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1 INTRODUÇÃO

O presente documento objetiva estabelecer as diretrizes e linhas gerais de
procedimentos que nortearão os investimentos do RPPS Ͳ Regime Próprio de Previdência
SocialdoMunicípiodeCAMPONOVODERONDÔNIAͲRO,IPECANcomfoconocumprimento
daMetaAtuarialdefinidaparaoanode2017etendoemconsideraçãoocenárioeconômico
financeiroesperado.

OArtigo4daResoluçãoCMN3.922de25denovembrode2010,estabelecequeos
responsáveispelagestãodosRPPS,antesdoexercícioaquesereferir,deverãodefiniroPAIͲ
PolíticaAnualdeInvestimentos.
RespeitadososlimiteseregulamentosdefinidospeloConselhoMonetárioNacional 
CMN,pormeiodaResoluçãoCMN3922/2010,alteradopelaResoluçãoCMN4.392/2014,a
distribuiçãopropostaparaosrecursos,nasmodalidadesdeaplicaçõesexistentesnomercado
financeiro, visa otimizar o retorno desses investimentos e assegurar a sustentabilidade do
planoatuarial.

A estratégia de investimentos tem como ponto central o respeito às condições de
segurança,rentabilidade,solvência,transparênciaeliquidezdosativosfinanceirosaserem
escolhidosmedianteavaliaçõescriteriosas,tantoquantitativasquantoqualitativas.

OPAIesuaspossíveisrevisões,deverãoseraprovadaspeloórgãosuperiorcompetente,
antesdesuaimplementação,conformeexigeoArtigo5daResoluçãoCMN3.922/2010.
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2 OBJETIVOSDAGESTÃO


2.1 METAATUARIAL
Conforme consta na Avaliação Atuarial e na Portaria MPS 403/2008, as reservas
previdenciáriasprecisamsercapitalizadasnomercadofinanceiro,nointuitomínimodeque,
essasreservascapitalizadas,queretornarãoaoServidoremformadeBenefícionofuturo,não
percamseupoderdecompra.Ovalornominaldecada!Real(R$)"contribuídonesteanoseja
omesmoparaosanosposteriores.Essemínimo,paramantermosopoderdecomprados
recursosfinanceiros,chamamosdeMETAATUARIAL.

AsReservasprevidenciáriasconstituídassãocapitalizadaseprocuramalcançaraMeta
AtuarialqueéestabelecidapeloAtuário,nomomentodarealizaçãodoCálculoAtuarial.A
PortariaMPS403/2008,noart.9,estabelecequeasaplicaçõesfinanceirasdevamobservaras
hipótesesdeumaTaxarealdeJurosmáximade6,00%aoano,ouseja,umarentabilidade
máximade6%a.a.,acrescidodeumíndiceInflacionário,(IPCA,INPC,IGPͲM....)

OsrecursosfinanceirosadministradospeloIPECANdeverãoseraplicadosdeformaa
buscar um retorno superior ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo  IPCA,
divulgadopeloInstitutoBrasileirodeGeografiaeEstatística IBGE,mais6%a.a.,observandoͲ
sesempreaadequaçãodoperfilderiscodossegmentosdeinvestimento.Alémdisso,devem
serrespeitadasasnecessidadesdemobilidadedeinvestimentosedeliquidezadequadaao
atendimentodoscompromissosatuariais.
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AescolhadoIPCAdeveͲseaofatodeseroíndiceoficialquemedeainflaçãodopaís
adotadapelogoverno.Comoparâmetroadicional,afimdecomparaçãodosinvestimentos,
deverão ser medidos em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor  INPC,
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  IBGE mais 6% a.a.,
frequentementeutilizadoparareajustarbenefíciosesalários.

PROJEÇÃODAMETAATUARIAL*
MetaAtuarial

2013

2014

2015

2016

2017

IPCA(finaldoano)

5,91%

6,41%

10,67%

6,40%

4,85%

MetaAtuarial

12,24%

12,76%

17,26%

12,42%

10,87%

*FONTE:BoletimFOCUS BancoCentral 23dedezembrode2016

A projeção do IPCA para o final do ano de 2016 e 2017 encontraͲse disponível no
BoletimFOCUS RelatóriodeMercado,elaboradopeloBancoCentral,posicionadoem23de
dezembrode2016.

Portanto, afim de atender a Portaria MPS 403/2008, ficou definido como índice de
referênciadaMetaAtuarial,oIPCA,mais6,00%aa.
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2.2 METAGERENCIAL
AcomposiçãodacarteiradeinvestimentosbuscarárentabilidadesutilizandoͲsecomo
instrumentodeauxílio,benchmarkcomoCDIeosíndicesANBIMA(IMA GERAL,IRF M,
IMA B,IMA B5IDKAeetc..)parafundosderendafixaeíndicescomoIBOVESPA,IBrXe
IBrXͲ50,parafundosderendavariável.

Após uma constante redução na Taxa Selic no ano de 2012, o ano de 2013 ficou
marcadoporumaforteelevaçãodaTaxaSELIC,oqueocasionouumaoscilaçãonosfundos
atreladosàinflação.Atualmente,aSelicencontraͲseem13,75%,comprevisãopeloBoletim
FOCUS Relatóriodemercado,elaboradopeloBancoCentral,defecharoanode2017em
10,50%.

