoes) 65,00 70,00

Divida Liquida do Setor Publico {% do PIB) 58,40 63,23

PIB (% do crescimento) 1.700,54

Balan^a comercial (US$ Bilhoes) 52,7060,00

https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus
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8 ALOCAgAO ESTRATEGICA DOS RECURSOS

j) Na aplicafao dos recursos, os responsaveis pela gestao das aplica^oes dos recursos do 
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; devem observar os 
limites e criterios estabelecidos nesta Polftica de Investimentos, na Resolufao CMN nQ 
4.963/2021 e qualquer outro ato normative relacionado ao tema, emitido pelos orgaos 
fiscalizadores e normatizadores.

A estrategia de aloca^ao dos recursos para os proximos cinco anos, leva em considera^ao nao 
somente o cenario macroeconomico como tambem as especificidades da estrategia definida pelo 
resultado da analise do fluxo de caixa atuarial e as projefdes futuras de deficit e/ou superavit.

Aloca^ao Estrategica para o exerdcio de 2023

Estrategia de Alocagao - Politica de 
Investimento de 2023

Limite da 
Resolugao 

CMN %

Limite
Inferior

Limite
SuperiorEstrategia 

Alvo (%)Segment© Tipo de Ativo
(%) (%)

7° I a - Titulos do Tesouro Nacional 
SELIC 100,00% 0,00% 0.00% 0,00%

7° I b - FI 100% Titulos TN 44,67%100,00% 20,49% 100%

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

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

7° III a-FI RF 20,89% 26,88% 60,00%60,00%Renda Fixa
7° III b - FI de indices RF 60,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7° IV - Renda Fixa de emissao bancaria 20,00% 0,00% 20,00%0,00%
7° V a - FI em Direitos Creditbrios - 
senior 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7° V b - FI Renda Fixa "Ctedito Privado" 5,00% 0,00% 5,00% 5,00%

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

Limite de Renda Fixa 100,00% 41,38% 76,55% 185%.

^6,-0t5%8° I - FI de Agoes 30,00% 0,00% 17,45%

8° II - ETF - Indice de Agoes 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%Renda
Varibvel,

Estruturados
eFIl

10° I - FI Multimercado 10,00% 0,00% 5,00% 10,00%

10° II - FI em Participagoes 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10° III - FI Mercado de Acesso 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11°-FI Imobilicirio 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Limite de Renda Varibvel, Estruturado 
eFIl 30,00% 0,00% 22,45% 30,00%/-:

/Z
Q.QO’y'o9° I - Renda Fixa - Divida Externa 10,00% 0,00% 0,00%

Exterior
9° II - Constituidos no Brasil 10,00% 0,00% 0,00% q,
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9° III - A?6es - BDR Nivel I 10,00% 0,00% 0,00% 10,00%

Limite de Investimentos no Exterior 0,00% 20,00%10,00% 0,00%

Consignado 12° - Empr6stimo Consignado 0,00% 1,00% 0,00%5,00%

Total da Carteira de Investimentos 41,38% 100% 235,00

Aloca^ao Estrategica para os proximos 5 anos

Estrat§gia de AlocagSo - Politica 
de Investimento- Prdximos 5 

anos

Limite da 
Resolugao 

CMN %
Limite Inferior Limite SuperiorSegment© Tipo de Ativo

(%) (%)

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

7° I b - FI 100% Titulos TN 100,00% 20,49% 100%

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

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

60,00%7° III a-FI RF 60,00% 20,89%
Renda Fixa

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

20,00%7° IV - Renda Fixa de emiss§o bancciria 20,00% 0,00%

7° V a - FI em Direitos Creditbrios - senior 5,00% 0,00% 0,00%

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

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

41,38% 185%Limite de Renda Fixa 100,00%

20,00%8° I - FI de Agoes 30,00% 0,00%

8° II - ETF - Indice de Agoes 0,00%30,00% 0,00%
Renda

Varicivel,
Estruturados

eFIl

0,00% 10,00%10° I - FI Multimercado 10,00%

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

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

0,00% 0,00%11°-FI Imobilibrio 5,00%

Limite de Renda Varibvel, Estruturado e 30,00% 0,00% 30,00%Fll

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

10,00%10,00% 0,00%9° II - Constituidos no BrasilExterior

0,00% 10,00%10,00%9° III-Agoes-BDR Nivel I

20,00%10,00% 0,00%Limite de Investimentos no Exterior
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12° - Empr6stimo Consignado 0,00% 0,00%5,00%
Consignado

k] 0 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; considera os limites 
apresentados no resultado do estudo tecnico elaborado atraves das reservas tecnicas 
atuariais e as reservas matematicas projetadas pelo calculo atuarial, o que pode exigir 
maior flexibilidade nos mveis de liquidez da carteira de investimentos. Foram 
observados tambem, a compatibilidade dos ativos investidos com os prazo e taxas das 
obriga^oes presentes e futuras.

l) Para a elaborate e definifao dos limites apresentados foram considerados inclusive as 
analises mercadologicas e as perspectivas, bem como a compatibilidade dos ativos 
investidos atualmente pelo FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - 
FPMU; com os prazos, montantes e taxas das obriga^oes atuariais presentes e futuras.

SEGMENTO DE RENDA FIXA

m) Obedecendo os limites permitidos no segment© de renda fixa pela Resolu^ao CMN n° 
4.963/2021, o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; propoe- 
se adotar o limite de maximo de 92,92% (noventa e dois virgula noventa e dois 
por cento) dos investimentos.

A negocia^ao de tftulos publicos no mercado secundario (compra/venda de titulos publicos) 
obedecera ao disposto no Art. 1-, inciso I, alinea "a" da Resolufao CMN n° 4.963/2021, onde 
deverao estar registrados no Sistema Especial de Liquidafao e de Custodia (SELIC).

A comercializafao dos Tftulos Publicos e demais Ativos Financeiros, deverao acontecer atraves 
de plataformas eletronicas administradas por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil ou pela Comissao de Valores Mobiliarios, nas suas respectivas areas de 
competencia, admitindo-se, ainda, aquisifao em ofertas publicas do Tesouro Nacional por 
intermedio das instituifoes regularmente habilitadas.

a) Na aquisi^ao dos Tftulos Publicos Federais contabilizados pelos respectivos custos de 
aquisifao, acrescidos dos rendimentos auferidos, o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 
DE UMUARAMA - FPMU; devera cumprir cumulativamente as exigencias da Portaria n° 
1.467, de 02 de junho de 2022 sendo elas:

b) Seja observada a sua compatibilidade com os prazos e taxas das obrigagoes present! 
futuras do RPPS;

C) Sejam classificados separadamente dos ativos para negociafao, ou 
adquiridos com o proposito de serem negociados, independentemente do r 
da data da aquisifao; //

£raqueles
decorrer

W

D) Seja comprovada a intenfao e capacidade fmanceira do RPPS de maqt 
o vencimento; e

em carteira ate
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E) Sejam atendidas as normas de atuaria e de contabilidade aplicaveis aos RPPS, inclusive no 
que se refere a obrigatoriedade de divulga^ao das informagoes relativas aos tftulos 
adquiridos, ao impacto nos resultados e aos requisites e procedimentos, na hipotese de 
alteragao da forma de precificafao dos tftulos de emissao do Tesouro Nacional.

