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RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DOS
RECURSOS DO RPPS - 20 TRIMESTRE DO ANO DE 2018

MUNrcrPIo DE RESTINcA sÊca-ns

O Gestor dos lnvestimentos do RPPS no uso de suas atribuições que lhe são

conferidas pela Lei Municipal no 3006/2014, Art. 20, incisos lll, em cumprimento ao lnciso V,

art. 30 da Portaria no 519 de 2410812011, da Secretaria de Previdência Social, que "Dispõe

sobre a aplicação dos recursos financeiros dos Regimes Proprios de Previdência Social,

instituídos pela União, Estados e Municípios, e da outras providencias."

O presente relatorio tem como finalidade acompanhar a evoluçáo da carteira de

investimentos, e servir de norte para a tomada de decisão do Comitê de lnvestimentos

juntamente com o Gestor de lnvestimentos do RPPS.

Os recursos financeiros do RPPS estão alocados somente em Fundos de

lnvestimentos nos seguimentos de Renda Fixa e Renda variável. Não são feitas alocaçÕes

em compra direta de Títulos Públicos, Ações, e Fundos de lnvestimentos lmobiliários.

A gestão dos recursos considera sempre o grau de risco de cada Fundo de

lnvestimento, e tem como característica uma gestão conservadora da Carteira de

lnvestimentos, conforme pode'iros ver na tabela abaixo.

Meta Atuarial% Rendimentos % Rendimentos R$ Patrimônio R$
Abril 0,72 0,52 165.470,16 31.926.393,84
Maio 0,90 -0,40 127 672.83 32,069.410,53
Junho 1,06 0,33 107.574,25 32541504,47
TOTAL 2,70 0,45 145.637,58

Como podemos verificar na tabela, os rendimentos foram inferiores a meta atuarial

no período de abril a junho em 2,25 %. O resultado ruim já era esperado, pois o mês de maio

foi marcado pela greve dos caminhoneiros que causou um forte impacto na economia do pais

e assustou o mercado financeiro que percebeu uma grande fragilidade do governo em

negociar com a classe e também ficou claro o quanto o pais é dependente do transporte

rodoviário.

A greve também deve afetar de forma muito forte a inflação para os proximos meses,

necessitando de uma nova leitura do comportamento do mercado.
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Os indicadores parciais de inflação, o IPC-S subiu 1,19% em junho, depois de ter

subido 0,41o/o em maio. Já o IGP-M, sob o peso dos alimentos mais caros com a greve dos

caminhonerros, registrou alta de 1,87% em junho, apos ter subido 1,38o/o um mês antes.

Com a divulgação da ata da última reunião do Copom, ficou explicito que o Banco

Central reconhece que o processo de alta dos juros nos EUA também gera grande risco para

os mercados emergentes, o que deve potencializar o ajuste de preços e a volatilidade nos

mercados. Com as incertezas, o BC preferiu não sinalizar os proximos passos da política

monetária. No Relatorio Trimestral de lnflação, reviu a projeção do PIB deste ano de +2,6%

para +1,60/o.

Diante deste cenário o Comitê de lnvestimentos decide manter recursos realocados

em IRF-M1 e IDKA 2" que são formados por títulos de curto prazo, e alocando pafte dos

recursos no segmento Dl que e pos fixado, ficando portanto com uma carteira mais protegida

da expectativa de alta do juro futuro que é o principal responsável pela volatilidade destes

índices.

Na tabela abaixo temos os fundos de investimentos com os valores alocados.

Os investimentos do RPPS estão alocados somente em lnstituições Financeiras

Oficiais e Públicas, localizadas no Município de Restinga Sêca/RS. Todos os Fundos de
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CAREIRA DE INVESTIMENTOS RPPS. JUNHO 2O1B

lnstituição Financeira Valor Aplicado R$ Rend. Do Mês R$ Des. Mês Des. Ano

BANRISUL S.A.

Banrisul Foco IDKA IPCA 2A .r 4.841.559,72 12.720,89 0,26% 3,06%

Ban sul SOBERANO Fl RF LP 2.790.'158,16 12.127,30 0,46% 2,BB%

Ban sul Foco IRF-M'1 5.'101 .886,79 26.401.07 0.52Yo 2.95%

B Previdencia IPCA 30 665.727,02 9.'196,51 1,40% 4,890/o

B Previdencia lPCA24 1.332.513,64 18.273,06 1,39% 5,25%

BOVA 1 1 1 19.595,00 -6.324 00 -5,02% 1335%

CAIXA ECONOMlCA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 9.536.445,70 46.753,36 0,490/o 2,95%

CAIXA C. PROT BR IBOV. 1.027.300,90 -2.702 -0.26% 2,74%

Caixa Fl IBX-50 878.534,74 -52 306 21 -5.62o/o -5,19ol

FI BRASIL 20241TP RF 427.156,80 -J.3t -0.01% 2,02%

FI BRASIL 201B I TP RF 1.351.201,00 18.348,00 1,38% 5,18%

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI 424.110,30 722,40 0,17% 1,80%

BANCO DO BRASIL S.A.

BB Previdencia TP IPCA lll 408.411,37 5.597,14 1,39% 5,38%

BB Prev lrf-m1 3.636.903,33 18.770,81 0,50% 2,94Yo
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lnvestimentos estão enquadrados na Resolução do BACEN n' 392212Q'1, alterada pela

Resolução BACEN no 469212014 e Resolução BACEN no 460412017, e obseryam os

requisitos que estabelecem as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez,

adequação a natureza de suas obrigaçÕes e transparência.

Avaliação de Meta Atuariale Rendimentos da Carteira:

A Meta Atuarial a ser seguida pela Política de lnvestimentos elaborada pelo Comitê

de lnvestimentos e aprovado Pelo Conselho Municipal de Previdência Social é de 6% mais a

variação do IPCA no ano.

Mesmo com um rendimento abaixo da meta atuarial no trimestre a performance da

carteira é considerada satisfatoria, pois, um evento de grande impacto como a greve dos

caminhoneiros não tem como ser mensurado antecipadamente e mesmo assim o trimestre

fechou com rendimento de 0,45o/o positivo demonstrando o quanto é importante uma carteira

diversificada e uma conservadora em ano de tantas incertezas no mercado internacional

somado a eleição para Presidente da República.

O Comitê segue com a estratégia aderente a política de investimento, conciliando

risco e rendimentos através de uma gestão conservadora protegendo o patrimônio líquido do

RPPS das oscilações do mercado, através de uma carteira diversificada com baixa exposição

ao risco de mercado. ..

O Gestor, o Comitê de lnvestimentos e o Conselho Municipal de Previdência tem

como principal objetivo manter a saúde financeira do RPPS, preservando sua capacidade de

cumprir com as obrigações previdenciárias presentes e futuras, seguindo todas as normativas,

e buscando a qualificação dos membros que dirigem esta Unidade Gestora para uma

administração adequada ao mercado financeiro e as normas vigentes.

Restinga Sêca, 12 dejulho de 2018

Comitê de lnvestimentos:
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Denize Aparecida B. Martini Helena Cristina Mohr
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