TAXASELICͲ últimos30anos(1998Ͳ 2017)
47,00%
42,00%
37,00%
32,00%
27,00%
22,00%
17,00%
12,00%
7,00%

FONTE:BoletimFOCUS BancoCentral 23dedezembrode2016
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TAXASELICͲ últimos5anos(2012Ͳ 2017)
15,00%
14,00%
13,00%
12,00%
11,00%
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%

FONTE:BoletimFOCUS BancoCentral 23dedezembrode2016




TAXASELICͲ 3anos(2015Ͳ 2017)
14,50%
14,00%
13,50%
13,00%
12,50%
12,00%
11,50%
11,00%
10,50%

FONTE:BoletimFOCUS BancoCentral 23dedezembrode2016
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PROJEÇÃODATAXASELIC*
TaxaSelic

2013

2014

2015

2016

2017

Finaldoperíodo

10,00%

11,75%

14,25%

13,75%

10,50%

Médiadoperíodo

8,38%

11,00%

13,63%

14,16%

11,53%

*FONTE:BoletimFOCUS BancoCentral 23dedezembrode2016

AprojeçãodaTaxaSelicparaofinaldoanode2016e2017encontraͲsedisponívelno
BoletimFOCUS RelatóriodeMercado,elaboradopeloBancoCentral,posicionadoem23de
dezembrode2016.
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3 GESTÃODOSRECURSOS


3.1 FORMASDEGESTÃO
De acordo com as hipóteses previstas no inciso I, §1º, art. 15 da Resolução CMN nº
3922/10, a atividade de gestão da aplicação dos ativos administrados pelo IPECAN será
realizadaporgestãoprópria.

De acordo com o inciso I, §5º, do art. 3 da Portaria MPS 519/2011 (alterada pela
PortariaMPS440/2013),entendeͲseporgestãoprópria,quandooRPPSrealizadiretamente
àexecuçãodaalocaçãodosrecursos,conformesuaPolíticadeInvestimentos.
Art. 3, § 5º, I Ͳ Gestão própria: quando o RPPS realiza diretamente a
execuçãodapolíticadeinvestimentosdesuacarteira,decidindosobreas
alocaçõesdosrecursos,respeitadososparâmetrosdalegislação




3.2 CERTIFICAÇÃOINSTITUCIONALECATEGORIADEINVESTIDOR
A Instrução CVM 554 de 17 de dezembro de 2014, separa os investidores em duas
categorias:InvestidorQualificadoeInvestidorProfissional.OInvestidorquenãoseenquadra
em uma destas duas categorias é considerado um Investidor em Geral (ou Investidor
comum).
O artigo 9  C da Instrução CVM 554/2014 passou o poder decisório de definir a
categoriadeinvestidordosRPPS,aoMinistériodaPrevidênciaSocial.Atualmente,esteórgão
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érepresentadopelaDRPSP DepartamentodosRegimesdePrevidêncianoServiçoPúblico,
vinculadoaSPPS SecretariadePolíticasdePrevidênciaSocial,vinculadoaoMinistérioda
Fazenda.

Art.9ºͲC,InstruçãoCVM554/2014ͲOsregimesprópriosdeprevidência
socialinstituídospelaUnião,pelosEstados,peloDistritoFederaloupor
Municípios são considerados investidores profissionais ou investidores
qualificadosapenassereconhecidoscomotaisconformeregulamentação
específicadoMinistériodaPrevidênciaSocial.


AfimdeatenderaInstruçãoCVM554/2014,oMPSpublicouaPortariaMPS185/2015,
dispondo sobre o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos
RegimesPrópriosdePrevidênciaSocialͲ"PróͲGestãoRPPS1".

O artigo 2º da Portaria MPS 185/2015, informa que o PróͲGestão RPPS tem por
objetivo, incentivar os RPPS a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, que
proporcionem maior controle dos seus ativos e passivos e mais transparência no
relacionamentocomosseguradoseasociedade.

OArt.3ºdaPortariaMPS185/2015,informaqueaadesãoseráfacultativa,devendo
serformalizadapormeiodetermoassinadopelosrepresentanteslegaisdoentefederativoe
daunidadegestoradoRPPS.Nessecaso,nãoaderindoaoprograma,oRPPSserádeclarado
umInvestidoremGeral(InvestidorComum).

1

OPRÓ GESTÃOterá4níveisdeaderência,prazodevalidadede3anoseenvolverátemascomo:CONTROLES

INTERNOS,GOVERNANÇACORPORATIVAeEDUCAÇÃOPREVIDENCIÁRIA.
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Art. 6º Ͳ A, da Portaria MPS 519/2011 (incluída pela Portaria MPS 300/2015),
considera INVESTIDOR QUALIFICADO, o RPPS que atenda cumulativamente aos seguintes
requisitos:
I Ͳ Cujo ente federativo instituidor possua Certificado de Regularidade
Previdenciária Ͳ CRP vigente na data da realização de cada aplicação
exclusivaparatalcategoriadeinvestidor,pelocumprimentodasnormas
geraisdeorganizaçãoefuncionamentodosRPPS,estabelecidasnaLeinº
9.717/1998enosatosnormativosdeladecorrentes;

II Ͳ Possua recursos aplicados, informados no Demonstrativo das
Aplicações e Investimentos dos Recursos Ͳ DAIR enviado à SPPS, do
bimestreimediatamenteanterioràdataderealizaçãodecadaaplicação
exclusivaparatalcategoriadeinvestidor,emmontanteigualousuperior
aR$40.000.000,00(quarentamilhõesdereais);

IIIͲcomproveoefetivofuncionamentodoComitêdeInvestimentos,na
formadoart.3ºͲA2;

IV Ͳ Tenha aderido ao Programa de Certificação Institucional e
ModernizaçãodaGestãodosRegimesPrópriosdePrevidênciaSocialda
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios Ͳ #PróͲGestão
RPPS#, instituído pela Portaria MPS nº 185, de 14 de maio de 2015, e
obtido certificação institucional em um dos níveis de aderência nela
estabelecidos.