9 SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL, INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS E 
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS

Em relafao aos segmentos de renda variavel, investimentos estruturados e fundos de 
investimentos imobiliarios, a Resolu^ao CMN n- 4.963/2021 estabelece que o limite legal dos 
recursos alocados nos segmentos, nao poderao exceder cumulativamente ao limite de 30 % 
(trinta por cento ) da totalidade dos recursos em moeda corrente.

A) Neste sentido, o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; 
propoe adotar como limite maximo o percentual de 30%(trinta por cento ) da 
totalidade dos recursos.

Sao considerados como investimentos estruturados segundo Resolu^ao CMN n° 4.963/2021, os 
fundos de investimento classificados como multimercado, os fundos de investimento em 
participates - FIPs e os fundos de investimento classificados como "Afoes - Mercado de Acesso”.

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

No segmento classificado como "Investimentos no Exterior", a Resolufao CMN ng 4.963/2021 
estabelece que o limite legal dos recursos alocados nao podera exceder cumulativamente ao 
limite de 10% (dez por cento) da totalidade dos recursos em moeda corrente.

A)Neste sentido, o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; propoe 
adotar como limite maximo o percentual de 10% (dez por cento ) da totalidade dos 
recursos.

Deverao ser considerados apenas os fundos de investimentos constitufdos no exterior que 
possuam historico de 12 (doze) meses, que seus gestores estejam em atividade ha mais de 5 
(cinco) anos e administrem o montante de recursos de terceiros equivalente a US$ 5 bilboes de 
dolares na data do aporte.

9.1.1 EMPRESTIMO CONSIGNADO

Para o segmento de emprestimos a segurados em atividade, aposentados e pensionistas, na 
modalidade consignados, a Resolufao CMN nQ 4.963/2021 estabelece que o limite legal de 5% 
(cinco por cento) da totalidade dos recursos em moeda corrente.

a) Devido a complexidade na constru^ao e ado^ao de parametros especfficos de governance 
para o processo de implantacpao da modalidade, o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 
DE UMUARAMA - FPMU; propoe adotar, neste momento, como limite o percentual de 5% 
(cinco por cento) da totalidade dos recursos.

B) Os parametros de rentabilidade perseguidos para a carteira de emprestimos 
consignados buscaram compatibilidade com o perfil das obrigafoes do FUNDO DE 
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; tendo em vista a necessidade de 
busca e manutencao do equilibrio fmanceiro e atuarial.
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C] No processo de implanta^ao da modalidade, nao serao considerados desenquadramentos 
os limites aqui definidos, tendo o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - 
FPMU; prazo de 60 (sessenta) dias para revisao e adequagao da sua Poh'tica de 
Investimentos em atendimento aos novos parametros, especificamente o Art. 12, § 11 da 
Resolu^ao CMN 4.963/2021.

Carteira de emprestimo consignado

Montante em aplicagao [R$): 5% ou 10% do PL
Prestagoes (R$}: 30% da Folha
Prazo: 96 meses (igual INSS)

0 procedimento sera realizado por meio de um software com o objetivo de interligar o sistema 
de gestao de folhas de pagamento de seus servidores e eventuais aposentados e pensionistas, 
operacionalizando os emprestimos concedidos.

9.1.2 LIMITES GERAIS

A) No acompanhamento dos limites gerais da carteira de investimentos do FUNDO DE 
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU, em atendimento aos limites aqui 
estabelecidos e da Resolugao CMN n° 4.963/2021, serao consolidadas as posigoes das 
aplicagoes dos recursos realizados direta e indiretamente por meio de fundos de 
investimentos e fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos.

0s limites utilizados para investimentos em titulos e valores mobiliarios de emissao ou 
coobrigagao de uma mesma pessoa jun'dica serao os mesmos dispostos na Resolugao CMN n° 
4.963/2021.

A] 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 - 
FPMU; limitado a 20% de exposigao, com excegao dada aos fundos de investimentos 
enquadrados no Art. 7g, inciso 1, alinea "b" da Resolugao CMN nQ 4.963/2021.

B) A exposigao do total das aplicagoes dos recursos do FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; no patrimonio liquido de um mesmo fundo de 
investimento limitar-se-ao em 15% (quinze por cento). Para os fundos de investimentos 
classificados como FIDC - Fundos de Investimentos em Direitos Creditorios, Credito Privado 
e FI de Infraestrutura, a exposigao no patrimonio liquido de em um mesmo fundo de 
investimento limitar-se-ao a 5% (cinco por cento). /

C) Para os fundos de investimentos classificados como FIDC - Fundos de Investing 
Direitos Creditorios, que fazem parte da carteira de investimentos do FUNDO DE

20/1/5, o 
.1 de

s em

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; a partir de l9 de janei 
limite estabelecido no paragrafo anterior, devera ser calculado em proporgao ao b 
cotas da classe senior e nao do total de cotas do fundo de investimento. /

D)0 total das aplicagoes dos recursos do FUNDO DE PREVIDENCIA/MUNICIPAL DE 
UMUARAMA - FPMU; em fundos de investimento nao pode exceder a 5%tcincO por cento)
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do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras 
ligadas ao seu respective grupo economico.

Na obtenfao da Certificafao Institucional Pro-Gestao, os limites definidos nesta Politica de 
Investimentos serao elevados gradativamente de acordo com o mvel conquistado em 
consonancia com o disposto no art. 7Q, § 7Q, art. 8Q, § 3Q e art. 10Q, § 2Q da Resolufao CMN 
n-4.963/2021.

Em eventual desenquadramento dos limites aqui definidos, o Comite de Investimentos 
juntamente com o Gestor dos Recursos, deverao se ater as Polfticas de Contingencia definidas 
nesta Politica de Investimentos.

9.1.3 DEMAIS ENQUADRAMENTOS

A) 0 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; considera todos os 
limites estipulados nesta Politica de Investimentos e na Resolu^ao CMN n° 4.963/2021, 
destacando especificamente:

B) Poderao ser mantidas em carteira de investimentos, por ate 180 (cento e oitenta) dias, as 
aplica^oes que passem a ficar desenquadradas em relafao a esta Politica de Investimentos e 
a Resolu^ao CMN nQ 4.963/2021, desde que seja comprovado que o desenquadramento foi 
decorrente de situagoes involuntarias, para as quais nao tenha dado causa, e que o seu 
desinvestimento ocasionaria, comparativamente a sua manutengao, maiores riscos para o 
atendimento aos princlpios seguranga, rentabilidade, solvencia, liquidez, motivagao, 
adequafao a natureza de suas obriga?6es e transparencia;

C) Poderao ainda ser mantidas em carteira de investimentos, ate seu respective 
encerramento, os fundos de investimentos que apresentem prazos para vencimento, resgate, 
carencia ou conversao de cotas superior a 180 (cento e oitenta] dias, estando o FUNDO DE 
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; obrigado a demonstrar a ado^ao de 
medidas de melhoria da governanfa e do controle de riscos na gestao dos recursos.

