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1 INTRODUQAO

. Atendendo ^ Resolu$ao do Conselho Monet^rio Naciona! - CMN n° 3.922, de 25 de novembro de 2010, alterada peia 
Resolugao CMN n° 4.392, de 19 de dezembro de 2014, pela Resolute CMN n° 4.604, de 19 de outubro de 2017 e 
posteriormente pela Resolugao CMN n° 4.695, de 27 de novembro de 2018 (doravante denominada simplesmente 
"Resolugao CMN n° 3.922/2010"), o Comite de Investimentos e a Diretoria Executiva do INSTITUTO DE 
PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI, apresenta sua Politica de Investimentos para o exercicio de 
2021, devidamente analisada e aprovada por seu orgao superior de deliberagao.

A elaboragao da Politica de Investimentos representa uma formalidade legal que fundamenta e norteia todos os 
processos de tomada de decisQes relative aos investimentos do Regimes Prdprios de Previdencia Social - RPPS, 
empregada como instrumento necessario para garantir a consistencia da gestao dos recursos em busca do equilibrio 
economico-financeiro.

Os fundamentos para a elaboragSo da presente Politica de Investimentos estao centrados em criterios tecnicos de 
grande relev£ncia. Ressalta-se que o principal a ser observado, para que se trabalhe com parametros solidos, § 
aquele referente a analise do fluxo de caixa atuarial, ou seja, o equilibrio entre ativo e passive, levando-se em 
consideragdo as reservas tecnicas atuariais (ativos) e as reservas matematicas (passivo) projetadas pelo calculo 
atuarial.

2 OBJETIVO

A Politica de Investimentos do INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI tern como 
objetivo estabelecer as diretrizes das aplicagdes dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e 
beneficiaries do regime, visando atingir a meta de rentabilidade, definida a partir o calculo feita na apuragao do valor 
esperando da rentabilidade futura da carteira de investimentos e assim, garantir a manutengao do seu equilibrio 
econdmico, financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os principios da boa governanga, da seguranga, 
rentabilidade, solvdneia, liquidez, motivagSo, adequagao a natureza de suas obrigagoes e transparency.

A Politica de Investimentos tern ainda, como objetivo especifico, zelar pela eficiencia na condugao dos processos 
internes relativas cis aplicagdes e gestao dos recursos, buscando alocar os investimentos em instituigdes que 
possuam as seguintes caracteristicas: padrao etico de conduta, solidez patrimonial, histdrico e experiencia 
positiva, com reputagdo considerada ilibada no exercicio da atividade de administragao e gestao de grandes 
volumes de recursos e em ativos com adequada relagao risco X retorno.

Para cumprimento do objetivo especifico e considerando as perspectivas do cenario econdmico, a Politica de 
Investimentos estabelecer^ o piano de contingdncia, os parametros, as metodologias, os critdrios, as modalidades e 

' os limites legais e operacionais, buscando a mais adequada alocagao dos ativos, a vista do perfil do passivo no curto, 
mddio e longo prazo, atendendo no minimo aos requisites da Resoiugao CMN n° 3.922/2010.

Os responsSveis pela gest§o do INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI t§m como 
uma das principals objetividades a continua busca pela ciencia do conhecimento tecnico, exercendo suas atividades 
com boa fd, legalidade e diligencia; zelando por eievados padrdes eticos, adotando as boas prdticas de gestao 
previdencidria no ambito do Pr6-Gestao, que visem garantir o cumprimento de suas obrigagoes.

Entende-se por responsdveis pela gestao dos recursos do INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO 
DE TATUI, as pessoas que participam do processo de andlise, de assessoramento e decisorio sobre a aplicagao dos 
recursos, bem como os participantes do mercado de titulo e valores mobilidrios no que se refere a distribuigao, 
IntermediagSo e administragSo dos ativos.
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Entende-se por responsciveis pela gest§o dos recursos do INSTITUTO DE PREVID^NCIA PROPRIA DO MUNICIPIO 
DE TATUf, as pessoas que participam do processo de an^lise, de assessoramento e decisdrio sobre a aplica?§o dos 
recursos, bem como os participantes do mercado de tltulo e valores mobilidrios no que se refere £ distribui^o, 
intermedia^ao e admmistra^ao dos ativos.

A responsabilidade de cada agente envolvido no processo de andlise, avaliacSo, gerenciamento, assessoramento e 
decisdrio sobre as aplica^des dos recursos, foram definidos e estSo disponlveis nos documentos de controle interne 
do INSTITUTO DE PREVID^NCIA PR6PRIA DO MUNIClPIO DE TATUI, instituldos como REGRAS, 
PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS.

3 PERFIL DE INVESTIDOR

Trata-se de andlise de Perfil do INSTITUTO DE PREVIDGnCIA PR6PRIA DO MUNICIPIO DE TATUI, no Smbito de 
classificapdo de investidor, considerando as varidveis:

PERFIL DE INVESTIDOR

Patrimonio Liquido sob gestao (R$) 329.561.205,72

Certificado de Regularidade Previdenciario - CRP SIM

Comite de Investimentos SIM

Adesao ao Prd-Gestao SIM

Nivel de Aderdncia ao Prd-Gestao ADESAO

Vencimento da Certifica$ao 05/04/2021

Categoria de Investidor QUALIFICADO

Segundo disposto na InstrupSo CVM n° 554/2014 e Portaria MPS n° 300 de 03 de julho de 2015 e alteragdes, fica 
definido que os Regimes Prdprios de Previdfencia Social classificados como Investidores Qualificados dever§o 
apresentar cumulativamente:

a) Certificado de Regularidade Previdenciario - CRP vigente na data da realizagSo de cada aplica^So exclusive para 
tal categoria de investidor;

b) Possua recursos aplicados comprovados por Demonstrative das Aplica^Oes e Investimentos dos Recursos - DAIR 
o montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhfies de reais);

c) Comprove o efetivo funcionamento do Comit6 de Investimentos e

d) Tenha aderido ao Programs de Certificado Institucional Pr6-Gest§o.
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Na classificaQcio como Investidor Profissional, fica o RPPS condicionado as mesmas condi?Qes cumulativas, sendo o 
item "d" como sendo: "tenha aderido ao Programa de Certificagao Institucional Pro-Gestao e obtido a certificag3o 
institucional no 4° nivel de aderencia, ou seja, Nivel IV de adesao.

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI, no momento da elaboragao e aprovagao da 
Polltica de Investimentos para o exerclcio de 2021 esta classificado como INVESTIDOR QUALIFICADO COM 
ADESAO AO PRO-GESTAO.

4 CENARIO ECONOMICO

RESUMO GERAL

O 1° semestre de 2020 ser£ lembrado por muito tempo como o perlodo que mais trouxe incertezas em escala global, 
o novo corona-virus inicialmente descoberto na china, se alastrou pelo resto do mundo com uma velocidade sem 
precedentes.

O virus foi o principal foco do 1° semestre, no infcio causada pela falta de informagao tecnica sobre seus efeitos, e 
■ posteriormente com os efeitos impactando os maiores centres do mundo, atingindo e se espalhando do oriente ao 
ocidente.

A globalizagao foi fator determinante para a disseminagao do virus, por ser altamente contagioso, rapidamente afetou 
a populagao e o resultado imediato foi uma sequencia de pafses decretando calamidade publica e estado de 
emergincia.

O carater do virus foi identificado como de baixa taxa de mortalidade, por6m cada vida importa e por se tratar de uma 
pandemia que demorou a ser compreendida, os numeros preencheram um grafico crescente, indicando a infeegao 
em escala, e o numero de vitimas cada vez maior.

Ao ponto em que o tempo foi passando, inOmeras formas de como combater o virus foram discutidas, a que mais 
parecia surtir efeito e a mais indicada, foram as medidas de distanciamento social, no seu estegio mais critico o 
Lockdown, o confinamento, a quarentena.

Apesar de auxiliar e controlar a disseminagao do virus, era nitido que os impactos economicos por realizar tal medida, 
seriam inevitaveis, com a paralizag§o quase que completa da economia, o mercado viveu talvez a pior crise em sua 
histdria atd o momento.

' Ainda n§o se pode precisar todos os impactos econdmicos e sociais da crise causada pelo corona-virus, mas todas 
as previsoes estatisticas em relagao a economia, vem recheadas de previsoes de expectativa de RIB negative, 
aumento do desemprego e enfraquecimento em diversas dreas e setores economicos, dito isso, recess§o economica 
e o assunto mais discutido no momento.

A luz do fim do tunel se d£ por dois motives, o primeiro d o desenvolvimento das vacinas, a mais avangada por sinal 
parece ser a desenvoivida no Brasil, com isso poderiamos erradicar o virus e dar um novo passo ao "novo normal", 
que seria o p6s Covid. O segundo motive vem sendo proporcionado pelo estado, com estimulos fiscais que tern o 
objetivo de auxiliar a populagao/setores mais afetados e sustentar a crise por meio do QE (quantitative easing) que 
seria uma flexibilizag§o da politica monetaria e a insergao de liquidez na economia.



A pandemia interrompeu momentaneamente o processo de consolidapao fiscal pelo qual a economia brasileira 
buscava. Durante o periodo de crise sanitaria e econdmica, a prioridade passou a ser, obviamente, a vida e a saude 
das pessoas, assim como a preservaqao de empregos, renda e empresas.

Devido a isso, o governo langou piano de medidas emergenciais de apoio a saude e £ economia, por6m muitas das 
quais envolvem um enorme custo fiscal.

A preocupapSo com o quadra fiscal, endividamento, rolagem de dividas e teto de gastos, foram os assuntos mais 
pertinentes no cencirio politico brasileira, em virtude dos gastos com auxilio emergencial, promovidos pelo governo 
para amparar a populagao em meio a crise, devido as medidas de restripdo e isolamento social, que impossibilitou 
milhares de trabalhadores informais de adquirirem renda.