Parágrafo único. O requisito estabelecido no inciso IV do caput será
exigido a partir de 1º de janeiro de 2017, reduzindoͲse a partir daí o
montantederecursosdefinidonoincisoIIparaR$10.000.000,00(dez
milhõesdereais).

2

A maioria dos membros do Comitê de Investimento deverão possuir certificação aprovada em exame de

certificação, organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado
brasileirodecapitais(ANBIMA,APIMEC,ANCOR,CFAInstitute).
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Assim,atendendoaosatuaisrequisitosparaclassificaçãodacategoriadeinvestidor,o
IPECANéconsideradoumINVESTIDOREMGERAL,conformeasinformaçõesencontradasem
31/10/2016.

CATEGORIADEINVESTIDOR
EXIGÊNCIA

REQUISITOS

SIM/NÃO

Art.6 A,I,daPortaria
MPS300/2015,incluso
naPortariaMPS
519/2011

CRPVIGENTEATÉ31/10/2016?

SIM

INFORMADOODAIRDO5º
Art.6 A,II,daPortaria
MPS300/2015,incluso
naPortariaMPS
519/2011

BIMESTRE/2016(Set/Out),E
POSSUINDOMONTANTEIGUAL

NÃO

OUSUPERIORAR$40
MILHÕES?

Art.6 A,III,daPortaria
MPS300/2015,incluso
naPortariaMPS
519/2011

Art.6 A,IV,Parágrafo
único,daPortariaMPS
300/2015,inclusona
PortariaMPS519/2011

COMPROVOUOREGULAR
FUNCIONAMENTODOCOMITÊ

NÃO

DEINVESTIMENTOS?3

SERÁEXIGIDOAPARTIR
ORPPSADERIUAOPRÓͲ
GESTÃO?

DE1ºDEJANEIRODE
2017

OIPECANNÃOATENDEOSREQUISITOS,SENDOUMINVESTIDOREMGERAL,
BASEADONASINFORMAÇÕESPESQUISADASEM31/10/2016

3

Informação extraída do site do MTPS (http://www.previdencia.gov.br/regimesͲproprios/investimentosͲdoͲ

rpps/consultaͲaosͲcriteriosͲdeͲclassificacaoͲdeͲinvestidorͲqualificadoͲouͲprofissional/), do arquivo em PDF
RELAÇÃODOSRPPSQUEPODEMSERCONSIDERADOSINVESTIDORESQUALIFICADOS 14/10/2016.
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3.3 GOVERNANÇACORPORATIVA
É o sistema pelo qual as empresas e demais organizações, sejam elas públicas ou
privadas, são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre
sócios,conselhodeadministração,diretoria,órgãosdefiscalizaçãoecontroleedemaispartes
interessadas.

3.3.1 ESTRUTURADAGESTÃODEINVESTIMENTOS

AestruturadagestãodeinvestimentosdoIPECAN,distribuiͲsesobreorepresentante
daUnidadeGestora,ogestordeinvestimentos,(acumuladopelorepresentantedaUnidade
Gestora),oConselhoDeliberativo,oConselhodeFiscalizaçãoeoComitêdeInvestimentos.
No intuito de auxiliar a gestão dos recursos, o IPECAN contratará uma consultoria de
investimentos,elaborandonomínimo,relatóriosmensais,trimestrais,semestraiseanualde
investimento,analisandoodesempenhodacarteiradeinvestimentosaolongodoexercício,
alémdeelaboraraPolíticaAnualdeinvestimentodoexercícioseguinte.

O organograma da estrutura de gestão de investimentos do IPECAN, distribuiͲse da
seguinteforma:
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ORGANOGRAMADAESTRUTURADAGESTÃODEINVESTIMENTOS





3.3.2 COMPETÊNCIADOSORGÃOSENVOLVIDOS

AcompetênciadosórgãosenvolvidosnagestãodosrecursosdoIPECANsão:

SuperintendenteeGestordeInvestimento ComrelaçãoaosInvestimentos,
administrarosrecursosdoIPECAN,emestritaobservânciadasnormaslegaise
regulatórias, cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Deliberativo,
apresentar relatórios, no mínimo mensais, da gestão dos recursos e praticar
demaisatosdegestãodoIPECAN.
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Comitê de Investimento  Órgão auxiliar no processo decisório, quanto a
execuçãodapolíticadeinvestimentos.
Conselho Deliberativo  Com funções de deliberação superior, cujas as
deliberações serão promulgadas por meio de resoluções, decide sobre
qualquer questão administrativa e financeira que lhe seja submetida, pelo
Superintendente ou Pelo Conselho de Fiscalização e julgar os recursos
interpostos das decisões do Conselho de Fiscalização e dos atos do Diretor
Executivo.
ConselhodeFiscalização Comfunçãodefiscalizareacompanharaexecução
orçamentária,verificarascontasejulgarosrecursosinterpostosporsegurados
edependentes,dosdespachosatinentesaprocessosdebenefícios.