Serao entendidos como situates involuntarias:

1. Entrada em vigor de altera^oes da Resolugao vigente;

2. Resgate de cotas de fundos de investimento por um outro cotista, nos quais o FUNDO DE 
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; nao efetue novos aportes;

3. Valoriza^ao ou desvaloriza^ao dos demais ativos financeiros e fundos de investimentos 
que incorporam a carteira de investimentos do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 
UMUARAMA - FPMU;

4. Reorganiza^ao da estrutura do fundo de investimento em decorrencia de incorpora^ao, 
fusao, cisao e transformagao ou de outras deliberagoes da assembleia geral de cotistas, apos 
as aplicagoes realizadas pelo FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - 
FPMU;
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5 .Ocorrencia de eventos de riscos que prejudiquem a formafao das reservas e a evolu^ao do 
patrimonio do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; ou quando 
decorrentes de revisao do piano de custeio e da segregagao da massa;

6.Aplica9des efetuadas na aquisipao de cotas de fundo de investimento destinado 
exclusivamente a investidores qualificados ou profissionais, caso o FUNDO DE 
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; deixe de atender aos criterios 
estabelecidos para essa categorizafao em regulamentafao esperifica, com excepao do 
exposto na Nota Tecnica SEI n2 457/2022/MTP; e

7.Aplicaf6es efetuadas em fundos de investimentos ou ativos flnanceiros que deixarem de 
observar os requisites e condifdes previstos na Resolu^ao CMN n2 4.963/2021.

8. Se os direitos, titulos e valores mobiliarios que compoem as carteiras dos fundos de 
investimentos e os seus emissores deixarem de ser considerados como de risco de credito, 
apos as aplica^oes realizadas pela unidade gestora.

Complementarmente ao processo de Credenciamento, somente serao considerados aptos ou 
enquadrados a receberem recursos do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 
UMUARAMA - FPMU; os fundos de investimento que possuam por prestadores de services 
de gestao e administrafao de recursos, as Instituifoes Financeiras que atendem 
cumulativamente as conduces:

a] 0 administrador ou gestor dos recursos seja institui^ao autorizada a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil, obrigada a instituir comite de auditoria e comite de riscos nos 
termos da regulamentafao do Conselho Monetario Nacional;

b) 0 administrador do fundo de investimento detenha, no maximo, 50% dos recursos sob 
sua administrafao oriundos Regimes Proprios de Previdencia Social e

c) 0 gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de previo 
credenciamento e que seja considerado pelos responsaveis pela gestao dos recursos do 
FUNDO DE PREVIDENCIA DE UMUARAMA - FPMU como de boa qualidade de gestao e 
ambiente de controle de investimento.

n) Em atendimento aos requisites dispostos, deverao ser observados apenas quando da 
aplica^ao dos recursos, podendo os fundos de investimentos nao enquadrados nos 
termos acima, permanecer na carteira de investimentos do FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; ate seu respective resgate ou vencimento.

o) Na obten^ao da Certificapao Institucional Pro-Gestao, nao serao considerados 
desenquadramentos os limites aqui definidos, tendo o FUN 
MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; prazo de 60 (sessenta)^! 
adequafao da sua Politica de Investimentos em atendimento ao

DE PREVIDENCIA
para revi: 

ovosdiinites. /

9.1.4 VEDA^OES

p) 0 Gestor dos Recursos e o Comite de Investimento /do FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; deverao seguir as veda^oes estabelecidas na 
Resolufao CMN n° 4.963/2021, ficando adicionalmente vedada a aquisifao de:
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• Operates compromissadas lastreadas em tftulos publicos e
• Aquisi^ao de qualquer ativo final com alto risco de credito.

10 CONTROLE DE RISCO

Diante da metodologia e os criterios a serem adotados ao analisar os riscos dos investimentos, 
assim como as diretrizes para seu controle e monitoramento, e necessario observar a avalia<pao 
dos riscos de credito, mercado, liquidez, operacional, legal, sistemico e outros especfficos a cada 
operafao e tolerancia do RPPS a esses riscos mencionados, conforme exposto no Art. 101, da 
Portaria 1.467/22.

q) As aplicafdes financeiras estao sujeitas a incidencia de fatores de risco que podem afetar 
adversamente o seu retorno, e consequentemente, fica o FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; obrigado 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 aplica^oes 
financeiras dispomveis no mercado fmanceiro; corresponde a incerteza em relafao 
ao resultado de urn investimento financeiro ou de uma carteira de investimento, em 
decorrencia de mudanfas futuras nas conduces de mercado. E o risco de variances, 
oscilafdes nas taxas e pre^os de mercado, tais como taxa de juros, prefos de afoes e 
outros indices. E ligado as oscila^oes do mercado financeiro.

Risco de Credito - tambem conhecido como risco institucional ou de contraparte, e 
aquele em que ha a possibilidade de o retorno de investimento nao ser honrado pela 
institui^ao que emitiu determinado tftulo, na data e nas condifdes negociadas e 
contratadas;

Risco de Liquidez - surge da dificuldade em se conseguir encontrar compradores 
potenciais de um determinado ativo no momento e no prefo desejado. Ocorre 
quando um ativo esta com baixo volume de negocios e apresenta grandes diferen^as 
entre o prefo que o comprador esta disposto a pagar (oferta de compra) e aquele 
que o vendedor gostaria de vender (oferta de venda). Quando e necessario vender 
algum ativo num mercado iliquido, tende a ser dificil conseguir realizar a venda sem 
sacrificar o pre^o do ativo negociado.

10.1.1 CONTROLE DO RISCO DE MERCADO

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

S Modelo parametrico;
Intervalo de confianfa 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 e o Gestor dos Recursos deverao observar as 
referencias abaixo estabelecidas e realizar reavalia^ao destes ativos sempre que as referencias 
pre-estabelecidas forem ultrapassadas.

Segmento de Renda Fixa: 1,99% do valor alocado neste segmento;
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Segmento de Renda Variavel e Estruturados: 14,04% do valor alocado neste segmento e 
S Segmento de Investimento no Exterior 21,71% do valor alocado nesse segmento

Como instrumento adicional de controle, o FUNDO DE PREVIDENCIA DE UMUARAMA - FPMU 
devera monitorar a rentabilidade do fundo de investimento em janelas temporais (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, que decidira pela manuten^ao, ou nao, dos investimentos.

10.1.2 CONTROLE DO RISCO DE CREDITO

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

AGENCIA CLASSIFICADOREA DE RISCO RATING MINIMO
BBB+ (perspectiva estavelj 
Baal (perspectiva estavelj 
BBB+ (perspectiva estavelj 

A (perspectiva estavelj 
A (perspectiva estavelj 
A (perspectiva estavelj

STANDARD & POOR'S 
MOODY'S

—MHlilliii|liihi MM
AUSTIN RATING 

LF RATING 
LIBERUM RATING

As agencias 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 m'vel 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.