Caso aconteqa, alem de gerar desconfianqa dos investidores estrangeiros, geraria um aumento na taxa de juros e no 
risco Brasil e isso nao seria bom para o estado da economia atual, que ja segue prejudicada.

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

AI6m disso, existem importantes duvidas com relate d reforma tributeria entregadas em fases com distanciamento 
de tempo entre elas, que e mais facil de ser aprovada, mas que n§o se sabe onde acaba.

Assunto de extrema importancia para os mercados e que nos deram bons resultados no ano de 2019, a agenda de 
reformas nao andou em 2020 como se esperava, trazendo de volta a incerteza que o investidor procura fugir.

4.1 INTERNACIONAL -1° SEMESTRE DE 2020

A pandemia do novo corona-virus vem impactando negativamente o mundo todo. A previsao do FMI (Fundo 
Moneterio Internacional) ao analisar o 1° Semestre de 2020, e que o RIB mundial retrocedera 4,9% este ano em 
2020. Para 2021, a expectativa e de crescimento de 5,6%. As revisoes feitas na maioria das vezes para baixo, 
refletem a queda da atividade economica no primeiro semestre mais forte do que se imaginava, de acordo com a 
perspectiva da manutengao de algumas medidas de isolamento social e o efeito da crise sobre o produto potencial 
global.

Dadas as projegdes, ao final de 2021, a economia mundial ter£ retornado ao nivel de 2019, mas ainda estara 6% 
abaixo do nivel projetado antes da crise.

Em termos globais, podemos observar o tamanho da crise que estamos enfrentando devido a alguns indicadores, 
como por exemplo o VIX, que traz a expectativa de volatilidade do mercado de agoes com base nas opgoes de indice 
S&P 500.

Diante do enorme estimulo monetario injetados pelos bancos centrals ao redor do mundo, os mercados de ativos tern 
reagido de forma peculiar, vemos os resultados mais a frente, por6m isso ir£ levar a uma descolada da economia 
real, o que traz um risco de correg§o.

EUA

A produgao industrial dos EUA cresceu 5,4% em junho, em relagao a maio, alcangando um nivel mais alto do que o 
esperado pelo mercado. Com a reabertura das Mbricas dos EUA, a produg§o industrial foi capaz de se recuperar do 
declinio recorde de abril. Ainda assim, apesar dos recentes ganhos, o indice registra no segundo trimestre de 2020
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uma queda de 42,6%, em relag§o ao mesmo periodo do ano passado. Trata-se da maior contraqao trimestral desde a 
Segunda Guerra Mundial.

Apos tr§s meses seguidos de defla^ao, foi divulgado pelo Institute de Estatistica que o indice de preqos ao 
consumidor - CPI subiu 0,6% em junho. 0 dado j£ reflete o relaxamento das medidas de lockdown que permitiram a 
reabertura de lojas e estabelecimentos comerciais. O nucleo da inflaqao, que exclui as categorias frequentemente 
volciteis de alimentos e energia, aumentaram 1,2% no ano, inalterados em relaqao ao mes passado.

Do lado da demanda, o Departamento do Comercio dos EUA divulgou que as vendas no varejo avanparam 7,5% em 
junho. 0 numero que representa as compras em lojas, restaurantes e e-commerce totalizaram US$ 524,3 bilhoes 
{cerca de R$ 2,81 trilhoes) no mes, aproximando-se aos nlveis da pre-pandemia. O aumento foi impulsionado por 
uma retomada nas vendas de automdveis, mbveis, roupas e eletronicos, jd que os consumidores voltaram &s lojas 
apos a reabertura da economia.

Em relapao ao mercado de trabalho norte-americano, o Departamento do Trabalho divulgou a criapao de 4,8 milh&es 
de vagas de emprego em junho. O resultado superou a expectativa de economistas, que esperavam a gerapao de 2,9 
milhSes de vagas no periodo. Assim, a taxa de desemprego no pals caiu para 11,1% em junho ante 13,3% em maio. 
A expectativa era que a taxa recuasse para 12,4%. Com esses numeros, o pals contabiliza 17,8 milh&es de pessoas 
desempregadas.

Conforme previsao do FMI - Fundo Monetario Internacional, o RIB norte-americano deve contrair -37% anuais no 2° 
. trimestre, e uma recuperap§o nos trimestres seguintes ate fechar o ano com contrap§o de -6,6%. Segundo o 6rgao, 
uma segunda onda de cont&gios pelo corona-virus exigira uma nova rodada de medidas fiscais nos pr&ximos meses 
para estimular a demanda, aumentar a preparapao do setor de saude e apoiar os mais vulneraveis, destacando que o 
pals tern espapo fiscal e isso deve ser implantado rapidamente para acelerar a recuperapao ap6s a contrapao do 
segundo trimestre.

ASIA

Na China, a produpao industrial ja voltou a crescer na comparapeio interanual (4,2% ao ano, em media, em abril e 
maio), ap&s fortes quedas, de 13,5% em media, em janeiro e em fevereiro. As vendas do comercio, em contrapartida, 
ainda apresentam taxas negativas (mas decrescentes) na comparapao interanual, indicando a possivel presenpa de 
restripoes a mobilidade e o impacto da perda de renda dos consumidores, aliado a uma maior cautela diante das 
incertezas que permanecem.

A regiao da Asia Oriental, a primeira a enfrentar os problemas oriundos da contaminapSo pelo corona-virus, tambem 
foi a primeira a aliviar as medidas de isolamento e retomar as atividades. Conforme informou a agenda Caixin/Markit, 
o Indice de gerente de compras (PMI, na sigla em ingles) industrial chines subiu a 50,7 pontos em maio, de 49,4 
pontos no mes anterior. Embora modesta, a leitura de maio foi a mais alta desde janeiro, diante do forte aumento da 
produpao em razao do retorno das empresas ao trabalho. Porem, a demanda permaneceu fraca, pois muitos dos 

' parceiros comerciais da China ainda estao no auge da pandemia, entao as novas encomendas para exportapSo 
permanecem em patamares baixos. O PMI composto oficial de maio, que inclui atividades de manufatura e servipos, 
permaneceu estevel em 53,4 pontos.

A Agenda Nacional de Estatlsticas informou que a produpao industrial chinesa acelerou a 4,4% em maio na 
comparapao com maio do ano passado, e segundo mes consecutive de expansao, apos alta de 3,9% em abril. Ainda 
assim, o numero foi pior que o previsto em meio a queda nas exportapoes e da demanda domestica ainda em 
recuperap&o lenta.
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No Japao, foi revelado que o PMI industrial caiu a 49,6 pontos em maio, em leitura preliminar medido pela IHS Markit, 
ante 50,2 pontos em abril. Enquanto isso, o presidente do banco central local (BoJ, na sigla em ingl§s), declarou que 
a autoridade monet^ria estci pronta para tomar medidas adicionais para amortecer o impacto da pandemia pelo 
"coronavirus", dias apbs o banco anunciar disponibilidade para injetar 1,7 trilhfies de ienes, o equivalente a US$ 15,8 
bilboes, em emprestimos a empresas atingidas pela pandemia.

A inflagao japonesa confirma o cenario de economia estagnada. O nucleo os pregos ao consumidor no Japao cairam 
pelo segundo mSs seguido em maio, reforgando as expectativas de deflag§o e levantando um desafio para as 
autoridades na batalha para reanimar a economia ap6s a pandemia. Os dados provavelmente irao complicar o 
trabalho do BoJ de restaurar o crescimento e a inflag§o, com uma s§rie de indicadores recentes sugerindo que o pais 
esta em sua pior queda econfimica p6s-guerra.

EUROPA

A economia europeia entrou numa profunda recessao no primeiro semestre de 2020 a pior contragao desde a 
Segunda Guerra Mondial. A propagag§o da COVID-19, gerou medidas de conteng§o e foram introduzidas em todo o 
mundo, fechando voluntariamente grande parte da economia.

Os indicadores sugerem que a economia da zona euro funcionou entre 25% a 30% abaixo da sua capacidade 
durante o period© do mais rigoroso confinamento. Globalmente, preve-se que a economia da zona euro se contraia 
por cerca de 9% em 2020, antes de recuperar a uma taxa de crescimento anual de 6% no prdximo ano.

Estas projegoes sao um pouco inferior a previsao da Primavera (margo a julho) e apontam para uma recuperagao 
incompleta como resultado no final de 2021 devera ser cerca de 2% mais baixo do que antes da crise e cerca de 
4,25% abaixo do nivel do RIB previsao no Inverno. As perspectivas de inflagao sao pouco alteradas desde a previsao 
da Primavera, prevendo-se 0,3% para este ano e 1,1% em 2021.

Dados para o primeiro trimestre confirmaram as estimativas iniciais de um impacto econdmico considerdvel, apesar 
do confinamento medidas a serem introduzidas apenas por volta de meados de margo na maioria dos paises.

Para o segundo trimestre do ano, todos os indicadores rastreados sugerem uma acelerag^o da contragao da 
atividade econdmica com diferengas persistentes entre paises e industrias. A principal raz§o para isso d um periodo 
de 'bloqueio' em comparagao com o primeiro trimestre, enquanto a flexibilizagao das medidas de contengao a partir 
de o inicio de maio tern sido apenas gradual.

Preve-se que o declinio do PIB seja particularmente pronunciado no segundo trimestre, em -13,5% em comparagao 
ao trimestre fiscal anterior. Antecipando o segundo semestre do ano e 2021, o Espera-se que a economia europeia 
recupere, mas com diferengas maiores e mais persistentes entre Estados-Membros do que o esperado na Primavera.

Os sinais de que a atividade economica ja passou o limite foi visivel em maio, a medida que a elimmagao progressiva 
das restrigoes mais rigidas. Em junho, os indicadores sugerem que a economia ganhou um novo impeto, 
proporcionando um ponto de partida favor£vel para uma nova retoma no terceiro trimestre.