3.4 ORIGEMDOSRECURSOS
Os recursos em moeda corrente do IPECAN são originários das contribuições dos
Segurados, do Ente federativo, das compensações previdenciárias e dos rendimentos de
aplicaçõesdequalquernatureza,descontadasasdespesasadministrativas.
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3.5 SEPARAÇÃODOSRECURSOSACUMULADOS
A partir de 2010, as carteiras dos RPPS passaram a apresentar grande volatilidade,
devido à inclusão dos índices ANBIMA. Para amenizar esse efeito sobre as obrigações
previdenciárias do IPECAN, será separado como PROVISÃO DE CAIXA, o valor referente à
FolhaAnualdeBenefícioseAssistencialismo,acrescidodeumamargemdesegurançade10%.
Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os
recursosutilizadosnocurtoprazo,emcasosdeinterrupçãonofluxodecaixadoIPECAN.As
obrigaçõesprevidenciáriaseassistencialistasseparadasparaessafinalidade,deverãoestar
alocadaseminvestimentos,cujosíndicessãoconsideradosconservadores,comooDIouoIRF
M1,ouemcadernetasdepoupança.
Os recursos acumulados para PROVISÃO DE CAIXA poderão ser transferidos para
investimentos, cujos índices sejam moderados ou arrojados, à medida que diminuir a
necessidade dessa provisão, para o pagamento das obrigações do IPECAN no exercício de
2017,comopassardosmeses.

OsresponsáveispelagestãodoRPPS,terãoprazomáximode60dias,acontarapartir
de01ºdejaneirode2017,paraconstituirumfundo(ouváriosfundos)comoPROVISÃODE
CAIXA,novalortotaldeR$1.575.191,38,conformeestimativadedespesasparaaFolhaAnual
de Benefícios e Assistencialismo, para o exercício de 2017, acrescido de uma margem de
segurançade10%.
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PROVISÃODECAIXA
ESTIMATIVADE
DESPESAS

%
VALORESPARA2017

FOLHAANUALPREVIDENCIÁRIA
(BENEFÍCIOS)

715.996,08

50,0%

FOLHAANUALDEASSISTENCIALISMO
(despesatotaldoanode2015)

715.996,08 

50,0%

SUBTOTAL

1.431.992,16

100,0%

MARGEMDESEGURANÇA

143.199,22

10,0%

TOTAL

1.575.191,38




Adicionalmente,acritériodosresponsáveispelagestãodoRPPS,poderásercriadoum
fundo para PROVISÃO DE CAIXA, para pagamento das despesas correntes e de capital do
IPECAN.

3.6 POLÍTICADETRANSPARÊNCIA
As informações relevantes à gestão financeira do IPECAN, com destaque para o
desempenho da carteira de investimentos e o cumprimento da Meta Atuarial, serão
disponibilizadas ao Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Conselho de
Fiscalização e aos demais interessados em reuniões marcadas pelo Gestor do fundo
previdenciário.
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AsinformaçõescontidasnaPolíticaAnualdeInvestimentosesuasrevisõesdeverãoser
disponibilizadasatodososinteressados,noprazodetrintadias,constadosdesuaaprovação,
observadososcritériosestabelecidospeloMinistériodaPrevidênciaSocial.

3.7 GERENCIAMENTOEANÁLISEDERISCOS
Nos investimentos diretos via Títulos Públicos ou Operações Compromissadas e nos
investimentos indiretos via fundos de investimentos, o IPECAN levará em conta para sua
políticadeinvestimentososseguintesriscosenvolvidosnasoperações.

Risco de mercado: é o risco de oscilações de preços do ativo conforme o
cenário macroeconômico. Este é voltado para a volatilidade dos papéis,
sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e
RendaVariável(ações,dólareetc..).
Riscodecrédito:possibilidadedeodevedornãohonrarseuscompromissos.
Nesses casos, o ideal é selecionar para a carteira, papéis que tenham
recomendaçãodemercado.
Riscodeliquidez:Éconhecidopelafaltadecondiçãodepagamentodoemissor
ou ausência de mercado secundário daquele tipo de ativo. É o risco de o
investidornãoconseguirdarliquidezaoativofinanceiroouconseguirliquidez
abaixodopreçodemercado.
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Risco sistêmico: São os riscos da política econômica do país, ou as
consequênciasdessapolíticaparaoutrospaíses.

3.8 CLASSIFICAÇÃODERISCODECRÉDITO(AnálisedeRating)
NahipótesedeaplicaçãoderecursosfinanceirosdoIPECANqueexijamclassificaçãodo
riscodecréditodasemissões(ativosfinanceiros,Títulosevaloresmobiliários)edosemitentes
(instituições financeiras) a decisão será fundamentada em classificações mínimas de risco
(rating),atribuídasporentidadeslegalmenteautorizadasarealizartalatividade.

OArt.15,§2º,IdaResoluçãoCMN3.922/10,determinaqueosRPPSapliquemem
fundos de investimentos que necessitem de classificação de risco, no mínimo classificadas
comoBAIXORISCODECRÉDITO,pelasagênciasclassificadorasderisco.
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CLASSIFICAÇÃODASAGÊNCIASDERATING
STANDARD&
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3.9 RESTRIÇÃOELIMITAÇÃODEINVESTIMENTOS
Serão observados os limites de concentração dos investimentos da seguinte forma,
conformeaResoluçãoCMN3.922/10.