10.1.3 CONTROLE DO RISCO DELIQUIDEZ

s) Nas aplicapoes em ativos financeiros que tern seu prazo de liquidez superior a 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias, a aprova^ao de alocapao dos recursos devera ser 
precedida de atestado de compatibilidade que comprove a analise de evidenciafao 
quanto a capacidade do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - 
FPMU; em arcar com o fluxo de despesas necessarias ao cumprimento de suas 
obrigafdes atuariais, ate a data da disponibilizafao dos recursos investidos.

Entende-se como atestado de compatibilidade que comprova a analise de evidencia^ao quanto a 
capacidade em arcar com o fluxo de despesas necessarias ao cumprimento de suas obrigafdes 
atuariais, ate a data da disponibiliza?ao dos recursos investidos, o estudo de ALM - As^ef 
Liability Management. / /

10.1.4 CREDITO CONSIGNADO

Para cobertura aos riscos diante do processo de concessao e gestao 'dos creditos relatives ads 
emprestimos consignados, a unidade gestora vai adotar os seguintes criterios seguindo os 
parametros da Portaria 1.467/22 Anexo VIII, Segao III, Art. 13:
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a] Constituifao de fundos garantidores e/ou oscilafao de riscos;
b) E/ou Contratafao de seguros regulamentados pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados CNSP e autorizados Superintendencia de Seguros Privados pela Susep.

11 ALM - ASSET LIABILITY MANAGEMENT
As aplica^oes dos recursos e sua continuidade deverao observar a compatibilidade dos 
ativos investidos com os prazos, montantes e taxas das obriga^oes atuariais presentes e 
futuras do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; com o 
objetivo de manter o equili'brio economico-fmanceiro entre ativos e passives.

t)

u) Para garantir a compatibilidade, os responsaveis pelo de FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; devem manter os procedimentos e controles 
internes formalizados para a gestao do risco de liquidez das aplicafoes de forma que os 
recursos estejam disponiveis na data do pagamento dos beneffeios e demais ©brigades 
do Regime. Deverao inclusive realizar o acompanhamento dos fluxos de pagamentos dos 
ativos, assegurando o cumprimento dos prazos e dos montantes das obrigafoes do 
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU;

Para se fazer cumprir as obrigatoriedades descritas acima, o FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU buscara a adofao da ferramenta de gestao conhecida 
como estudo de ALM - Asset Liability Management.

0 estudo compreende a forma pormenorizadamente da liquidez da carteira de investimentos 
honrar os compromissos presentes e futures, proporcionado ao FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU a busca pela otimiza^ao da carteira de investimentos, 
apresentando a melhor trajetoria para o cumprimento da meta de rentabilidade, resguardando o 
melhor resultado fmanceiro possfvel tambem no longo prazo.

0 estudo de ALM - Asset Liability Management devera ser providenciado no mmimo uma vez ao 
ano, apos o fechamento da Avalia^ao Atuarial, sendo necessario seu acompanhamento periodico, 
com emissao de Relatorios de Acompanhamento que proporcionara as atualizafdes de sens 
resultados em uma linha temporal nao superior a um semestre.

Sua obrigatoriedade encontra-se prevista na Resolu^ao CMN nQ 4.963/2021, art. 62, § 1Q; e art. 
102Q alinea "c" da Portaria nQ 1.467/2022.

em

11.1 Equilibrio Econoxnico e Financeiro

Em atendimento ao Artigo 64 §12 e §22 da Portaria 1.467/2022, o RPPS adotara medidas para 
honrar os compromissos estabelecidos no piano de custeio e/ou segregafao de massa, alem da 
adequagao do piano de custeio sobre a capacidade orfamentaria e fmanceira.

Para isso sera implementado um estudo para avaliar o equilibrio economico e financeiro 
(conforme exposto no Anexo VI da Portaria 1.467/22). Ademais o RPPS tera um 
acompanhamento das informa^oes referente aos seus demonstratives, devendo ser 
encaminhada aos orgaos de controle interne e externo com o objetivo de subsidiar a analise de 
capacidade orfamentaria, financeira e fiscal, visando honrar com as obrigafoes presentes e 
futuras do RPPS.
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12 POLITICA DE TRANSPARENCIA
Conforme a Portaria n9 1.467/2022, as informafoes contidas nessa Polftica de Investimentos e 
em suas possi'veis revisoes deverao ser disponibilizadas aos interessados, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados de sua aprovagao, observados os criterios estabelecidos atraves dos atos 
normativos vigentes.

A vista da exigencia contida no art. 49, incisos I, II, III, IV e V, paragrafo primeiro e segundo e 
ainda, art. 5Q da Resolufao CMN ng 4.963/2021, a Polltica de Investimentos devera ser 
disponibilizada no site do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU, 
Diario Oficial do Municipio ou em local de facil acesso e visualizagao, sem prejuizo de outros 
canais oficiais de comunicafao.

Todos e demais documentos correspondentes a analise, avalia^ao, gerenciamento, 
assessoramento e decisao, deverao ser disponibilizados via Portal de Transparencia de propria 
autoria ou na melhor qualidade de disponibiliza^ao aos interessados.

13 CREDENCIAMENTO
Seguindo a Portaria n9 1.467/2022 que determina que antes da realizafao de qualquer novo 
aporte, o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU, na figura de seu 
Comite de Investimentos, devera assegurar que as Instituigoes Financeiras escolhidas para 
receber as aplica^oes dos recursos tenham sido objeto de previo credenciamento.

Complementarmente, a propria Resolu^ao CMN n9 4.963/2021 em seu Art. I9, §19, inciso VI e 
§39, determina que as Instituiyoes Financeiras escolhidas para receber as aplicagoes dos 
recursos deverao passar pelo previo credenciamento. Adiciona ainda o acompanhamento e a 
avaliafao do gestor e do administrador dos fundos de investimento.

Considerando todas as exigencias, o FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - 
FPMU, atraves de seu Edital de Credenciamento, devera atestar o cumprimento integral de todos 
os requisitos mmimos de credenciamento, inclusive:

a) atos de registro ou autoriza^ao na forma do §19 e inexistencia de suspensao ou 
inabilita^ao pelo Banco Central do Brasil ou Comissao de Valores Mobiliarios ou orgao 
competente;

b) observancia de elevado padrao etico de conduta nas operafoes realizadas no mercado 
financeiro e ausencia de restriyoes que, a criterio do Banco Central do Brasil, da 
Comissao de Valores Mobiliarios ou de outros orgaos competentes desaconselhem um 
relacionamento seguro

c] analise do historico de sua atuafao e de seus principais controladon

d) experiencia minima de 5 anos dos profissionais diretamente relaclonados a ges; 
ativos de terceiros; e / /~^7] / ,

e) analise quanto ao volume de recursos sob sua gestao e administfagao, benyromo quanto 
a qualificafao do corpo tecnico e segrega^ao de atividades. / / * ^

4
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Devera ser realizado o credenciamento das corretoras ou distribuidoras de tftulos e valores 
mobiliarios que tenham rela^ao com operates diretas com tftulo de emissao do Tesouro 
Nacional que forem registradas no Sistema Especial de Liquidafao e Custodia - SELIC.

