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1 INTRODUÇÃO 

Atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional r'MN ng 4.963, de 75 de novembro de 2021, 

-Resolução -7./2021- ' '-iestimentos 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

a form,...a,,:t e norteia todos os 

processos de tomada de  deco  relativo a aplicação e gestão dos recursos dos Regimes Próprios de 

Previdência Social - RPPS, empregada corno ferramenta de gestão necessária para garantir o equilibrio 

ec 

o  

COM j 

em consi 

pelo calcuic) 

2 OBJETIVO 

A Política de Investimento INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES  ,en  

objetivo estabelecer as regras, os procedimentos e os conto .,erem instituidos relati . 

aplicações e gestão dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários 

Regime, visando não somente atingir a meta de rentabilidade definida a partir o cálculo feita na 

apuração do valor esperado da rentabilidade futura da carteira da investimentos, mas também garantir 

a manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os princípios da 

boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de 

suas obrigações e transparência. 

Complementarmente, a Política de Investimentos zela pela diligência na condução dos processos 

internos relativos a tomada de decisão quanto as aplicações dos recursos, buscando a alocação dos seus 

recursos em Instituições Financeiras que possuam, dentre outras, as seguintes características: padrão 

ético de conduta, solidez patrimonial, histórico e experiência positiva, com reputação considerada ilibada 

no exercício da atividade de administração e gestão de grandes volumes de recursos e em ativos com 

adequada relação risco X retorno. 

Para seu cumprimento, a Política de Investimentos apresenta os critérios quarto ao piano de 

contingência, os parametros, as metodologias, os critérios, as modalidades e os limites legais e 

operacionais, buscando a mais adequada gestão e alocação dos seus recursos, visando minimamente r-

atendimento aos requisitos da Resolução CMN n9  4.963/2021, 

3 PERFIL DE INVESTIDOR 

Segundo o disposto na instrução CVM n° 554/2014 e Portaria  MPS  n° 3O0j2U e aitera.,ues, 

definido que os Regimes Próprios de Previdência Social classificados como Investidores Qualifica: 

deverão apresentar cumulativamente: 

a) Certificado de Regularidade Previdenciario -  CRP  vigente na data da realização de c . 

aplicação exclusiva para tal categoria de investido 
"yi.0 
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b) Possua recursos aplicados comprovados por meio do Demonstrativo das Aplicações e 

Investimentos dos Recursos — DAIR, o montante igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões 

Comprove a efetiva tormalização e funcionamento do Comitê de Investimentos e 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO 

PIRES  

Pat  mônlo Unido sob uestr , R$ 129.457.241,21 

Lei 6.313 de 25/10/2012 

vencimenio na Cerci çao 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

Investidor Comum 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

(sessenta) dias para revisão e ade 

classificação. 

4 ESTRUTURA DE GESTÃO 

De acordo com as hipóteses previstas na Resolução CMN n 9  4.963/2021„ a gestão das aplicações 

recursos poderá ser realizada por meio de gestão própria, terceirizada 

Para a vigência desta Política de Investimentos, a gestão das aplicaçõe',,oca INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES  sera  própria. 

' 
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4.1 GESTÃO PRÓPRIA 

,ifica ecurs: sob a gesto o responsabilidade 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES dos colaboradores diretamente 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 

RIBEIRÃO PIRES 

PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

4.2 ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES  

or  mantidos e 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

• a constitulçao das 

forma segregado dos 

- 

INSTITUTO 
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Não fica excluida a possibilidade da participação de um Consultor de Valores Mobiliários no 

nrnecimentn de "mvota da Pnlitica de Invtarnentr e t a c d rvc,5n pnr;?.  :..1prprja0o  co  

4.3 CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUTO MUNICIPAL 

DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

TrvetIMe" TWO r11(7.) .[7:lil:, r1OS dos 

A. iinfc.)1"!1!a;, pelo 

SZ-- • 
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Que apresentem CO seu quadro de colaboradores no  minim° ern  Economista devidamente 

re7istro e Conselho ReFional Fmnornia CORF- CON:  

uric  uso. ntis rraj P 1 nn'i OnreL.  due  ate  am  diretam.ente nas atividades de orientanAo, 

ta: comprovern experiencia  prof -somai em atividades 

diretamente reatturia,,Jas a :_...insuitoria de valores mobiliários, gostao de recursos de terceiros 

airtamente nas ;:lthioades  de drienta,:(10, 
recomenda0o e aconselhamento comprovem f:`,05)Gren-  no  minim()  as certificações ArsjBIMA  

CFA  e COA e o registro de Consultor de Valores MohrHrins pessoa 

-xclusivareent- com atividades: 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO 

PIRES IPCA + 5,04%. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

CENÁRIO ECONÔMICO 

RESUMO GERAL 

O lbovespa, principal índice acionário do mercado, apresentou alta acumulada de 1,3% na primeira 

semana de novembro, o indice veio de um histórico de acumuladas quedas. 

