
Estado de Rondônia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS 

f~'';;~''>'f 
j'i~'PARÁN'Á 
te-c: 'Y!.~.<". C-~f-.J'" 

- 
o íT~, A DE INVESTIMENTOS 2022 

i . ..l~~I)n [if t'iU:'/IDi:NCIA SOC:\l. DO MUNiCíPIO DF JI-P;\RAN/~ 

Políticd de tnvesrunentos 
\; E q~J.i\() t"Pf~\_)Vt\DO 

XXX)(X)(X 

/\pr(l\:aç~l(l: Conselho De!iberativo 



Estado de Rondônia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS 

~'VI 
j'i~PARAN'Á 
U,~- 1-1~.~ C<-<~, 

I\tendc ido : Hcsoluç[io do Conselho Monetário Nacional- CMN nÇ) 4,(163, de 25 de novembro de 202J, 
(dotav,) ite lcnornillada simplesments- "Hesoluçilo CMN 1)94963/2021"), o Cornitê de Investirnentos 
(\ 1 liil'llW il Fxer ltlVij do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ _ FPS, 
,ll;<'''( '1 as ,Ié) Política de investimento'> para o exercício ele 2022, devidamente analisada e aprovada 
;h r eu J(~ L) superior de deliberdçJo. 

,; PolíticJ rl InVE'stirnentos representa uma formalidade legal que fundamenta e norteia todos os 
process s d " toma .ía de decisão relativo ~! aplicação e gestão dos recursos elos Regimes Próprios cJ(~ 
Previdér cifl 'oeia! - f~PPS, empregada como ferramenta de gestão necessária para garantir o equilíbrio 
econôrn (0, Inanreiro e aruanal. 

o~; fund, 1"1(,: itos para a elaboração da presente Política de Investírnentos estão centrados nos critérios 
le,<;dls e é(jn cos, estes de grande relevàncía. Ressalta-se que serão observados, para que se trabalhe 
~l;l ,;dr nte rt.s SÓlidos quanto a tornada de decisóes, d análise do fluxo de caixa atuarial, levando se 
enl {LlflSi :ler cão as reservas técnicas atuariais (ativos) e as reservas maternétícas (passivo) proietadas 
pelo l ,ílc Jlo 1luaria 
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A Polít« a rJ' tnvesrtmento, do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ _ FPS 
tem cor 1O bjetivo estabelecer as regras, os procedirnentos e os controles a serem instituídos relativos 
;1': Jpí;( IÇ(~ S p t!e~;t;io dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e benefictários do 
}\" ,I "c', vb '[ido 'I~'ío sorncnte atingi:' a meta de rentabilidade definida a partir () cálculo feita na 
ilPUfdÇà) U) valor esperado da rel)tabilidad,~ futura ela carteira da investimentos, (nas também 
garantir i1 anutencão do equilíbrio eCOnOIYlICO, financeiro c: aruarial, tendo sempre presentes os 
pllrwpi( S O boa governança, da segurança, I entdbilidarle, solvência, liquidez. motivação, adequação 
I'· ,') ~t..:(2'''a (I,:~ l"llaS Jbrifaçops P II aí\Sp(1f'énci~ 

v . 'J") ,'i '~ll )""er!t,: ,) "ulr(ler) (1(' Ir'veslifllf>nt05 zela r~,eld diligéncia na condução dos pro~es50s 
,,, ',~,); 1''1, l ('" d rurn,via Of_' (;(,(lSdO quanto as aplicações dos recursos, buscando a afocação dos 

I;,: ,/, rec H$ S em Il15titlJir;ôes Fínan<:eíras que possuam, dentre outras, as seguintes características: 
padrão ;tic de conduta, solidez patrimonial, histórico e experiência positiva, com reputação 
consider da ilibada no exercício da atividade de administração e gestão de grandes volumes de 

ativos com adequada relação risco X retorno, 

lp(lnh~nto; d Política de InvestinlC'ntos apresenta os critérios quanto ao plano de 
'\ il'llll:e li Id U', fhrárnetlos, as mctodologtas, os critérios, as modalidades e os lirnites legais e 
Pt n- r ," in )i* l)dSCd 1<:10 i1 mais adequada gestão e alocação dos seus recursos, visando minimamente 
o ,FelldlfWrI o aos requisitos da r{esoluçi:lo CI\I1N n" Lj,963j202L 
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,":: '.~ ;1\', IJ\,,,, C.'. i.1 fi" ;)[),l/2\0~ I,; E Portdlia fviPS n' 300/2015 e alterações, fica 
",_.' "; Jc :~l; :,' Hegimes Proprios. ele Previdt"llcia Social classificados corno Investidores Oualificados 
(i.:'ve!'i\o ap esenta cumulativamente: 

a) :er ificado íe Regularidade Previdenciárln - CHP vigente na data da rêdlizaç.~jo de cada 
ipli ação exclusiva para tal categoria de investidor; 

!lI )or; ua recursos aplicados cornprovados por meio do Demonstrativo das Aplicações e 
Inve tirnentos dos Recursos -. DAIFt o montante igualou superior à R~; 10.000.000,00 (dez 
f lilhScs de reais); 

c) .oruprove d (:f(~tiv~J fC,rn)dijzdl,-dO e f;,;r1ciofldrncílto dv (clnité de Investimentos t:: 

li o, "nl a dd(~r do ao Programa de Ccrtificaçao lnstitucional Pró-Gestão p obtido a certificação 
{"t de d)I'J1 I_:rt IV'L "j.)<.) idv!"~ir Lie dc1erenCi<i, 

id"~l ilaç.dC) (j," Investidor Profissional, o Regime Próprio de Previdência Social fica : ~,I 

01; i!;,.'()o a c mprovar as mesmas condições cumulativas descritas acima, tendo o item "d" a seguinte 
dcs{ riç,j "~r 'Ilha aderido ao Programa de Certificaçao tnstitucional Pró-Gestão e obtido a certtfícacão 
irl<,tit .IciorlJI ivel IV ele adesão", 

Póra a id nti icacão do Perfil de Investidor do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI 
PARANÁ FP, consideramos as seguintes inforrnações: 

ANÁLISE DO PERFil DE INVESTIDOR 

io L quído sob gestão (R$) 

CRP 

189.012.664,82 

Regular até 13/03/2022 

Ativo - Decreto n. 16602/2021 

Ilk(', ek ~dc encid ao Pro-Ge stâo Não 

Vencirne ito a Certlttcação Não 

() FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ • FPS, no momento da elaboração 
e dP,,)Vc1Ç 30 ( a dessd Política de Investimentos esta classificado como Investidor Comum. 

N" ohter çi'h da Certificação Instítucionaí Pró-Gestão, a classificação de Investidor mudará 
(.lU(Of1ldfi arn 'nte, n.io sendo o FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS 
prejudica: do [uanto aos processos e procedimentos internos E' de controle, 

Fiel o FU DO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS condicionado ao prazo de 
60 [sesse ta) dias psra revisão c adequação (ld Politica de investimentos em atendimento a nova 
clLIS:>lfi("d~ io. 
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rus« DE GES rÀo 
om as 'Iipóteses previstas na Resoluçâo CMN n9 4.963/2021, a gestão das aplicaç,ôes cios 

recurso po :ierá ser realizada por meio elE> gestão própria. terceiril(Jej;l ou rnista 

1';11'(:1 ,3 vieér cid dc"ta Política de lnvestimento s, d !;esUio das aplicaçôes dos rt'cursos do FUNDO DE 
PREVID NC A SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS será própria. 

A ddoçã de te modelo significa qUE:' a totalidade dos recursos ficará sob a gestão C' responsabilidade 
do FUN O DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS e dos colaboradores 
(lirctarm me envolvidos no processo de Gestão dos Recursos ou Investimentos, 

;\ g('q(~o das aplic,lç:;jes dos re( IHS05 contará com profissionais qualificados e certifiCddos por entidade 
dt, c >(ti 'CClÇ'lO reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Previdência, através da Secretária de 

ocial, conforme exigido na Portaria MPS nQ 519/2011. 

eis pela gestão da Unidade Ge stora do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO 
DE JI-PA A Á - FPS têm ,orno urna di)'> pri!lC,paic; objetividades d contínua bUSCd pela ciência do 
,:.'0 ljl,~( li) enm tecnico exercendo SUo~ ativmaocs COI)) boa fé, legalidade e diligência; zelando por 
-Ip\tdd,''l pa !(Õt:'S éticos, 'hiotando ~s bo.is práticas de gestão previdenciána no âmbito do Pró 
Gt> ..• t5o oue iS('J1) garantir o cumprimento de suas obrigações. 

: nteneJí.: .f' for responsaveis pela gestão das aplicações e recursos do FUNDO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL O UNICíplO DE JI-PARANÁ - FPS, as pessoas que participam do processo de análise, 
;IV lliflC:lo ge tC:l'lciarnento. assessoramento I::' decisório, bem como os participantes do mercado de 
tíulo e \ alo os mobiliár ios no que se refere à distribuição, intermedíação e administração dos 
i' '". ,>i!l'l( nto 

!\ ;'espol1 ,dbí IcJad(:\ de cada dgentc envolvido no processo de análise. avaliação. gerenciamenro 
assessora uer to e decisório sobre a gestão das aplicações dos recursos, foram definidos e estão 
disponíve s n s políticas do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ _ FPS, 
instituído, CO 10 REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTFWLES INTEriNOS. 

To.lo l.\ pncr '>0 de cumprirnento da Pohtira de Investimentos e outras diretrizes legais, que envolvam 
'I, ,,>,,','t ,; ('>;( 'í nlllad()<; ,lClnl" reráo :'UilS açi)es deliberadas e fjscdll;~dcja(; pelos conselhos 
c,_ rn;l('ICi tos \ cclo \,ontrol(' intci'f)(). 

4.J OR ;A()'; or !'XCCUçÃO 

O" !,'\'l!rS)S 10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS visam a 
'C'hl rtUI!;' o dil~ reservas &;Jrantidords dos benefícios e devem ser mantidos e controlados de forma 
',"[lr"i',Y'la do; (eC\I!·~;()S ,10 ente federativo e geridos, em conformidade com esta Política ele 
Inve stime to e corn os critérios para credenciarnento das Instituições Financeiras E' contraração de 



Estado de Rondônia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS 

(( i1.,"':.' éH (i;()l;((: \i,' Inv(";timenlo', i1 forrnulaçáo e execução da Política de Investimento juntamente 
',-f': d U I pt )I:a LXh'utiv~.1 (' Gestor dos Recur<;üs, que devem submeté-la para aprovação do Conselho 
Dp:il~e(, tiv e físc:lIizJçiio do Conselho Fiscal, órgãos superiores de competência do FUNDO DE 
PREVID NC A SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS, 

A cstn.t ira íefinida através da lei n. 1403/2005 garante a demonst(aç;lo da Segregação de Atividades 
adotada; pios órg 105 de execução, estando em linha com as boas práticas de gestão para uma boa 
gO'!Crr!d iça JrC'vidEnciiÍrid, 

Em cases d' Conflitos de Interesse entre os membros integrantes do Comitê de Investimentos, 
Diretori, Lx cutiva e Conselhos, a participação do conflitanto como voto de qualidade será impedida 
e/ou ilm lad 1, sendo devidamente registrado em ata de reunião, 

I--J;lC ka ex ~!uidJ d possibiliddcJe da parlicipaç,éjQ de um Consultor de Valores MoLJilic1rios 110 

f,'.'í!1-, 'mern ) de "riinuta" da Pol:tic<l (Jt> inv1Jstlmentos e propostas de revisão para apreciação do 
G <"I I! )<, J1nr,,/cc Cc\i"1!tr c!,> !'weslirnentc'5 e Diretoria Executiva. 