A conclusao da analise das informafoes e da verificagao dos requisites estabelecidos para o 
credenciamento, devera ser registrada em um Termo de Credenciamento, este que devera 
observar os seguintes requisites:

a) Estar embasado nos formularies de diligencia previstos em codigos de autorregulafao 
relatives a administrafao de recursos de terceiros, disponibilizados por entidade 
representativa dos participantes do mercado fmanceiro e de capitals que possua 
convenio com a CVM para aproveitamento de autorregula^ao na industria de fundos de 
investimento;

b) Ser atualizado a cada 24 (vinte e quatro) meses.
c) Contemplar, em caso de fundos de investimentos, o administrador, o gestor e o 

distribuidor do fundo; e
Ser instrmdo, com os documentos previstos na instru^ao de preenchimento do modelo 
disponibilizado na pagina da Previdencia Social, dispomvel na internet.

Em aspectos mais abrangentes, no processo de selefao dos gestores e administradores, deverao 
ser considerados os aspectos qualitativos e quantitativos, tendo como parametro de analise o 
mfnimo:

Tradi^ao e Credibilidade da Institui^ao - envolvendo volume de recursos 
administrados e geridos, no Brasil e no exterior, capacita^ao profissional dos 
agentes envolvidos na administra^ao e gestao de investimentos do fundo, que 
incluem formafao academica continuada, certificafoes, reconhecimento publico etc., 
tempo de atua?ao e maturidade desses agentes na atividade, regularidade da 
manutengao da equipe, com base na rotatividade dos profissionais e na 
tempestividade na reposifao, alem de outras informafoes relacionadas com a 
administrafao e gestao de investimentos que permitam identificar a cultura 
fiduciaria da instituifao e seu compromisso com principios de responsabilidade nos 
investimentos e de governan^a;

Gestao do Risco - envolvendo qualidade e consistencia dos processes de 
administrafao e gestao, em especial aos riscos de credito - quando aplicavel - 
liquidez, mercado, legal e operacional, efetividade dos controles internes, 
envolvendo, ainda, o uso de ferramentas, softwares e consultorias especializadas, 
regularidade na presta^ao de informafoes, atuafao da area de "compliance”, 
capacita^ao profissional dos agentes envolvidos na administrafao e gestao de risco 
do fundo, que incluem formafao academica continuada, certifica^oes, 
reconhecimento publico etc., tempo de atua^ao e maturidade desses agentes na 
atividade, regularidade da manuten^ao da equipe de risco, com base na rotatividade 
dos profissionais e na tempestividade na reposi^ao, alem de outras informafoes 
relacionadas com a administrafao e gestao do risco;

Avalia^ao de aderencia dos Fundos aos indicadores de desempenho 
(Benchmark) e riscos - envolvendo a correla^ao da rentabilidade com sens 
objetivos e a consistencia na entrega de resultados no periodo mfnimo de dois anos 
anteriores ao credenciamento.

p. 30



CREDITO 
& MERCADO POLITICA DE INVESTIMENTOS 2023

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 aplicaveis aos Regimes Proprios de Previdencia Social.

No que tange ao distribuidor, instituigao integrante do sistema de distribuigao ou agente 
autonomo de investimento, sua analise e registro recaira sobre o contrato para distribuifao e 
media^ao do produto ofertado e sua regularidade com a Comissao de Valores Mobiliarios - CVM.

13.1.1 PROCESSO DE EXECU^AO

0 credenciamento se dara por meio eletronico, atraves do sistema eletronico utilizado pelo 
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU, no ambito de controle, 
inclusive no gerenciamento dos documentos e certidoes requisitadas.

Fica defmido adicionalmente como medida de seguran^a e como criterio documental para 
credenciamento, o relatorio Due Diligence da ANBIMA entendidos como "Se^ao UM, DOIS e 
TRES”.

Encontra-se qualificado a participar do process© seletivo qualquer Institute Financeira 
administradora e/ou gestora de recursos financeiros dos fundos de investimentos em que 
figurarem instituipoes autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigadas a instituir 
comite de auditoria e comite de riscos, nos termos das Resolufdes CMN n° 3.198/2004 e n° 
4.557/2017, respectivamente. As demais institutes que nao cumprem tais requisites, podem 
ser credenciadas normalmente, entretanto para tal institute estar apta ao aporte do RPPS deve 
ter ao menos urn dos prestadores de servifo devidamente enquadrado.

Os demais parametros para o credenciamento foram adotados no processo de implantafao das 
regras, procedimentos e controles internes do FUNDO DE PREVIDENCIA DE UMUARAMA - 
FPMU que visam garantir o cumprimento de suas obriga^oes, respeitando a Politica de 
Investimentos estabelecida, observados os segmentos, limites e demais requisites previstos 
estabelecidos e os parametros estabelecidos nas normas gerais de organizafao e funcionamento 
dos Regimes Proprios de Previdencia Social, em regulamenta^ao da Secretaria de Previdencia.

13.1.2 VALIDADE

As analises dos quesitos verificados nos processes de credenciamento, deverao ser atualizados a 
cada 24 (vinte e quatro) meses ou sempre que houver a necessidade.

14 PRECIFICAgAO DE ATIVOS

Os prinefpios e criterios de precificafao para os ativos e os fundos db ipvesti/nentos que compoe 
ou que virao a compor a carteira de investimentos do FUNDO i/e/P'REVJDE^CIA MUNICIPAL

rca^ad a njercadoDE UMUARAMA - FPMU, deverao seguir o criterio de precifiqjd* 
(MaM). (

Conforme dispoe o artigo 143 da Portaria 1.467/2022, deverao ser observados os/principios e 
normas de contabilidade aplicaveis ao setor publico paramo registro de valores'aa carteira de 
investimentos do Regime Proprio de Previdencia Social, tendo como base metodologias, criterios 
e fontes de referencia para a precificagao dos ativos como sao estabelecidos na politica de 
investimentos, conforme as normas da CVM, Banco do Brasil e, tambem, pelos parametros 
reconhecidos pelo mercado fmanceiro.
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Alem disso, conforme disposto no art. 145 da Portaria 1.467/2022, os ativos fmanceiros que 
integrarem a carteira do RPPS poderao ser classificados da seguinte forma:

a) Dispomveis para negociafao futura ou para venda imediata; oil

b) Mantidas ate o vencimento.

Caso seja realizada uma reclassificafao dos ativos da categoria e mantidos ate o vencimento para 
a categoria de ativos dispomveis para negocia^ao, como explica a Portaria 1.467/2022 no anexo 
VIII.

Poderao ser contabilizados pelos respectivos custos de aquisifao acrescidos dos rendimentos 
auferidos os Titulos Publicos Federais, desde que se cumpram cumulativamente as devidas 
exigencias da Portaria n°1.467, de 02 de junho de 2022 ja descritos anteriormente.

METODOLOGIA

14.1.1 MARCAgOES

O processo de marca^ao a mercado consiste em atribuir um pre^o justo a um determinado 
ativo ou derivative, seja pelo pre^o de mercado, caso haja liquidez, ou seja, na ausencia desta, 
pela melhor estimativa que o prefo do ativo teria em uma eventual negociafao.

O processo de marca^ao na curva consiste na contabilizagao do valor de compra de um 
determinado tftulo, acrescido da varia?ao da taxa de juros, desde que a emissao do papel seja 
carregada ate o seu respective vencimento. 0 valor sera atualizado diariamente, sem considerar 
a oscila^oes de prefo auferidas no mercado.