Tivemos também, a divulgação da ata do Copom, onde foi apresentado de forma bem claro, as 

preocupações em relação as expectativas inflacionárias, e que de certa maneira, podem gerar um alto 

custo para a economia de longo prazo. 

Ainda na primeira semana, tivemos uma baixa volatilidade no mercado doméstico, tendo em vista o 

desenrolar do PEC dos precatórios, além do lbovespa registrar uma alta acumulada de 1,44% na 

semana. 

Outro ponto sobre a PEC dos precatórios, foi a liberação de cerca de R$ 90 bilhões no orçamento, 

auxiliando a viabilização do Auxilio Brasil com o valor de R$ 400. A reação do mercado foi positiva, pois 

apesar da medida representar um furo no teto dos gastos representa controle por parte do governo. 

Também tivemos a divulgação do IPCA de outubro que avançou para 1,25% registrando uma alta 

acumulando 10,67% em 12 meses. 

Ao decorrer do mês, devido a PEC dos precatórios, o mercado apresentou bastante volatilidade, onde 

o lbovespa apresentou um fechamento semanal de -3,10%. 

Ainda assim, no último pregão tivemos um alivio referente também a PEC dos precatórios na possível 
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discussão do fatiamento da PEC, onde poderia ser aprovada parte do texto agora, que auxiliaria a 

aprovação da parte regulatória do Auxilio Brasil e a segunda parte poderia ser revisada e aprovada 

posteriormente. 

INTERNACIONAL 

Em novembro, surgiram os primeiros casos de nova cepa, conhecida como Omicrôn, trazendo consigo 

bastante volatilidade dos mercados. Os mercados globais nas últimas semanas do mês, fecharam em 

queda, devido ao medo de novas medidas restritivas relacionadas a nova cepa. 

Nos Estados Unidos, a reunião realizada pelo  FED  se mostrou em linha com as expectativas de 

mercado, anunciando o inicio do  Tapering,  que seria a redução da compra de títulos, impactando a 

liquidez global, e influenciando os ativos de risco. 

Também nos Estados Unidos, foi divulgada a maior alta de inflação desde 1990, o índice de pregos ao 

consumidor acumulou em 12 meses 6,2%. 

0 presidente americano Biden, nomeou Jerone  Powell  para o seu segundo mandato como presidente 

do  FED.  0 presidente americano decidiu renovar seu mandato apesar da pressão da ala esquerda de 

seu Partido Democrata, que preferia um candidato mais próximo de suas ideias. 

Na China, os dados de vendas do varejo divulgados na segunda do mês de novembro, surpreenderam 

positivamente, com uma alta de 3,5% em outubro. Entretanto, os investidores seguem em alerta 

devido a economia chinesa ter sido afetada pela crise do setor imobiliário e crise energética que tem 

afetado a atividade industrial. 

Também na china, a inflação ao produtor, que mede o custo dos produtos vendidos as empresas, 

bateu um novo recorde em outubro, atingindo 13,5% em doses meses. 

Em contrapartida o Índice de Preços ao Consumidor, que mensura a variação de prego de 

determinados produtos da China, registrou uma aceleração de 0,7% para 1,5%. 

16 em relação a Evergrande, tivemos seus efeitos controlados pela China, que conseguiu praticamente 

anular o risco de calote da gigante da construção. 

No mercado internacional, em agenda global enfraquecida, os investidores estiveram atentos as 

declarações dos presidentes dos Bancos Centrais, acerca da condução da política monetária e também 

agregando mais volatilidade nos mercados. 

0 indicador de sentimento econômico da Comissão Europeia caiu a 117,5 pontos em novembro. Em 

outubro esse indicador era de 118,6 para os 19 países que usam o euro. Na indústria, o sentimento 

teve leve queda a 14,1 em novembro, de 14,2 em outubro. Para os serviços, o sentimento subiu a 18,4 

de 18,0. A expectativa do mercado era de que ambos recuassem. 

Os principais setores que apresentaram melhora, foram os setores do varejo e da construção. Apesar 

da melhora nos setores, o sentimento econômico caiu d is pontos entre os consumidores, indo de - 

6,8 para -4,8. 
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Na Alemanha, maior economia da Europa, vimos sua inflação ao consumidor atingir 4,5%, maior 

patamar desde 1993. 