I!.TO~!A OE VAlOREt; MOBIliÁRIOS 

(FUND PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICíPIO DE JI-PARANÁ - FPS tem a prerrogativa da 
l,:, "n(',(:ío de erYlp(e,~a ele Consultona de V,,Ioles Mobiliários, de acordo com 05 critérios 

na Resoluç:i'io CMN nQ 4693/2021, Portaria n" 519/2011 com suas alterações e 
'{t" <.dl1Ç,il 'JM nº 19/2021, na prestação dos serviços de orientação, recomendação e 
aconsolh rm rito. sobre investimentos no mercado de valores mobiliérios, cuja adoção é de única C' 

exclusiva res amabilidade do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS, 

Par~1 Cl c feri d contratação da empresa de Consultoria df~ Valores Mobiliários, o FUNDO DE 
SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS dever;) realizar diligência e avaliação quanto 

" r";' ur.s nr,"I!'s:,ddo<;, ',ol1::idcrrHl(iO ro ')):1)11>1\1 (h' (i\('(IO, definirlos .,llJJíxo: 

~).l!i:" ,); est: çiio dos serviço'; de orientaçâo, recomeridaçâo e aconselharnento seja de forma 
p of sional, sobre investimentos no mercado de valores mobihários: 

~)l o. li:: ;í pl estação dos s-rvicos seja indepenc!ef)k e individualizada, cuja adoção e 
ir iple nenrarâo da" oripmaçüc">, recomcncJdçoes e aconselharnentos sejam exclusivas do 
F N O DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNicíPIO DE JI-PARANÁ - FPS; 

\ i Q .!(c: c pre~Llç~í() de serviços de orientação. recomendação e aconselhamento abranjam no 
mini: o os ternas sobre: (i) classes de ativos e valores mobiliários, (ii) títulos (~ valores 
rn .'>bíl ários específicos, (iíi) Instituições FinancE.'iras no âmbito do mercado de valores 

bil ários (1 (ív) investimentos no mercado de valores mobiliários em todos os aspectos; 

(1) i ),ormaçiJes disponibilizadas pelo consultor de valores mobiliários sejam verdadeiras, 
:td'), C()rbl"tcnt,;~~; c.' n.io induzu: o investidor a (~I"(O, escritas (:11) linguagem simples. clara, 
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" í dprC'~!:'nte enl conrrato soudl dfll L()fl_ urtor uc \tal(j(('s IV1c[;iil,J'lo'> UHIlO reSpt'n:,dVc! 
Jel( s é1[ivicdde~ rJ;l CUf)sultoria de valores Mobiliár.o s: 

)1Jf d{"(H('l1le em controlo soci(li um Cornpliance Officer corno responsável pela 
'riP ','nl,'nt '1(,;30 e cUlnprirn('lilo de regras, procedimentos e controles internos e das normas 
'sta't'iccicJas pela Resoluçiio CVM n" 19/2021; 

~ue mantenha página Ild rede mundial de computadores na forma ele consulta pública, as 
,eHl. intes intormaçôes atualizadas: (i) formulario de referência; (ii) código de ética, de modo a 
on I etizar os deveres do consultor de valores mobiliários; [iii) a adoção de regras, 
poc>c!:rncfltos c (ksC!'iç~)o dos controles internos e (iv) a adoção cJp política de negociação de 
aio es mobiliários por administradores, empregados, colaboradores e pela própria empresa 

h) u[' apresentem em seu quadro de colaboradores no mínimo um Economista devidarnente 
r 'gi 'tro no Conselho Hegional de Economia -_ CORFCON; 

,) "lí(' ,y l)rot",si()rldl~, (: (()I>StdtoIC\ CFH' ,l(t,211' (jl(l'!,HlIen(t' nd~ ,nivirJdcles ele orieru.rcao, 
lCUIi'E'lharnt'nto con-provsm experiência profissional em atividades 

cliretJr1lL'nl'" relacionadas a consultorta de valores mobillarlos. gestão ele recursos de terceiros 
"u arlJIIsf.:: dE' valores mobiliários: 

',(> ',,~, prtl :ssiondis ,-o ronsultorr-, que atuar» diretamente nas atividades de orientação, 
r er.or 'le I ld ,iI,:i o e il( onselharnento comprovem possuírem no mínimo as certificações ANBIMA 
C:A CCi/\ 1_' o registro di' Consultor de Valores Mobiliários pessoa física 

N;;\o seril) c Hlsíclel ados aptos os pre stadores de serviços que atuem excíusivamenre com as 
atividades: 

a) C)(I) planeiadores financeiros, cuja atuação circunscreva-se, dentre outros serviços, ao 
p iltlE lamento sucessório, produtos de previdência f.:: administração de finanças em geral de 
)ru~; I Ij('ntE'S e que ";]0 ('flvolvam d orientaçâo. recomendação ou aconselhamento: 

h) 01(- rornovarn d elat}oraçiío de relatorios gerenciais ou de controle que objetivem, dentre 
o itros. retratar ,i rentabihdade, composição e enquadramento de uma carteira de 
in es imento ~1 luz de políticas de investimento, regulamentos ou da regulamentação 
e,_ peufica rncrdente sobre determinado tipo de cliente; 

" C 'Plc ,\r",li têVP', 'c:~pecld:I!(Jdos que não atuem nos mercados de valores mobiliários, tais 
r : nu ",q,,('I, <; prvvisros nas rE~gllldfnelltdç:ôes especificas sobre fundos de investimento em 
ai .:',t, s ;-rt'cJ;tori()~ e fundos ele investimento irnobiliario e 

d) c: _ ns ltores ele Valores Mobiliários que atuam diretamente na estruturação, originação, 
g" stã(, adrn nistração e distribuição de produtos de investimentos que sejam objeto de 
or en ação r'::'CofY1Cnclaç,)o e aconselhornento aos seus clientes, 

Sera admi ido que o Consultor de Valores Mobiliários contratado C' as entidades integrantes do sistema 
11 ' c;e valores mobiliários e o FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI- 
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PARAN - PS em comum acordo, estabeleçam canais de comunicação e ferramentas que permitam 
«(ínlt.'II' m iior agilidade e segurança ~l irnplernentação das orientações. recomendações f' 
d«()J',>ell arn :.ntos r"a execução de ordens, 

NilO <,e [,10 aceitas ferramentas fornecidas ou disponibilízadas pelos integrantes do sistema de 
distribdi .ão de valores rnobiliürios, mesmo que de forma r.rat uita, não gerando assim Conflito de 
Interpss, oi d indução a erros por pane do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI 
PARAN' - F 5 

/1. ;I(lrtilria MF r," <]h4, ele lCJ de novembro de 2011\, que f:'stdbelece as normas aplicávels às avaliações 
altHlí"dis do: i~pgillle~ Próprio ele Prevldôncia Social, determina que a taxa iltuaílal dt: Juros a ser 
(Jljj'ldda I1dS Avaliar.ões Atuariai') seja o menor percentua] dentre o vaio! esperado da rentabilidade 
íutu: \ ,j( s inJe~JtirrH~ntos dos ativos garantidores do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO 
DE JI-PA ANÃ - FPS e a taxa de juros parámetro cujo ponto da Estrutura a Termo da Taxa de Juros 
fVleOid seia o mais ooximo a duração do passivo, 

;4 taxa d ~ d sconto. também conhecida corno meta atuarial, é utilizada no cálculo das avaliaçôes 
atuarias iar trazer o valor presente de todos os compromissos do plano de benefícios na linha do 
t(,Il'PO te? lue determina assim o quanto de patrimônio o Hegime Próprio de Previdência Social ch:~veri1 
po s suir p lrô nanter o equilíbrio atuarial. 

~ \<;c' ('qw Itlri) SOi'iH:'lltC' SE:r;i posslvc'l de se obter caso os recursos sejam remunerados, no mínimo, 
por .ima a~.) igualou superior, Do contrário. se a taxa que remunera os recursos passe a ser inferior 
d 1.lxa ut liza ia no cálculo atuarial, o plano de benefício se tornara insolvente. comprometendo o 
p,'?,a'!)eJ) o f tur o dos benefício", 

c\, ",1(.'" ndr ;i ,'xposiç~jc} dd carteira e seus invesumentos. as projeções dos indicadores de 
,j, " O'),. , lhe) ,"(,\ 'eU)1 nos sobrp es « <; !t~('srno, investirnentos. o valor esperado da rentabilidade 
'dtu ;1 do~ irl\..t",tirne itos do, ativos garantidores do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO 
DE JI-PAR N - FPS, conhecida corno MErA DE HENfAf31L1DADE é de IPCA + 5,04% (cinco vírgula zero 

I\incl,'i assim, FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÃ - FPS no exercício ele 
5U;i exccu ;,50 através de estudos técnicos, promoverá o acompanhamento das duas taxas (meta de 
rt't'l;\hilid lde P {Clxa de desconto OlJ aruarial) para que seja evidenciado, no longo prazo, qual 
pr oporcio tav, d melhor situação imancello atuarial para o plano de benefícios previdenciános. 

\ 
\ 
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ECONÔMICO NOVEMBRO 

principal índice acionário do mercado, apresentou alta acumulada de 1,3% na primeira 
ovembro, o índice veio de um histórico de acumuladas quedas. 

bém, a divulgação da ata do Copom, onde foi apresentado de forma bem claro, as 
s em relação as expectativas inflacionárias, e que de certa maneira, podem gerar um alto 

custo pa a a economia de longo prazo. 

Ainda n pri eira semana, tivemos uma baixa volatilidade no mercado doméstico, tendo em vista o 
r o PEC dos precatórios, além do Ibovespa registrar uma alta acumulada de 1,44% na 

to sobre a PEC dos precatórios, foi a liberação de cerca de R$ 90 bilhões no orçamento, 
a iabilização do Auxílio Brasil com o valor de R$ 400. A reação do mercado foi positiva, pois 
m dida representar um furo no teto dos gastos representa controle por parte do governo. 

mos a divulgação do IPCA de outubro que avançou para 1,25% registrando uma alta 
0,67% em 12 meses 

Ao decor er o mês, devido a PEC dos precatórios, o mercado apresentou bastante volatilidade, onde 
a a resentou um fechamento semanal de -3,10%. 

INTERNA 

im, no último pregão tivemos um alívio referente também a PEC dos precatórios na possível 
do fatiamento da PEC, onde poderia ser aprovado parte do texto agora, que auxiliaria a 
d parte regulatória do Auxilio Brasil e a segunda parte poderia ser revisada e aprovada 

Em nove br ,surgiram os primeiros casos de nova cepa, conhecida como Omicrôn, trazendo consigo 
bastante ola ilidade dos mercados. Os mercados globais nas últimas semanas do mês, fecharam em 
queda, de id ao medo de novas medidas restritivas relacionadas a nova cepa. 

Nos Esta os Unidos, a reunião realizada pelo FED se mostrou em linha com as expectativas de 
mercado, anu ciando o início do Tapering, que seria a redução da compra de títulos, impactando a 
liquidez gl ba, e influenciando os ativos de risco. 

stados Unidos, foi divulgada a maior alta de inflação desde 1990, o índice de preços ao 
umulou em 12 meses 6,2%. 

Também 

O preside 
do FED. 

mericano Biden, nomeou Jerone Powell para o seu segundo mandato como presidente 
pr sidente americano decidiu renovar seu mandato apesar da pressão da ala esquerda de 
D mocrata, que preferia um candidato mais próximo de suas ideias. 

Na China, s ados de vendas do varejo divulgados na segunda do mês de novembro, surpreenderam 
positivam nte, com uma alta de 3,5% em outubro. 
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Entreta to, s investidores seguem em alerta devido a economia chinesa ter sido afetada pela crise do 
setor imobil ário e crise energética que tem afetado a atividade industrial. 

També na china, a inflação ao produtor, que mede o custo dos produtos vendidos ás empresas, bateu 
re orde em outubro, atingindo 13,5% em doses meses. 

artida o índice de Preços ao Consumidor, que mensura a variação de preço de 
s produtos da China, registrou uma aceleração de 0,7% para 1,5% 

Já em relaç o a Evergrande, tivemos seus efeitos controlados pela China, que conseguiu praticamente 
anular o risc de calote da gigante da construção 

internacional, em agenda global enfraquecida, os investidores estiveram atentos as 
os presidentes dos Bancos Centrais, acerca da condução da política monetária e também 
ais volatilidade nos mercados. 

outubro 
e sentimento econômico da Comissão Europeia caiu a 117,5 pontos em novembro. Em 
indicador era de 118,6 para os 19 países que usam o euro. 

Na indús ria, o sentimento teve leve queda a 14,1 em novembro, de 14,2 em outubro. Para os serviços, 
o sentim nto subiu a 18,4 de 18,0. A expectativa do mercado era de que ambos recuassem. 

Os princi ais setores que apresentaram melhora, foram os setores do varejo e da construção. Apesar 
da melho a n s setores, o sentimento econômico caiu dois pontos entre os consumidores, indo de -6,8 
para -4,8. 

Na Alem nh , maior economia da Europa, vimos sua inflação ao consumidor atingir 4,5%, maior 
patamar es e 1993. 

Nas últim s s manas do mês, A Europa voltou a ser o grande epicentro da variante Ômicron, tendo a 
Alemanh como a mais afetada, onde discutiu-se bastante os temas relacionados a lockdown e 
medidas str tivas. 

mprego no Brasil caiu para 12,6% no 3° trimestre do ano Essa é a primeira vez desde 
o trimestr ter inado em abril de 2020 em que a taxa de desemprego fica abaixo de 13%. 
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xas de desemprego foram registradas em Pernambuco (19,3%), Bahia (18,7%), Amapá 
goas (17,1%) Já as menores, em Santa Catarina (5,3%), Mato Grosso (6,6%), Mato 

I (7,6°!(,) e Rondônia (7,8%), 

dimento médio real encolhe 

· .. ·c. ',",'.:,. ""1 



Estado de Rondônía 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS 

Apesar a ueda do desemprego, o rendimento dos brasileiros caiu pelo 4° trimestre seguido, afetado 
pela ge ação de vagas precárias e pressionado também pela inflação nas alturas, que passou de 10% 

ula o em 12 meses 

A balan mercial registrou déficit de US$ 1,307 bilhão em novembro deste ano, o que significa que 
es superaram as exportações. O resultado representa o primeiro saldo negativo do ano 

No acur ula o de janeiro a novembro de 2021, em comparação ao mesmo período do ano passado, 
as expo aç es cresceram 34,9% e somaram US$ 256,10 bilhões. Já as importações cresceram 39,7% 
e totaliz ra US$ 198,91 bilhões 

Balança comercial 

21.G 
20.29 

-1.3 

Apesar d dé ficit de novembro, a balança comercial registrou superávit de US$ 57,191 bilhões no 
acumulad d s 11 primeiros meses deste ano, novo recorde para o período A série histórica oficial do 
governo t m i ício em 1989. 

O bom de e penho parcial de 2021 acontece em um ano marcado pelo crescimento dos preços das 
"commodi ies'l além da alta da moeda norte-americana, que faz com que os produtos brasileiros se 

O Conselho M netário Nacional (CMN) determinou que a meta da inflação do ano de 2021 é de 3,75%, 
m e tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, podendo variar 
5, 5%. 
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o IPCA (ln ice de Preços do Consumidor Amplo) iniciou 2021 com desaceleração em comparação 
com de em ro do ano anterior e fechou o mês com 0,25%. 

Porém m f vereiro, o índice registrou alta acima do que se era esperado e encerrou o mês com 0,86%, 
sendo i pa tado principalmente pelo aumento do preço da gasolina. 