Dada a incerteza em torno das projegoes econbmicas, a previsSo continua a basear-se em uma s§rie de 
pressupostos importantes. O mais importante, pressup6e-se que as medidas de contengao na EL) ser£ gradualmente 
levantada e nenhuma segunda onda importante de infecgoes Ira desencadear uma nova sequencia de restrigoes.

Contudo, as medidas continuas de distanciamento social sao tidas em conta com repercussoes em setores que 
requerem contato interpessoal. As medidas de politica fiscal e moneteria anunciadas de forma pontual ate a data
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limite deverao apoiar a recuperagao e evitar falencias em grande escala. Ainda assim, 6 provSvel que ocorram 
insolvencies e perdas de emprego em todos os Estados Membros.

MERCADO DE RENDA FIXA E RENDA VARIAVEL

No mercado internacional de renda fixa, a volatilidade nos preqos manteve-se prdxima ao normal ap6s o FED manter 
o juro prdximo de zero e anunciar que assim dever£ permanecer por urn tempo suficientemente prolongado enquanto 
a economia dom6stica nao se consolidar no terreno do crescimento.

Os titulos do tesouro americano de 10 anos, obteve rendimento de 0,568% ao ano no final junho.

Jei o rendimento dos titulos do governo japones de 30 anos passou para 0,525% ao ano no fechamento de junho, 
uma queda de 0,077 pontos em relaqao a maio. Para as bolsas de valores internacionais o movimento foi de 
valorizaqoes diante da maior clareza sobre a retomada do crescimento da economia global.

Enquanto a bolsa alema (Dax) recuou 0,54 %, a inglesa (FTSE 100) caiu 1,54%, a do Japao (Nikkei 225) registrou 
queda de 2,82% e a americana (S&P 500) valorizou 0,77 %. O petroleo referenda Brent ficou em alta de 0,39% aos 
US$43,69 o barril negociado na bolsa Mercantil de Futures de Londres, o petrbleo WTI tambem operou em alta de 
1,28% e com o barril negociado aos US$40,43 na bolsa Mercantil de Futuros, Nova York.

O preqo do minerio de ferro negociado no porto de Qingdao, China, ficou estavel a US$110,58 a tonelada seca. O 
avanqo no preqo do oleo ocorre ap6s o acordo de corte na produg§o pela OPEP+, al6m de declinios acentuados na 
produqao de outros produtores, liderados pelos EUA e Canada, em resposta ao colapso na demanda sem 
precedentes.

4.2 NACIONAL -1° SEMESTRE DE 2020

ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA

O IBC-Br (Indice de Atividade Economica do Banco Central), considerado uma previa informal do PIB (Produto 
. Interno Bruto), encolheu 6,28% no primeiro semestre, impactado pelas medidas de combate a pandemia de corona- 
virus, que reduziram a atividade de diversos setores da economia. Considerando apenas o segundo trimestre, a 
queda foi de 10,94%, em relaqao ao trimestre anterior, segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central. Na 
comparaqao com o segundo trimestre de 2019, o recuo foi de 12,03%.

O Brasil encerrou o segundo trimestre com a maior taxa de desemprego em trSs anos e reduqao recorde no numero 
de pessoas ocupadas, como consequSncia das medidas de contenqao da pandemia de corona-virus, que deixou 12,8 
milhoes de desempregados no perlodo.

Entre abril e junho, a taxa de desemprego chegou a 13,3%, de 12,2% no primeiro trimestre. O resultado da Pnad 
Continua divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE Institute Brasileiro de Geografia e Estatlstica igualou a taxa do 
trimestre encerrado em maio de 2017 e mostrou ainda forte piora em relagao aos 12,0% de desemprego no segundo 
trimestre de 2019.

No 1° semestre de 2020, o PIB caiu 5,9% em relaqao a igual perlodo de 2019 e caiu 9,7% no segundo trimestre de 
2020 (comparado ao primeiro trimestre de 2020), na sSrie com ajuste sazonal. Em relaqao a igual perlodo de 2019, o 
PIB caiu 11,4%.

A taxa de investimento no segundo trimestre de 2020 foi de 15,0% do PIB, ficando abaixo da observada no mesmo 
' perlodo de 2019 (15,3%).
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O governo central, responscivel por reunir as contas do Tesouro Nacional, Previd§ncia Social e Banco Central, 
registrou deficit primario de R$ 417,217 bilhoes no primeiro semestre de 2020, o pior resultado em mais de 20 anos. 
Apenas em junho, o rombo foi de R$ 194,734 bilhdes em junho, ante deficit de R$ 11,805 bilhSes de urn ano antes. 
Em 12 meses o deficit primario chegou a R$ 483,9 bilhfies, representando 6,71% do RIB.

Segundo o secreterio do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, as medidas de combate ci covid-19 6 o principal motive 
pelos deficits registrados nos primeiros seis meses do ano.

INFLAQAO

O IBGE (Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica) informou que o IPCA subiu 0,26% em junho. No acumulado do 
primeiro semestre do ano, a alta 6 de 0,10%.

No Relatbrio Focus, foi divulgado que entre as instituipoes que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no 
m6dio prazo, denominadas top 5, a mediana das projepdes para 2020 foi de 1,51% para 1,80%. Para 2021, a 
estimativa do top 5 permaneceu em 2,80%. Quatro semanas atras, as expectativas eram de 1,51% e 2,80%, nesta 
ordem.

No caso de 2022, a mediana do IPCA no Top 5 permaneceu em 3,50%, igual ao visto urn mSs atras. A projepSo para 
2023 no Top 5 foi de 3,38% para 3,25%, ante 3,50% de quatro semanas antes.

ja o Indice Nacional de Prepos ao Consumidor (INPC), que mede a variapao da cesta de consume de familias com 
renda de ata cinco saiarios-minimos e chefiadas por assalariados, registrou inflapao de 0,30% em junho, apos 
registrar alta de -0,25% em maio. Como resultado, o indice acumulou uma elevapSo de 0,36% no ano e 2,35% em 
doze meses.

CAMBIO E SETOR EXTERNO

O dolar comercial encerrou o mas de junho com alta de 1,87%, cotado a R$ 5,440 na venda, em meio a deteriorap§o 
das contas publicas devido ao elevado custo social produzido pela pandemia do corona-virus, e os temores dos 
impactos da paralisapSo das atividades na economia por urn periodo prolongado. No acumulado do ano, a moeda 
norte-americana valorizou 35,56%.

Em maio, as transapoes correntes apresentaram super£vit de US$ 1,3 bilhSes em termos nominais, o terceiro numero 
positive consecutivo. O deficit acumulado nos cinco primeiros meses do ano de 2020 somou US$11,3 bilhoes. Em 12 
meses, o deficit em transapoes correntes somou US$ 42,4 bilhoes (2,54% do PIB).

O estoque de reserves internacionais atingiu US$ 347,7 bilhoes em maio. O aumento de US$ 6,4 bilhSes, 
relativamente a posipao de abril, decorreu principalmente da liquidap§o de US$ 5,5 bilhoes em intervenpoes no 
mercado de cambio, compostas por US$ 520 milhoes em vendas a vista, US$ 3,8 bilhoes de concessoes liquidas em 
linhas com recompra, e US$ 2,2 bilhoes em retornos liquidos nas operap&es compromissadas em moeda estrangeira.

Conforme divulgou a Secretaria do Com6rcio Exterior do Ministerio da Economia, a balanpa comercial brasileira 
registrou superSvit de US$ 7,463 em junho. O valor indica urn crescimento de 25,6% em comparapao a junho de 
2019, al6m de urn recorde para o mes, desde 1989. Com o resultado, a balanpa comercial acumula super£vit de US$ 
23,035 bilhOes neste ano. As exportapdes recuaram para US$ 17,912 bilhoes, enquanto as importapQes somaram 
US$ 10,449.

MERCADO DE RENDA FIXA E RENDA VARIAVEL
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Os impactos na economia devido a pandemia a partir de marpo fizeram com que as taxas de juros, que ja testavam 
as mmimas histdricas caissem ainda mais. O Copom em junho definiu a meta da taxa Selic em 2,25% ao ano. Essa 
redupao, combinada a urn mvel mais baixo de voiatilidade, reverteu parte da desvaloriza5ao dos prepos dos ativos 
observadas neste semestre, principalmente no mercado de titulos publicos. O IMA-Geral encerra o semestre com 
ganho de 1,87%. Vale destacarque desde maio se observa recuperapao nos prepos dos ativos, sobretudo a carteira 
de titulos publicos em mercado, que jd apresenta retornos positives.

No semestre, quase todos os subindices apresentaram retorno positive, com excepao das carteiras de duration mais 
longa. O IMA-B5+, que apresentou ganho de quase 6% entre abril e junho, encerrou o semestre a -5,26%, refletindo 
a desconfianpa dos investidores em relapao ao ambiente econbmico de longo prazo. o IMA-B5 encerrou o 
semestre a 3,17% de ganho. Em relapao aos titulos pr6-fixados, representados pela IRF-M, o destaque no acumulado 
de 2020 ate junho ficou com o IRF-M1+, com variapSo de 6,03%. O IRF-M e o IMA-S rentabilizaram 2,6% e 1,72%, 
respectivamente.

Para o Ibovespa, o m§s foi de manutenp§o do movimento de recuperapao parcial das fortes perdas observadas nos 
meses de marpo e abril. Mesmo com o avanpo da pandemia pelo Brasil, o mercado financeiro acompanhou o 
desempenho externo. O Ibovespa espelhou, em parte, os ganhos das bolsas no exterior, mas principalmente a 
melhora de uma s6rie de indicadores da economia domestica. Ao final do mes de junho, o Ibovespa avanpou 8,76%, 
reduzindo a desvalorizapao no ano para -17,80%. 0 indice encerrou o m§s aos 94.229 pontos.

