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RPPS - ReíinAa SecrRS

l. Introdução

Atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN n" 3.922, de 25

de rovembro de 2010, alterada pela Resolução CMN n' 4.392, de l9 de dezembro de 2014 e

posteriormente pela Resolução CMN n' 4.604. de 19 de outubro de 201 7, o Regime Próprio

de Previdêtrcia Social de Restitrgâ SêcÀ, por meio de seu Comitê de Investimento. esÍi apre-

sentando a ve.são de sua Política de Investimentos para o ano de 2020, devidamente aprovada

pelo Conselho Municipal de Previdência de Restinga Sêca.

Trata-se de uma lbrmalidade legal que fundamenta e noÍeia todo o processo de

tomada de decisão relativa aos investimentos do Fundo de Previdência utilizada como instru-

me[to necessiirio para gaiantir a consistência da gestão dos rccúsos no decorrer do tempo e

visar à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entle os seus ativos e passivos.

Algumas medidas fundamentam a confecção desta Política, sendo que a principal

a ser adotada pam que se tabalhe com parâmetros consistentes r€fere-se à análise do fluxo

atuarial da el1tidade. ou sej4 o seu fluxo de caixa do passivo, levando-se em consideração as

reservas técnicas atuariais (ativos) e as reservas matemáticas (passivo) projetadas pelo cálculo

atuarial.

2. Objetivos

A Política de lnvestimentos tem o papel de delimitar os objetivos do RPPS em re-

lação à gestão de seus ativos, facilitando a sua comunicação com os órgãos reguladores do

Sistema e aos participantes. A prcsente politica busca se adequar às mudanças ocoridas no

âmbito do sistema de previdência dos Regimes Próprios e às mudanças advindas do próprio

mercado fiíanceirc.

É um inshumento que proporciona ao Conselho e aos demais órgãos envolvidos

na gestâo dos recu$os uma melhor definição das diretrizes básicas e dos limites de risco a que

serão expostos os conjuntos de investimentos. Tratanl ainda, o ple§ente doculnento da re[tâ-

bilidade mínima a ser buscada pelos gestoies. dâ adequação da CaÍeira aos ditames legais e

da estratégia de alocação de reclüsos a vigorar no periodo de 0l/01/2020 ,31112D020

No intuito de alcançar determinada taxâ de rentabilidade real para a cartei@ do

RPPS, a estralégia de investimento prevê süa diversificação, taoto no nível classe de ativos
\
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RPPS - Reíinga SecàRS

(renda fixa, renda variável) quanto na segmentação por subclasse de ativos, emissor, venci-

mentos dive$os, indexadores, etc.; visando, igualmente, a otimização da relaçào risco-retomo

do montante total aplicado.

Setnpre seá considerada a preservação do capital, os níveis de risco adequados ao

p€.fil do RPPS, a taxa esperadâ de Étomo, os limites legais c operacionais e a liqüdez ade-

quada dos aúvos, traçando-se uma estratégia de investimentos, Irão ú focada no curto e mé-

dio prazo, mas, principalmente, no longo prazo.

2.1 EstrutúÍ& Orgrtrizacional para Tomada de Decisões de Investimetrtos e Competên-
cias

A estrutura organizacional do RPPS comFeende os seguintes órgãos para tomada

de decisões de investimeíto:

. Geslores do RPPS (CeniÍicados pelo órgâo Comperente)r

o Comitê de lavestimentos (Certificados I)elo Órgão Comperente);

. ConselhoDeliberativo

2.2 Conliguram atribuiçõB dos órgãos metrcionados ros subitens enteriore§, dentr€ oll-

tras contidrs no Estatüto e demais normas da cntidade:

&gs@-Us!!!eE!fte:
o Aprovar os limites opemcionais e os intervalos de risco que poderão ser assu-

midos no ámbilo da gestâo dos recursos gamnúdores dos planos de beneÍicios;

. Aprovar o p€rcentual miiximo (com relação ao total da carteira) a ser conferido

aos geíores de recursos dos planos;