Na rnai ria os meses seguintes, o IPCA continuou registrando alta acima do que se era esperado, 
dado pri ci almente pela elevação dos preços dos combustíveis, da energia elétrica e dos alimentos 

e utubro o índice acelerou 1,25%, sendo a maior alta para o mês desde 2002. Com isso, até 
outubro, a i fiação acumula alta de 8,24% em 2021 e alta de 10,67% nos últimos 12 meses. 

o relató io " ocus" divulgado pelo Banco Central em 6 de dezembro apresenta aumento da projeção 
dos anal sta para o I PCA, onde consta que a estimativa da inflação oficial brasileira é alcançar 10,18%, 
ou seja, ci a do que se era esperado no começo do ano. - 

o INPC (í dic Nacional de Preços ao Consumidor) registrou aceleração em todos os meses de 2021, 
sendo im act do principalmente pela alta do preço dos produtos alimentícios. Até outubro, o índice 
acumula Ita e 8.45% em 2021 e de 11,08% em 12 meses. 

A projeçã do índice sofreu elevação de 8,40% para 10,04% de acordo com o Boletim Macrofiscal do 
Ministério a conomia divulgado no dia 17 de novembro. Sendo assim, a expectativa é de que o salário 
mínimo p ssu rá um aumento maior do que foi proposto no mês de agosto 
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INPC - Inflação mês a mês 2021 

o.sze, 
0,96" 

1.02% 

0,&0% 

O.86~ 

0,33% 

Janeiro Fevereiro Março Abn. 

CÂMBI 

0,88% 

1,20% 
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1.16% 

Maio Junho Julho ;'.gosto Setembro Outubro 

Durante 2021 o real apresentou grande desvalorização frente ao dólar durante todo o ano. A moeda 
norte a eri ana, principal moeda utilizada em todo o mundo para realizar transações, permaneceu 
com cot çã diária acima de R$ 5,00 praticamente todos os dias. 

o relató io d Mercado Focus divulgado pelo Banco Central no dia 6 de dezembro, apresentou que a 
mediana da expectativas são de que o dólar fique em R$ 5,56 no fim de 2021. Além disso, a moeda 
estrange ra j' acumula ganhos de 9,67% frente ao real somente esse ano. 

Essa ele aç o pode ser explicada pela retirada gradual dos estímulos da economia pelo banco central 
os Unidos, o Fed (Federal Reserve), o que provocará uma redução na liquidez dos mercados. 

pectativas com relação ao Brasil, passa por um processo de imunização mais eficiente. 
acompanhar as decisões do Bancos Centrais em relação a política monetária, que indica 

medidas contracionistas, tendo em vista o plano de vacinação em prática, a aceleração da 
os estimulos que seguem sendo despejados na economia. 

seguir c 
inflação 

Os dado in icam uma pressão persistente nos preços ao consumidor amplo e isto pode levar o Banco 
Central a int nsificar as discussões sobre o ritmo das reformas. 

Podendo se esperar mais mudanças na taxa de juros no futuro próximo, como já é adiantado no 
relatório emanal do Banco central 

A partir d ss ,teremos que avaliar o andamento de reformas e em qual intensidade será elaborada. 

A preocu aç o com o quadro fiscal, o grave endividamento e teto de gastos, segue sendo o principal 
foco, dev do s recentes manobras do governo para amplia-to. 
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juste fiscal aconteça, além de gerar desconfiança dos investidores estrangeiros, geraria 
um au ent inesperado e brusco na taxa de juros, por esse motivo, e do risco Brasil, fato que seria 
prejudic ai p ra a o momento atual da economia. 

Situaçã que o Brasil vem tentando evitar ao longo dos últimos anos, reconquistar os investidores 
estrang iro , a partir de um quadro fiscal mais bem elaborado, uma agenda de reformas estruturais, 
que oca ion Imente levaria o Brasil a um controle maior sobre as receitas e gastos governamentais. 

Apesar e t das as oscilações de mercado, as expectativas seguem sendo o plano de vacinação contra 
a Covid- 19 toda a pauta de reforma que segue sem definição pelo governo. 

co endado para o atual momento é a cautela ao assumir posições mais arriscadas no curto 
01 til idade nos mercados deve se manter sem ainda a desenhar um horizonte claro, em razão 
ente pelo nosso cenário político. 

iVAS or , IH RCADO 
índices (Mediana Agregado) 2022 2023 

PCA(%) 5,03 3,40 

5,41 4,00 

e Câmbio (R$/US$) 5,57 5,40 

eta Taxa Selic (%a.a.) 11,50 8,00 

57,55 69,50 I ves imentos Direto no País (US$ bilhões) 

ívid Líquida do Setor Público (% do PIB) 63,00 65,20 

IB (0 do crescimento) 0,50 1,85 

55,25 53,00 alan a comercial (US$ Bilhões) 

https//ww .bc .gov br/contentlfocus/focus/R20211217 .pdf 

E () R',:r É G KA 00<; RECURSOS 

j .. )~) r,~c;r:,O'" 0<; respon:;aveís pela gestão das aplicações dos recursos do FUNDO DE 
SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS devem observar os limites e critérios 

, . i. ,ler:1<' -~, S':J "oií:ic, ,)(': I; \:é'>Lirnp'\t('~, '1<1 Resolucão CfV1N nº 4.9[,3/2021 e qualquer outro ato 
hl';~\dtiv rei .cionado aI) !ema. enutido pelos orgãos nscaüzadores e normatizadores. 

:\ 0str:üegia (J ~ aloca(;~.io dos recursos para os proxunos cinco anos, leva em consideração não somente 
o ·('nal io nadroeconórnico (Orno também as especificidades da estratégia definida pelo resultado da 
dl1idíse do flu. o de caixa atuarlal e as projeções futuras de déficit e/ou superávit. 
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Alocação Estratégica para o exercício de 2022 

Posição 
Limite da Posição Atual da Atual da 

Segrm nto Tipo de Ativo Resolução Carteira (R$) - Carteira (%). 
CMN% 30/11/2021 - 

30/11/2021 
Títulos Públicos de emissão do TN - 

100,00% 
R$ 

Art. 7º, I, "all - 0,00% 

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00% R$ 
58,69% 110.941.048,33 

ETF - 100% Títulos Públicos - Art. r, I 
100,00% R$ 

0,00% "ell - 
Operações Compromissadas - Art. 7º, 

5,00% R$ 
0,00% 11 - 

FI Renda Fixa - Art. 7º, 111, Alínea "a" 60,00% 
R$ 

23,64% 44.676.348,02 

Renda ixa 
ETF - Renda Fixa - Art. 7º, 111, Alínea 

60,00% 
R$ 

0,00% "b" - 
Renda Fixa de emissão bancária - Art. 

20,00% R$ 
0,00% 7º, IV - 

FI em Direitos Creditórios - sênior- 
5,00% R$ 

0,00% Art. 7º, V, Alínea "a" - 
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 

5,00% 
R$ 

0,00% 7º, V, Alínea "b" 
FI de Debêntures Infraestrutura - Art. 

5,00% 
R$ 

0,00% 7º, V, Alínea "c" - 

Limite de Renda Fixa 100,00% 
155.617.396,35 82,33% 

FI de Ações - Art. 8º, I 30,00% 
R$ 

6,55% 
12.388.901,52 

ETF - í dice de Ações - Art. 8º, 11 30,00% 
R$ 

0,00% - 

FI Multimercado - Art. 1Oº, I. 10,00% 
R$ 

5,79% 
10.945.697,11 

Renda Va iáve 
FI em Participações - 10º, 11 5,00% 

R$ 
0,00% 

e Estru • 0,02 

FI Mercado de Acesso - Art. 10º, 111. 5,00% 
R$ 

0,00% 
- 

FI Imobiliário - Art. 11º 5,00% 
R$ 

0,67% 
1.261.026,08 

Limite de Renda Variável e 
30,00% 13,01% 

Estruturado 24.595.624,73 

FI de Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 
10,00% 

R$ 
0,00% 

9º, I - 

Invest.1 o FI Constituidos no Brasil- 
10,00% 

R$ 1,41% 
Exterio Investimentos no Exterior - Art. 9º, 11 2.665.730,94 

FI em Ações BDR Nível I - - Art. 9º, 111 10,00% 
R$ 

3,25% 6.133.910,37 

Limite de Investimentos no Exterior 10,00% 
8.799.641,31 

4,66% 

o'p6fJ 
l 

~ 

Estratégia de Alocação - 
Polltica de Investimento de 

2022 

Limite 
Estratégia 

Limite 
Inferior Superior 

(%) 
Alvo(%) 

(%) 

0,00% 9,40% 59,24% 

22,43% 35,40% 71,24% 

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

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

0,00% 13,00% 50,00% 

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

2,25% 13,00% 20,00% 

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

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

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

24,68% 70,80% 198,49% 

15,00% 19,00% 20,00% 

0,00% 3,40% 20,00% 

1,50% 2,00% 10,00% 

0,00% 2,40% 5,00% 

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

0,00% 2,40% 5,00% 

16,50% 29,20% 60,00% 

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

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

0,00% 0,00% 10,00% 

0,00% 0,00% 10,00% 

p.16 
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I 5,00% 

Total da Carteira de Investimentos 

Consi nad p Emprestimo Consignado _ Art. 12 

Disponib lida ~es Disponibilidades Financeiras _ Art. 20 I 0,00% 

R$ 
0,00% 0,0 0% 0,00% 0,00% _ 

R$ 
100,00% 41,1 8% 100,00% 268,49% 189.012.662,39 

R$ 
0,00% 2,43 

189.012.664,82 100,00% Pl TOTAL 

Posição 
limite da Posição Atual da Atual da 

Segmen o Tipo de Ativo Resolução Carteira (R$) - Carteira (%) 
CMN% 30/11/2021 - 

30/11/2021 
ítulos Públicos de emissão do TN - Art, 72, I, 

100,00% R$ 
0,00% a" _ 

i 100% títulos TN - Art, 72, I, "b" 100,00% 
R$ 

58,69% 
110.941.048,33 

TF - 100% Títulos Públicos - Art. r, I "c" 100,00% 
R$ o.oos - 

perações Compromissadas - Art. 72, 11 5,00% 
R$ 

0,00% - 

I Renda Fixa - Art. 72, 111, Alínea "a" 60,00% 
R$ 

23,64% 
44.676.348,02 

Renda Fba TF - Renda Fixa _ Art. 72, 111, Alínea "b" 60,00% 
R$ 

0,00% _ 

enda Fixa de emissão bancária _ Art. 72, IV 20,00% 
R$ 

0,00% _ 

F em Direitos Creditórios - sênior - Art, 72, V, 
5,00% 

R$ 
0,00% 

"línea "~" 
_ 

F Renda Fixa "Crédito Privado" _ Art. 72, V, 
5,00% 

R$ 
0,00% 

fllínea "b" 
F de Debêntures Infraestrutura _ Art. 7Q, V, 

5,00% 
R$ 

0,00% 
fl ínea "c" _ 

l mite de Renda Fixa 100,00% 
155.617.396,35 

82,33% 

Alocação Estratégica para os próximos cinco anos 

Renda 
Variável e FI Multimercado _ Art. 102, I. 
Estrut. 

FI em Participações _ 102, 11 

F de Ações _ Art. 82, I 30,00% 
R$ 

6,55% 
12.388.901,52 

30,00% 
R$ 

0,00% _ 

10,00% 
R$ 

5,79% 
10.945.697,11 

5,00% 
R$ 

0,00% 
0,02 

5,00% 
R$ 

0,00% - 

E F _ índice de Ações _ Art, 82, 11 

FI Mercado de Acesso _ Art. 102, 111. 

/~. 
/" 

Estratégia de 
Alocação - para os 
próximos cinco 

exercícios 

limite limite 
Inferior Superior 
(%) (%) 

0,00% 59,24% 

22,43% 71,24% 

0,00% 0,00% 

0,00% 0,00% 

0,00% 50,00% 

0,00% 0,00% 

2,25% 20,00% 

0,00% 0,00% 

0,00% 0,00% 

0,00% 0,00% 

24,68% 193,49% 

15,00% 20,00% 

0,00% 20,00% 

1,50% 10,00% 

0,00% 5,00% 

0,00% 0,00% 

p.17 
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FI Imobiliário - Art. 112 5,00% 
R$ 

0,67% 0,00% 5,00% 
1.261.026,08 

Limite de Renda Variável e Estruturado 30,00% 13,01% 16,50% 54,80% 
24.595.624,73 

FI de Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 92, I 10,00% R$ 
0,00% 

Invest. ~o FI Constit uidos no Brasil - Investimentos no 
-- 

10,00% 
R$ 

Exteric r Exterior - Art. 92, II 2.665.730,94 
1,41% 

FI em Açéies BOR Nível I - - Art. 92, III 10,00% 
R$ 

3,25% 
6.133.910,37 

Limite de Investimentos no Exterior 10,00% 4,66% 8.799.641,31 

R$ Consignado Emprestimo Consignado - Art. 12 5,00% 0,00% 

R$ 
189.012.662,39 

100,00% 

0,00% 0,00% 

0,00% 0,00% 

0,00% 10,00% 

0,00% 10,00% 

Total da Carteira de Investimentos 

0,00% 0,00% 

41,18% 268,49% 

o FUNDp [E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS considera 05 limite; 
diH(,,)('p( .do· no re sultado do estudo tE'cnico e!al'oraclo dtraVpc, das reservas técnicas atuariais e as 
,(",t_>,'Vd<' ndt~lflatl(.'}s projetadas oelo c(jIG,IO atuarial o que pode exigir maior flexibilidade nos níveis 
de' liqlli(j~~ .. Cd cartcu a ele mvesurneruos. Foram observados. também, a compatibilidade dos ativos 
investidos cem os prazo e taxas das obrigações presentes e futuras do Regime Próprio. 