.4.3 PERSPECTIVAS

O ultimo mes do semestre foi pautado pela evolupao positive da pandemia no velho continente e na Asia, apesar da 
preocupapeio com uma possivel segunda onda de contdgios devido £ reabertura gradual das atividades, que colocou 
urn grande contingente de pessoas na rua expostas ao virus que ainda circula. Os indicadores mais recentes da 
saude economica dos paises j£ permitem afirmar que a reabertura das atividades destravou a economia, ainda que a 
normalidade ainda esteja longe de ser atingida.

A maior fonte de preocupapSo continua sendo nas Americas do Sul, Central e do Norte, onde o cont£gio e o numero 
de bbitos seguem na direpao ascendente. No Brasil, a disseminapSo do contegio pelo interior do pais, ainda que nas 
principais regioes a escalada do cont£gio tenha regredido, manteve o numero de novos casos em patamares 
elevados e a retomada da atividade como urn todo ainda urn tanto reduzida.

A economia domestica continua ainda muito fraca, com a demanda agregada reduzida e urn nivel de ociosidade 
elevado. Contudo, embora repletos de incertezas por todos os lados, os dados recentes de atividade e demanda 
comepam a se consolidar e parece que a situapao parou de piorar. Nada que nos afaste de urn cenario ruim, contudo 
nos parece que ja ha luz no final do tunel, a depender da evolupao do contagio. O cen£rio prov£vel indica que a 
economia brasileira recuar£ na casa dos 6%, e a taxa de desemprego progredir£ mais alguns pontos, dado que o 
final do programa de manutenpSo do emprego e renda esta proximo e forpara pequenos e medios empres£rios a 
rever seus negbeios, colocando assim mais pessoas na fila do desemprego. A boa noticia, caso retomemos aos 
rumos pre-pandemia, £ que a reap£o que se preve na atividade economica iniciar j£ em meados do terceiro trimestre, 
avance e se consolide em 2021. Nessa hipbtese, o mercado de trabalho reagirb £ frente.

Do lado fiscal, os efeitos da pandemia sao devastadores. A disciplina fiscal foi abortada, e as previsdes sao de que o 
deficit primario atinja urn numero prbximo dos R$ 800,0 bilhoes em 2020, ate certo ponto compreensivel diante da 
situapao. Entretanto, a sociedade (leia-se "instituipoes") tera que trabalhar duro para que possamos retornar £ 
situap£o de equilfbrio fiscal, notadamente nas questbes que envolvem as reformas que deverao tramitar no 
Congresso, com destaque para as reformas tributeria e administrativa. Caso contrario, estaremos sujeitos a 
dificuldades em nos financiar com eventual aumento dos premios solicitados pelos investidores para rolar a divida



PREV• * .

mobilteria. No momento temos a vantagem das taxas de juros se situarem em patamares baixos, mas em urn 
ambiente onde hd risco de sotvSncia 6 a situagSo passa a ser totalmente adversa.

4.4 EXPECTATIVAS DE MERCADO

indices (Medians Agregado) 2020 2021

IPCA {%) 1,78 3,00

INPC (%) 2,94 3,41

IGP-M {%) 11,72 4,03

Taxa de CSmbio (R$/US$) 5,25 5,00

Meta Taxa Selic(%a.a.) 2,00 2,88

Investimentos Direto no Pafs (US$ bilhSes) 55,00 65,48

Divida Lfquida do Setor Publico (% do PIB) 67,00 69,83

PIB (% do crescimento) -5,31 3,50

ProdufSo Industrial {% do crescimento) -6,38 5,33

Balan^a comercial (US$ BilhSes) 55,00 53,35

https://vyww.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20200904.pdf (2020.09_04)

5 ALOCAQAO ESTRATEGICA DOS RECURSOS

Na aplica?§o dos recursos, os respons^veis pela gest§o do RPPS devem observar os limites estabelecidos por esta 
Polftica de Investimentos e pela ResolupSo CMN n° 3.922/2010.

A estrategia de alocagdo para os prdximos cinco anos, leva em constderapdo nao somente o cendrio 
macroecondmico como tamb6m as especificidades da estrategia definida pelo resultado da an£lise do fluxo de caixa 
atuarial e as projegdes futuras de deficit e/ou super£vit.

https://vyww.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20200904.pdf
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Atocagao Estrategica para o exercicio de 2021 e para os prdximos cinco anos

E$trat6g!a de AiocafSo • PoKtfca de 
Investimento de 2021

Estratlgla de Aloca^So - 
Prdximos cinco anos

Limlteda
ResolufSo

CMN%

Cartelra {%) 
nov 2020

Umite 
Inferior (96)

Estrat^gia 
Alvo (96)

Umite
Superior (96)

Umite 
Inferior (96)

Umite 
Superior (96)

Cartelra (R$) nov 2020Segmento Tlpo de Ativo

7® I a -Tltulos doTesouro 
National SEUC 100,0096 0,0096 0,0096 0,0096 0,0096 0,0096

143.799.635,40 43,63%
7® I b - FI 10096 TltulosTN 100,0096 15,0096 49,0096 90,0096 15,0096 90,0096

781 c-FI Refemfndice de'RF, 
10096 TP 100,0096 0,0096 0,0096 0,0096 0,0096 0,0096

781|. oper. compromissadas 
em TP TN 5,0096 0,0096 0,0096 0,0096 0,0096 0,0096

78 ill a • FI Referenclados RF 60,0096 0,0096 1,0096 10,0096 0,0096 10,0096

78 ill b-FI de (ndlces 
Referenciado RF

60,0096 0,0096 0,0096 0,0096 0,0096 0,0096

28,26%93.120.471,74
78IV a - FI de Renda Flxa 40,0096 4,0496 19,0096 40,0096 4,0496 40,0096

Renda Flxa
78IV b * FI de Indices Renda

40,0096 0,0096 0,0096 0,0096 0,0096 0,0096Flxa

78 V b • Letras Imobilidrlas 
Garantidas

20,0096 0,0096 0,0096 0,0096 0,0096 0,0096

78 vi a • Certlficados de Dep. 
Bancdrlos

15,0096 0,0096 0,0096 0,0096 0,0096 0,0096

78 VI b • Poupan^a 15,0096 0,0096 0,0096 0,0096 0,0096 0,0096

78 VII a - FI em Dlreitos 
Creditdrios • senior

5,0096 0,0096 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.016.759,43 0,31%78 VII b • FI Renda Flxa 
"Cr^dlto Prlvado"

5,00% 0,00% 1,00% 1,00% 0,00% 1,00%

78 vile-FI de Debentures 
Infraestrutura 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 237.936.866,57Umite de Renda Flxa 100,00% 72,20% 19,04% 70,00% 141,00% 19,04% 141,00%

8fi I a * FI Ref em Renda 
Varidvel

30,00% 0,00% 1,00% 10,00% 0,00% 10,00%

8< l b • FI de fndices Ref 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Renda Varidvel

58.071.028,64 17,62%
8® II a - Fl em A;6e$ 20,00% 12,00% 20,00% 20,00% 12,00% 20,00%

88 ll b • FI em fndices de
20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%A(5e$Renda

Vartdvel 13.542.850,80 4,11%
Art. 88, ill - FI Muttimercado 10,00% 3,09% 5,00% 10,00% 3,09% 10,00%

8* IV a • Fl em Participates 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8* IV b • Fl ImobiWrio 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8® IV c - A$8es - Mercado de 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Acesso
Umite de Renda Varlivet •

R$ 71.613.879,4430,00% 21,73% 15,09% 26,00% 40,00% 15,09% 40,00%Art 8®, § l*
9® AI • Renda Flxa - Dlvida 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Externa

Exterior 9® AII - Constituldos no Brasil 10,00% 0,00% 1,00% 5,00% 0,00% 5,00%

20.010.459,71 6,07%
9® A III-Affics - BDR Nivel I 10,00% 0,00% 3,00% 10,00% 0,00% 10,00%

Umite de investlmentos no
R$ 20.010.459,7110,00% 6,07% 0,00% 4,00% 15,00% 0,00% 15,00%Exterior

Total da Cartelra de R$ 329rftD205,72 100,00% 34,13% 100,00% 196*0%Investlmentos 34,13% 196,00%
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O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI considera os limites apresentados no 
resultado do estudo tecnico elaborado atraves as reservas tecnicas atuariais (ativos) e as reservas matematicas 
(passive) projetadas pelo calculo atuarial o que pode exigir maior flexibilidade nos niveis de liquidez da carteira. 
Foram observados, tambSm, a compatibilidade dos ativos investidos com os prazo e taxas das obrigagSes presentes 
e futuras do regime.

5.1 SEGMENTO DE RENDA FIXA

Obedecendo os limites permitidos pela Resolugao CMN n° 3922/2010, propoe-se adotar o limite de maximo de 
70,00 % dos investimentos.

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

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

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

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

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

d) sejam atendidas as normas de atuaria e de contabiiidade aplicaveis aos RPPS, inclusive no que se refere 
ei obrigatoriedade de divulgagSo das informag&es relativas aos titulos adquiridos, ao impacto nos resultados 
e aos requisites e procedimentos, na hipbtese de alterag§o da forma de precificag§o dos titulos de emiss§o 
do Tesouro Nacional.

5.2 SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Em relagdo ao segmento de renda vanavel, cuja Eimitagio legal estabelece que os recursos alocados nos 
investimentos, cumulativamente, nSo dever§o exceder a 30% (trinta por cento) da totalidade dos recursos em moeda 
corrente, o INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI propoe adotar o limite maximo de 
30,00% da totalidade dos investimentos.