CRITERIOS DE PRECIFICAgAO

14.1.2 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS

Sao ativos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional, que representam uma forma de 
financiar a dfvida publica e permitem que os investidores emprestem dinheiro para o governo, 
recebendo em troca uma determinada rentabilidade. Possuem diversas caractensticas como: 
liquidez diaria, baixo custo, baixfssimo 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 
prefo unitario do titulo publico.

14.1.2.1 Mareat;ao a Mercado
Atraves do pre^o 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 investimentos. Abaixo segue formula:

Vni — PU/\tuai * Qttitulo

Onde:
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Vm = valor de mercado
PUatuai = pre^o unitario atual
Qttituios = quantidade de tftulos em posso do regime

14.1.22 Marcapao na Curva
Como a precificafao na curva e dada pela apropria^ao natural de juros ate a data de vencimento 
do tftulo, as formulas 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 
aplicafao e resgata o valor de face (valor investido somado a rentabilidade) na data de 
vencimento do tftulo.

E um tftulo pos-fixado cujo rendimento se da por uma taxa definida mais a variafao da taxa do 
Indice Nacional de Prefo ao Consumidor Amplo em um determinado perfodo.

0 Valor Nominal Atualizado e calculado atraves do VNA na data de compra do tftulo e da 
proje^ao do IPCA para a data de liquida^ao, seguindo a equagao:

1/252
VNA — VNArfatu de compra * (l + IPCApfQjQtado)

Onde:

VNA = Valor Nominal Atualizado
VNAdatadecompra = Valor Nominal Atualizado na data da compra 
IPCApr0je[ado = Inflagao projetada para o final do exercfcio

0 rendimento da aplicafao 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 SEL1C - LFT

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

0 valor projetado a ser pago pelo tftulo, e o valor na data base, corrigido pela taxa acumulada da 
SELIC ate o dia de compra, mais uma corre^ao da taxa SELIC meta para dia da liquida^ao do 
tftulo. Sendo seu calculo:

* (1 + SELICmeta)1^/'VNA = VNAdatade compra

Onde:

VNA = Valor Nominal Atualizado
VNAdatadecompra = Valor Nominal Atualizado na data da compra 
SELIC = Infla^ao atualizadameta

Tesouro Prefixado - LTN
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A LIN e um tftulo prefixado, ou seja, sua rentabilidade e definida no memento da compra, que 
nao faz pagamentos semestrais. A rentabilidade e calculada pela diferen^a entre o pre^o de 
compra do titulo e sen valor nominal no vencimento, R$ 1.000,00.

A partir da diferen^a entre o pre^o de compra e o de venda, e possfvel determinar a taxa de 
rendimento. Essa taxa pode ser calculada de duas formas:

Valor de Venda
Taxa Efetiva no Periodo = -1 *100Valor de Compra

Onde:

Taxa Efetiva no Periodo = Taxa negociada no momento da compra 
Valor de Venda = Valor de negociafao do Tftulo Publico na data final 
Valor de Compra = Valor de negociafao do Tftulo na aquisifao

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

252
Valor de Venda \dias uteis no periodoTaxa Efetiva no Periodo = ^ - 1 * 100Valor de Compra

Onde:

Taxa Efetiva no Periodo = Taxa negociada no momento da compra 
Valor de Venda = Valor de negocia^ao do Tftulo Publico na data final 
Valor de Compra = Valor de negociafao do Tftulo na aquisifao

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais - NTN-F

Na NTN-F ocorre uma situafao semelhante a NTN-B, com pagamentos semestrais de juros so 
que com a taxa pre-fixada e pagamento do ultimo cupom ocorre no vencimento do tftulo, 
juntamente com o resgate do valor de face.

A rentabilidade do Tesouro Pre-fixado com Juros Semestrais pode ser calculada segundo a 
equapao:

(1,10)0'5 - 1 1Pre^o = 1.000 * + 1.000 *DUn DUn
(1 + TIP) 252

Em que DUn e o numero de dias uteis do periodo e TIR e a rentabilidade anual do tftulo. 

Tesouro IGPM com Juros Semestrais - NTN-C

(1 + TIR) 252i=l

A NTN-C tern funcionamento parecido com NTN-B, com a diferenfa no indexador, pois utiliza o 
1GP-M ao inves de IPCA. Atualmente, as NTN-C nao sao ofertadas no Tesouro Direto sendo 
apenas recomprado pelo Tesouro Nacional.

0 VNA desse tftulo pode ser calculado pela equagao:

— VNAdata.de compra * (l + ^P^projetado)N1/N2
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Onde N1 representa o numero de dias corridos entre data de liquida^ao e primeiro do mes atual 
e N2 sendo o numero de dias corridos entre o dia primeiro do mes seguinte e o primeiro mes 
atual.

Como metodologia final de apura^ao para os Titulos Publicos que apresentam o valor nominal 
atualizado, finaliza-se a apura^ao nos seguintes passes:

(i) identificagao da cota^ao:

100
Cota^ao = DU

(1 + Taxd)252

Onde:

Cotagao = e o valor unitario apresentado em um dia
Taxa = taxa de negociafao ou compra o Tftulo Publico Federal

[ii] identificagao do prefo atual:

Cota^ao'
Pre^o = VNA * 100

Onde:

Prego = valor unitario do Tftulo Publico Federal
VNA = Valor Nominal Atualizado
Cota^ao = e o valor unitario apresentado em um dia

14.1.3 FUNDOS DE INVESTIMENTOS

A Instrugao CVM 555 dispoe sobre a constitui^ao, a administrafao, o funcionamento e a 
divulga^ao de informafdes dos fundos de investimento.

0 investimento em um fundo de investimento, portanto, confere domfnio direto sobre fra^ao 
ideal do patrimonio dado que cada cotista possui propriedade proporcional dos ativos inerentes 
a composifao de cada fundo, sendo inteiramente responsavel pelo onus ou bonus dessa 
propriedade.

Atraves de divulga^ao publica e oficial, calcula-se o retorno do fundo de investimentos auferindo 
o rendimento do perfodo, multiplicado pelo valor atual. Abaixo segue formula:

retorno = (1 + Santerior) * Rendfundo

Onde:

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

: saldo inicial do investimento 
Rendfundo : rendimento do fundo de investimento em um .d£terminado(4>erp5do (em 
percentual] L/

S anterior

Para auferir o valor aportado no fundo de investimento quanto a sua posi^ao em rela^ao 
quantidade de cotas, calcula-se:
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^atual ~ ^cota * Qtcotas

Onde:

Vatuai '■ va!or atual do investimento 
Vcota ■ valor da cota no dia
Qtcotas '• quantidade de cotas adquiridas mediante aporte no fundo de 
investimento

Em caso de fundos de investimento imobiliarios (FII), onde consta ao menos uma negociagao de 
compra e venda no mercado secundario atraves de seu ticker; esse sera calculado atraves do 
valor de mercado divulgado no site do B3, caso contrario sera calculado a valor de cota, atraves 
de divulgado no site da Comissao de Valores Mobiliarios - CVM.