ÇJcl ,f' ctlJ\.. I d";)o ~ ;.Jt'flfiiç~ín d,.)<, l.rnite s aprpsentarlo<; foram considerados inclusive as análises 
lP -r ',dr; agi, JS e as oerxpertrvas. bem corno Ol cornnatibilidarte dos ativos investidos atualmente pelo 
FUNDO [ E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS com os prazos, montantes e 
la"as das obr gaçõe: atual iais presentes e futuras. 

/,1 SE lM-NTO DE RENDA fiXA 

Obedece do 05 limites permitidos no segmento de renda fixa pela Resolução CMN n" 4.963/2021, o 
FUNDO [E P~EVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS propõe-se adotar o limite de 
máximo ( e 1 )0% (cem por cento) dos investimentos. 

í\ 'w;~' ria ~ ão k 11\1I!',<; publico) no mercado secllnd;.írio (comprA/venda de títulos públicos) obedecera 
ao disposto, I\rt 7~, inciso I, atínea "3" da Resolução CI\IIN n" 4.963/2021, onde deverão estar 
reaistradc s n Sistema Especial de t.iqurdaçãc e de Custódia (SELlC). 

A (01))\'1 C ctlizJçân Li J<. Títulos P~lt)lico~ e demais !\tivo~ Financeiru5, deverão acontecer através de 
",.t.Ll, r, ,') ,:",; j,.:,ii:· ,,(lI ,i!i;~tr.J;j,-l', ;)()I :,j,;,t"iild;; c1Ltc;riidc]\)S a funcionar pelo l3anco Central do 

". ",,' ,>" p.' o., ""',, '; "~e V" lores Mo bi li j r 'o s, n)~ respectivas áre as de cornpetê ncia, a d rn itind Q' 

p. 18 
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~", :lil,( a, lQUISIÇi10 em ofertas publicas do Tesouro Nacional por intermédio das instituições 
regult11f If'n e nabilitadas, 

Na aqui içã dos Títulos Públicos Federais contabilízados pelos respectivos custos de aquisição, 
acrescid lS 'os rendimentos auferidos, o FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI 
PARAN - PS deverá cumprir curnulativarnente as exigências da Portaria fVlF n" 577, de 27 de 
dez\' mb o cI ~ 2017 sendo elas: 

a) ,eja lbserv.1da a sua compatibilidade com os prazos e taxas das obrigaçôes presentes e futuras 
10 PPS; 

I») (eJa n class ficados ',(:'fkll aclail!("ltc cio" ativos par"l nep,ociação, ou seja, daqueles adquiridos 
com (1 :)J'o!"'ósito di; Si'r.:!'n neiJ,cciado':o indepenc1enternente do prazo a decorrer da data da 
, Cj,II.'C:20, 

:,) s ia .omprovana d intenção e capacidade financeira do RPPS de rnanté-los em carteira até o 
enc tni"flW; f' 

G} :;"j,H\ atel1cidas as normas de atuaria e dl~ contahilidade aplicáveis aos RPPS, inclusive no que 
s" (e ele il obrígatoriedade de divulgação das informações relativas aos títulos adquiridos, ao 
i npa 'to no' resultados e aos requisitos e procedirnentos, na hipótese de alteração da forma 
d ~ pl eciticacão dos títulos de emissão do Tesouro Nacional. 

7.2 SE 3M _NTO DE RENDA VARIÁVEL, INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS E FUNDOS DE 
IN ES I I NlHJTOS !MOBIUÁRIOS 

1:::' ri aç<' o ú ,; (jt'gnH'fI:o:; de r('nei,! v.mavel, .nvesurnentos e struturados e fundos de mvestimenro , 
11' ,'hilia(j S,' HE'soluç.i'io GvlN ni! 4,963/2021 estabelece que o limite legal dos recursos alocadcs nos 
segmentes, I ão poderão exceder cumulativamente ao limite de 30,00% (trinta por cento) ela 
tot<llidiJdi do recursos em moeda corrente, 

f'Jt' 't' <;·'1 td( , o FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS propõe adotar 
(.I!', fim te ráxlmo o percentual de 30,00% (trinta por cento) da totalidade dos recursos. 

S~~,) cun:;!dt.}r dos torno investimentos estruturados segundo Resolução CMN n" 3922/2010, os fundos 
de Investi ner to clas sificados como multimercado. os fundos de investimento em participações FIPs 

p 0~ fl,l1d( s d . investimento classificados corno "Ações -- Mercado de Acesso", 

7.3 ~t M NTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

No scgnwlltc elas,i irado corno "Investimentos no Exterior", d Resolução CMN nº 4,953/2021 
f2S~dhelt'c ! qu·' o limite ip~;i.ll dos recursos alocados não poderá exceder cumulativamente 20 limite de 
1(),i", íc!(':é ror :ento) 0, lOldlid,)ôe elos recursos em :noedd corrente. 

NeSle sen .ido o FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS propõe adular 
corno limi e Ir áxirno o percentual de 10,00% (dez por cento) da totalidade dos recursos. 
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üeverã 50 considerados apenas os fundos de investimentos constituídos no exterior que possuam 
hislóric) d 12 (doze) meses, que seus gestores estejam em atividade h<Í mais de 5 (cinco) anos (? 

adrninis rem o moitante de recursos de terceiros equivalente a US~; 5 bilhões de dólares na data do 
ê!t)()fl:c 

j ,1 t vlP {o! II\!(.) LUN~IGNADO 

l\,r d o 'egr lento de ernprestimos a segurados, na modalidade consignados, a Resolução CMN nº 
,.Qn3/2 )21 f'stabe cce uue o limite legal de 5,00% (cinco por cento) da totalidade dos recursos em 
f1lOcdil t. orn rue. 

[)t"!:,H~ cc mplpxiddCÜ:' na construção E' adocão de pariúnetros específicos de governança para o 
)lI "("',sr .. dp implar tação di] modalícJa()('. o FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI 
PARAN - F S pror õe adotar, neste momento, como limite o percentual de 0,00% (zero por cento) 
da totali ade dos recursos. 

No prOCESSO de implantação da modalidade, não serão considerados desenquadramentos os limites 
aqui def lid s, tendo o FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ _ FPS prazo de 
60 (sess nt ) dias para revisão e adequação da sua Política de Investinwntos ern atendimento aos 
I'nVO" pa 'ar erros, (~specífícamente o Ar't, 12, § 1.1 da Hesoluçi:\o Gv1N nº 4.963/2021. 

No aUJm }<1f) dflWI1"O dos !i;nites gerais da carterra de inve stimentos do FUNDO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL UNICíplO DE JI-PARANÁ - FPS, em arendimento aos lirnites aqui estabelecidos e da 
'!f .(;, ,), c, ,N n /1 )b3/2tl) 1, sPI~jo <ousolidadas as posições das aplicações dos recursos realizados 
" ; ,"'I: :'1 li'r"'1 li' por 101('1(' ele, 'u"d"s de investimentos e fundos de investimentos em cotas de 
fl,í,du~ (h, 111 "stirne 1tOS. 

Os limites utilizados oara investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de 
uma mes. ia l,~<;SOd .uridica serão os mesmos dispostos na Resolução CMN 1)" 4,963/2021 

No que t IIIg< ao limite geral de exposição por fundos de investimentos e em cotas de fundos dE' 
in'!l'st:l~le 110, , fica o FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS limitado a 
2()% de e po .ção. com exceção dada aos fundos de investimentos enquadrados no Art. 7\1, inciso I, 
á!': ';l '1)' da ~c~',oluçà() Gv'lN n" ;1,963/2021 

A exposiç '0 d ) total das aplicações dos recursos do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO 
DE JI-PAR N - FPS no património líqUido de um mesmo fundo de mvestirnento limita-se .10 em 15% 
!QUiflZC or ento) Para os fundos de mvestimeutos classificados corno FIDC Fundos de 

,'!ll [Iíreiw<; ('reditonos Crédito Privado c FI de lnfraestrutura, a exposição no 
; ,i', " ,(', .1 \ '10',1<10 ck ('~n ',ir)) mesmo fundo de investimento límitar-se-ão à 5% (cinco por cento), 

!li'ri) os fund s de Investimentos classificados como FIDC - Fundos de Investimentos em Direitos 
Creditório , q re falem parte da carteira de investimentos do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 
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MUNICí 10 DE JI-PARANÁ - FPS a partir de ]9 de Jdneiro de 2015, o limite estabelecido no paragrafo 
anterior de era ser calculado em proporção ao total de cotas da classe sênior e não do total de cotas 
do íund ) de investimento 

o total r as plicdç:ões dos recursos do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNicíPIO DE JI-PARANÁ 
- FPS em fUI dos ele investimento não pode excede!' a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos 
di:' lerce ros gerido por um mesmo gestor ou por gestorasligadas ao seu respectivo grupo econômico 

,I" obtr 11Ç~ o cld C:ertífic"ç~~o lnstitucional Pró-Gestão, os Iimites definidos nesta Política de 
],!v,:,tim"Il(,)S ser,)o ('ICVc1U()\ graodt:vanWlltc' de acordo COrJ'i o nível conquistado em consunflllCld 
(t)i!1 o di ;po to no (Ir! T", § ]'2, ;:II"t. 8º, § 3º e art. IC}?, § 2') da Resolução CMN n(~4.963/2021, 

E_I)\ even ua deserquadramento dos limites aqui definidos, o (omite de Investimentos juntamente 
'" r, ; G -st r :105 í ecur sos, deverao Se' atei as POlÍticas d" CO;ltingência definidas nesta Política de 

7., D M iS ENQUADRAfVH::.NTO 

O FUND O PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS considera todos os limites 
esta "ollttca de Investimentos e na Resolução CMN n" 4.%3/2021, destacando 

f'~fJecific< me ire: 

:1) P »de ri:í o sei mautidas em carteira de investimentos. por ate 180 (cento e oitenta) dias, as 
a Jlic. coes qUE' passem íõ fica I' desenquadradas em relação a esta Política de Investimentos e a 
H '50 uçâo Uv1N n" 4,~63/2021. desde que seja comprovado que o desenquadrarnanto foi 
d -co rer.te ae sitLd(õCS .nvoluntárias. para as quais não tenha dado causa, e: que o seu 
cJ e sin estimcnto ocasionaria, compartltivanlente i) sua manutenção, maiores riscos par> o 
a en irnento aos princípios segurança, rentabilidade, solvência. liqurdez, motivação, 
d .icq ,ação c1 natureza cJp suas obrigações c transparência; 

rJ i> )clt' ~í0 al'ldii \('1 Il)dntiddS em carteira de investimentos, até seu respectivo encerramento, 
,), tu ldo" (1(: !I)V(,,;tlrilt:'rHOS uue apresentem prazos para vencimento, resgate. carência ou 
cc nvc rsiL) (ie cotas superior d 18CJ (cento e oitenta) dias, estando o FUNDO DE PREVIDÊNCIA 
S CI L DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS obrigado a demonstrar a adoção ele medidas de 
ruelh ria da governança e do controle de riscos na gestão dos recursos. 

St~r~jo ent md elos como situações involuntárias: 

a) fr tra ia em vigor de alterações da Resolução vigente; 

f)l R( ',galtõ ne (oras de fundos de investimento por um outro cotista. nos quais o FUNDO DE 
P EV DÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS não efetue novos apertes: 

c) Vê 10(1 ilÇ'<10 ou desvalcr iz.icão dos demais ativos financei, os e fundos de investimentos que 
in :0(; oram d carteira de investimentos do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO 
D JI- ARANÁ - FPS; 
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;li Re rf,(Hlíz.Jç~J(l da e strut: Ira do fundo de ir!v<'sti;nento em decol'(éncíd de incorporacào. fusão. 
jsã) c tr,H'sfoflnJç;'io ou d(' outra'; deliberações da assembtcta geral de cotistas, apos as 
.lpli dÇOPS Ic,'lli7.adas pelo FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ _ 
PS 

1'.:: )co rencía de eventos de I isros que pn:~judiquem a formação das reservas e a evolução do 
),Itrnlonio elo FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ _ FPS ou 
lua 100 ch:corrent!?s de revisão do plano de custeio e da segregação ela massa; 

f~ 1 pli 'ações eferuadas na aquisição de cotas de fundo de investimento destinado 
t xcllsívamente a investidores qualificados Ou profissionais; caso o FUNDO DE PREVIDÊNCIA 
OC AL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS deixe de atender aos critérios estabelecidos para 

f ssa categorização em regulamentação específica; e 

g) 1 pl; ações eteruadas em fundos de investimentos ou ativos financeiros que deixarem de 
l, hsekvar os requisitos e r ondicões previstos na Resolução CMN nº 4.963/2021. 