Seio considerados como investimentos estruturados segundo Resolugao CMN n° 3922/2010, os fundos de 
investimento classificados como multimercado, os fundos de investimento em participagoes - FIPs e os fundos de 
investimento classificados como "Agoes - Mercado de Acesso".

5.3 SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

No segmento classificado como "investimento no exterior", cuja limitagao legal estabelece que os recursos alocados 
nos investimentos, cumulativamente, n§o deverao exceder a 10% (dez por cento) da totalidade dos recursos em
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, moeda corrente e, portanto, o INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI adotaria como 
limite m£ximo de 10,00 % da totalidade dos investimentos.

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

5.4 LIMITES GERAIS

No acompanhamento dos limites gerais da carteira de investimentos do INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA 
DO MUNICIPIO DE TATUI, em atendimento aos limites aqui estabelecidos e da Resolu^ao CMN n° 3.922/2010, 
serao consolidadas as posigdes das aplicagdes dos recursos realizados direta e indiretamente por meio de fundos de 
investimento em cotas de fundos de investimentos.

Os limites utilizados para investimentos em titulos e valores mobilterios de emissao ou coobrigagao de uma mesma 
pessoa jundica serao os mesmos dispostos na Resolugao CMN n° 3.922/2010.

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

A exposigao do total das aplicagoes dos recursos do INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE 
TATUI no patrimbnio liquido de urn mesmo fundo de investimento limita-se-ao em 15% (quinze por cento). Para os 
fundos de investimentos classificados como FIDC - Fundos de Investimentos em Direitos Creditbrios, Credito Privado, 
FI de Infraestrutura, Multimercado, FIP - Fundo de Investimento em Participagbes, Fll - Fundo de Investimento 
Imobilibrio e Fundos de Investimento em Agbes - Mercado de Acesso, a exposigao no patrimonio liquido de em urn 
mesmo fundo de investimento limitar-se-bo b 5% (cinco por cento).

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

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

5.5 ENQUADRAMENTO

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI considera todos os limites estipulados de 
enquadramento na Resolugao CMN n° 3.922/2010, e como entendimento complementar a Segao III, Subsegao V dos 
Enquadramentos, destacamos:

a) Os investimentos que, em decorrbncia de alteragbes de novas exigencias estipuladas pela Resolugao CMN n° 
3 922/2010, passarem a estar em desacordo com o estabelecido, o INSTITUTO DE PREVIDENCIA PR6PRIA DO 
MUNICIPIO DE TATUI poderb mantb-las em carteira por ate 180 dias.

b) Poderao ainda ser mantidas em carteira ate a respectiva data de vencimento, as aplicagoes que apresentaram 
prazos de resgate, carencia ou para conversao de cotas, sendo considerado infringencias aportes adicionais.

Serio entendidos como desenquadramento passive, os limites excedidos decorrentes de valorizagao e 
desvalorizag§o dos ativos ou qualquer tipo de desenquadramento que nao tenha sido resultado de agio direta do
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI.



So serao considerados os fundos de investimento que tem por prestador de services de gestao e/ou administrador de 
carteira que atendem cumuiativamente as condigoes:

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

b) O administrador do fundo de investimento detenha, no m^ximo, 50% dos recursos sob sua administragao 
oriundos de RPPS e

c) O gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de previo credenciamento e que seja 
considerado pelos responsaveis pela gest§o dos recursos do RPPS como de boa qualidade de gestao e 
ambiente de controle de investimento.

Em atendimento aos requisites dispostos, dever§o ser observados apenas quando da aplicagao dos recursos, 
podendo os fundos de investimentos nao enquadrados nos termos acima, permanecer na carteira de investimentos 
do INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI ate seu respective resgate ou vencimento, 
nao sendo permitido novas aplicagoes.

Na obtengSo da CertificagSo Institucional Pr6-Gestao, nao ser§o considerados desenquadramentos os limites aqui 
definidos, tendo o INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI prazo de 60 (sessenta) dias 
para revisao e adequagao da sua Politica de Investimentos em atendimento aos novos limites.

5.6 VEDAQOES

O Comite de Investimento do INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI deverS seguir as 
vedagoes estabelecidas pela Resolugao CMN n° 3.922/2010, ficando adicionalmente vedada a aquisig^o de:

1. OperagOes compromissadas;

2. Depdsitos em Poupanga;

3. Aquisigao de qualquer ativo final, emitido por InstituigSes Financeiras com alto risco de cr6dito;

6 META DE RENTABILIDADE

A Portaria MF n° 464, de 19 de novembro de 2018, que estabelece as Normas Aplic£veis &s Avaliagoes Atuariais dos 
Regimes Proprio de Previdencia Social, determine que a taxa atuarial de juros a ser utilizada nas Avaliagoes Atuariais 
seja o menor percentual dentre o valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do 
RPPS e a taxa de juros parametro cujo ponto da Estrutura a Termo da Taxa de Juros M6dia seja o mais prbximo a 
duragao do passivo do RPPS.

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

Esse equilibrio somente sere possive! de se obter caso os investimentos sejam remunerados, no minimo, por essa 
mesma taxa. Do contrerio, ou seja, se a taxa que remunera os investimentos passe a ser inferior a taxa utilizada no 
calculo atuarial, o piano de beneficio se tornara insolvents, comprometendo o pagamento das aposentadorias e 
pensoes em algum momento no future.
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Considerando a exposi?ao da carteira e seus investimentos e as projegfies dos indicadores de desempenho dos 
retornos sobre esses mesmos investimentos; o valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos 
garantidores do RPPS conhecida como META DE RENTABILIDADE e de IPCA+5,59%.

Conforme relatbrio fornecido pela empresa de consultoria Atuarial EC2G, observando a duragao do passive a 
presentada, a Taxa de Juros Parametro sera de 5,42 %a.a., considerando a Portaria n° 12.233, de 14 de maio de 
2020.

Portanto, a taxa da meta atuarial a ser adotada pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO 
DE TATUI, para o ano de 2021 sera de IPCA + 5,42 % a.a.

Ainda assim, o INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI no exercicio de sua execugao, 
atravSs de estudos tecnicos, promover£ o acompanhamento das duas taxas para que seja evidenciado, no longo 
prazo, qual proporcionava a melhor situagao financeiro-atuarial para o piano de beneficios previdenciarios.

7 ESTRUTURA DE GESTAO

De acordo com as hipdteses previstas na Resolugao CMN n° 3.922/2010, a aplicagSo dos investimentos ser£ 
realizada por gestao propria, terceirizada ou mista.

Para a vig§ncia desta Polltica de Investimentos, a gestao das aplicagdes dos recursos do INSTITUTO DE 
PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI sera propria

7.1 GESTAO PROPRIA

A adogao deste modelo de gestao significa que o total dos recursos ficara sob a responsabilidade do INSTITUTO DE 
PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI e os agentes envolvidos diretamente no processo de 
investimento.

A gestao contara com profissionais qualificados e certificados por entidade de certificagao reconhecida pelo Ministerio 
da Fazenda, Secretaria de PrevidSncia, conforme exigencia da Portaria MPS n° 519, de 24 de agosto de 2011.

Com um ComitS de Investimentos que exercera fung§o de executor no processo de cumprimento da Politica de 
Investimentos e outras diretrizes legais a ele atribuido, conjuntamente com a Diretoria Executive, tendo assim, suas 
agfies deliberadas e fiscalizadas porconselhos competentes.

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI tern ainda a prerrogativa da contratagSo de 
empresa de Consultoria de Valores Mobiliarios, de acordo com os criterios estabelecidos na Resolug§o CMN n° 

J ^ 3.922/2010, Portaria n° 519, de 24 de agosto de 2011 e Instrugao CVM n° 592, de 17 de novembro de 2017, para a 
prestagao dos servigos de orientagao, recomendagao e aconselhamento, sobre investimentos no mercado de valores 
mobilterios, cuja adogao e implementag§o sejam unicas e exclusivas do INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA 
DO MUNICIPIO DE TATUI.

7.2 ORGAOS DE EXECU^AO

Compete ao Comite de Investimentos a elaborag§o da Polltica de Investimento juntamente com a Diretoria Executive
que deve submete-la para aprovag§o_ao Conselho Deliberative e fiscalizagSo do Conselho Fiscal, 6rgaos

NCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUIcompetentes do INSTITUTO DE PRE
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Essa estrutura garante a demonstragao da Segregagao de Atividades adotadas pelos orgaos de execugao, estando 
em linha com as pr£ticas de mercado para uma boa governanga previdencteria.

Em casos de Conflitos de Interesse entre os membros do Comite de Investimentos, Diretoria Executiva e Conselhos, 
a participag§o do conflitante com voto de deliberagao ser£ impedida e/ou anulada e devidamente documentada via 
Ata de Reuni3o.

Nao fica excluida a possibtlidade da Consultoria de Valores Mobiliarios fomecer "minuta" para apreciagao do Comite 
de Investimentos e Diretoria Executiva.

8 CONTROLE DE RISCO

E relevante mencionar que qualquer aplicagao financeira este sujeita a incidSncia de fatores de risco que podem 
afetar adversamente o seu retorno, e consequentemente, fica o INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO 
MUNICIPiO DE TATUI obrigada a exercer o acompanhamento e o controie sobre esses riscos, considerando entre 
eles:

Risco de Mercado - £ o risco inerente a todas as modalidades de aplicagdes financeiras disponlveis no 
mercado financeiro; corresponde a incerteza em relagao ao resultado de urn investimento financeiro ou 
de uma carteira de investimento, em decorrencia de mudangas futuras nas condigSes de mercado. E o 
risco de variagoes, oscilagoes nas taxas e pregos de mercado, tais como taxa de juros, pregos de agoes e 
outros indices. E ligado £s oscilagdes do mercado financeiro.

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

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

8.1 CONTROLE DO RISCO DE MERCADO

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI adota o VaR - Value-at-Risk para controls 
do risco de mercado, utilizando os seguintes par£metros para o c£lculo:

• Modelo param£trico;

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

• Horizonte temporal de 21 dias uteis.