Nas últimas semanas do mês, A Europa voltou a ser o grande epicentro da variante  ()micron,  tendo a 

Alemanha como a mais afetada, onde discutiu-se bastante os temas relacionados a lockdown e 

medidas restritivas. 

ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA. 

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,6% no 32  trimestre do ano. Essa é a primeira vez desde o 

trimestre terminado em abril de 2020 em que a taxa de desemprego fica abaixo de 13%. 

Evolução da taxa de desemprego 

As maiores taxas de desemprego foram registradas em Pernambuco (19,3%), Bahia (18,7%), Amapá 

(17,5%) e Alagoas (17,1%). 16 as menores, em Santa Catarina (5,3%), Mato Grosso (6,6%), Mato Grosso 

do Sul (7,6%) e Rondônia (7,8%). 

Apesar da queda do desemprego, o rendimento dos brasileiros caiu pelo 42  trimestre seguido, afetado 

pela geração de vagas precárias pressionado também pela inflação nas alturas, que passou de 10% 

no acumulado em 12 meses. 
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Na Alemanha, maior economia da Europa, vimos sua inflação ao consumidor atingir 4,5%, maior 

patamar desde 1993. 

Nas últimas semanas do mês, A Europa voltou a ser o grande epicentro da variante bmicron, tendo a 

Alemanha como a mais afetada, onde discutiu-se bastante os temas relacionados a lockdown e 

medidas restritivas. 

ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA. 

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,6% no 3g trimestre do ano. Essa é a primeira vez desde o 

trimestre terminado em abril de 2020 em que a taxa de desemprego fica abaixo de 13%. 

Evolução da taxa de desemprego 

As maiores taxas de desemprego foram registradas em Pernambuco (19,3%), Bahia (18,7%), Amapá 

(17,5%) e Alagoas (17,1%). Já as menores, em Santa Catarina (5,3%), Mato Grosso (6,6%), Mato Grosso 

do Sul (7,6%) e Rondônia (7,8%). 

Apesar da queda do desemprego, o rendimento dos brasileiros caiu pelo 49- trimestre seguido, afetad 

pela geração de vagas precárias e pressionado também pela inflação nas alturas, que passou de 10% 

no acumulado em 12 meses. 
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Rendimento médio real encolhe 

Apesar da queda do desemprego, o rendimento dos brasileiros caiu pelo 4° trimestre seguido, afetado 

pela geração de vagas precárias e pressionado também pela inflação nas alturas, que passou de 10% 

no acumulado em 12 meses. 

SETOR PÚBLICO 

A balança comercial registrou déficit de  US$  1,307 bilhão em novembro deste ano, o que significa que 

as importações superaram as exportações. 0 resultado representa o primeiro saldo negativo do ano. 

No acumulado de janeiro a novembro de 2021, em comparação ao mesmo período do ano passado, 

as exportações cresceram 34,9% e somaram  US$  256,10 bilhões. Já as importações cresceram 39,7% e 

totalizaram  US$  198,91 bilhões. 

Balança comercial 

IÇL 
1111111111=11111M  

Apesar do déficit de novembro, a balança comercial registrou superávit de  US$  57,191 bilhões no 

acumulado dos 11 primeiros meses deste ano, novo recorde para o período. A série histórica oficial do 

governo tem inicio em 1989. ,u  

(J) 
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A projeção do índice sofreu elevação de 8,40% para 10,04% de acordo com o Boletim Macrofiscal do 

Ministério da Economia divulgado no dia 17 de novembro. Sendo assim, a expectativa é de que o 

salário mínimo possuirá um aumento maior do que foi proposto no mês de agosto. 

INPC - Inflação mês a mês 2021 

CAMBIO E SETOR EXTERNO 

Durante 2021 o real apresentou grande desvalorização frente ao dólar durante todo o ano. A moeda 

norte americana, principal moeda utilizada em todo o mundo para realizar transações, permaneceu 

com cotação diária acima de R$ 5,00 praticamente todos os dias. 

O relatório de Mercado  Focus  divulgado pelo Banco Central no dia 6 de dezembro, apresentou que a 

mediana das expectativas são de que o dólar fique em R$ 5,56 no fim de 2021. Além disso, a moeda 

estrangeira já acumula ganhos de 9,67% frente ao real somente esse ano. 

Essa elevação pode ser explicada pela retirada gradual dos estímulos da economia pelo banco central 

dos Estados Unidos, o  Fed  (Federal Reserve), o que provocará uma redução na liquidez dos mercados. 

PERSPECTIVA 

Quanto as expectativas com relação ao Brasil, passa por um processo de imunização mais eficiente. 