C ':',)Ic r.(,i'1,a[[~W'lle ao processe ele Credenciernento, somente serão considerados aptos ou 
enqu:Hjr, do, a receberem recursos do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ 
- FPS 1)<; une (l', dr> invevrirnento qUE' !J0SSlIilIYI por prestrldofC'S de servi(,'os de gestão e ildministrilçào 
0(> I t,' 'lH . S, l~ insril ulções FlI1;mcpir as que atpndern cwnulativarnente as condições: 

,>\ C dri riinisrr sdor ou gestor (jus recursos seja instituição autorizada a funcionar pelo Banco 
:: -nt ai do Eirasil, obrigada a uistiturr comité' de auditoria e comité de riscos nos termos da 
r 'guI1'1lPnt(>ç~1o do Conselho Monetario Nacional; 

b) O ad ninistrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% dos recursos sob SUd 

d Jrni iistraçào oriundos Regimes Próprios de Previdéncia Social e 

c) O ge stor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de prévio 
crlcd nciarnsnto (' que seja considerado pelos responsávels pela gestão dos recursos do 
F N O DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS corno de boa qualidade 
ti > f:e tão c ambiente de controle de investimento. 

l:.n' atend me lto ao: requisitos dispostos, deverão ser observados apenas quando da ilplicaçjo dos 
rpClH";OS, )od ê'ndo o!'. fundos de investimentos não enquadrados nos termos acima, permanecer na 
(di t,~lril li 'in estirnenros do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ _ FPS até 

, ( 'irJ,cdçju !'lstítclCioflê,i Pr o-Ge stâo. não serão considerados desenquadrarnentos os 
! j;1i't-S ".l'Ji cl 'finido~;, tendo o FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS 
prazo ele 6 (s ssenta] dias para revisão e adequação da sua Política de Investimentos em atendimento 
dOS novos lim tes. 
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I_) k Ad 0;(, Recursos (' o COPlité de tnvestiruento do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICí 10 DE JI-PARANÁ - FPS dí:.vel~lO seguir as vedaçôes estabeleCldas na Resoluçêio Cf\r1N n' 
li :'l)3/2( 171, li\i,fldo adicionalmente vedada a i'l(ll,isíç~io de 

C ;,( 'iC()':S c:mlpromissódas !astrede';}'; (:rr; ritujo~; públicos e 

/b apli«: çõ s financeiras estão sujeitas c] incidência de: fatores de fisco que podem afetill 
adversaohen e o seu retorno, e consequentemente, fica o FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICí 10 E JI-PARANÁ - FPS obrigado a exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, 
C( :)~i kr ndr entre eles: 

.isco de Mercado --- é CJ risco inerente (1 todas as modalidades de aplicações financeiras 
jj~;poníjeis 1\0 mercado financeiro; corresponde à incerteza em relacào ao resultado de 
un inv'stimento finanreiro ou de UnL') carteira de investimento. em decorrência de 
luclapf as futuras na', condições çle rnercaclo (: o risco de vêlriaçCies, (_\scilaçoes !1aç, taxas 
preços (k 1(Jt"-ci-ldo, rars corno taxa (1e juros, preços de ações e outros índices, É ligado 
\' ".';ld~Õ,::, I' , rneu Jll0 iilldn<':L'I(o 

r'isco d(' Crédito também conhecido como risco institucionat ou de contraparte, é aquele 
·111 que ha a possibilidade de o retorno de investimento não ser honrado pela instituição 
( ue em tiu determinado título, na data e nas condições negociadas e contratadas: 

i5CO de tlquidez - surge ela dificutdade em se conseguir encontrar compradores 
r otenciaís de um determinado ativo no momento e no preço desejado. Ocorre quando 
I m ativo esta com baixo volume de negócios e apresenta grandes diferenças entre o 
r 'C\,CJ que () comprador está disposto a pagar (oferta de compra) e aquele que o vendedor 
§ ostaria de vender (oferta de venda), Ouando é necessário vender algum ativo num 
r \crcadu iliquido, tende ;1 SP( difíci' conseguir (Pedi?,,, J \'('[\0,,1 sem c"l(rificar () preço do 

,~_' ( ," r fv;ERLADC 
\' FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS adota o VaR - volue-at-Riek 
~'c ~ J ;Cl,L ole ,iD tl';CO de 11lC;C;\dO, utilizando os seguintes oarámerros para o cálculo: 

v' í\:l ,de;\) pararnétrico: 
..,; ln .ervhlo de confiança de 9S'1" (noventa e cinco por cento); 
V H riZ( nte temporal de 21 dias úteis. 

e.zs 
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c."I~"" r' 1(:' r lctm (C mOl1itc>r,'lIYIC'ÜO para controle do risco de mercado dos ativos que cornpôe a 
( 'll'<r" Ci "'(.~I'lh'\}) do C)rniu' Df' InVf";timernos (? o Gestor dos Recursos deverão observar as 
((>í"("'r1cias ibaixo estatH,,:ecic!as e realizar reavatiação destes ativos sempre que as referências pré 
b~d~\el(> :idc ~ Iorem ultrapassadas. 

v' .·egr lento de Renda Fixa: 3,97% do valor alocado neste segmento: 

v' eg: lento de Renda Variável e Estruturados: 23,42% do valor alocado neste segmento e 
v . egr lento de Investimento no Exterior 23,25% do valor alocado nesse segmento 

er':nc in srru nento adicional de controle, o FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI 
PARANÁ - F S devecJ monuorar d renlóbiliclaele do fundo de investimento em janelas temporais (mês. 
ó ;,) i, L" rn. ';(1$. se ~ :1)(:'.',(,,;. doze meses (' vinte e quatro meses), verificando () alinhamento com o 
benctun rk . e cada ativo. Desvios significativos deverão ser avaliados pelos membros do Comité de 
Illvt'"Lm >n[( S, que ,ieeiclirc1 pela manutenção, Ou não, dos invextiruentos 

g l. N'T ~OL t' )0 RISCO or rRf!1! ro 
'\: ~ )[ 'se k ap:i~,IV'ío de recur sos financ:eims ern fundos de investimento que possuem em sua 
Cyt':>:1 a (e il vcsrunentos ativos ele credito, subordinam·se que estes sejam emitidas por companhias 
abertas devi amente operacionaís e registrada; e que sejam de baixo risco em classificação efetuada 
por agen .ia 'Iassihcadora de risco, o que estiverem de acordo com a tabela abaixo: 

/\CCNc:r, ClASSlfICilDOH[,~ DF 
1:15CO 

í~;\T!f\Ci MINIMC 

STi\NDARD &. POOR'S BBB+ (perspectiva estável) 

MOODY'S Baal (perspectiva estável) 

FITCH H/\TINGS BBB+ (perspectiva estável) 

.'\USTIN RATING A (perspectiva estável) 

LI' HATING A (perspectiva estável) 

LlBERUM H/\TINCi A (perspectiva estável) 

A' L~(, (!;~ :cL)~"LLadora~; de risco supracitadas estilo devidamente registradas na Comissão de 
\!;!lUI(!S Mob' í:iríos - CVM e autoriz adas a operar no Brasil. Utilizam o sistema de rotiuq para classificar 
o ruvel de isc das instituições financeiras, fundo de investimentos e dos ativos financeiros integrantes 
da cal teir I de investimentos dos fundos de investimentos ou demais ativos financeiros. 

8,3 CO 'T OlE DO RISCO DE LlQUIDEZ 

NdS aplir a ','õe· em ativos financeiros que. tem seu prazo de tiquidez superior a 365 (trezentos e sessenta 
e c".(o) iiéL, d aprovação de alocaçâo dos recursos deverá ser precedida ele atestado de 
cornpatibi ida íe que comprove a análise ne evidenciacão quanto a capacidade do FUNDO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS (:111 dl"Car com o fluxo de despe<;d:; 
llE'cE'ssári" s a cumprimento de suas obrigações atuanais, até a data da dispcnibilização dos recursos 
investidos 
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A DE TRANSPARÊNCIA 

As infor na 'íes contidas nessa Política de Investimentos e em suas possíveis revisões deverão ser 
disporul iliz, das aos interessados, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação, observados 

stabelecidos através dos atos normatívos vigentes. 

igencia contida no art. 42, incisos 1,11,111, IV e V, parégrafo primeiro e segundo e ainda, art. c,~ da f{p sol. ç~10 UvlN 1)24 963/2021, d Política de Investimentos deverá ser disponibilizada no sire do 
FUNDO E REVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS, [)ii'lrio Oficial do Municipio Ou 
ern local de (Icil acesso e visualização. sem prejuízo de outros canais oficiais ele comunicação. 

i".j\J:, t' <:'11 di~ douml('r)lc:~ cOl'rpspoi'ld\:';lto~ ti dna:~sp, dVdlia~;l(), g('rencidrnento, assessoramonto e 
(I( .i<í;, dev '!<},) se' dispcnibilizados vi] Portar de Transparência de propria autoria ou na ITH21hor 

,i ~,j j "It (',SpOt!ilJdizaç,30 dOS interess ado s 

11 CREDE CIAMENTO 

Seguind a P rtaria MPS nC1 5119/2011, em seu ArL 39, inciso IX, determina que antes da realização de 
qualquer no o aperte o FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNicíPIO DE JI-PARANÁ - FPS, na 
fi1_;uIJ de St'L Comité' de Investimentos, deverá assegurar que as Instituições Financeiras escolhidas 
pdrd rec ber as aplicações dos recursos tenham sido objeto de prévio credenciamento. 

Cornplet entnrrnente, a própria Resolução CMN [li? 4,963/2021 em seu ArL 19, §]9, inciso VI p §39, 
deterrrnnl q e as lnstíruiçôes Financeiras escolhidas para receber as eplicações dos recursos deverão 
passar P' 10 [, revio credenciamento Adiciona ainda o acompanhamento e a avaliação do gestor e do 
ç dI1" j~1 ,du, dos íli')(idS clP iiwestiplt:1110, 

(, no ,1(,(, nd: t,)(Ll~) tiS ('x!gt~nClilS, O FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ 
FPS an a és de' SCL Feli!al de Credenciamento. devera atestar o cumprimento integral todos os 
requisito' mí imos de credenciarnento. inclusive: 

a) a os e registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou 
C )n1i são ele valores Mobiliários OLl órgão competente: 

bi eleva JO padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência 
d - re: trições que, a critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou 
d . OL tTOS órgãos Cotllpetentes desaconselhem um relacionamento seguro (' 

c) rE[~uL ridade fiscol e previdenriár!a. 
Oua.ido s ' tr: lar de lindos de investimentos. o uedenciarnento previsto recairá sobre a figura do seu 
gesror P (O d íminisrrador. Assim sendo, o FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI 
PARANÁ FP ri -veri adicionar a li',ta acima os seguintes documentos' 

,j) Ti rrn ,<iR f\niÍlís,~ c Atestado ele Credenciarnonto ele Adminisrrator <' Gcstor de FI- ArL 21", § 
2', in isr.s I, I1 e 111, da Resolução CIv1N n 4 963/ _' I; 
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Entend(; se como atestado de compatibilidade que comprova a análise de evidenciação quanto a 
(i1fl<lcid de em dr'.:31' com o fluxo de despesas nccessanas ao cumprimeuro de suas obrigaçõcc; 
iltldlldi" tl " d cal'a da clisponibílizaç(jo dos recursos investidos, o estudo de AlM Asset Liabilitv 
MJnage ner t. 

g Al 11 - ASSH UAUIUTY MANAGf:MENT 

/~<, ",,,i( ICe) , (jus ren:r'iG5 r.: ';\"l c"n(inUi(JdClI? deverão observar a compatibilidade dos ativos 
;"vc'~{i(k se 111 os j:,raws, montantes (? taxas das obrigaçôes atuariaís presentes e futuras do FUNDO 
DE PRE IDÊ CIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS, com o objetivo de manter o equilíbrio 
econôrni ,,0- inanceiro entre ativos e passivos, 

Para gars nti a compatibilidade, os responsaveís pelo FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO 
DE JI-PA A Á - FPS devem manter os procedimentos e controles internos formalizados par a a gestão 
do risco (e li uidez das aplicações de forma que os recursos estejam disponíveis na data do pagamento 
cios IX'fl fíei)$ e demais obrigações do Regirne, Deverão inclusive realizar o acompanhamento dos 
riu ',()'; d p, gilmentos dos ativos, i1ssegurilndo o cumprirnento dos prazos e dos montante') das 
ohngaçõ '$ db FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ _ FPS, 

Para se f sze cump-ir as obrigatoriedades descritas acima, o FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICíp O E JI-PARANÁ - FPS buscará a adoção da fen ameuta de gestão conhecida como estudo 
t1C p:M AS.ct l.iab litv Mé1nagE'nH:::I1t. 

l. '. :.,IU o li,r'·:t:.~rhIF ci f'Af),é) punnenor;zôdanlcllle di:! liquidez da carteira ele investimentos em 

;)"I1::,r os cor ipro.n.ssos presentes e futuros, proporcionado ao FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICíp O E JI-PARANÁ - FPS a busca pela otirnizaçãr: da carteira de investimentos, apresentando 
a melhor ra] .tória para o c:urnprirnento da mera de rentabilidade, resguardando o melhor resultado 
financeirc: po 'síVl~1 também no longo prazo, 

o estudo íe l1v1 -- Jlsset í.iabilitv Managernent deverá ser providenciado no mínimo urna vez 00 ano, 
apll~ o fe .ha nento ela Avaliação Atuarial, sendo necessário seu acompanhamento periódico, com 
emissão de R -Iatórios de Acompanhamento que proporcionará as atualizações de seus resultados em 
urna !inha ter poral não superior a um semestre, 

Sua obrigz tor edilde encontra se previste na í{t~so'uçào CMN n',) (jlJC,3/)02J, art. 6°, § J "; Port.u-a n') 
185/2015 art 29, Portaria ~;lPS Il~) 519/7011, art. 3<;>, § ti"; Portaria f)() 464/2018, art. 13{); Instrução 
Nor mariv n9 2/2()J8, (,lI!, 49 e lnstrurão Normariva n9 9/2018, art 59, § 1.9 ao § 5'2, 
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b~ Thrrnb de An;ílise de Cre denciarnento e Atestado de Credenciarnento - Demais 
A lrni iistradores ou Gestor de FI; 

(; A ex J ao Credenciarnento - Análise de Fundo de Investimento: 

d) r~rrn) de Auálise do Cadastrameuto CLl Oistribuidor. 
'\lu pi'r)u sso de d idlisc das tnstituiçóes Finililcelras, prestadorcs de serviços dos fundos de 
::1'>'.: :tlf'l(- nros. o FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS deverá analisar 

d) o his UrlCO e experienc.a de atli(j(,.~)O elo gc',tor e do administrador do fundo de investimento (~ 
d = S U5 controladores: 

b) o vol une de recursos sob sua gestão e administração, bem como quanto a qualificação do 
c .irp tecruco e segregação de atividades e 

c" a ler 'IH.:ia da rentabilidade dOS indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos 
d =:: in esrimentos sob sua c;e':;tão e administração, no período mínimo de dois anos anteriores 
a) cr~dE>rlC!arnento. 