Como parametro de monitoramento para controie do risco de mercado dos ativos que compoe a carteira, os membros 
do Comite de Investimentos deverSo observar as referencias abaixo estabelecidas e realizar reavaliag£o destes 
ativos sempre que as referencias pr£-estabelecidas forem ultrapassadas.
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• Segmento de Renda Fixa: 2,65% do valor alocado neste segmento.

• Segmento de Renda Varidvel: 14,46% do valor alocado neste segmento.

Como Instrumento adicional de controle, o INSTITUTO DE PREVIDlNCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI 
deverci monitorar a rentabilidade do fundo em janelas temporals (m§s, ano, tr§s meses, seis meses, doze meses e 
vinte e quatro meses), verificando o alinhamento com o "benchmark” de cada ativo. Desvios significativos deverSo ser 
avaliados pelos membros do ComitS de Investimentos do RPPS, que decidir£ pela manuteng§o, ou n§o, do 
investimento.

8.2 CONTROLE DO RISCO DE CR^DITO

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

AGENCIA CLASSIFICADORA DE RISCO RATING MfNIMO

ATANDARD & POORS BBB-t- (perspective est4vel)

MOODYs 8aa1 (perspectiva est&vel)

FITCH RATING BBB+ (perspectiva estSvel)

AUSTIN RATING A (perspectiva esteivel)

SR RATING A (perspectiva estevef)

LF RATING A (perspectiva estdvel)

LIBERUM RATING A (perspectiva estevel)

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

8.3 CONTROLE DO RISCO DE LIQUIDEZ

' Nas aplicag6es em fundos de investimentos constituldos sob a forma de condomfnio fechado, e nas aplicagfies cuja 
. soma do prazo de carGncia (se houver) acrescido ao prazo de convers§o de cotas ultrapassarem em 365 dias, a 

aprovag§o do investimento deverS ser precedida de atestado que comprova a an£lise de evidenciagSo quanto a 
capacidade do INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI em arcar com o fluxo de 
despesas necessaries ao cumprimento de suas obrigagoes atuariais, at& a data da disponibilizagdo dos recursos 
investidos.

9 POLITICA DE TRANSPARENCIA

As informagSes contidas na Polftica de Investimentos e em suas revisoes deverSo ser disponibilizadas aos 
interessados, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua aprovag§o, observados os criterios estabelecidos pelo 
Ministerio da Economia, Secreteria de PrevidSncia Social.
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A vista da exig§ncia contida no art. 4°, incisos I, II, III, IV e V, par£grafo primeiro e segundo e ainda, art. 5° da 
ResolugSo CMN n° 3.922/2010, a Polltica de Investimentos dever£ ser disponibilizada no site do INSTITUTO DE 
PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI, Diario Oficial do Municlpio ou em local de fecil acesso e 
visualizapSo, sem prejuizo de outros canais oficiais de comunicapao.

Todos e demais documentos correspondentes a an£lise, avaliap§o, gerenciamento, assessoramento e decisao, 
deverao ser disponibilizados via Portar de Transpar£ncia de propria autoria ou na melhor qualidade de 
disponibilizapao aos interessados.

10 CREDENCIAMENTO

Seguindo a Portaria MPS n° 519, de 24 de agosto de 2011 e a Resolupao CMN n° 3.922/2010, antes da rea1izap§o de 
qualquer operapao, o INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI, na figura de seu Comite 
de Investimentos, dever£ assegurar que as instituipdes financeiras escolhidas para receber os recursos tenham sido 
objeto de previo credenciamento.

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI, atrav6s de seu Edital de Credenciamento, 
dever2 cumprir integralmente todos os requisites minimos de credenciamento em atendimento as normativas 
mencionadas e, inclusive:

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

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

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

d) Termo de Analise do Cadastramento do Distribuidor.

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

10.1 PROCESSO DE SELEQAO E AVALIAQAO DE GESTORES/ADMINISTRADORES

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

a) Tradipao e Credibilidade da Instituipao - envolvendo volume de recursos administrados e geridos, no Brasil e no 
exterior, capacitap3o profissional dos agentes envolvidos na administrapao e gestao de investimentos do fundo, que 
incluem formap§o acadSmica continuada, certificapdes, reconhecimento publico etc., tempo de atuapSo e maturidade 
desses agentes na atividade, regularidade da manutenpao da equipe, com base na rotatividade dos profissionais e na 
tempestividade na reposip3o, al6m de outras informapQes relacionadas com a administrapao e gest§o de 
investimentos que permitam identificar a cultura fiducteria da instituip^o e seu compromisso com princlpios de 
responsabilidade nos investimentos e de governanpa;

b) Gestao do Risco - envolvendo qualidade e consistencia dos processes de administrapao e gestao, em especial 
aos riscos de credito - quando apliccivel - liquidez, mercado, legal e operacional, efetividade dos controles internes, 
envolvendo, ainda, o uso de ferramentas, softwares e consultorias especializadas, regularidade na prestapao de 
informapSes, atuapao da 3rea de "compliance", capacitapao profissional dos agentes envolvidos na administrapao e 
gestao de risco do fundo, que incluem formapcio acadSmica continuada, certificapoes, reconhecimento publico etc.,
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tempo de atuagao e maturidade desses agentes na atividade, regularidade da manutengao da equipe de risco, com 
base na rotatividade dos profissionais e na tempestividade na reposigao, al6m de outras informagdes relacionadas 
com a administragao e gestao do risco;

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

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

O Credenciamento se dara, por meio eletronico, no ambito de controls, inclusive no gerenciamento dos documentos e 
Certidoes requisitadas, atraves do sistema eletrdnico utilizado pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO 
MUNIClPIO DE TATUI.

Fica definido tamb^m, como criterio de documento para credenciamento, o relatbrio Due Diligence da ANBIMA, 
entendidos como seg§o um, dois e tr§s.

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

11 PRECIFICAQAO DE ATIVOS

Os princlpios e criterios de precificagao para os ativos e os fundos de investimentos que compoe ou que virao a 
compor a carteira de investimentos do INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNIClPIO DE TATUI, 
deverao seguir o criterio de precificagao de marcagao a mercado (MaM).

Poderao ser contabilizados pelos respectivos custos de aquisig§o acrescidos dos rendimentos auferidos os Tltulos 
Publicos Federais, desde que se cumpram cumulativamente as devidas exig@ncias da Portaria MF n° 577, de 27 de 
dezembro de 2017 ja descritos anteriormente.

11.1 METODOLOGIA

11.1.1 MARCAQOES

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

O processo de marcacao na curva consiste na contabilizagao do valor de compra de um determinado titulo, 
acrescido da variagSo da taxa de juros, desde que a emissao do papel seja carregada ate o seu respectivo 
vencimento. O valor sera atualizado diariamente, sem considerar a oscilagoes de prego auferidas no mercado.

11.2 CRITERIOS DE PRECIFICAQAO

11.2.1 TlTULOS PUBLICOS FEDERAIS

Sao ativos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional, que representam uma forma de financiar a dlvida publica e 
permitem que os investidores emprestem dinheiro para o governo, recebendo em troca uma determinada



PREV:«

rentabilidade. Possuem diversas caractensticas como: liquidez diaria, baixo custo, baixissimo risco de cr6dito, e a 
solidez de uma instituigSo enorme portr£s.

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

11.2.1.1 Marcagao a Mercado

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

Vm= PUAtuai * QTtitulo

Onde:

Vm = valor de mercado

PU atuai— prego uniterio atuai 

Qttftuios = quantidade de titulos em posse do regime

11.2.1.2 MarcagSo na Curva

Como a precificagao na curva 6 dada pela apropriagao natural de juros ate a data de vencimento do titulo, as 
fdrmulas variam de acordo com o tipo de papel, sendo:

Tesouro IPCA - NTN-B

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

£ um titulo p6s-fixado cujo rendimento se da por uma taxa definida mais a variagao da taxa do indice Nacional de 
Prego ao Consumidor Amplo em um determinado perlodo.

O Valor Nominal Atualizado 6 calculado atravSs do VNA na data de compra do titulo e da projeg§o do IPCA para a 
data de liquidagao, seguindo a equagao:

* (1 + IPCAprojetado')^-^^VNA = VNAdata de compra

Onde:

VNA = Valor Nominal Atualizado

VNAdata de compra = Valor Nominal Atualizado na data da compra

IPCAprojetado = Inflagao projetada para o final do exerclcio

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

0 Tesouro SELIC possui fluxo de pagamento simples pos-fixado pela varia?§o da taxa SELIC.

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

*(1 + SELICmeta)1/252VNA = VNAdata de compra

Onde:

VNA = Valor Nominal Atualizado

VNAdata de compra = Valor Nominal Atualizado na data da compra

SELICmeta = Inflagao atualizada

Tesouro Prefixado - LTN

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

A partir da diferen$a entre o prego de compra e o de venda, e posslvel determinar a taxa de rendimento. Essa taxa 
pode ser calculada de duas formas:

Valor de Venda
Taxa Efetivano Periodo — -1 *100Valor de Compra

Onde:

Taxa Efetiva no Periodo = Taxa negociada no momento da compra

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

Valor de Compra = Valor de negocia?§o do Tltulo na aquisigao

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

252

Taxa Efetiva no Periodo = - 1 * 100Valor de Compr

Onde:

Taxa Efetiva no Periodo = Taxa negociada no momento da compra
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Valor de Venda = Valor de negociaQ§o do Titulo Publico na data final

Valor de Compra = Valor de negociagao do Titulo na aquisigao

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais - NTN-F

Na NTN-F ocorre uma situagSo semelhante a NTN-B, com pagamentos semestrais de juros so que com a taxa pr6- 
fixada e pagamento do ultimo cupom ocorre no vencimento do titulo, juntamente com o resgate do valor de face.