Serão observados os limites de concentração dos investimentos da seguinte forma,
conformeaResoluçãoCMN3.922/10.
Os títulos e valores mobiliários de emissão de pessoa jurídica não podem
excedera20%dosrecursosemmoedacorrentedoIPECAN;
Fica vedado as aplicações em poupança em instituição financeira, cujo o
controlesocietáriosejapeloEstadoequeessasinstituiçõessejamclassificadas
comobaixoriscodecréditoporagênciaclassificadoraderisco,comsedeno
País;
A aplicação em títulos e valores mobiliários de emissão de instituição
financeira,nãopodeexcedera25%dopatrimôniodaemissora;
Investimentos em Títulos Públicos, somente aqueles ofertados pelo Tesouro
Nacional;
InvestimentosemFIDCs FundosdeInvestimentoemDireitosCreditóriosde
condomínio abertos e condôminos fechados e Fundos de Investimentos
referenciados em renda fixa, denominados Crédito Privado, não poderão
excedernatotalidade,olimitede15%dopatrimôniodoIPECANequeoEnte
federativo não funcione como devedor ou avalista do FIDC e que os fundos
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tenham classificação como muito baixo risco de crédito, concedido por
agênciasderatingcomsedenoPaís;
Évedadoaplicarrecursosnaaquisiçãodecotasdefundodeinvestimentoem
direitoscreditóriosnãopadronizados;
OsomatóriodosInvestimentosemrendavariávelcomo,fundoreferenciadode
ações, fundos de índices referenciados em ações, fundos em ações, fundos
multimercados, fundo de investimento em participações e fundos de
investimentoimobiliário,nãopodemexcedera30%nasuatotalidade,sobreo
patrimôniolíquidodoIPECAN;
Estão proibidos todos os tipos de operações com derivativos, a não serem
aquelas para proteção da carteira de fundos de investimentos, ainda assim
limitadasaumavezopatrimôniolíquidodofundo.
É vedado praticar as operações denominadas dayͲtrade, assim consideradas
aquelasiniciadaseencerradasnomesmodia,independentementedeoregime
própriopossuirestoqueouposiçãoanteriordomesmoativo,quandosetratar
denegociaçõesdetítulospúblicosfederaisrealizadasdiretamentepeloregime
própriodeprevidênciasocial;
ÉvedadoaplicaçãoemfundosdeinvestimentoqueprevejamAlavancagem;
É vedado atuar em modalidades operacionais ou negociar com duplicatas,
títulosdecréditoououtrosativosquenãoosprevistosnestaResolução;
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Ototaldasaplicaçõesdosrecursosdoregimeprópriodeprevidênciasocialem
ummesmofundodeinvestimentodeverárepresentar,nomáximo,25%(vinte
ecincoporcento)dopatrimôniolíquidodofundo;
É vedado aplicação em fundos de investimento que prevejam Taxa de
Performance.

3.10 PRECIFICAÇÃOECUSTÓDIA
OstítulospúblicosintegrantesdacarteiradoFundoserãoregistradoscontabilmentee
terãoseusvaloresajustadospelacurvademercado(marcaçãoamercado),observadosregras
eprocedimentosdefinidospeloMinistériodaPrevidênciaSocialͲMPS.

EmconsonânciacomodispostonaResoluçãoCMN3.922/10,osTítulosPúblicosserão
custodiados por instituição legalmente habilitada para a prestação do serviço após
procedimentoformaldecontratação.

3.11 CONTRATAÇÕESDEPRESTADORESDESERVIÇOSECONSULTORIAS
DEINVESTIMENTOS
ConformeoArt.17daResoluçãoCMN3.922/10,salvoparaasaplicaçõesrealizadas
pormeiodefundosdeinvestimento,oIPECANmanterápessoajurídicacredenciadajuntoa
CVMparaexerceraatividadedecustodiante,responsávelpelaguardaeliquidaçãofísicae
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financeiradeTítulosPúblicoseativosfinanceiros,responsáveispelosfluxosdepagamentose
recebimentosrelativosàsoperaçõesrealizadasnoâmbitodossegmentosderendafixaede
rendavariável.

Conforme o Art. 18 da Resolução CMN 3.922/10, na hipótese de contratação
objetivandoaprestaçãodeserviçosdeconsultoria,estadeverárecairsobrepessoasjurídicas
registradasnaCVMoucredenciadasporentidadeautorizadaparatantopelaCVM.

Adicionalmente a legislação, o IPECAN, na hipótese de contratação de prestação de
serviços de consultoria, exigirá que a responsabilidade técnica dos pareceres e relatórios
emitidospelaprestadora,recaiasobrepessoafísica,comregistrojuntoaCVMecertificada
comoprofissionalANBIMA 20ououtracertificaçãosemelhante.

3.12

 CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES E FUNDOS DE

INVESTIMENTOESUAATUALIZAÇÃO
Conforme o artigo 3º, IX, da Portaria MPS 519/2011 (alterada pela Portaria MPS
440/2013),nagestãoprópria,antesdarealizaçãodequalqueroperação,osRPPSdeverão
assegurar,queasinstituiçõesescolhidasparareceberasaplicaçõestenhamsidoobjetode
préviocredenciamento.
Art.3º,IXͲnagestãoprópria,antesdarealizaçãodequalqueroperação,
assegurar que as instituições escolhidas para receber as aplicações
tenhamsidoobjetodepréviocredenciamento.
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Conforme o Art 3º, § 3º, da Portaria MPS 519/2011 (Alterada pela Portaria MPS
440/2013),ocredenciamentodeveráseratualizado,nomínimo,acadaseismeses.
§3ºͲAanálisedosquesitosverificadosnosprocessosdecredenciamento
deveráseratualizadaacadaseismeses.

3.12.1 INSTITUIÇÕES
Para o credenciamento das Instituições, deverão ser observados e formalmente
atestadospelosrepresentesdosRPPS,nomínimo:

Art. 3º, IX, Portaria MPS 519/2011 (alterada pela Portaria MPS
440/2013)ͲNagestãoprópria,antesdarealizaçãodequalqueroperação,
assegurar que as instituições escolhidas para receber as aplicações
tenhamsidoobjetodepréviocredenciamento.