14.1.4 TITULOS PRIVADOS

Titulos privados sao titulos emitidos por empresas privadas visando a captafao de recursos.

As operates compromissadas lastreadas em titulos publicos sao operates de compra (venda) 
com compromisso de revenda (recompra). Na partida da operafao sao defmidas a taxa de 
remunerate e a data de vencimento da operate. Para as operates compromissadas 
liquidez diaria, 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 operate. Para as operates 
compromissadas negociadas com liquidez diaria, a marcato a mercado sera realizada com base 
na taxa de revenda/recompra na data.

sem

Os certificados de deposito bancario (CDBs) sao instrumentos de captagao de recursos utilizados 
por instituites financeiras, os quais pagam ao aplicador, ao final do prazo contratado, a 
remunerate prevista, que em geral e flutuante ou pre-fixada, podendo ser emitidos e 
registrados na CETIP.

Os CDBs pre-fixados sao titulos negociados com agio/desagio em relate a curva de juros em 
reais. A marcato do CDB e realizada descontando o seu valor future pela taxa pre-fixada de 
mercado acrescida do spread definido de acordo com as bandas de taxas referentes ao prazo da 
operate e rating do emissor.

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

14.1.5 Tipos de marcato

Os ativos financeiros integrantes das carteiras dos RPPS podem ser classificados como 
disponiveis para negociato futura ou para venda imediata, ou mantidos ate o vencimento, 
conforme Art. 145 da Portaria 1.467/22.

Sendo assim a precificato para tais investimentos poderao ser defmidas da seguinte forma:
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a) Ti'tulos Publicos: marca^ao a mercado ou marca^ao na curva quando o RPPS optar por 
manter aplicafao ate o vencimento.

b) Fundos de Investimento: marca^ao a mercado ou marca^ao patrimonial para fundos 
cujo objetivo e a manuten^ao a longo prazo e/ou ate o final do prazo de encerramento.

c) Tftulos Privados: marca^ao a mercado ou marcafao na curva para ativos com carencia 
que o RPPS mantenha ate o vencimento.

15 FONTES PRIMARIAS DE INFORMAgOES
Como os procedimentos de marca^ao a mercado sao diarios, como norma e sempre que possivel, 
adotam-se pre^os e cota^oes das seguintes fontes:

a) Tftulos Publicos Federais e debentures: Taxas Indicativas da ANBIMA - Associate 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 
(https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm};

b) Cotas de fundos de investimentos: Comissao de Valores Mobiliarios - CVM 
(http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html};

c} Valor Nominal Atualizado: Valor Nominal Atualizado ANBIMA - Associate Brasileira das
Mercados

(https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/valor-nominal-atualizado.htm};
Entidades dos de CapitaisFinanceiros e

d) Agoes, opfoes sobre a^oes Ifquidas e termo de afoes: BM&FBOVESPA 
(http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/}; e

e} Certificado de Deposito Bancario - CDB: CETIP (http://www.b3.com.br/pt_br/}.

POUTICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAgAO

Para o acompanhamento e avaliafao dos resultados da carteira de investimento e de seus 
respectivos fundos de investimentos, serao adotados metodologias e criterios que atendam 
conjuntamente as normativas expedidas pelos orgaos fiscalizadores e reguladores.

Como forma de acompanhamento, sera obrigatorio a elaborapao de relatorios mensais, que 
contemple no mfnimo informa^des sobre a rentabilidade e riscos das diversas modalidades de 
opera^oes realizadas quanto as aplica^des dos recursos do FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU, bem como a aderencia das alocagoes e dos processes- 
decisorios relacionados.

0 referido relatorio mensal devera ser acompanhado de parecer
que devera apresentar a analise dos resultados obtidos no mes de referendia, inclusivi 
considera^oes e deliberates. / f /!/ / / /

ite de Investimentos,
;uas

0 Comite de Investimentos devera apresentar no mfnimo o plano/d 
atividades a serem desempenhadas relativas a gestao dos recursos.

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

adaotoom o ccOnograma das

a} Editorial sobre o panorama economico relative a semana e mes anterior;

https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm%7d
http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html%7d
https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/valor-nominal-atualizado.htm%7d
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/%7d
http://www.b3.com.br/pt_br/%7d


CREDITO 
& MERCADO POUTICA DE INVESTIMENTOS 2023

b) Relatorio Mensal que contem: analise qualitativa da situa^ao da carteira em rela^ao a 
composifao, rentabilidade, enquadramentos, aderencia & Polftica de Investimentos, 
riscos; analise quantitativa baseada em dados historicos e ilustrada por comparativos 
graficos; cumprindo a exigencia da Portaria 1.467, de 02 de junho de 2022.

c) Relatorio Trimestral que contem: analise sobre a rentabilidade e risco das diversas 
modalidades 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 exigencia da Portaria 1.467, de 
02 de junho de 2022.

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

e) Relatorio de Analise de Fundos de Investimentos classificados como "Estruturados” que 
contem: analise de regulamento, enquadramento, prospecto (quando houver) e parecer 
opinativo e

0 Relatorio de Analise da Carteira de Investimentos com parecer opinativo sobre 
estrategia tatica.

PLANO DE CONTINGENCIA

0 Plano de Contingencia estabelecido, contempla a abrangencia exigida pela Resolugao CMN n° 
4.963/2021, em seu Art. 4°, inciso VIII, ou seja, entende-se por "contingencia" no ambito desta 
Polftica de Investimentos a excessiva exposi^ao a riscos e potenciais perdas dos recursos.

Com a identifica^ao clara das contingencias, chegamos ao desenvolvimento do piano no processo 
dos investimentos, que abrange nao somente a Diretoria Executiva e Gestor dos Recursos, como 
tambem o Comite de Investimentos e o Conselho Deliberative.

15.1.1 EXPOSING A RISCO

v) Entende-se como Exposifao a Risco os investimentos que direcionam a carteira de 
investimentos do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; para 
o nao cumprimento dos limites, requisites e normas estabelecidos aos Regimes Proprios 
de Previdencia Social.

O nao 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 Polftica de Investimentos;
4 Movimenta^oes Financeiras nao autorizadas;

Caso identificado o nao cumprimento dos itens descritos, ficam os responsaveis pelos 
investimentos, devidamente definidos nesta Polftica de Investimentos, obrigados a:
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ResolupaoContlnggnclas Medldas
a) Apurafao das causas acompanhado de 
relatdrio;
b) Identificafao dos envolvidos a contar do 
infcio do processo;
c) Estudo TScnico com a viabilidade para o 
enquadramento.

1 - Desenquadramento da Carteira de 
Investimentos

Curto, M6dio e bongo Prazo

a) Apurafao das causas acompanhado de 
relatdrio;
b) klentificafao dos envolvidos a contar do 
intcio do processo;
c) Estudo T6cnico com a viabilidade para o 
enquadramento.

2 - Desenquadramento do Fundo de 
Investimento

Curto, M6dio e bongo Prazo

a) ApuragSo das causas acompanhado de 
relatdrio;
b) Identifica^ao dos envolvidos a contar do 
infcio do processo;
c) Estudo TScnico com a viabilidade para o 
enquadramento.