Em d,'pe tos mais abrangentes. o processo de seleção dos gestorcs e admiuistr adores. d,~Vef j\) s,'>:' 
consíder do os aspectos qualitativos e quantitativos. tendo como parâmetro de análise o mínimo: 

radição e Credibilidade da Instituição _, envolvendo volume de recursos administrados 
. :eri,j :.'5, n:) Er,lsi! (:' no exterior. rapacitação profissional dos agentes envolvidos na 

)(i;~\lni:H;,ç:êio e gestão de investimentos do fundo, que incluem formação acadêmica 
ontinuada, certificações, reconhecimento público etc., tempo de atuação e maturidade 
lesses agentes na atividade, (E~gularidacle ela manutenção da equipe, com base rli:! 

otatividade dos profissionais e na ternpestividade na reposição. além di? outras 
nrorrnações relacionadas corn a administração e gestão de investimentos que permitam 
dentificar a cultura fiouciana da instituição e seu compromisso com princípios de 
esponsabilidade nos investimentos e de governança: 

Jesttlo do Risco ,_ envolvendo qualidade e consistência dos processos de administração 
~ gestão, em especial aos rlscos de crédito quando aplicável --liquidez, mercado. legal 
,> oper acional. efetividé!de dos controles internos, envolvendo, ainda, o uso ele 
err arnentas, softwares e consuttonas cspecialiaadas. regularidade na prestação de 
níormacões 'ltuaç?ío da área de "compuonce", capacitação profissional dos agentes 
-nvolvidos na administração e gestão de risco do fundo, que incluem formação acadêmica 
.ontmuada. cenificdções, raconheclmento publico etc.. tempo de atuação e maturidade 
jf's)\~~) dt!,E'r,tes na atividade. regulari<i<lde ela manutenção da equipe de risco, com base 
li) rotatividade dos profissionais e na tc~mpestivjdadE' na reposição, além de outras 

informações relacionadas com 'J administração e gesti.ío do risco; 

valiação de aderência dos Fundos aos indicadores de desempenho (Benchmark) e 
riscos -- envolvendo a correlação da rentabilidade com seus objetivos e a consistência na 
enu ega de resultados no período mmimo de is anos anteriores ao credenciamento 

p,27 
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fundos de investimentos possuem urna gestão discricionária, na qual o gestor 
decidc" p 'Ios investimentos qUE' vai realizar, desde que, respeitando () regulamento do fundo de 

. as normas apllcaveis d(JS Hegirnes Próprios de Previdência Social. 

No que ti' ng ao dis.ribuidor, instituição integrante do sistema de dis\ribulç(~o ou agentE-: autônomo 
.j,' :i"'est me ito. 5tH análise t:' lppj'tlO ,pc(lir'\ sobre (l ({Intl'ato para drstribuiçâo e mediação do 
produto tert Ido e sua reguldi'l(jaOc com a Comissáo ne valores Mobiliórios - CVM. 

')0 ( 'ç"":,O 

ian ento se dará por meio eletrônico, através do sistema eletrônico utilizado pelo FUNDO 
DE PREVI Ê CIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS, no âmbito de controle, inclusive no 
ge"\?llcian en o dos cocumentos e certidões requisitadas, 

adicionalmente corno medida de segurança e como critério documental para 
rredencia Ilel to, o relatório Due Oitiqence da ANf3IMA entendidos como "Seção UM, DOIS e 'lRí'.s". 

Fnt.outr a- 'p qualificado participar do processo seletivo qualquer tnstítuição Financeira administradora 
e/ou gest .ira de recursos fina nceiros dos fundos de investimentos em que figurarem instituições 
dl,t\)l iZdd lS d funcionar pelo Banco Central ele Brasil obrigadas (I instituir comite dE' auditoria" [omiti' 
:l" f"C'\S nos tr-rmo- d,IS HI'soluçi\es (Mí-J n' ),19X,'2Üí),1 f, f)" ,1 '>57/2017, respectivamente 

f), "e:'),li pa arnetros para o uedt"ncio'II1\Cn!c 'oram auotados no processo de implantação das regras, 
i) .': i'lii;)l nt(:, (' controles uuernus uo FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI 

PARANÁ F S que VI'>c10 ga(diltir o cumpt imento de suas obrigações, respeitando a Política ele 
I'h','stirne ito: e stabetecida. observados os segmentos. limites e demais requisitos previstos 
('st<'f\plp( do) e os p.u árnetros estabelecidos nas normas gerais de organização e funcionamento dos 
f{egdnes r róp jo<; de Previdéncia So(i(1I, em regulamentação da Secretaria de PrpvldêllClêL 

;\~ ,:11all',e; d <; quesitos verificados nos processos de credenciamento, deverão ser atualizados a cada 
12 (d02(» 'ne: 0.5 ou sempre que houver é) necessidade. 

('ili>1 !US \le pr"uíicdÇ5u pard os ativos e 05 fundos de investimentos que compõe Ou 

.npor .1 cdrtPira cll' investimentos do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO 

- FPS, deverào seguir o critério de pr ecificação de marcação a mercado (MaM), 

P\lder~i() .er contabuiz ado s pelos respectivos custos de aquisição acrescidos dos rendimento', 
;,,+t.'·,(~:)S 05 ítulos Publico> Ieder ais. desde que se cumpram cumulativamente ,1S devidas exigências 
jil Por dri" I\fIF fi" ').n, de 27 ele dezembro de 2017 já descritos anteriormente, 
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11 1 

1 

l!lªtç;:;çª.º-_ª_.IJ1~EC:ª_º_º consiste em atribuir um preço justo il um determinado ativo ou 
derivativd, s_'a pelo preço de mercado, caso haja liquidez. ou seja, na ausência desta, pela melhor 
estimativ, qu _ o preço do ativo teria em urna eventual negociação. 

o processo d r:D_ª[Ç_~I.çªº_f)ª_Ç.l.!E~ª consiste na contabitização do valor de compra de um determinado 
til ulo, (ler "sci:Jo da variação da taxa de juros, desde que a emissão do papel seja carregada até o seu 
1E",pcctive ve icimento. O valor será atualizado diariamente. sem considerar a oscilações de preço 
auieridas 10 mercado. 

~ .. 1. CR TÉf 10S DF PRECFICAÇÃO 

Si,u (~I ivos de rendd ":j><(1 emitidos pelo Tesouro Nacional. que representam urna forma de financiar a 
tllVi:l" pul Hc c' ,)(;i!nitenl que os investidores emprestem dinheiro para o governo, recebendo em 
liu,:;, l.:r:l' de errrunada rentabilidade. Possuem diversas caracteristicas corno: liquidez diária. baixo 
,"(:~;t('. bai Is~;i no risco de crédito, (' a solidez de urna instituição enorme por trás. 

Corno fon e p imária de dados, a curva de títulos em reais, gerada a partir da taxa indicativa divulgada 
pela ANl31 VIA e a taxa de Juros divulgada pelo Banco Central, encontramos o valor do preço unitário 
do titulo f. úbl co. 

'!._: .. /. i : 7(J! .ação (1 Mercado 
:\\iaVf'S d pr 'ço unitário divulgado no extrato elo custod.ante. multiplicado pela quantidade de títulos 
pllhlicos :letl Ias pelo fefirne, ontivemos c valor a mercado do titulo público na carte.ra ,ii:' 
investime no . Abaixo segue formula: 

Onde 

va 01 de flIHCddo 

12.2.J,2 ,!lar DÇÔO no Curvo 
Como a p eci reação na curva é dada pela apropriação natural de juros até a data de vencimento o 
titulo, as fbrrr ulas variam de acordo com o tipo de papel, sendo: 



I C1\ - NTN·B Principal possu: fluxo de pagamento simples, ou seja, o invt'stido: fdZ D 

aplicação e n sgatél c valor de face (vaio: invest.do somado ;'l rentabilidade) na data de vencimento do 
título. 
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p < fixado cujo rendimento se da por urna taxa definida mais J variação da taxa do índice 
"j' :' "::1 I,> r 'Pi,e' 2.:) Consumiuor Amplo em unI determinado período. 

o v.ucr N )m, laj Atualizado é calculado através do VNA na data de cornnr a do título e da projeção do 
IPC!\ para i.l cl. ta de liquidação. seguindo a equação 

.\'~l·.\;'; :::. Valor Nominal Atualizado 
, 
• ': :,: d, c : 'Ir •• "\'-' -,:;., .:« ',. ,,_., c'.' Valor Nominal Aruahzado na data da cornpra 

;' ~)(_ . .; ;."' ",. ".,,~, ! i;L ,,; . .1' o ; -: ic:.» Inflação projetada pa ra o final do exercício 

o r ('[1\J i 111 '11t) ela :J )Iicaçao (> recebido pelo investidor ao longo do investimento, por meio do 
pdgdlrlellto d ' JUros semestrais e fia data de vencimento com resgate. elo valor (jp face somado ao 

o r PSOlW sUle pos: ui fluxo de pagamento simples pós-fixado pela variação da taxa SEUC 

o v.nor pr ijet ido a $,:! pago pelo título, é o valor na data base, corrigido pela taxa acumulada da SU.IC 
até o dia' e c rnpra, .nais uma correção da taxa 5ELlC rneta para dia da liquidação do título, Sendo seu 
cátculo: 

Onde: 

1 .\',.;V,\' ,; ::: Valor Nornínal Atualizado 

. ~ ,'" , '" ", '.. . Vdlor NUlll!ndl Atualizado na data ela cmlpra 

. l: i , I ~ I 1'1" I' j ",-:,;" n açdo .itua izar a 

'/.St)!, 'I) Prefixado - L TN 

f, LTN é III "I tí .110 prefixado, ou seja, sua rentabilidade é definida no momento da compra, que não faz 
pagament JS s -mestrais. A rentabilidade é calculada pela diferença entre o preço de compra do titulo 
e seu valor 110 ninal no vencimento, R$ 1.000,00, 
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A partir Ia iterenca entre o preço de compra e o de venda, é possível determinar a taxa de 
rendimento, .ssa taxa pode ser calculada de duas formas: 

0(10(.: 

,('.'"1 Pl-t_:l'l""'"1 i1Jl t)~t·i(J(I'(/r('i\,·(·! Ffe["""" n c D 1'J'(" .; -, • "',.J " l i t ,,'.' r -' .. ,. ,. ,. " '<.: .. ;, (, ' . .' J t: li.. t, ::; Taxa negociada no momento fi,', 
c ,lInpc:' 
I l·;,~l\.)j" de 1"e}~U'(21 'cdor cic: r'~e'Jlá{i Valor de negociação do Título Público na data final 

I •. , ()l ',''':' Co"'pr(il'u:'o, ce (,)11; 1;,." Valor de negociação do Título na aquisição 

du, tendo corno base um ano de 252 dias úteis: 

Onde 

c »npra 

;, .:.'-:,;, (:'~- \';"lánl'c!;o;' ,;" l't:Jlâo Valor de negociação do Título Público na data final 

i ,,:0), de ComproVa/o.I' cie Conuna : Valor de negociação elo Título na aquisição 

T« ~ J o Pr« f ~'(1dCJ rnm Iuros Semestrais - NTN-F 

Nd NTN-F )(0 re uma situação semelhante él NTN-B, com pagamentos semestrais de juros só que com 
d taxa pré fix: da e pagamento do último cupom ocorre no vencimento do título, juntamente com o 
resgate de valbr de face. 

A rentabili :lad? do Tesouro Pre-fixado com Juros Semestrais pode ser calculada segundo a equação: 

,LIU"':' l 1 
.................................................... , , : •...... I r- 1. 0uiJ ' 
;1 t-:' iJ:) -, .' 1 + T ll\'"; .. ~_. 

Em que D n . o número de dias úreis do período e TIR é a rentabilidade anual do titulo. 

! t mu (J íCPM com turos Semestrais .. NTN·( 

i\ ~'in~ C t -m uncionamcnto carecido com N:N-B, com él diferença no mdexador, pois utiliza o IGP·M 
.( ;:\:cs .1(' PCA !\tudlment(!, as NINe não são ofertadas 110 Tesouro Direto sendo apenas 
recompra O! ""10 Tesouro Nacional. 
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o VN/\ desse trtulo pode ser calculado pela equação: 

Or,cjp Nl ep es,"nta o número de dias corridos entre data de liquidação e primeiro do mês atual e N2 
sendo o num .ro ue dias corridos entre o dia primeiro do mês seguinte e o primeiro rnes atual. 

Corno me tod »logia final de apur ação para os Iitulos Públicos que apresentam o valor nominal 
atualizad ,fi aliza se d apuração nos seguintes passos: 

(i) identifi ,aç; o da cotação: 

100 
"~ .. 