Art. 3º, § 1º, Portaria MPS 519/2011 (alterada pela Portaria MPS
440/2013) Ͳ Para o credenciamento referido no inciso IX deste artigo
deverão ser observados, e formalmente atestados pelo representante
legaldoRPPS,nomínimo:

Art. 3º, § 1º, a, Portaria MPS 519/2011 (incluído pela
Portaria MPS 170/2012) Ͳ Atos de registro ou autorização
parafuncionamentoexpedidopeloBancoCentraldoBrasilou
ComissãodeValoresMobiliáriosouórgãocompetente;

Art. 3º, § 1º, b, Portaria MPS 519/2011 (incluído pela
Portaria MPS 170/2012) Ͳ Observação de elevado padrão
ético de conduta nas operações realizadas no mercado
financeiroeausênciaderestriçõesque,acritériodoBanco
CentraldoBrasil,daComissãodeValoresMobiliáriosoude
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outros

órgãos

competentes

desaconselhem

um

relacionamentoseguro.

Art. 3º, § 1º, c, Portaria MPS 519/2011 (alterada pela
Portaria MPS 440/2013) Ͳ Regularidade fiscal e
previdenciária.

3.12.2 FUNDOSDEINVESTIMENTO
Para o credenciamento dos Fundos de Investimento, deverão ser observados e
formalmenteatestadospelosrepresentesdosRPPS,nomínimo:

Art. 3º, § 2º, Portaria MPS 519/2011 (alterada pela Portaria MPS
440/2013)ͲQuandosetratardefundosdeinvestimento:

Art. 3º, § 2º, I, Portaria MPS 519/2011 (incluído pela Portaria MPS
440/2013)ͲOprevistono§1ºdoincisoIXdesteartigorecairátambém
sobreafiguradogestoredoadministradordofundo,contemplando,no
mínimo:

Art. 3º, § 2º, I, a, Portaria MPS 519/2011 (incluído pela
PortariaMPS440/2013)ͲAanálisedohistóricoeexperiência
de atuação do gestor e do administrador do fundo de
investimentoedeseuscontroladores;

Art. 3º, § 2º, I, b, Portaria MPS 519/2011 (incluído pela
Portaria MPS 440/2013) Ͳ A análise quanto ao volume de
recursossobsuagestãoeadministração,bemcomoquantoa
qualificaçãodocorpotécnicoesegregaçãodeatividades;

Art. 3º, § 2º, I, c, Portaria MPS 519/2011 (incluído pela
Portaria MPS 440/2013) Ͳ A avaliação da aderência da
rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos
assumidos pelos fundos de investimentos sob sua gestão e
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administração,noperíodomínimodedoisanosanterioresao
credenciamento.

Art. 3º, § 2º, II, Portaria MPS 519/2011 (incluído pela Portaria MPS
440/2013) Ͳ Deverá ser realizada a análise e registro do distribuidor,
instituiçãointegrantedosistemadedistribuiçãoouagenteautônomode
investimento, certificandoͲse sobre o contrato para distribuição e
mediação do produto ofertado e a regularidade com a Comissão de
ValoresMobiliáriosͲCVM:

Art. 3º, § 4º, Portaria MPS 519/2011 (alterada pela Portaria MPS
440/2013)ͲAsaplicaçõesqueapresentemprazosparadesinvestimento,
inclusive prazos de carência e para conversão de cotas de fundos de
investimentos,deverãoserprecedidasdeatestadodoresponsávellegal
pelo RPPS, evidenciando a sua compatibilidade com as obrigações
presentesefuturasdoregime.

3.12.3 TERMODEANÁLISEDECREDENCIAMENTO
No intuito de atender o que é exigido pelo art. 3º, §1º, §2º e §4º da Portaria MPS
519/2001(alteradapelaPortariaMPS440/2013),oIPECANadotouemanosanteriores,seu
próprioMODELODECREDENCIAMENTO,atendendonomínimo,alegislaçãocitadaacima.
O DRPSP Ͳ Departamento de Regimes de Previdência no Serviço Público, do antigo
MinistériodaPrevidênciaSocial,publicouem30/03/2016,emsuapáginanainternet4,uma
nota de esclarecimento sobre os modelos de Termo de Análise de Credenciamento e
AtestadodeCredenciamento.

4

http://www.previdencia.gov.br/wpͲcontent/uploads/2016/06/NotaͲTermoͲdeͲCredenciamentoͲ30Ͳ03Ͳ
2016.pdf
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Na nota, o DRPSP diz que recebeu diversas demandas de gestores de RPPS e de
entidadesdomercadofinanceiroedecapitaisporumamaiorracionalizaçãodoprocessode
credenciamento, com a definição de um padrão mínimo e a eliminação da necessidade de
apresentação de grandes volumes de documentos em meio papel. Com esse objetivo, a
PortariaMPSnº300/2015previuaobrigatoriedadederegistrodaanálisedosrequisitosno
Termo de Análise de Credenciamento! e da decisão de credenciamento no Atestado de
Credenciamento!!.

Aindasegundoanota, oTermodeAnálisedeCredenciamentodisponibilizadonosite
doMTPSdeveserutilizadocomoguiadeanálise,peloRPPS,dainstituiçãoparticipantedo
mercado financeiro e do produto de investimento sob sua administração e gestão. O Ente
poderáutilizarseuprópriotermo,desdequecontemple,nomínimo,oconteúdodomodelo
disponibilizado!.