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

n
(l,10)w - 1 1zPrego = 1.000 * + 1.000 *DUn DUn
(1 + TIE) 2S2 (1 + TIE) 252i=l

Em que DUn e o numero de dias uteis do periodo e TIR 6 a rentabilidade anual do titulo.

Tesouro IGPM com Juros Semestrais - NTN-C

A NTN-C tern funcionamento parecido com NTN-B, com a diferenga no indexador, pois utiliza o IGP-M ao inv6s de 
IPCA. Atualmente, as NTN-C nao sao ofertadas no Tesouro Direto sendo apenas recomprado pelo Tesouro Nacional.

O VNA desse titulo pode ser calculado pela equagao:

*(1 + IGPMprojetado)"1/"2VNA = VNAdata de compra

Onde N1 representa o numero de dias corridos entre data de liquidag§o e primeiro do m§s atual e N2 sendo o 
numero de dias corridos entre o dia primeiro do mes seguinte e o primeiro m§s atual.

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

(i) identificagSo da cotagao:

100
Cotagao = DU

(1 + Toxa)2S2

Onde:

Cotagao = e o valor uniterio apresentado em urn dia

Taxa = taxa de negociag§o ou compra o Titulo Publico Federal

(ii) identificagao do prego atual:

Cotagao
Prego = VNA*

t 100 J

Onde:



• 06

PREV
• i jf ai.

Prepo = valor unitcirio do Titulo Publico Federal

VNA - Valor Nominal Atualizado

Cotapao = 6 o valor unitario apresentado em um dia

11.2.2 FUNDOS DE INVESTIMENTOS

A Instrugao CVM 555 dispoe sobre a constituipao, a administrapSo, o funcionamento e a divulgapao de informagoes 
dos fundos de investimento.

O investimento em urn fundo de investimento, portanto, confere dominio direto sobre fraQ§o ideal do patrimdnio dado 
que cada cotista possui propriedade proporcional dos ativos inerentes a composipao de cada fundo, sendo 
inteiramente responsavel pelo onus ou bonus dessa propriedade.

Atrav§s de divulgapao publica e oficial, calcula-se o retorno do fundo de investimentos auferindo o rendimento do 
periodo, multiplicado pelo valor atual. Abaixo segue formula:

retorno = (1 + Santerior) * Rendfundo

Onde:

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

Santerior \ saldo inicial do investimento

Rendfundo : rendimento do fundo de investimento em um determinado periodo (em percentual)

Para auferir o valor aportado no fundo de investimento quanto a sua posicao em rela^ao a quantidade de cotas 
calcula-se:

Vatual — Vcota * Qtcotas

Onde:

Vatuai: valor atual do investimento

Vcota : valor da cota no dia

Qtcotas: quantidade de cotas adquiridas mediante aporte no fundo de investimento

Em caso de fundos de investimento imobilicirios (Fll), onde consta ao menos uma negociapao de compra e venda no 
mercado secundario atravSs de seu ticker; esse sera calculado atrav6s do valor de mercado divulgado no site do 
BM&FBOVESPA; caso contrario, sera calculado a valor de cota, atrav^s de divulgado no site da Comissao de Valores 
Mobiliarios - CVM.
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11.2.3 TITULOS PRIVADOS

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

As operapoes compromissadas lastreadas em titulos publicos sao operapoes de compra (venda) com compromisso 
de revenda (recompra). Na partida da operapao sao definidas a taxa de remunerapSo e a data de vencimento da 
operapao. Para as operapoes compromissadas sem liquidez diaria, a marcapao a mercado sera em acordo com as 
taxas praticadas pelo emissor para o prazo do titulo e, adicionalmente, urn spread 6a natureza da operapao. Para as 
operapdes compromissadas negociadas com liquidez di£ria, a marcapao a mercado ser£ realizada com base na taxa 
de revenda/recompra na data.

Os certificados de depdsito bancario (CDBs) sao instrumentos de captapao de recursos utilizados por instituipfies 
financeiras, os quais pagam ao aplicador, ao final do prazo contratado, a remunerapao prevista, que em geral 6 
flutuante ou pr6-fixada, podendo ser emitidos e registrados na CETIP.

Os CDBs pr6-fixados s3o titulos negociados com £gio/des£gio em relap§o £ curva de juros em reais. A marcapSo do 
CDB 6 realizada descontando o seu valor futuro pela taxa pr6-fixada de mercado acrescida do spread defmido de 
acordo com as bandas de taxas referentes ao prazo da operapao e rating do emissor.

Os CDBs pos-fixados sao titulos atualizados diariamente pelo CDI, ou seja, pela taxa de juros baseada na taxa m£dia 
dos depdsitos interbanc^rios de urn dia, calculada e divulgada pela CETIP. Geralmente, o CDI e acrescido de uma 
taxa ou por percentual spread contratado na data de emissSo do papel. A marcap§o do CDB 6 realizada descontando 
o seu valor futuro projetado pela taxa pr6-fixada de mercado acrescida do spread definido de acordo com as faixas de 
taxas em vigor.

11.2.4 POUPANgA

Para m£todo de apurapao para os investimentos em depbsitos de poupanpa, calcula-se a taxa referencial usada no 
dia do depbsito. Se a Selic estiver em 8,5% ao ano ou menos do que isso, a poupanpa ir£ render 70% da Selic mais a 
TR. Ja no caso da Selic ficar acima de 8,5% ao ano, a rentabilidade 6 composta pela TR mais 0,5% ao m6s.

11.3 PONTES PRIMARIAS DE INFORMAQOES

Como os procedimentos de marcapao a mercado sao diarios, como norma e sempre que possivel, adotam-se prepos 
e cotapoes das seguintes fontes:

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

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

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

Ap6es, oppoes sobre apoes liquidas e termo de ap6es: BM&FBOVESPA
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/acoes.htm); e

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

https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm
https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm
http://www.cvm.gov.br/
https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/valor-nominal-atualizado.htm
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/acoes.htm
https://www.cetip.com.br/
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12 POLlTICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAQAO

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

Como forma de acompanhamento, sera admitido a elaboragao de relatbrios mensais, acompanhados de parecer 
avaliativo do Comite de Investimentos, que contemple no minimo informagoes sobre a rentabilidade e dos riscos das 
diversas modalidades de operagoes realizadas na aplicagao .dos recursos do INSTITUTO DE PREVIDENCIA 
PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI e da aderencia das alocagoes e processes decisdrios de investimentos.

Os pareceres emitidos pelo ComitS de Investimentos deverao apresentar no minimo o piano de agao com o 
cronograma das atividades a serem desempenhadas reiativas a gestSo dos recursos. Com a emissao dos pareceres 
avaliativos e a elaboragao do piano de agao, o mesmo deverd ser aprovado pelo 6rgao deliberative.

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

' a) Editorial sobre o panorama economico relative ao m§s anterior;

b) Relatdrio Mensal que contem: analise qualitativa da situag§o da carteira em relag§o a composigao, rentabilidade, 
enquadramentos, aderSncia a Politica de Investimentos, riscos (mercado, liquidez e crSdito); analise quantitativa 
baseada em dados historicos e ilustrada por comparatives graficos e; sugestdes para otimizagdo da carteira 
cumprindo a exigSncia da Portaria MPS 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3° Incisos III e V;

c) Relatdrio de Monitoramento Trimestral que contem: andlise sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades 
de operagoes realizadas pelo RPPS, com titulos, valores mobili&rios e demais ativos alocados nos segmentos de 
renda fixa, renda variavel, investimentos estruturados e investimentos no exterior, cumprindo a exigdneia da Portaria 
MPS 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3° Incisos III e V;

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

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

13 PLANO DE CONTINGENCIA

O Plano de Contingencia estabelecido, contempla a abrangencia exigida pela Resolugao CMN n0 3.922/2010, em seu 
Art. 4°, inciso VIII, ou seja, entende-se por "contingencia" no Smbito desta Politica de Investimentos a excessiva 
exposigao a riscos ou potenciais perdas dos recursos.

Com a identificagao clara das contingfencias chegamos ao desenvolvimento do piano no processo dos investimentos 
que abrange nao somente a Diretoria Executiva, como o Comite de Investimentos e o Conselho Deliberative.

13.1 EXPOSigAO A RISCO

Entende-se como Exposigao a Risco os investimentos que direcionam a carteira de investimentos do INSTITUTO DE 
PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI para o nao cumprimento dos limites, requisites e normas 
estabelecidos aos RPPS.

O nao cumprimento dos limites, requisites e normas estabelecidos, podem ser classificados como sendo:
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1 Desenquadramento da Carteira de Investimentos;

2 Desenquadramento do Fundo de Investimento;

3 Desenquadramento da Politica de Investimentos;

4 Movimenta^oes Financeiras nao autorizadas;

Caso identificado o nao cumprimento dos itens descritos, ficam os responsaveis pelos investimentos, devidamente 
defmidos nesta Politica de Investimentos, obrigados a:
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Contingencias Medidas Resolugao

a) Apuracao das causas 
acompanhado de relatdrio;

1. Desenquadramento da Carteira de 
Investimentos

b) ldentificag§o dos envolvidos a 
contar do inicio do processo; Curto, Medio e Longo Prazo

c) Estudo Tecnico com a viabilidade 
para o enquadramento.

a) Apuragao das 
acompanhado de relatdrio;

causas

2. Desenquadramento do Fundo de 
investimento

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

Curto, M6dio e Longo Prazo

c) Estudo Tecnico com a viabilidade 
para o enquadramento.

a) Apurapao das 
acompanhado de relatdrio;

causas

3. Desenquadramento da Politica de 
Investimentos

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

Curto, Medio e Longo Prazo

c) Estudo Tecnico com a viabilidade 
para o enquadramento.

a) Apurapeto das 
acompanhado de relatbrio;

causas

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

4. Movimentapoes Financeiras nao 
autorizadas Curto, Medio e Longo Prazoc) Estudo Tecnico com a viabilidade 

para resolupao;

d) Apbes e Medidas, se necessanas, 
judicials para a responsabilizapao 
dos responseiveis.
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13.2 POTENCIAIS PERDAS DOS RECURSOS

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

Contingencias Med Idas Resolupao

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

Curto, M§dio e Longo Prazocausas

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

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

14 CONTROLESINTERNOS

Antes de qualquer aplica?§o, resgate ou movimentapoes financeiras ocorridas na carteira de investimentos do 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI, os responsSveis pela gestao dos recursos 
deverao seguirtodos os principios e diretrizes envolvidos nos processes de aplicapao dos investimentos.