. Aprcvar o percentual máximo do totat de alivos dos planos a ser gerido como

caxteiÉ pópda;

. 
^provar 

os planos de enquadramento as legislaçôes vigentes:

&
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. Aprovar acerca do nrimero do(s) administrado(esygesto(es) extemos de ren-

da frxa e/ou variável;

. Propor o percentual máximo (com rclação ao total da carteira) a ser conferido a

cada administrador/gestor;

. Propor modelo para aaibúção de limite de credito bancrário;

. Assegurar o enquadmmento dos ativos dos planos pemnte a legislação vigente

e prcpor, qutmdo necesstírio, planos de enquadramento;

. Aprcvar os prccedimentos a sercm utilizados na contratação ou troca de admi-

nistrador(es/gestor(es) de renda fixa e/ou variável;

. Propor os limites operacionais e os ifltenalos de risco que poderão scr assuml-

no ámbito da gestão dos recursos garantidores. nas diversas modalidades de in\cstjmcnto

. Aprovâr os critérios a sercm adotados pam a seleção de gestor(es).

Do Gesúor e do Coúitê de Ilvestimentos do RPPS:

I - analisar os ceniixios macreeconômicos, poliúco e as avaliações de especialistâs

acerca dos principais mercados, observando os Ítossiveis reflexos no patrimônio dos planos de

beneÍicios administrados pelo RPPS;

II - propor, com base nas análises de cenrários, as estratégias de investimentos pa-

ra um determinado período;

III .- reavaliax as estratégias de investimentos, ern decorrência da previsão ou o-

corrência de fatos conjuntumis rclevantes que venham, direta ou indiretamente, inlluenciar os

mercados finaúceiros e de capitais;

do RPPS:

IV - analisar os resuhados da carteira de investimentos do RPPS;

V - fornecer subsídios pâra a elaboração ou alteração da politica de iívestimentos

\/I - acompanhar a execução da políticâ de investimentos do RPPS.
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RPPS - Rcstinga Seca RS

3. Diretrizes de Alocação dos Recursos

3.1 Segmentos de Àplicrção

Esta politica de investimentos se refere à alocação dos recursos da entidade entre e

em cada um dos seguintes segmentos de aplicação, conforme definidos na legislâç.ào:

. Seg1Denlo de Renda Fixâ

. Sepento de Rerda Vadável

. SegÍnetrto Imobiliário

3.2 Objetivos d. Gestâo dâ Alocaçâo

A gestão da alocação entre os Sepentos tem o objetivo de garantir o equilíbrio

de longo prazo entre os ativos e âs obrigações do RPPS, a1Íavés da superagão da taxa da metâ

atuarial (TMA), que é igual à variação do IPCA+69lo dejuÍos. Além disso, ela complemenlâ a

alocação estratégica, fazendo as altemçôes necessiírias para adaptar a docação de ativos as

mudanças no mercado financeiro.

A aplicaçâo dos recwsos do regime póprio de geüdência social poderá ter ges-

tão própria" por entidade sedenciada ou mista. Considerando os criterios estabelecidos pela

legislação vigente a entidade credenciada deveá ter, no mínimo, solidez patrimonial, volume

de rccursos e experiência positiva no exercício da atividade de administração de reculsos de

terceiros de no mídmo dois anos anteaiores ao credenciamgnto.

33 Fâixas de AlocrÉo de Rerur'so§

Segmento de ReDdr Fkr:
As aplicações dos recusos do RPPS em ativos de renda fixa poderão ser feitâs por

meio de caÍeiia própria e/ou fundos de iÍrvestimeffos. Os firndos de investimelrtos abertos,

nos quais o RPPS Restinga Seca/RS úer a adquirir cotas, deverão seguir a legislaçâo em

vigor dos RPPS.

\
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RPPS - Restinga Seca,'RS

SegDento de Renda Variável:

As aplicações dos recursos do RPPS em ativos de renda variável poderão ser fei-

tas por meio de caÍeira pópria e/ou fimdos de investimenlos, dando preferência para os fun-

dos de investimentos.