No intuito de evitar desgastes administrativas e/ou jurídicos, junto aos órgãos de
controle e fiscalização, com relação a interpretação do Modelo de Termo de análise de
credenciamentoadotado,oIPECANsenteͲsecoagidoautilizaromodelodisponibilizadono
sitedoMTPS.

PormaisqueoMODELODECREDENCIAMENTOadotadoanteriormenteaNotadoDRSP
(30/03/2016),contempleoexigidopeloart.3º,§1º,§2ºe§4ºdaPortariaMPS519/2001
(alteradapelaPortariaMPS440/2013),osformuláriosdecredenciamentodoMTPS,possuem
algumasexigênciasnãodescritasnalegislaçãoacima.
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Alémdomais,oartigo6ºͲE,daPortariaMPS519/2011(incluídopelaPortariaMPS
300/2015),legalizaasexigênciasdisponibilizadasnomodelodecredenciamentodaDRPSP.
Nessecaso,suautilizaçãosetornaobrigatória.

Art.6ºͲE,PortariaMPS519/2011(incluídopelaPortariaMPS300/2015)
ͲSemprejuízododispostonos§§1º,2ºe3ºdoart.3º,serãoobservadas
emrelaçãoaocredenciamentodequetrataoincisoIXdaqueleartigoas
seguintesdisposições:

Art. 6º Ͳ E, I, Portaria MPS 519/2011 (incluído pela Portaria MPS
300/2015)Ͳaanálisedasinformaçõesrelativasàinstituiçãocredenciada
e a verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o
credenciamento deverão ser registradas em Termo de Análise de
Credenciamento, cujo conteúdo mínimo constará de formulário
disponibilizadopelaSPPSnoendereçoeletrônicodoMPSnaredemundial
decomputadores Internet.



AsinformaçõesedocumentosutilizadosparaopreenchimentodoTERMODEANÁLISE
DE CREDENCIAMENTO deverão conter em sua identificação: 1ͲData, 2Ͳvalidade e 3Ͳ
Disponibilizadospelainstituiçãocredenciadaemsitesecujoacessosejadecaráterpúblico,
conformeexigidopeloartigo6ºͲE,III,daPortariaMPS519/2011(incluídopelaPortaria
MPS300/2015).EssasinformaçõesencontradasdeverãosermantidaspeloRPPS,nomínimo,
emarquivosemmeiodigitaleapresentadosàSPPS SecretariadePolíticasdePrevidência
Socialeaosdemaisórgãosdecontroleefiscalização,internosouexternos.
Art. 6º Ͳ E, III, Portaria MPS 519/2011 (incluído pela Portaria MPS
300/2015)Ͳosdocumentosqueinstruíremocredenciamento,desdeque
contenham identificação de sua data de emissão e validade e sejam
disponibilizadospelainstituiçãocredenciadaempáginanaredemundial
decomputadoresͲInternet,cujoacessosejalivreaqualquerinteressado,




34






poderãosermantidospeloRPPSpormeiodearquivosemmeiodigital,
quedeverãoserapresentadosàSPPSeaosdemaisórgãosdecontrolee
fiscalização,internosouexternos,semprequesolicitados.


O TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO para as Instituições, Administradores,
Gestores, Distribuidores e Fundos de Investimento, adotado pelo IPECAN, encontraͲse
disponívelnoANEXOdestaPolíticaAnualdeInvestimentos.


3.12.4 ATESTADODECREDENCIAMENTO
Ainda segundo a nota de esclarecimento do DRPSP, também foi disponibilizado, um
modelodeAtestadodeCredenciamento.

Após realizar o preenchimento ou a atualização do TERMO DE ANÁLISE DE
CREDENCIAMENTO,adecisãosobreocredenciamentodainstituição,deveráserformalizada
em um formulário disponibilizado pela SPPS, em endereço eletrônico, denominado
ATESTADODECREDENCIAMENTO,conformeexigidopeloartigo6ºͲE,II,daPortariaMPS
519/2011(incluídopelaPortariaMPS300/2015).
Art. 6º Ͳ E, II, Portaria MPS 519/2011 (incluído pela Portaria MPS
300/2015) Ͳ a decisão final quanto ao credenciamento da instituição
constará de Atestado de Credenciamento, conforme formulário
disponibilizadopelaSPPSnoendereçoeletrônicodoMPSnaredemundial
decomputadoresͲInternet.
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No intuito de atender os princípios de segurança e transparência, o MODELO DE
CREDENCIAMENTOadotadoanteriormenteaNotadoDRSP(30/03/2016),exigiaaassinatura
do Gestor do RPPS, do Gestor de Investimentos do RPPS, do presidente do Comitê de
InvestimentosedoPresidentedoConselhoDeliberativo.Nessecaso,contendoaassinatura
destes 4 agentes públicos no MODELO DE CREDENCIAMENTO, á de se entender, que o
credenciamento foi atestado e aprovado pelos responsáveis do RPPS, seu Comitê de
InvestimentoseConselhoDeliberativo,nãotendoanecessidadedesecriarumdocumento,
atestadooquefoiatestado.

No intuito de evitar desgastes administrativas e/ou jurídicos, junto aos órgãos de
controle e fiscalização, o IPECAN adotará o Modelo de Atestado de credenciamento,
incluindoosagentesmencionadosnoparágrafoanterior.

Apesar das 4 alterações realizadas na Portaria MPS 519/2011, não há menção dos
agentesquedeverãoATESTARoCREDENCIAMENTO,realizadopelosresponsáveisdagestão
doIPECAN.Nessecaso,mantemͲseamesmaestruturadeagentespúblicos,anteriormente
definidanomodelodecredenciamentoanterior(GestordoRPPS,GestordeInvestimentos,
PresidentedoComitêdeInvestimentoePresidentedoConselhoDeliberativo).