Teremos que acompanhar as decisões do Bancos Centrais em relação a política monetária, que indica 

seguir com medidas contracionistas, tendo em vista o plano de vacinação em pratica, a aceleração da 

inflação e os estímulos que seguem sendo despejados na economia. 

Os dados indicam uma pressão persistente nos pregos ao consumidor amplo e isto pode levar o Banco 

Central a intensificar 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 semanal do Banco central. 

A partir disso, teremos que avaliar o andamento de reformas e em qual intensidade  sera  elaborada. 

‘f, 
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A preocupação com o quadro fiscal, o grave endividamento e teto de gastos, segue sendo o principal 

foco, devido as recentes manobras do governo para amplia-lo. 

Caso o desajuste fiscal aconteça, além de gerar desconfiança dos investidores estrangeiros, geraria um 

aumento inesperado e brusco na taxa de juros, por esse motivo, e do risco Brasil, fato que seria 

prejudicial para a o momento atual da economia. 

Situação que o Brasil vem tentando evitar ao longo dos últimos anos, reconquistar os investidores 

estrangeiros, a partir de um quadro fiscal mais bem elaborado, uma agenda de reformas estruturais, 

que ocasionalmente levaria o Brasil a um controle maior sobre as receitas e gastos governamentais. 

Apesar de todas as oscilações de mercado, as expectativas seguem sendo o plano de vacinação contra 

a Covid-19 e toda a pauta de reforma que segue sem definição pelo governo. 

0 mais recomendado para o atual momento é a cautela ao assumir posições mais arriscadas no curto 

prazo, a volatilidade nos mercados deve se manter sem ainda a desenhar um horizonte claro, em 

razão principalmente pelo nosso cenário  politico.  

6.1 EXPECTATIVAS DE MERCADO 

Üj Ligwaa  au  :,o w;• vuo;ico 

PIB (% do crescimento) 

Balança comercial  (US$  Bilhaes) 

1111111111111111.0111MIEMPt- 
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7 ALOCAÇÃO ESTRATGrA DOS RECURSOS 

Na aplicac;fic d 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

PL TOTAL 

Estratégia de Alocação - 

Política de Investimento de 

2022 

Estratégia de 

Alocação - para 

os próximos cinco 

exercícios 

Segmento Tipo de Ativo 

Limite da 

Resolução 
CMN % 

Limite 

Inferior 

(%) 

Estratégia 

Alvo (%) 

Limite 

Superior 

Limite 

Inferior 

(96) 

Limite 

Superior 

(%) 

Renda Fixa 

Títulos Públicos de emissão do TN -  Art.  79, I, "a"  100,00% 0,00% 5,00% 35,00% 0,00% 35,00% 

Fl  100% títulos TN -  Art  79, I, "b" 100,00% 20,00% 35,00% 80,00% 20,00% 80,00% 

ETF - 100% Títulos Públicos -  Art.  7*, I "c" 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Operações Compromissadas -  Art.  79, II  5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fl  Renda Fixa  - Art. 79, III,  Alínea  "a" 60,00% 5,00% 18,00% 60,00% 5,00% 60,00% 

ETF - Renda Fixa -  Art.  72,  III,  Alínea "b" 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Renda Fixa de emissão bancária -  Art.  79, IV  20,00% 0,00% 1,00% 15,00% 0,00% 15,00% 

Fl  em Direitos Creditórios - sênior -  Art.  79, V, Alínea "a"  5,00% 0,00% 2,32% 5,00% 0,00% 5,00% 

Fl  Renda Fixa "Crédito Privado" -  Art.  79, V, Alínea "b"  5,00% 0,00% 2,78% 5,00% 0,00% 5,00% 

Fl de  Debêntures  Infraestrutura - Art. 79, V,  Alínea  "c"  5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Limite de Renda Fixa 100,00% 25,00% 64,10% 200,00% 25,00% 200,00%  

Renda Variável 

e Estrut.  

Fl de  Ações  - Art. V, I 30,00% 10,00% 18,00% 30,00% 10,00% 30,00% 

ETF -  Índice  de  Ações  - Art. 89,11 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fl Multimercado - Art. 109,1. 10,00% 2,00% 6,00% 10,00% 2,00% 10,00% 

Fl em  Participações  - 109, 11 5,00% 0,00% 2,50% 5,00% 0,00% 5,00% 

Fl Mercado de  Acesso  - Art. 109, III. 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fl  Imobiliário  - Art. 119 5,00% 0,00% 2,40% 5,00% 0,00% 5,00%  