3 - Desenquadramento da Polftica de 
Investimentos Curto, M6dio e bongo Prazo

a) Apura?3o das causas acompanhado de 
relatdrio;
b) Identifica^ao dos envolvidos a contar do 
inicio do processo;
c) Estudo T6cnico com a viabilidade para 
resolufao;
d) Ayoes e Medldas, se necessdrias, judiciais 
para a responsabilizacao dos respons3vcis.

Curto, Mtidio e bongo Prazo4 - Movimentafoes Financeiras n3o autorizadas

15.1.2 POTENCIAIS PERDAS DOS RECURSOS

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

ResoluyaoContlng&nclas Medldas
Curto, M6dio e bongo Prazo1 - Potenciais perdas de recursos a) Apurafao das causas acompanhado de 

relatdrio;
b) Identificafao dos envolvidos a contar do 
inicio do processo;
c) Estudo T^cnico com a viabilidade 
administrativa, fmanceira e se for o caso, 
jurldlca.

CONTROLES INTERNOS

Antes de qualquer aplicayao, resgate ou movimentafoes financeiras ocorridas na carteira de 
investimentos do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU, os 
responsaveis pela gestao dos recursos deverao seguir todos os principios e diretrizes envolvidos 
nos processes de aplica^ao dos recursos.

0 acompanhamento mensal do desempenho da carteira de investimentos em relafao a Meta de 
Rentabilidade definida, garantira afdes e medidas no curto e medio prazo do equacionamento de 
quaisquer distoryoes decorrentes dos riscos a ela atrelados.

Com base nas determinates da Portaria n9 1.467/2022, foi institmdo o Comite de 
Investimentos atraves do Ato Normative 510/2022 de 01/07/2022, com a finalidade minima de 
participar no processo decisorio quanto a formulate e execu^ao da Polftica de Investimentov^"

Suas afoes sao previamente aprovadas em Plano de Agao estipulado para o exercicio corrente e 
seu controle sera promovido pelo Gestor dos Recursos e Presidente dolomite de Investimento^

Entende-se como participate no processo decisorio quanto a fopri>ulatb£ execucaO/4dPblitica 
de Investimentos a abrangencia de:

w) garantir o cumprimento das normativas vigentes;

.'A

J

x) garantir o cumprimento da Polftica de Investimentos e suas revisoes;
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y) garantir a adequagao dos investimentos de acordo com o perfil do FUNDO DE 
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU;

z) monitorar o grau de risco dos investimentos;

aa) observar que a rentabilidade dos recursos esteja de acordo com o m'vel de risco 
assumido;

ab) garantir a gestao etica e transparente dos recursos;

ac) garantir a execu^ao dos processes internes voltados para area de investimentos;

ad) instaurar sindicancia no ambito dos investimentos e processes de investimentos se 
assim houver a necessidade;

ae) executar piano de contingencia no ambito dos investimentos conforme defmido 
Polftica de Investimentos se assim houver a necessidade;

em

af) garantir a execu^ao, o cumprimento e acompanhamento do Credenciamento das 
Institutes Financeiras;

ag) garantir que a Aloca^ao Estrategica esteja em consonancia com os estudos tecnicos que 
nortearam o equilibrio atuarial e financeiro e

ah) qualquer outra atividade relacionada diretamente a area de investimentos.

Todo o acompanhamento promovido pelo Comite de Investimentos sera designado em formato 
de relatorio e/ou parecer, sendo disponibilizado para apreciafao, analise, contesta^ao e 
aprovafao por parte do Conselho de Delibera^ao. Sua periodicidade se adequada ao porte do 
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU. Os relatorios e/ou pareceres 
supracitados serao mantidos e colocados a disposi^ao do Ministerio da Secretaria da Previdencia 
e Trabalho, Secretaria de Previdencia Social - SPREV, Tribunal de Contas do Estado, Conselho 
Fiscal, Controle Interno e demais orgaos fiscalizadores e interessados.

16 DISPOSigOES GERAIS

A presente Polftica de Investimentos podera ser revista no curso de sua execu^ao e devera ser 
monitorada no curto prazo, a contar da data de sua aprovafao pelo orgao superior competente 
do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU, sendo que o prazo de 
validade compreendera apenas o ano de 2022.

Reunioes extraordinarias promovidas pelo Comite de Investimentos e posteriormente com 
Conselho Deliberative do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU, , 
serao realizadas sempre que houver necessidade de ajustes nesta Polftica de Investimentos 
perante o comportamento/conjuntura do mercado, quando se apresentar o interesse da 
preservafao dos ativos financeiros e/ou com vistas a adequa^ao a nova legislafao.

p. 40
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A Polftica de Investimentos e suas possiveis revisoes; a documenta^ao que os fundamenta, bem 
como as aprova^oes exigidas, permanecerao a disposi^ao dos orgaos de acompanhamento, 
supervisao e fiscalizafao pelo prazo de 10 (dez) anos.

Deverao estar certificados os responsaveis pelo acompanhamento e operacionaliza^ao dos 
investimentos do FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU; atraves de 
exame de certifica^ao organizado por entidade autonoma de reconhecida capacidade tecnica e 
difusao no mercado brasileiro de capitals, cujo conteudo abrangera, no minirno, o contido no 
anexo a Portaria nQ 1.467/2022, Art. 76, Inciso II.

A comprova^ao da habilita^ao ocorrera mediante o preenchimento dos campos espedficos 
constantes do Demonstrativo da Polftica de Investimentos - DPIN e do Demonstrativo de 
Aplicafoes e Investimentos dos Recursos - DAIR.

As Institutes Financeiras que operem e que venham a operar com o FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU, poderao, a tftulo institucional, oferecer apoio tecnico 
atraves de cursos, seminaries e workshops ministrados por profissionais de mercado e/ou 
funcionarios das Institutes para capacitafao de servidores e membros dos orgaos colegiados; 
bem como, contrapresta^ao de services e projetos de iniciativa do FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNICIPAL DE UMUARAMA - FPMU, sem que haja onus ou compromisso vinculados aos 
produtos de investimentos.

Casos omissos nesta Polftica de Investimentos remetem-se a Resolu^ao CMN n° 4.963/2021 e 
suas e a Portaria ne 1.467/2022 e demais normativas pertinentes aos Regimes Proprios de 
Previdencia Social.

E parte integrante desta Polftica de Investimentos, copia da Ata do Comite de Investimentos que 
e participante do processo decisorio quanto a sua formulafao e execu^ao, copia da Ata do orgao 
superior de deliberafao competente que aprova o presente instrumento, devidamente assinada 
por seus membros.

Este documento devera ser assinado:

a) pelo representante do ente federative

b) pelo representante da unidade gesfofa do RPPS

c) pelos responsaveis pelax-elahora^aor aprova^ao e execuyao desta Polftica de 
Investimentos em aten.dfmento ao aix 91° da Portaria n° 1.467/2022.

Umu^rama, dezemhrb d/2022.
V

Hermes Pimentel da Silva 
PrefeUdMuhicipal

\

DeniS'e Constante S. Freitas 
Administradora do RPPS/F