Todos os ativos e valores mobiliarios adquiridos pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE 
TATUI deverao ser registrados nos Sistemas de Liquida?3o e Custbdia: SELIC, CETIP ou Camaras de Compensapao 
autorizadas pela CVM.

As operapoes realizadas no mercado secundario (compra/venda de titulos publicos) deverSo ser realizadas atraves 
de plataforma eletronica autorizada, Sisbex da BM&F e CetipNet da Cetip que j£ atendem aos prerequisites para 
oferecer as rodas de negociapSo nos moldes exigidos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central. O RPPS dever3 
ainda, realizar o acompanhamento de prepos e taxas praticados em tais operapbes e compareios aos prepos e taxas 
utilizados como referenda de mercado (ANBIMA).

O acompanhamento mensal do desempenho da carteira de investimentos em relapao a Meta Rentabilidade definida, 
garantirci ap6es e medidas no curto e m6dio prazo no equacionamento de quaisquer distorpoes decorrentes dos 
riscos a ela atrelados.

Com base nas determinapoes da Portaria MPS n° 170, de 26 de abril de 2012, alterada pela Portaria MPS n° 440, de 
09 de outubro de 2013, foi instituido o Comit§ de Investimentos atrav6s da Lei Complementar n° 29 de 16 de marpo 
de 2020, com a finalidade minima de participar no processo decisorio quanto a formulap^o e execupSo da Polltica de 
Investimentos.

Entende-se como participapao no processo decisbrio quanto & formulapSo e execupao da Polltica de Investimentos a 
abrangencia de:

a) garantir o cumprimento das normativas vigentes;
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b) garantir o cumprimento da Politica de Investimentos e suas revisoes;

c) garantir a adequapSo dos investimentos de acordo com o perfil do INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO 
MUNICIPIO DE TATUf;

d) monitorar o grau de risco dos investimentos;

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

f) garantir a gestao 6tica e transparente dos recursos;

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

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

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

]) garantir a execupao, o cumprimento e acompanhamento do Credenciamento da Instituipoes Financeiras;

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

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

Todo o acompanhamento promovido pelo Comite de Investimentos ser£ designado em formato de reiatbrio, sendo 
disponibilizado para apreciapao, anblise, contestap§o e aprovapao por parte do Conselho de De!iberap3o. Sua 
penodicidade se adequada ao porte do INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI.

Os relatbrios supracitados serao mantidos e colocados a disposipao da Secreteria da Previdbncia Social - SPREV, 
Tribunal de Contas do Estado, Conselho Fiscal e demais brgaos fiscalizadores e interessados.

15 DISPOSIQOES GERAIS

A presente Politica de Investimentos podera ser revista no curso de sua execupao e devera ser monitorada no curto 
prazo, a contar da data de sua aprovapao pelo orgao superior competente do INSTITUTO DE PREVIDENCIA 
PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI, sendo que o prazo de validade compreendera o ano de 2021.

Reunioes extraordinbrias junto ao Comita de Investimentos e posteriormente com Conselho Deliberative do 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI, serao realizadas sempre que houver 
necessidade de ajustes nesta Politica de Investimentos perante o comportamento/conjuntura do mercado, quando se 
apresentar o interesse da preservapao dos ativos financeiros e/ou com vistas a adequap§o a nova legislapao.

A Politica de Investimentos e suas possiveis revisdes; a documentapao que os fundamenta, bem como as 
aprovapoes exigidas permanecerao a disposipcio dos brgaos de acompanhamento, supervisSo e fiscalizapao pelo 
prazo de 10 (dez) anos.

Dever3o estar certificados os responsaveis pelo acompanhamento e operacionalizapao dos investimentos do 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI, atraves de exame de certificag§o organizado
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por entidade autonoma de reconhecida capacidade tecnica e difusao no mercado brasileiro de capitals, cujo conteudo 
abrangera, no mfnimo, o contido no anexo a Portaria MPAS n° 519, de 24 de agosto de 2011.

A comprovagao da habilitagSo ocorrer£ mediante o preenchimento dos campos especificos constantes do 
Demonstrative da Politica de Investimentos - DPIN e do Demonstrativo de Aplicagdes e Investimentos dos Recursos - 
DAIR.

As InstituigSes Financeiras que operem e que venham a operar com o INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO 
MUNICIPIO DE TATUI poderao, a titulo institucional, oferecer apoio tdcnico atraves de cursos, semindnos e 
workshops ministrados por profissionais de mercado e/ou funciondrios das InstituigSes para capacitagSo de 

/ servidores e membros dos orgaos colegiados; bem como, contraprestag^o de servigos e projetos de iniciativa do 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE TATUI, sem que haja onus ou compromisso 
vinculados aos produtos de investimentos.

Casos omissos nesta Politica de investimentos remetem-se a Resolugao CMN n0 3.922/2010 e suas alteragoes, e a 
Portaria MPS n° 519, de 24 de agosto de 2011 e tamb6m alteragdes e demais normativas pertinentes aos Regimes 
Proprios de Previdencia Social.

£ parte integrante desta Politica de Investimentos, a cbpia da Ata do Comite de Investimentos que 6 participante do 
processo decisorio quanto £ sua formulagao e a cbpia da Ata do orgao superior competente que aprova o presente 
instrumento, devidamente assinada por seus membros e parecer tbcnico emitido pela consultoria de investimentos 
que apresenta a "Apuragao do Valor Esperado da Rentabilidade Futura da Carteira de Investimentos Garantidores do 
RPPS, em atendimento ao Art. 26 da Portaria MF n°464/2018.

Este documento deverb ser assinado:

a) pelo representante do ente federativo;

b) pelo representante da unidade gestora do RPPS

c) pelos responsaveis pela elaboracao. aorovacao e execucao desta Politica de investimentos em atendimento ao 
§ 4° do art. 1 ° da Portaria n° 519, de 24 de agosto de 2011.

Comite de Investimentos

Rosan Pae£ uamargo Filho

Cesar Luiz de Sousa Voss Campos



*

•<

A!exi Carmo

C&hco lass”

Rodrigo Amaral Leite
/

Jeffersori iagi Candido Silva
f

Conselho Administrative

mm✓
Antonio Cesar de Souza

~0fe[c
Patricia de

Joab Batista



t
PREV
;t * *►* t \

ConselhoVRscal

Antoni' o^FiuzaJunior
\

0
Mana Concilia Serrao Correa

acedo

Francfsdb Carlos Hoffmann

Prefeita Municipal



fPREV
* *. sr

DISCLAIMER

Este documento (caracterizado como relatdrio, parecer ou an£lise) foi preparado para uso exclusive do destinaterio, 
nao podendo ser reproduzido ou distribuldo por este a qualquer pessoa sem expressa autorizagSo da empresa. As 
informagoes aqui contidas sao somente com o objetivo de prover informagoes e nSo representa, em nenhuma 
hipdtese, uma oferta de compra e venda ou solicitagSo de compra e venda de qualquer valor mobilicirio ou 
instrumento financeiro. Esta e apenas uma OPINIAO que reflate o momento da anSlise e sao consubstanciadas em 
informagoes coletadas em fontes publicas e que julgamos confiaveis. A utilizagao destas informagoes em suas 
tomadas de decis§o e consequentes perdas e ganhos nao nos torna responsdveis diretos. As informagoes aqui 
contidas n§o representam garantia de exatidao das informagoes prestadas ou julgamento sobre a qualidade das 
mesmas, e nao devem ser consideradas como tais. As informagoes deste documento est§o em consonancia com as 
informagoes sobre os produtos mencionados, entretanto nao substituem seus materiais oficiais, como regulamentos e 
prospectos de divulgagao. £ recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atengHo para as 
cteusulas relatives ao objetivo, ao risco e a politics de investimento dos produtos. Todas as informagoes podem ser 
obtidas com o responsive! pela distribuigao ou no site da CVM (Comissao de Valores Mobiliirios). Sua elaboragio 
buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situagio financeira e seu perfil. A 
rentabilidade obtida no passado nao representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de 
longo prazo possuem, al6m da volatilidade, riscos associados £ sua carteira de credito e estruturagao. Os riscos 
inerentes aos diversos tipos de operagoes com valores mobiliarios de bolsa, balcao, nos mercados de liquidagao 
futura e de derivatives, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverse 
proporcionalmente. Todos e qualquer valor exibido esta representado em Real (BRL) e para os dlculos, foram 
utilizadas observagdes diirias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM. A contratagao de empresa de 
consultoria de valores mobiliirios para a emissao deste documento nao assegura ou sugere a existincia de garantia 
de resultados futures ou a isengio de risco. Os RPPS devem estar adequados as normativas pertinentes e 
principalmente a Portaria n° 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alteragdes, alim da Resolugio CMN n° 3.922 de 25 
de novembro de 2010 e suas alteragdes, que dispdem sobre as aplicagdes dos recursos financeiros dos Regimes 
Prdprios de Previdincia Social, instituldos pela Uniao, Estados, Distrito Federal e Municlpios e da outras 
providencias.
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