Limite de Renda Variável e Estruturado 30,00% 12,00% 28,90% 50,00% 12,00% 50,00% 

Invest. No 

Exterior 

Fl  de Renda Fixa - Divida Externa -  Art.  99, I  10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fl  Constituídos  no Brasil -  Investimentos  no Exterior - Art. 99, II 10,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 5,00% 

Fl em  Ações  BDR  Nível  1- - Art. 92, III 10,00% 3,00% 7,00% 10,00% 3,00% 10,00%  

Limite de Investimentos no Exterior 10,00% 3,00% 7,00% 15,00% 3,00% 15,00%  

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

Total da Carteira de Investimentos 40,00% 100,00% 270,00% 40,00% 270,00%  

Disponibilidades Disponibilidades Financeiras -  Art.  20 0,00% 
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0 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES Dnsidera os limites apresentados no 

resultado do estudo tecnico elaborado atraves das reservas técnicas atuariais e as reservas matemáticas 

projetadas pelo cálculo atuarial o que pode exigir maior flexibilidade nos níveis de liquidez da carteira 

He Invetirnprtns. Foram nhçpniwInç tarnbm e comrvItihiiiniade dos ativos investidos  corn  os prazo e 

Para a elabora0o e defini0o dos limites apresentados foram considerados inclusive as analises 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

7.1 SEGMENTO DE RENDA FIXA 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

' 



7.5 LIMITES GERAIS 

—hdmento aos iimitE INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES, • 

.21,  sera°  consolidadas as posições das aphcações dos recursos  re  sacos dIeta 
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7.2 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL, INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS E FUNDOS DE 

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS  

LAW:  dj L i] tVe3tiMentOS 

rrlobiliarios, a Resolu0o CrvIN nq 4.963/2021 estabelece que o limite legal dos recursos alocados nos 

5egmentos, n -ao poderJo exceder cumulativamente ao  limit°  de 30% da totalidade dos recursos em 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES monde adotr Como limite  

maxim°  o percentual a ,  30% :A totalidade dos  recurs()  

considerados corno investimentos estruturados segundo Resolu0o CMN n -  3922/2010, os fundos 

como multimer,:ado, os fundos invetimento em ,',:articipaçbes 

7.3 SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

7.4 EMPRÊSTIMO CONSIGNADO 

Para o 

4.963/2021 0,00% (zero)  

Devido d  cc  

processo de o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

• -•! rn tn n percentii,-. de 0,00% (zero) totalidadP dec rPr.urso 

u p Imites 

aqui definiau„ INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES prazo de 60 

(sessenta) dias para  rev,_ . ads  
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indiretamente par meio de fundos de investimentos e fundos de investimentos em cotas de fundos de 

investimentos. 

Os limites utilizados para investimentos em títulos e valores rnobiliarios de emissao ou coobriga0o de 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES , itado a 20% d• 

exposiça 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO 

PIRES 

lido de inve,tirllento lirnitar-se-zio a 5% (cinco por cento) 

n‘ 

do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

DE RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

7.6 DEMAIS ENQUADRAMENTO 

0 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

c)  

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO 
PIRES; 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 
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Ern  atendirnento aos requisitos dispostos., deverao er ob.servados apenas quando da aplicação dos 

,nH n ner.,ç',6rnnntn,-.. rerrrnc. nerrn,npcer- 

do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

rn ,Dteridirni 

7.7 VEDAÇÕES 

RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 
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8 CONTROLE DE RISCO 

As aplicações finan 

o seu retornT• - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

obrigado a e. 

Risco de Mercado - 

disponfveis no mercado TimaHceau; Lorre,poiioe a  IF  

I L L1L 

e preços de mercado, tais corno taxa de juros, preços de ações e outros  indices.  

oscilações do mercado financeiro. 

Risco de Crédito  

on  

Risco de Liquidez - surge da dificuldade em se conseguir •  

:le  um determinado ativo no momento e no preço de.Sei  

ender  (oferta de venda). Quando é necessario vender algum ativo num mercado iíquido 

;-! rninc.ns-,!!¡r 7=. vorH:-,1 cPrr rrifirr n nr-Pm  dim  Jitivn nPqnr.- Hcin 

8.1 CONTROLE DO RISCO DE MERCADO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES / 
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8.2 CONTROLE DO RISCO DE CREDITO 

GCNCIA CLASSIFICADOREA DL RISO 

STANDARD  & POOR'S BBB+  (perspectiva estável) 
MOODY'S Baal  (perspectiva estável) 

FITCH  RATINGS BBB+  (perspectiva estável)  

AUSTIN RATING A (perspectiva estável)  

IF RATING A (perspectiva estável) 

LIBERUM  RATING A (perspectiva estável) 

8.3 CONTROLE DO RISCO DE LIQUIDEZ 

INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 
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9 ALM —ASSET LIABILITY MANAGEMENT 

As aplicações dos recursos psua coritiruidacie deverici  

or e taxas --' - 

DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES, 
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INSTITUTO MUNICIPAL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 

RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRAO PIRES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE 

RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

DE RIBEIRÃO PIRES 
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10 POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA 

As informações contidas nessa  Politico  de Investimentes e em suas possiveis revisões deserdo ser 

disponibilizadas aos interessados, no prazo de 30 (trinta) diaf, contados de sua aprovação, observados 

os critérios estabelecidos através dos atos normativos vigentes. 