Segmento de Imóveis:

Poderão ser feitos alocações de rccwsos no segmento de imóveis no período de

2020, dando preferência para os Fundos de Invêstimentos.

3.4 Metodologia de Gestão dâ Alocação

A definição estratégica da alocação de recursos nos segrnentos acima identifica-

dos foi feita com base Ías expectativas de retomo de cada segmento de ativos para os próxi-

mos 12 meses, em ceniírios altemaúvos.

Os ceniírios de investimento foIam traçados a pafiir das exp€ctativas paÍa o quâ-

dro nacional e intemacional, da anrfise do panorama politico e da visâo para a conduçâo da

política €conômica e do comportamento das principais varúveis econômicas. As premissas

seáo revisadas periodicamente e serão atribüdas probabilidades para a ocoÍência de cada

um dos ce íúos.

Cenáío Econômico:
O ano de 2019 foi marcado por foÍes mudânças na politica econômica do país,

tendo como foco a refoma da prcvidência que firÂlmente foi provada. Picou ainda para 2020

a refoma tributaria e a reforma administrativa que trani um alMo paÉ as contas públicâs e é

muito bem vista pelo mercado financeiro, talvez ate mars que a rcforma previdencirária. O fato

da aprovação da reforma da prsvidência mostou força do govemo e aouxe otimismo para

aprovação das demais, que afairá mais investidores estrâigeiros trazendo um equitíbrio ao

cambio com entrada de dólares no mercado b,rasileiro.

No ceniário extemo, apesar dos indicadores conÍrmarem a desacelemção da eco_

nomia mundiâI, dados mais recentes mostÍar que esta pode estar mais perto do fim, já que \

Y
t\q§
-ô

Polírica de Investimenros 2010



RPPS - Restinga Seca/RS

pade desta crise deve-se a guerra comercial entle Estados Unidos e China que parece estar

caninhando para um acordo satisfatóúo para aÍnbos. Fatos, como a aproximação do momento

de definição em relação ao Brexit, crise politica na lúlia, os ataques a planias de tratamento

de petóleo na Arábia Saudita e o aciramento do conÍlito com o kã. também contribuíram

pâra o aumeÍto da incerteza, causândo a redução do investimento em escala global. Hoje par-

te desses problemasjá não paeocupam tanto, ate mesmo porjá estaÍem precificados pelo mer-

cado e outros camiúam para uma soluçào.

No Relatório Focus de 6 de dezemb.o deste ano, os economistas que militam no

mercado financeiro attmentaran, pela quinta semana consecutiv4 a estimativa para o IPCA

deste ano para 3.840%. registrando uma altâ em relação às preüsões da semana anterior, que

estâva em 3.520á. A Fojeção reflete uma maior preocupação sobre a pressào do aumento de

custos sobre os preços de produtos e serviços. Para 2020 a estimativa foi mântidâ em 3,607ô.

O resultado continua abaixo da meta de inflação fixada pelo CMN para este ano, de 4,250Á, e

do ano que vem de 4,000%.

Pâra a taxa Selic, o mercado financeiro manteve suas apostas (o que se confiÍnou

na ultima reunião do Copom) em relação à taxa de juros. informando que ao Íinal de 2019 a

ta\a est&á em 4,50%, mesma têxa da semanâ aÍterior. Para 2020. a preaisão também foi

mantida em 4,50o/o. Para 2020. o Top 5, grupo formado pelas institüçôes financeiras que mais

acertam as previsões, proieta a Selic em 4,00ó% ao ano-

A projeção do mercado para o PIB de 2019 subiu nesta semaoa. A exp€ctativa de

crescimento da economia esúe ano passou a ser de l,lflZ, ante 0,990Á da semana antedor. tIá

quaho semanas, a çstiúativa de alta era de 0,92o/o. Pta2020, o nercado financeiro reúsou a

preüsão de expansão do PIB l,rEl,]s, 2,24o/o ü\te 2,22or'õ da semanÂ aÍtterior. Quato semanas

atrás, a expedaúva estava em 2,0802. Em setembro, o Bacen atualizotl por meio do Retatório

Trimestral de Inflação (RTI), sua projegão para o PIB ern 2019, de alta de 0,8olo pa.a elevação

& 0,q/..