" .1 .( ;."~ \f~ 

(O~dç;AIlCo:(:CdQ e o valor unitário apresentado em um dia 

7 avaTr:» G = taxa de negociação ou compra o Titulo Público Federal 

Onde: 

I rec oP 'eç(l:: valor unitário do Título Público Federal 

I .\';;1 ';\."1 c: Valor Nominal Atualizado 

L .<.. • .L r I\í O~ DL NVESTIMENTOS 

/\ lnstrucã C rv1 5SS dispõe sobre a constituição. a administração. o funcionamento e a cJivulga(,áo de 
inf(H'naÇ"es c ('S fundos de investimento. 

o mvcstin en l r-m un fundo de investimento portanto, confere domínio direto sobre fração ideal do 
p,-;tri;nôni 1 d,;in que cada corista possui propriedade proporcional dos ativos inerentes <1 composição 
dt, l ,leia fL nd .vendo inteiramente responsável pelo ônus ou bônus dessa propriedade, 

Através d > di .ulgação pública e oficial, calcula-se o retorno do fundo de investimentos auferindo o 
rendimen o do perío:Jo, multiplicado pelo valor atual. Abaixo segue fórmula: 

Onde 

[{eto! no alo da diferente do montante apertado e o resultado final do periorío \\ «: P32~ 

~p!O· f 
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rendimento C!O fundo de mvestimento ern um determinado 
I ertouo (enl PE-" centuat) 

P(i(d dure ir o valor aportaoo no fundo de investimento quanto a sua posição em relação a quantidade 
(h: cotas, .alc lia ~t': 

- 
Fc:·::.::l 'c::~,.:' : valor atual do investimento 

1 ~ t:>:.: [:,:ot" : valor da cota no dia 

QtCO:t15QtCO:Gs: quantidade de cotas adquiridas mediante aperte no fundo de 
investimento 

tn! «.1<:'0 li" meios de investimento l',lobiliários (FlI), onde consta ao menos urna negociação de 
'(''''pi"êl i' '1.:11 ti no mercado sccundario através de "teU ticket; esse será cakulado através elo valor de 
,ri," mu dlVI PiHio 110 sire cio B3 {'aSO contrario. serd calculado a valor de cota, através de divulgado 
no sue da Cor nssão de Valores Mobiliários - CVM 

!L!,~ rmu SPRII/AOO:\ 

TI~ldC nrrvhdok ;;)(1 tí~ulos emitidos por empresas privadas visando ,) captação de recursos, 

,ê;'. Opél'a(,: ies .omprnnussadas lastreadas em títulos públicos s50 operações de compra (venda) com 
compromisso íe revenda [recornpra). Na partida ela operação são definidas a taxa de remuneração e 
a data de en irnento da operação. Para as operações cornprornissadas sem liquidez diária, a marcação 
a rner cad s til err acordo com as taxas praticadas pelo emissor para o prazo do título e, 
adlcionalrr en e, um spread da natureza da operação. Para as operações compromissadas negociadas 

com liqui( ez diária, a marcação él mercado será realizada com base na taxa de revenda/recompra na 
(h11 

(J:., \.t~.(rih\..· HJO de deposito bancar.o (CLJBs) $(10 i rstrumentos de captaçào de recursos utilizados pOI 

institurções fi anceir ss, os quais pagam ao aplicador, ao íina] do prazo contratado, il remuneração 
prevista. que .m geral é flutuante ou pró-fixada, podendo ser emitidos e registrados na CUIP. 

Os CDEis P 'e-r xados <;iÍo títulos negociados com ,iglojdcságío em reldç).ío () curva de juros em reais. A 

IllZllCH,i!O do CDi, e [edlizildd descontando o seu valor futuro pela taxa pre-fixada de mercado 
,](.:(>,>(,0,1 Io .1_Ii'()(f :ielinido de acordo com as bandas de taxas referentes ao prazo da operação e 

Os (. [)Bs p is-f xados .ão títulos atualizados diariamente pelo CDI, ou seja, pela taxa de juros baseada 
na taxa m .dia dos depósitos interbancários de um dia, calculada e divulgaria pela CEliP. Geralmente. 
o (DI é ac os ido de uma taxa ou por percentual soread contratado na data ele emissão do papel. A 
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rnàrcaçio do CDg ,: r ealizaría descontando o seu valor futuro projetado pela taxa pré-Iixada de 
mercado icr se.da do spread definido ele acordo corn as faixas de taxas em vigor. 

1. "': r o T S PRIMÁRIAS DE INFORMAÇÔES 

Como os }ro 'edimentos de marcação a mercado são diários, como norma e sempre que possível, 
acotam-s .. pr :'Ç05 e cotações (Ias seguintes fontes: 

a) Tí ul Públicos Federais e debentures: Taxas lndicativas da ANBIMA - Associação Brasileira 
d- 5 Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 
( http://www.ant)ima.com.br!pt __ br/informarjtaxasdetitulos-publicos.htm); 

h) Cc tas cJé> fundos d!c' investimentos: Comissão de Valores Mobiliários ,- CVM 
(http' I/www cvm gov.br /nwrlu/reguladm/fundos!cor1sultas/fundos,html); 

\) V lor Nominal Atualizano: Valor Nominal Atualizado /\NBIMA Associação Hrasilpira elas 
F tid, dcs dos MC'rCddo<; Financeiros (" ele Capitais 
(h tp .í r'NWv/.a nbima .com.br/ pt br/iníon nar /Vil lor nominal-a tua lizado.hrm): 

.i ... , opções sobre ações hquidas 
(h .tp: '/www bmfbovespa.com.br/prLr/): e 

e termo de ações: BM&FBOVESPA 

e) CE: rrif cado de Deposito Bancário CDB: CETIP (http://www,b3,corn br/pt_br/). 

B POLí nc DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Para o aco 'np: nhamento e avaliação dos resultados da carteira de investimento e de seus respectivos 
i.; L~< de irl\:J"tinli~I1U1<, 5('1';10 adorados metodoloaias e critérios que atendam conjuntamente as 
i;(;r 1lldtivil; ex kdidil'i pelos órgãos fiscaiizadores (' reguladores, 

Como for na (j(' acompanhamento, ser;) obrigatório 3 elaboração de relatórios mensais. que 
cont(:>!Tlolt' n mínimo infortf1açéws sobre a cE.'llldtJilí(jade fé' riscos elas diversas modalidades de 
(li t'l.j.<'),~5 r e ; 1'!<1cLl', quanto <b ;lpliclç6es dos recursos do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICípl D JI-PARANÁ - FPS, bem COrno a aderência das alocações e dos processos decisórios 

() referido fel tório mensal deverá ser acompanhado de parecer do Comitê de Investimentos, que 
devera ap ese itar a análise dos resultados obtidos no mes de referência, inclusive SUi1S considerações 
e delitlE'ra ões. 

o Comité 'J(' nvestir-ientos deverá apresentar no mínimo o plano de ação com o cronograma das 
dt;vidêides il Sl rem desempenhadas relativas à gestão dos recursos, 

DeVf\r;jo fi lei' pane cos documentos C!O processo de acompanhamento e avaliação: 

il} FeLtor ai sobre o panorama eco'lômico rr-lativo il :;eITliHl(l e rnés antcr.or: 
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t)\ f{ -lat irio Mcnsal que contem dlli'ilisc qualitativa da situação ela carteira ern relação a 
~ . .rIr üs·~:ã.), rentdbilldar!t~, enquadramentos, aderência à Política de Invesrírncntos. risco); 
ó'illali t' quantitativa baseada em dados nistóricos e ilustrada por comparativos gráficos; 
c rmr rindo a exigência da Portaria MPS 519, de 2.4 de agosto de 201J, Artigo 3('> íncisos V; 

,.} 1\ 'Idt irio Ii imesrr a: uue contém: dniíll..1l' soore d rentabilidade e risco das diversas 
i1 'lcj. !;_j ;j.~, ti" opnraç.ócs (("d1Izada<; pelo HPPS, com títulos, valores mobiliários c demais 
d ivo: illoúldos nos segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos estrutura dos e 
invh iplPnt(iS no exterior. cumprindo a exigência da Portaria MPS S19, de 24 de agosto de 
2 11, Artigo 3(! tncisos V; 

d) H lat rio ele Análise ele Fundos de Investimentos classificados a ICVI\t1 555/2014 que contém: 
dlláli. : de regulamento, enquadrarnento. prospecto (quando houver) e parecer opinativo; 

t?) R '~jdt I !() tH:: /\nali~)c~ (.1(:- Fundos df::: tnVestln1entGS classificados corno "Estruturados" que 
V ,~\'-' (1, ,,' 1;)(' (~(' f\:'t'uklll'(into, enquadrarncnto, prospecto (quando houver) e parecer 
• .J lida IvO t-' 

fi H .lat rio ele Ani31ise da Carteira de Investimentos com parecer opinativo sobre estratégia 
tj trca 

ontingéucia estabelecido, contempla a abrangéncia exigida pela Hesolução CI\t1N n 

'11 seu I\rt. 4", incho VIII, ou seja, entende-se P(H "contingência" no âmbito desta Política 
je Investi ner tos a excessiva exposição a riscos e potenciais perdas dos recursos. 

Com :'1 ide uif .acão clara das contingências, chegamos ao desenvolvimento do plano no processo dos 
illv('<,tírne 10., uue abrange não somente a Diretoria Execuriva e Gestor dos Recursos, corno tarnbem 

', ':.c.' ; ~;. :.' .. ,:,(.'1::'1 to, t' o Co nse+no Delibclativ(). 

n io í xpnsiçcí,.l a Ri<.C[, ' ! ve stimcn 0' que di; ecionarn a carte.ra ele investimentos do 
EVIDÊI\JCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS para o não cumprimento dos 

(lf1l' ' .• ' 'lilt)C'k~r'ifi(1<, iW" Hr:gínlcs Próprios ele Previdência Social. 

,) I lU CUllipl I1lt'fltU dos ilfl1Ilt"i, I(.'qdi~,ito~ e normas estabelecidos, podem sei' classificados corno 

[)pser quadrzmento da Carteira de Investimentos; 
2 D .ser quadre.mento elo Fundo de Investimento; 
,~ D"sel cuadramento dd Política de Investimentos: 
:; Movi! IcntdçJPs Financeiras 1'1;)0 autorizadas: 

C:c,'; ,dvf1.Jlic do o nào cumprimento dos itens descritos, ficam os responsáveis pelos investimentos, 
tlf'vidi\!ne lte JdinidJs nesta Política de Investimentos, obrigados a: 
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Medidas Re~o!uçiio 
<li '''\[,lünH;dp d'-l5 U;USd~ ,1C{i,np(11)h;Hk ,h- rf"!<11ofi\;; 
o) 1(jentifiul(3\) (1:)5 i-:n',,'(+d(j(l~ ti cünLM d:; inki0 deI 

t:'! ;"qu~i\) 1':'!:r:!(o ,T,!I d '.'lilt;IWj:W'~ par:1 o 
':':l:)l!(~dj ilJ):~'nl:) 

",Ir'l' 

d; /~!,1U! dÇ.JC das (f;u')a~ c"~(():np(jflh{Hk; d\,' ff.'l(1toí io: 
t,: j'll' ~>iL ,:.\5,> IJ,,\', r"" ,',' !"I'Ü,.', i, 'Till;·j d.:, !:',ír.ic, d() 

c': .. ;;:1;1 d •• ;'1" tj~, (, U ,'!' ,~, (}:r'r)(."!·',.ltle .i;:' ! f'I,1tO"l;; 

ti; lfjenLfi\',;H; ;.~,) de':l -:.': :':~+/l(j~,<; (> ((";i';!{,J' (',; ,,'jj,>(: (j() 

prC:IC,~~;~;O' C;,lI"tC' r':i6(1ir: .~' L.:-:ni.::) r'! J>} 
: .'t:·,,;nql:' ,~r,"'rn .nt,:, dr; Püi til.!:" (1(:> 

r.. -:\t,{)~~r'\h) 

d, ;~, " ,;\ ',i,';~ 'j \ ,,;, ,,-\' ;, "n,:,,,\]!',,,,l ; ,l.~ i~,,!(,t;)(h;, 

• ,'jl:l: • ,I ... ,;, -: I,' '):''> -, :\.'r'".dj' ,ti'! ,: /1: ,~;'J E,',!<,ir, (jr, 

14 PO :f, "IAIS lJERDAS DOS RECURSOS 

,1 

, 'k l(idj, per\!;lS Cio'. I't'cur<",s OS volumes expressivos provenientes de fundos de 
11" .' n: ',>I,i(~J' \", "~se '1', j, Ill,'i'C~C.(), \'rérJito e liquidez. 

(ont\ng{:!1cj'h 

~" 1\:"_ti~,:l'~;:\C: ;:i,lS C~",i .. ,d\ ;~e():t!i,',?lflh·"d,:; d(.' =(-!ate'fj,) 
b' l'I,"'tih",~ ~;i" :l.l<'I'(,~:~h'l(l,;:: ti ,:\-;I)t,)f <,k ,r,;c:-) 1'J:) 

í i ',' ~ ,">",~, f' , 

/\ntes de qu rlquer aplicação, resgate ou movimentações financeiras ocorridas na carteira de 
do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS, os 

:leia gestão elos recursos dever~io seguir todos os princípios p diretrizes envolvidos nos 
!Jf0(t><;5,)C de rplicaç.io dos recursos, 

o ,)llllllP nr1.:il!er'to mensal do desempenho da carteira de investimentos em relação a Meta de 
/{c"lldlJlli( ddE CleiilllLld, [;iil! antirá ações c rnedidas IlO CUf'!.O e medio prazo no equaciOlidlfH'rnO (j(, 

l"Juóisquer dis orções decorrentes do~ riscos a pia dtrelados, 

,,,;,;,, (', ,li' 'nve~,ti'nento', olr",,\, 00 Decreto n. 16602/2021, com a finalidade rnínima 
','l .ll' i,~j 1;:;1 l "~: ) ('" .; C!t',iSdl", a.ianto ;J formulação e execução da Política de tnvestimentos. 