A vista da exigencia contida no  art.  45 , incisos I, II, Ill, IV e V, parágrafo primeiro e segundo e ainda,  art.  

Política de Investimentos devera ser disponibilizada no  site  do 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES ário Oficial do Municipio ou em local de 

Todos e demais documentos correspondentes a analise, avoliocao. gerenciamento, assessoramento e 

THTfl Hicnnr , hiii:771rnc P — rt - r r'4.PnrHnrn a tuna ou na melhor 



• 

WIIIPRERP 
:ssirr,to 101.1111C•1411. CE IMEV,04INCIA C4 .4E440 • Rtt 

POLITICA DE INVESTIMENTOS 2022 

11 CREDENCIAMENTO 

realizaça) de 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES  'la  figura de seu 

para receber as 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

(H1 eu .1r 1 

O 

:11 
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c) aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos de 

investimentos sob sua gestão e administração, no período mínimo de dois anos anteriores ao 

credenciamento. 

Em aspectos mais abrangentes, o processo de seleção dos gestores e administradores, deverão ser 

considerados os aspectos qualitativos e quantitativos, tendo como parâmetro de análise o 

Tradição e Credibilidade da Instituição — envolvendo volume de recursos administrados e 

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

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

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

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

rotatividade dos profissionais e na tempestividade na reposição, além de outras 

informações relacionadas com a administração e gestão de investimentos que permitam 

identificar a cultura fiduciária da instituição e seu compromisso com princípios de 

responsabilidade nos investimentos e de governança; 

Gestão do Risco — envolvendo qualidade e consistência dos processos de administração e 

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

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

softwares e consultorias especializadas, regularidade na prestação de informações, 

atuação da área de  "compliance",  capacitação profissional dos agentes envolvidos na 

administração e gestão de risco do fundo, que incluem formação acadêmica continuada, 

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

agentes na atividade, regularidade da manutenção da equipe de risco, com base na 

rotatividade dos profissionais e na tempestividade na reposição, além de outras 

informações relacionadas  corn  a administração e gestão do risco.: 

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

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

de resultados no período mínimo de dois anos anteriores ao credenciamento. 

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

pelos investimentos que vai realizar, desde que, respeitando o regulamento do fundo de investime.nte 

e as normas aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social. 

No que tange ao distribuidor, instituição integrante do sistema de distribuição ou agente autônomo dE 

investimento, sua análise e registro recairá sobre o contrato para distribuição , —ediação do prode 

- ' regut H' • t r .:.  

11.1 PROCESSO DE EXECUÇÃO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES, 

INSTITUTO 

Q 
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Encontra-se qualificado narticipar do processo seletivn qua!quer Instituição rinanceira administradora 

e/ou gestora  dc  recursos financeiros dos fund.sls de nvestimentos em  clue  figurarem instituicc'es 

o 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

11.2 VALIDADE 

drj 

'çï 
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12 PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS 

-1pC5E 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO 

PIRES 

12.1 METODOLOGIA 

MARCAÇÕES 

O processo de marcação a mercado consiste em atrii;., 

derivativo, seja pelo preço de mercado, caso haja liquidez, ou seja, na ausência desta, pela meH- 

estimativa que o preço do ativo teria em urna eventual negociação. 

O processo de marcação na curva consiste na contabilização do valor de compra de  urn  deterrnir 

titulo, acrescido da variação da taxa de juros, desde que a emissão do papel seja carregada ate o seu 

respectivo vencimento. 0 valor  sera  atualizado diariamente, sem considerar a oscilações de  prey  

auferidas no mercado. 

12.2 CRITÊRIOS DE PRECIFICAÇÃO 

ILLI  iii  ULL) PÚBLICOS FEDERAIS 
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12.2.1.2 Marcação na Curva 

Corno a precificação na curva é dada pela apropriação natural de juros até a data de vencime.,,rto do 

titulo, as formulas variam de acordo  corn  o tipo de papel, sendo: 

Tesouro IPCA — NTN-B 

O Tesouro IPCA — NTN-B Principal possui fluxo de pagamento simples, ou seja, o investidor faz a 

aplicação e resgata o valor de face (valor investido somado à rentabilidade) na data de vencimento do 

E um titulo pós-fixado cujo rendimento se dá por uma taxa definida mais a variação da taxa do Índice 

Nacional de Preço ao Consumidor Amplo em um determinado período. 