A projeção para o dólar no fim de 2019 foi alterada paÉ Rl$ 4,15, ante R$ 4,10 da

semana anterior. Para o póximo ano, a projeçâo para o câebio foi ajustada de R$ 4,01 para

Rr$ 4,10.
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Pam o Investimento Estrangeiro DirEto, caracterizado pelo interesse duradouro do

investimento na economia, a mediana das previsôes para 2019 foi mantida em US$ 75,00 bi-

lhôes. Há um mês, estava em US$ 80,00 bilhões. Para 2020, a expectaúva foi mantida em

US$ 80,00 bilhões, os mesmos US$ 80,00 bilhões de um mês antes.

Dadas tais expectâtivas de retomo dos diversos ativos em cada um dos ceftírios

altemativos, a variável chave para a decisão de alocação é a probabilidade de satisfaçâo da

mela atuarial no pedodo de 12 meses, aliada à avaliação qualitativa do cenário de curto prazo.

Previsões cconômicâs pârâ o âno de 2020 (Relatório Focus 6/1212019):

2020 Unidâd€ de

M€didâ

PmjGçío T€ndênclâ

IPCA i.60 .r.60 0,00 Esúve) (6)

PIB 2.22 ).21 0.02 AItâ (2)

Taxâ de Câmbio R$ / US§ 4.01 4.10 0.09 Alta (2)

Taxa Selic 4.50 ,1.50 0.00 Esrável (2)

IGP-M o/o ,1.07 4.14 0.07
^xa 

( l)

Preços Adminisrâdos ,1.0t, 4.00 0.00 Estále1(2)

Produçâo lndusrrial 2.20 2.20 0.00 Estável (l)

Conta Corren!e US$ Bilhôes ,.10.00 -,17.50 -'7,50 Baixâ (2)

USÍiBilhõcs 40.00 38.95 -t.0i Baixa (5)

Investimcnlo EírangÊiro US$ Bilhões 80.00 80.00 0.00 Estávcl(7)

Dívida Liquida % do PIB 58.30 58.00 0.30 Baira ( l)

o,ô do PIB 1.10 - 1.10 0.00 Lsúlel (4)

Resultâdo Nominal o,ô do PIB -5.89 -5.ó5 o.24 Altâ (1)

Politiüt de InveíimenÍos 2020 \&
N---g=9
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4. Diretrizes para Gestão dos Segmentos

4.1 Metodologias de Seleção dos lnvestimentos

O Comitê de Investimentos é resporsável pela conduta dos processos de investi-

mentos e desinvestimentos, observando os limites da Resolugão CMN n'. 3.92212010 (altera-

da pela Resolução n". 4.392, e f 4-60412018 do CMN) e desta Política de Investimentos. A

fim de coúecer em detalhes a estrutura do p.oduto, podení ser rcalizda aüálise criteriosâ,

evidenciando a formatação de sua estrutur4 foco setorial dos ativos que o compõem, a iliqui-

dez, e demais riscos pertinentes ao segmento de ativos estruturados.

No processo de investimento, entende-s€ por novas alocaçôes, as aplicações reali-

zadas em fundos que nâo compusercm a carteir:a do RIPS.

O processo de desinvestimento poderá não ocorer quando a cota do fundo for in-

fedo. à cota de aplicação, a fim de não gemr Fejuízo para a carteira, salvo em situações espe-

cíficas com a devidajustificativa.