:",,lS ,I(ÓCS S,~\l prevramente aprovadas em Plano de AÇZlO estipulado para o exercício corrente c: seu 
(',,:, ,_;:c 'er;! ,)1 omovido pero Gestor dos r~CCL!(SOS fê Pre ': ite do Comitê de Investimentos, 
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[n:'C"I(1P e c 11)1(l p;Hticipdç',lo no prncC'S50 (jpcisóric\ quanto ;3 tormutação e execução da Política de 
'fi';,' .1111 '\tC', (I dH,' n<tJ~nc:iil d\~ 

;:l gi ra tir o cumprunento das normarivas vigentes; 

b) g rar til' o cumprimento da Política de Investimentos e suas revisões: 

c) g rantir a adequação dos investimentos de acordo com o perfil do FUNDO DE PREVIDÊNCIA 
S CI L DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS; 

d) moni orar o ?,rdu de risco dos investimentos; 

r:) o ser ar que a rentabilidade dos recursos esteja de acordo com o nível ele risco assumido; 

f) g, ran ir a ge stão ética e transparente dos recursos: 

,,~c t;C rar) i: que d Alüccl(,;)o F,str;lt('~;íca e:,u~.Ia em consonância com os estudos tccnicos que 
1)( (tE' .ra.u t) equilrbno atuar ai c financeiro e 

11) ':1\ alqucr outra atividade relacionada diretamente a competência ela área de investimentos. 

Todo o acorn ianharnento promovido pelo Comite de lnvestimentos será designado em formato de 
rc·lêJuJI io /m parecer, sendo disponibilizado para apreciação, analise, contestação E' aprovação por 
pilrtE.> do Co iselho (jp Deliberação. Sua periodicidade se adequada ao porte do FUNDO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS, 

05 relatór os '/ou pareceres supracitados serão mantrdos e colocados a dispo sição do Ministério ela 
Secretária da )revidencia e Trabalho, Secretaria de Previdência Social SPHEV, Tribunal de Contas do 
Est.iríc. C nse 110 Fiscal. Controle Interno i:' demais órgãos fiscatizadores tê interessados. 

P ~111 i,; "k investimentos pc\c]cr.:\ ser revista 110 curso de sua execução e devera ser 
mon.rorar il no CUlTO prazo, a contar da data de sua aprovação pelo órgão superior competente do 
FUNDO D P EVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS, sendo que o prazo de validade 
cornpreen .ler, apenas o ano de 2022. 

Reuniões .xtraordinártas promovidas pelo Comitê de Investimentos e posteriormente com Conselho 
D"liherati 'o db FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNicíPIO DE JI-PARANÁ - FPS, serão realizadas 
<,p"nprc (lU€' houver necessidade de ajustes nesta Politica de Investimentos perante o 
comporta ne to/conjuntura elo mercado, quando se apresentar o interesse da preservação dos ativos 
fin,lf'lcpiro i e] u com vistas à adequação i-l nova legislação. 

/\ i"c,,\'i(~l ': j'lvestílrell(O(i c (iU<1S possíveis r('\,isõ''',; a docurnentaçào que 05 fundamenta, bem corno 
,\S aprova .õc. exigirias. permanecerão à disposição dos órg:;ío:, de acompanhamento. supervisão e 
fi«;!ií-açé) pelo OI'ilZCJ de .lU (dez) anos. 
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D,,>jcrJO ('5\ 11 cer\ificados os responsáveis pelo acompanhamento e operacíonalízação dos 
mvestime ito do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE JI-PARANÁ - FPS, através de 
exarne de cer ificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão 
1')0 merca 10 t rasileiro de capitais, cujo conteúdo abrangerá. no mínimo, o contido no anexo a Portaria 
fV1PAS [12 )19 2011. 

J\ compro aç: o da habtliração ocorrerá mediante o preenchimento dos campos específicos constantes 
d.. )"mubl,,:tivo da Política di" lnvesnmentos - DPIN e do Demonstrativo de Aplicações e 
I'),,' ',1(111: .tos dos ;{('cursos D!,IfI, 

J\s in',títui,õe' Finapceiri'!s que operem e que venham a operar com o FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DO MUNI íplO DE JI-PARANÁ - FPS pO\kILÍO, d título instrtucional. oferecer apoio técnico através de 
Cl ! ',,(~, Si mu ,irios (' workshops mjfli~)1 fados pOI profissionais de mercado e/ou funcionar ios das 

," 'li .li',i'> <: 1 ,)1;1 (',iP;)('It;)(;~i(\ de servidores e membros dos órgãos cotegiados: bem corno, 
""c .:'·:"t3 iHj dt' servícos \'! PI'OI('(O') de iniciativa do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 

E JI-PARANÁ - FPS. sem que haja ônus ou compromisso vinculados aos produtos de MUNICípl 

Cl<'OS OITl 5S0, nesta Política de Investimentos rernetern-se à Resolução CfV1N n" 4,963/2021 E.' suas e a 
!)0rt,lI'Id f PS 119 519/2011 e demais normativas pertinentes aos Regimes Próprios de Previdência 
)l'( i,il 

É parte ín eg ante desta Política de Investimentos, cópia da Ata do Comitê de Investimentos que é 
P,;((I' ipar te o PW( e5SO decisório quanto à sua formulação e execução, cópia da Ata do órgão 
superior e d >liberação competente que aprova o presente instrumento, devidamente assinada por 
5C'U~ rnel"\bro) c oare cer técnico emitido pela consultoria de invcsumeutos que apresenta c1 "Apuração 
'~ '11;- l;G r ado d;l !{('Iltabilidacie Futura dei Carte'I!'J dE' Investimentos Garantidores do HPPS, em 
<.>:I:"r),J:·:':e ito ~u I\:t. 26 dd ')urié',ri,J MF n(}46,1!20J8, 

<1) P '10 eprese ntante da unidade gestora do RPPS e 

b) P ,105 r e sporsaveis pela glabora_çio, aprovação~xecução desta Política de Investimentos 
1,'11, a ndimento ao § 4° do art. 1" da Portaria n" 519/2011, 

) 
/ 
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! \ [;::' ,::,:}, yn(n! !("(jr"( -i,"{I!:'hF' C)I'~i':-' retoto=o, parece. t:u Q:1{!fise) fç: r;rt'Dor,,,j,:\ f.':HO Uy) I..'''~ IU5ill,:\ dt: de,~tf(1:1tÓ,·; .. ~. nau poôendo <rr r~lp:·t..'lj:JlI,j,:\ :"'1/ á::;tn!,'u':}(' 
.::';!' :')U~' .Ii,,:;. !,Jo"j' ·c·~ou 'I'!t? "'>prC!:~·o du;:;..·(rZ(I(ÕO (io ;>J"npft;',)':i. ;1.~ ;11!:'}onliç.>::\ O(]i;i '('::!IUU~ ~{b '()I~)('!'l' ,(J:n;/ 01-;1/:'(1"''-' (1("' í;:j)',IP( n;!()lr:;(lç'f)e'í c ['/]0 

!~.'r'~·· :,-·,':rn iHli ~!-'!l!!l m,:,: ripotese. um[_) oiert.: ,J,- ro.riorn e ~'!-'nd(l Ou ç(~:'i(itd:.~âa ce compra (' vetvtc 11" q;;{l!L~u~"r ",:;}O!' m{)l;iiióri~:;:"lu Ú:.;i:;_lme!lf~' [inancetrr, é<;rt~ 

I':' 1,> r-c ;(/,'(.)! }PI{V! ',) (il';C rel'~'i~' o .'n~\r:·:C!)tD do anat.s« ( -Ó, sâ..:' ,:r.:)()::ui):;to::{:odu~; :2f!1 lI'fo"r:m;:(:5I::':: cctetc.ta: un (;r!f\:.5 ;_;,)ü!;((;$ t· ':;«'::' j~:f"fc;!'nc~: t:,)[I\'J~'<:'I~. ,\ 

:if!:i :::I/i(, ,H:'.~((<<';' :11'0 1n(içôc::' em ;iu(IS icmccas (!(. d,:!(is{':o e !~O!l$(Y;()2nrc'>S oeraas c Q(1nh:.)s nôo n(\$ torna re5polhái'E'I~; diretos. A~ i/~Jorm(lç{jf:5 ouu, coctioc: 
.':.5,:: :e~)I,.'~;I:',lrl) ') :}Ct( mtra cre» ;tiddo d\;~ il',j()rf'ri(;~:i.:í(':; p!e~t"hjd'). Ou juiqarnent:::· sonr: (1 qualidode (10S mesmas, e não devem ser (():I:;idf:!!(J005 corno to.: . .4:; 

I!'ft."!:!',i.,,~'n ,jl ir: de 1,.!If!I:'nt,) I:,t()~) (::1; (.';)!,I,OI;Ur:('ÍO (OP! 1:6 i:ilo!njI1~1.'1'~, Wi:f(:' (1.'õ pfUÔuiOj !r'e:l~:í)nO(fi)\ cotreturnc !!,lU Si)!:I!,t!ruem .seu:, }1)(l1'ef:oi~; 0./-,.:1,1:", 
, :,::)t~ r~"Jiijd'rie )tc;-; (' '}UJ!;!.ifYf'n" ,j!.~ âi\'uf~:;dCÔO. E t':'(í)mt·'nd,,],}(j a feitul'(i cuidaoosa aestes matet.cís, {om e <'P!yjo; aten.;âo p::ro os csonsuios retativas DO otuetiv», 

'. ,-'~' ,/ .•. :; ..»: d 

':!': ;'~::'., jd<::: ',_l q":):I'~;::'{;:" !)tl:,;ni:!: ,7::' {(·nrf1!:iif,·i •. ; •. ,., /!t~u:u (' o'; pr,-·dut'!Js ,''),:':;r,dt:(~O'; ,'//;'1 ,fi-' f,:,'!L1::- nr.rro ;v)-,'·ue:·': o:/r-: (!o v:-'/nUfidliú' "r,.'(;.; 

:'. -, '·;,1,." ,I: j ;';J;! ';tO ,i:' '. ':',:-:0 !:' ,',~:rr.;iU:';ÇI-;"}' (')~.' ::~, :>1. i:i~/!f'''r:'~ ,:," :;':'(':\:,') :j.~.' •. ;,; cr :,;;:'!O~ ~·)c; (O'!! v ·,i!,·,r~'~· '''i,!{"i:;ol ,:,:,: :/(' ,;:~f<.u, ,;1/:'-:;0 . .'1(;) ;:!t'rt ('('0<:' 

li' ::n!;I!j:;~ 'j,'. !~ tUIt'J !1·:' ,j'·::·!\'Dr:vD.\ ~l~:"jc'!n u'.<;I;i!df ,.'H~ r .. :,r,j,J'; 0('.\ ;'II;""";[lfl:('l't(;~ re'1j;/Q:J(':' !'~,;;! ::[1';:) l' ;~rvf'~\':' i.)U\(.: .. '(( :onni";o'tf" t:';:1 •..• S i! (~:.:(ji(J,!~,·( \'{!fü: 

""",,!,.~.,\., t" i;~ r, " '~:><;t:n :1<](' \·~r;} nedf Usr{~.i~: patO ()_'i. ,:,;;(:;,;;0,) JC~, .,!.'; '.t:!;L,;;;'';.' ;:';.l.',/," .••. ~.,:.:\, <; (itÓ, 1.,:.. ,'1{1u \VU j..-'~i!{, ./ ;·i:::e;;I:!: ;';;;)';:;;(/; ,;....,~ r' ,) vt.! li ,,:;:t:~:. 
.e ."~',,~" ";." ',:'n5u :;'",:,; :'y.:' ! (I.:'If.':; '\-) "t):!::::.~:('~ V';'t'i f) ,:r~';:"j,~:k" :'h:"Jt :1!'}!,;;;:!~~,·:t; .. : n.'\:' (l:;;;e:!i.;r.; !');: .~!.ilf(··I\;' d ('~;:'j'[.::!C:~) :'}(" .Ja:~·;nf!;] :~r::' I'C:;·.:i:\hj(:'S [1/rl;;'':''5 eU ;" 

':'} I,:! ,(~) ~.l.} N 'j.,_\ ,;<.'~ c·:>· ':,if '·(f( :1'.1(:'i(1<.':: :i~. !I,>':''f',·;i·\'(::, ;)f:.'! "ri,:>: f~':; e !'r::\"r-,';i:'1~:'''!((·.' ri IIV;'!I}! ID r;ll :-. 1 ~1 (JC JIJ ,je:' U(iU5t'D c.: /U! 1 C !-U:'H oliet a; àes, otei» 

p.39 



Estado de Rondônía 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS 

(l~~ 
I rps I 
j'i:':PARAN'Á u.......,..~ 'Y1~ c......d'.P~_, 

A@STlN o C'STE~ FILHO 
Diretor-Pr sid nte do FPS 

Lânea d~ tirqueira 
Diretora Técnico-Previdenciáría do FPS 

Ander son ~ 011 dos S. Schrnidt 
Diretor d Co tabilidade do FP$ 

AgO,,;nh~.noo 'Uho 
Membro do Comitê de Investimento 

;;1."\. ~à \ 'IV~ !>J("r-QJ 
Jean da Silva Barrok 
Membro do Conselho Deliberativo 

p,40 