O dalor Nominal Atualizado e calculacia através do VNAnaata de compra do tituio e da projeçao do 

IPCA para a data de liquidação, seguindo a equação: 

V NA =N Adam de Lmapro * ( 1. PC Aprojeta(/o) 
1/252 

Onde: 

V N A = Valor Nominal Atualizado 

VNAdm, do cw„)„.a = Valor Nominal Atualizado na data da comem 

/PC/11,„„j„tad„ = Inflação projetada para o final do exereicin 

O rendimento da aplicação é recebido pelo investidor ao longo do investimento, por meio do 

pagamento de juros semestrais e na data de , 

cupom  cc  juros. 

Tesouro SELIC — LFT 

O Tesouro SELIC possui fluxo de pagamento simples pós-fixado peia variação da taxa SELIC 

O valor projetado a ser pago pelo título, é o valor na data base, corrigido pela taxa acumulada da SEa.. 

até o dia de compra, mais uma correção da taxa SELIC meta para dia da liquidação do titulo. Sendo sen 

cálculo: 

"A = "Adata de earn  pra  * SEL/CmetaPi  

Onde: 

V NA = Valor Nominal Atualizado 

t A data Valor Nominal Atualizado na data da compra 7  AI de conipra 

inflação atualizada 

Tesouro Prefixado — LTN 

A LTN é um título prefixado, ou seja, sua  rent  

pagamentos semestrais. A rentabilidade é calcuft da peia diferença entre o preço oe :• 

seu valor nominal no vencimento, R$ 1.000,00 
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A partir da difererca entre o preço de compra e o de venda, é possivel determinar a taxa de rendimento. 

Pc-, 
Valor de  Compra  

Taxa Efetiva no Período Taxa negociada no momento da compra 

Valor de Venda = Valor de negociação do Titulo Público na data final 

Valor de Compra = Valor de negociação do Titulo na aquisição 

1  

"ro VO 
[Valor de Venda 

'K 100  

Taxa Efetiva no Período = 
( Valor de Venda \dins utc 

Valor de  Compra)  

noperwilo 
—1  * 100  

     

     

Onde: 

Taxa Efetiva no Período = Taxa negociada no momento da compra 

Valor de Venda = Valor de negociação do Titulo Público na data final 

Valor de Compra = Valor de negociação do Titulo na aquisição 

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais — NTN-F 

Na NTN-F ocorre uma situação semelhante a NTN-B, com pagamentos semestrais de juros  so  que cn 

a taxa pré-fixada e pagamento do Ultimo cupom ocorre no vencimento do titulo, • 

resgate do valor de face. 

A rentabilidade do Tesouro Pré-fixado  corn  Juros Semestrais pode ser calculada segundo ae. 

Preço = 

11  F  (1,10)°,5  - 1 1 
1.000 * nor, + 1.000* 

DI 

(1 + T I R)2T2- (1 + TIR)2 

Em que DUn é o numero de dias Oteis do período e  TIP  é a rentabilio,i 

Tesouro IGPM com Juros Semestrais — NTN-C 

A NTN-C  tern  funcionamento parecido  corn  NTN-B,  corn  a diferença no indexacior, poo uuii2:6 

ao invés de IPCA. Atualmente, as NTN-C não são ofertadas no Tesouro Direto sendo apenas recon-

pelo 

O VNA desse titulo onde  or  ciculprin pela 9r1llar.jn: 

iV ii — ''1  data de  compro  0 1-  IGri1projeto.  

Onde Ni representa o número de dias corridos entre data de liquidação e primeiro do mês a e N2 

sendo o número de dias corridos entre o dia primeiro do mês seguir tsi primeiro mês atual. 