Os títulos públicos deverão ser negociados atavés de platafoma elgtônica e mar-

cados a mercado conforme a Resolução no. 3.92212010 (aheÍada Wla Resolução no. 4.392, e

n'4.604/2018 do CMN) e a Portada MPS n". 519/2011. A rcgociação se dârá pelo lançametr-

to de ordens de compÍa e veida em sistema eletônico, com duração mínima de aintâ minu-

tos, a fim de dar transparência ao processo.

O Comitê de Investimentos emitirá e/ou solicilar4 à consultori4 parecer técrico

sobre o(s) produto(s) antes de efetuar â aplicação fiDâ[ceira, verificando se o Ftmdo estii en-

quadrado à Resolução n". 3.922/2010 do CMN (alterada pela Resolução no. 4.392, e no

4.604/2018 do CMN) e a Política de Investimentos, especialmente para âplicações em novos

fundos.

O modelo de gestão adotado pelo RPPS é coÍrsiderado próprio, nos termos do art.

15, § 1', inciso I, da Resolução CMN n". 3922/2OlO, na,l],edida em que os recürsos são apli-

cados em cotâs de fundos de investimentos administmdos por gestores vinculados à institui-

ções hnanceiras oficiais, previamente selecionadas pelos gestores do RPPS, conforme o pre-

vislo nÂ [.ei Mr,rnicipal n". 2351. de 15.10.2007 do municipio de RESTINGA SÊCA. \

\
-r,C\ \
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4.2 Segmento de Rendi Fixa *Art 7"

No segÍrento de Rends Fixa, estâo autorizados todos os atiyos pemitidos pela

legislação vigente. A alocação dos recursos dos planos de beneficios do RPPS no segmento

de Renda Fixa deverá restringir-se aos ativos e limites estabelecidos no aÍ. 7". da Resolução

CMN n'. 392212010 (alterada pela Resolução io. 4.392, e n" 4.60412018 do CMN):

I - até l00o/o (cem por cento) em:

a) Titulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de

Liqúdação e Custódia (SELIC);

b) Frmdos compostos por 10070 em títulos públicos, indexados ao indice IMA ou

algum de seus subindices (ÍMA-B, IMÀ-C, IRI-M, lDlO{), com exceção do IMA-S, pois esiá

atrelado a taxa de juros de um dia (SELIC).

c) Fundos de investimentos em índices de mercado de rendâ frxê, negociáveis em

bolsa de valores, conforme regulamentâção estabelecida pela CVM, cuja carteira tóricâ sejâ

compoÍa er(clusivamente por títulos públicos.

II - Até 5% (cinco por cento) em operações compiomissadas, lastreadas em títu-

los públicos fedemis.

III - Até 60% (sesse a Í,or ceato) em:

a) Corâs de findos de invesúmento, classifrcados como rcnda fixa ou como refe-

rcnciados em indicadores de desempeúho de re[dâ fixs, constituídos sob a forma de condo-

mínio abeÍo e cuja polilica de investimento ulssume o compromisso dg buscar o relomo de

um dos subíndices do indice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante

Anbima (lDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à ta'ra de julos de wrr dia;

b) cotas de fundo de índices de renda fixa cujas carteiias sejâm compostas por at!
vos Íinanceiros que busquem refletir as variaÉes e rentabilidade dos subíndices do índice de

Mercado Anbima (IMA) ou Índic€ de Durâção Constante Anbima (IDkA), com exceção de

qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia-

Mté 409ô (quarenta por cento) em:

g^

§t*'
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RPPS - Reslin!a Sec.. RS

a) Flmdos de investimentos de Renda Fixa e/ou Referenciados, aaelados a taxa de

juros de um dia (SELIC);

b) Fundos de índices de Renda Fixa cujas carteiBs sejam compostas por ativos fi-

nanceiros que busquem refletir as variações e rcntabilidâde dos índices de renda fixa, negoci-

áveis ern bolsa de valores.

V - Até 20% (vinte por cento) em:

Letras klobilirárias GàÍêI]dtdas até 2O%.

lr'I - Até 15% (quiize por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos

creditórios, constihrídos sob a forma de condomínio aberto.

s) CDB ou poupança oos limites garantidos pelo FGC;

b) Deprísito em Poupança.

VII Até 5oZ (cinco por cento),

a) Cotas de class€ sênior de FIDICS;

b) Fundos de Renda Fixa ou Referenciados em indicadores de Renda Fix4 classi

ficados como "Credito Privado";

c) Fundos de debê[tures de infi:aestrutura.

4.3 Sepento de Rendâ Vàriável - Arí 8'

Limites de Alocação

No segmento de Rendr Vâriáyel, os recursos em moeda corrente do FAPS su-

bordinan-se ao estabelecido no aÍt. 8". da Resolução CMN n". 39272010 (alterada p€la Re-

solução n'. 4.392, e n'4.604/2018 do CMN) conforme abaixo, poém com um limite máximo

de aplicação definido em 30oZ do total dos rccursos do RPPS:

Art 8". Rendâ Vâriável:

I - Até 30yo ,

\

\
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RPPS - Restinga Secê,/RS

a) Em Fundos de Renda Variáveis classificados como referenciados, que possu-

am como índices de refeÉncia o IBOVESPA, IBrX ou IBrX-5O;

b) ETF (indices c/no mínimo 50 açõ€s)

It - atn2Ú/.

a) Em Fuodos de A@es, cujos Íegulamentos determinem que as c-otas de firndos

de índices que compôem a sua carteira rcs1ÍinjaÍn-se aos índic€s IBOVESPA, lBrX ou IBIX-

50;

b) ETF (ndices em geral);

III - até 10% em Fundos Multimerçados.

ÍY - ate 5Y.

a) Em Frmdos de lovestimentos em Participações (FIPS);

b) Furdos de Investimentos ImobiliáÍios (FIIS).

OBS: as aplicaçõ€s em Renda VaÍiável na sua totalidade não deverão exçeder o

limit€ de 30% das aplicações.

w@o



Tabela com os limites dos recursos â serem alocados pelo RPPS em 2020 - Renda Fixa

ar,ocAçÃo Ix)s RECURsos
ReS, CMN
392220t0

Limirc RPPS

Inferior (eô)

Lim;re RPPS

Rendâ Fixa - Art 7' 100 70 r00

Thulos do Tesourô Nacional Art. 70. l. -a" r00 0 IO

FI 100% títulos Tl',1 4n.7". 1. ^b' 100 0 100

ETF I00% Titulos Públicos - An. 7". I, c 100 0 5

Operações compromissadâs An. 7". Il 5 0 2

I:! Renda lrixarReferen.iados RF Art.7'" III, a ó0 0 :10

F- IF Renda Fi\a Referenciado Aí 7" ItI h 60 0 i0

FI de Rendâ Fixa 
^n. 

7', IV. â ,10 0 ,1t)

ETF demais indicadores de Renda Fixa 
^Í. 

7'. IV. b 40 0 20

Letras lmobiliárias (iaüntidas 20 0 0

aDR aleÍií].âdô d. Deôósirô Ran.áriô - an 7' Vl , t) 0 0

Poupânça- An. 7'. VI. b t5 0 0

FI em Direitos Creditórios Cota Sênior AÍ. 7'. VII. 'a' 5 0 5

FI renda Fixa -crediro Prilado" An. 7". vll. b' 5 0 5

al Debe.iurc dc l.Êaestrutura An. 7". Vll. c 5 (l 2

RPPS - ReÍinoa Se.a'RS

Tabela com os limitês dos recursos â serem âlocâdos pelo RPPS êm 2020 - Rendâ vàriá-

vel

r\c\\ .;Y
^ (»).'\

a-ss(>

ALOCAÇÂO IX)S RECI'RSOS Res. CM 
^i. 