  

çJ 
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atualizado,  fmal!za-se a apuraçflo nos sep,uintes pa so 

; 
Cotaylo 

(1 + Tuxu,)2*.2 

Cotaç5o - é o valor unitario apresentado em  urn  dia 

Taxa = taxa de negociação ou compra o Titulo Público Federal 

r 

[Cotaçao 
Preço = V NA * 

I 100 

Onde: 

Preço valor unitario do Título Público Federal 

V N A = Valor Nominal Atualizado 

Cotação é o valor unitário apresentado  err  um dia 

12.2.2 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 

A Instrução CVM 555 dispOe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a 

informações dos fundos de investimento, 

O investimento em um fundo de investimento, portanto, confere dorninio direto sobre fração ideal do 

c;0 tuncp,„ ir,te!tarLenTe I•e.„,puns:Tivel 

.; 

rendimento do  period°,  multiplicado pelo valor atual. Abaixo segue formaH 

retorno = (1 + Santerior) Rendfonti., 

Onde: 

Retorno: valor e diferente do montante aportado e o retuit • y p, 

Santerior : saldo inicial do investimentc  

Rend  ,„10  : rendimento cio fundo oe investimento  ern  um determinado  period° (en- ,  

percentual) 

de cotas, calcula-se: 

Vatual  

Onde: 
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: valor da cota no dia 

quantidade de  rotor quiridas mediante aporte no fundo de 

Er ,,LStirnentA., edmpra 

venda no mercado secundario atraves de seu tickei7 esse  sera  calcuiado através do valor de mercado 

divulgado no  site  do B3 caso contrário,  sera  calculado a \;?1i-  de cota, através de divulgado rE, ,  site  da 

Comissão cy-) VAnre-. Mobi  nor  CVM. 

12.2.3 TÍTULOS PRIVADOS 

TiV_do privados são utulos emitidos por empresas privadas visando à captação de recursos. 

As operações compromissadas lastreados em títulos públicos são operações de compra (venda)  corn  

compromisso de revenda (recompra). Na partida da operação são definidas a taxa de remuneração e a 

data de vencimento da operação. Para as operações compromissadas sem liquidez diária, a marcação 

mercado  sera  em acordo com as taxas praticadas pelo emissor para o prazo do titulo e, adicionalmente, 

um  spread  da natureza da operação. Para as operações compromissadas negociadas  corn  liquidez diária, 

a marcação a mercado  sera  realizada  corn  base na taxa de revenda/recompra na data. 

Os certificados de deposito bancário (CDBs) sao instrumentos de captação de recursos utilizados por 

instituições financeiras, os quais pagam ao aplicador, ao final do prazo contratado, a remuneração 

prevista, que em geral é flutuante ou  pre-fixada, podendo ser emitidos e registrados na CETIP. 

Os CDBs  pre-fixados são titulos negociados com agio/desa"Tio em relação à curva de juros em reais. A 

marcação do CDB e realizada descontando o seu valor futuro pela taxa  pre-fixada de mercado acrescida 

do  spread  definido de acordo  corn  as bandas de taxas referentes ao prazo da operação e  rating  do 

emissor. 

Os CDEls pós-fixados são títulos atualizados diariamente pelo CDI, ou seja, pela taxa de juros baseada na 

taxa media dos depósitos interbancários de  urn  dia, calcuiada e divulgada pela CETIP. Geralmente, o  COI  

é acrescido de uma taxa ou por percentual  spread  contratado na data de emissão do papel. A marcação 

do CDB é realizada descontando o seu valor futuro projetado peia taxa pré-fixada de mercado acrescida 

12.3 FONTES PRIMARIAS DE INFORMAÇÕES 



MPRERP 
CE •I•E,Otr02 ,.: .4..10 • •F  

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 

(-) ANPINf'J- ,̂  - Brasileira 

ciP Capitais 

BM&FBOVESPA 



tillIPRERP 
WITIT.TO SOVIOCIPAL C OPIEviOEMCIA ti .08E1140 Vitt  

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 

13  POLÍTICA  DE  ACOMPANHAMENTO  E  AVALIAÇÃO  

Pïir:z,. acompanyento e 3v,3ir:.'Jc;'Ao resuqacics ft:3 investmnento e en en 
I nn (1E- nuE' J..E;  

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

, 
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14 PLANO DE CONTINGÊNCIA 
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14.2 POTENCIAIS PERDAS DOS RECURSOS 
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15 CONTROLES INTERNOS 
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Clóvis Volpi - Prefeito 

Glaciane Arruda de Oliveira Cabral - Presidente do Comitê de Investimentos 

lvani de Farias - Membro do Comitê de Investimentos 

Nelci Aparecida de Oliveira Ogata - Membro do Comitê de Investimentos 

R  nata Aparecida Ca •do da Silva - Membro do Comitê de Investimentos 

Clayt n Soares dos Sa - Presidente do Conselho Administrativo i 
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osemari Cristina Silva Mulero — Membro Titular do Conselho Administrativo 
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Cleonice Xavier Santos — Membro Titular do Conselho Administrativo 

ANA Lúcia de Me va — Membro Titular do Conselho Administrativo 

Maria Helena da Silva — Membro Titular do Conselho Administrativo 