_
1922t2010

Limite lnfeíor
(Y")

Limitc RPPS

Rendâ Vâriávêl Aú 8' t0 0 30

aI Açôes indice com no nli.imo 50 Ações Arr. 80. l- a 30 {, 20

L l l- rndice de Àçôes no minimo 50 AçÕes AÍ. 8'. I, b t0 0 :0

FI Açôes Ceml An. 8'. II. a 0 20

Fll l- dcmâis indices de Açôes Art. 8''. II, b ?0 0 l0

Fl Muhimercado 
^berto 

AÍ. 8'. ltl 0 t0

=9



RI'PS ' Restinga SecarRS

FI em Participaçôes An. 8'. lV. a 0

I1 Imobiliárnr Art lio lV h 5!; 0 0

Posição em 30/11 dos recursos alocâdos em 2019.

Institüiçáo Finânceirâ âd ioistrâdor

FI

Valor dr Apli-

crçâo

R$

Patrimônio

Liquido

RPPS

Limitc Má-

Íno (R€s-

3C22DOlOl./"

no âno 2019

Bâorisul SA

Banrisul Foco IDKA IPCA 2A 9 _610 _960.64 22.62 I00 10.05

- Ilânrisul Soberdnô Fl Rl_ lP 122.160_21 0.29 20 5,0,1

- Banrisul Iroco IRf-Mi 7 r59.2 t 1.6,1 16.75 100 ó.12

- Banrisul Previdência IPCÀ l0 69',7 -569.92 1.63 20 8.89

- Bân.isul Prcvidênciê IPCA l.+ r.397.678.88 3.2',7 20 8.71

BOVA I I 208..115.9: 0.49 20 18.41

Bânco do Brâsil SA

BB Pre\idência TP IPCA lll 400.611.18 0.94 20 I 1,46

- LIL] Pr.lidéncia IRI;M l r.756.4 .86 4_l I i00 6.07

Câirâ Econônicâ Federal

- l'Í urasil2024I IP Rr 501.i98.1 1.1'7 100 l5-45

- Caira CapitalPÍotegido Br. Ibolespa 1.185.213.71 2.',l1 l0 9.90

- Câixa l'l B.âsil IRI-Ml lP RF ri.666.1ll.8i 31.97 100 ó.12

- FICai\a BÍâsil IPCA XVI 515.250.i0 t,2l 5 14.80

'Câi\a fI IBX-50 1.20t.97u.29 t.u1 ,0 20.87

- Câixâ flC Gestào Estràtégica 2.2t.1.556.72 5.23 40 r5.7:l

- FIA Àções SmallCaps Ativo 2.028.r7s.ó7 1.14 20 19,i7

Em atendimento ao disposto no art. 17 da Rcsolução CMN- n"- 1922./2010. combi-

nado com aÍ. 2o. da Portaria MPS n'. 51912011. os mcmbros do "Comitô de Investimcntos'

responsáveis pelas alocações dos recursos previdenciários do RPPS - Restinga SêCà/RS,

Helena Cristina l-arall Mohr. Denilson Pires Neves. e l)enize Aparecida Bortolotto MaÍini

t5
Polilica dc hr!cÍimenros 2020

a rRf ^'SN\7 § t@-,a



RPPS RestiD8a SecaRS

estâo certificados pela ANBIMA - Associação Blasileim das Entidôdes dos Mercados Finan-

ceiros e de Capitais.

Esta Política de lnvestimentos pam o exercício de 2020 foi elaborada pelo Comitê

de Investimento e, aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência do RPPS do Mtmicípio

de RESTINGA SÊCd'RS em reunião reâliadâ em 12 de dezembro de 2019.

Restinga Sêca, 12 de dezembro de 2019.

COMITE DE IN!'ESTIMENTOS:

l)cnilson Pires Neves

Heteoa Cristina Laval t u*- W-)Jrt

\W^q"Í'L''r-Denizc Aparecida BoÍolotto MaÍini

CONSELHO:

Vinildo Flores lr{ostardeiro

Janaina Ideli Rigon

Francisco Krmde

Marciane Medianeira de Souza Paim

Polnicâ de InvestinlenLos l0l0
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