OATESTADODECREDENCIAMENTOencontraͲsedisponívelnoANEXOdestaPolítica
deInvestimentos.
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4 ANÁLISEMACROECONÔMICA,FINANCEIRA,POLÍTICAE
INSTRUMENTOSDEGESTÃO


4.1 CENÁRIOMACROECONÔMICOEFINANCEIROEANÁLISES
SETORIAIS:PERSPECTIVASPARAOSINVESTIMENTOS

4.1.1 ANÁLISEMACROECONÔMICAINTERNA

Osindicadoressugeremumaatividadeeconômicaumpoucoabaixodoesperadono
curto prazo. A economia segue operando com alto nível de ociosidade dos fatores de
produção,refletidonosíndicesdeutilizaçãodacapacidadedaindústriae,principalmente,na
taxadedesemprego.
Oscilaçõesnoatualestágiodocicloeconômicosãocomunseprovavelmenteexplicam
os resultados recentes. No seu conjunto, a evidência disponível é compatível com
estabilização recente da economia brasileira. Índices de confiança, expectativas de
crescimentodoPIBpara2017,apuradaspelapesquisaFocus,eocomportamentodeprêmios
de risco e preços de ativos, apontam para uma possível retomada gradual da atividade
econômica.
Ocenáriodereferênciasupõe,entreoutrashipóteses,aofinalde2016,2017e2018,
respectivamente,taxasdejurosde13,50%a.a.,11,00%a.a.e10,00%a.a.aofinaldosmesmos
períodos.
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4.1.2 ANÁLISEMACROECONÔMICAEXTERNA

No âmbito externo, o cenário ainda apresenta interregno benigno para economias
emergentes, refletido no comportamento dos preços de ativos. A dinâmica da economia
global permanece frágil, com incertezas quanto ao seu crescimento. Além disso,
manifestações recentes de membros do FOMC  Federal Open Market Committee
(semelhanteàCVM ComissãodeValoresMobiliários)sinalizaramapossibilidadedenovos
aumentos de juros ainda neste ano, gerando incerteza sobre os efeitos de uma eventual
retomadadoprocessodenormalizaçãodascondiçõesmonetáriasnosEstadosUnidos.
Ocenáriodereferênciasupõe,entreoutrashipóteses,taxasdecâmbiodeR$3,25/US$,
R$3,40/US$eR$3,50/US$aofinalde2016,2017e2018,respectivamente.


4.1.3 INFLAÇÃO

AinflaçãorecentemostrouͲsemaisfavorávelqueoesperado,emparteemdecorrência
dareversãodaaltadepreçosdealimentos.Taisresultadoscontribuíramparaumrecuodas
expectativas apuradas pela pesquisa Focus, para a inflação medida pelo IPCA para o ano
corrente,quesesituamemtornode7,0%.Asexpectativasdeinflaçãoapuradaspelamesma
pesquisapara2017recuaramparaemtornode5,0%,eseguemacimadametaparaainflação,
de 4,5%. As expectativas para 2018 e horizontes mais distantes já se encontram em torno
dessepatamar.
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Paraatrajetóriadepreçosadministradosporcontratoemonitorados,quecompõem
asprojeçõescondicionaisparaainflaçãoproduzidaspeloCopom,projetaͲsevariaçãode6,2%
em2016,5,8%em2017e5,1%em2018 mesmosnúmerosdoRelatóriodeInflação(RI)mais
recente.
AsprojeçõesdoCopomparaainflaçãode2016noscenáriosdereferênciaemercado
recuaramdesdeadivulgaçãodoúltimoRelatóriodeInflaçãoeencontramͲseemtornode
7,0%.
Nohorizonterelevanteparaaconduçãodapolíticamonetária,ocomportamentodas
projeçõesemrelaçãoaoRelatóriodeInflaçãomaisrecente,variouconformeocenário.No
cenáriodereferência,aprojeçãopara2017recuouparaaproximadamente4,3%,enquanto
queaprojeçãopara2018encontraͲseemtornode3,9%.Nocenáriodemercado,aprojeção
para 2017 manteveͲse praticamente inalterada em torno de 4,9% e a projeção para 2018
aumentouparaaproximadamente4,7% ambasacimadametaparaainflaçãoparaesses
doisanosͲcalendário,de4,5%.
A projeção do IPCA para o final do ano de 2016 e 2017 encontraͲse disponível no
BoletimFOCUS RelatóriodeMercado,elaboradopeloBancoCentral,posicionadoem23de
dezembrode2016.
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*FONTE:IPCAMensalde2016,até09/12/2016


Em2016,o BancoCentralesperaqueoIPCAfecheoanoem6,40%,acimadotetoda
meta,queéde6,5%.Paraoanode2017,aprevisãoéqueainflaçãofecheoanoem4,85%.
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4.1.4 INSTRUMENTODEANÁLISEECONÔMICA
RelatórioFOCUS RelatóriosemanalelaboradopeloBancoCentraldoBrasil,
querelataasprojeçõesdomercadocombaseemconsultadeceminstituições
financeirasaproximadamente,duranteasemanaanterior.
Atas do COPOM Ͳ Atas emitidas ás quartasͲfeiras da semana seguinte á
divulgaçãodaTaxaSelic.OComitêdePolíticaMonetáriaͲCOPOMdivulgaaata
da reunião, onde avalia a Evolução recente da economia, a tendência da
inflação,implementaçãodapolíticamonetária,aatividadeeconômicanoPaís,
a expectativa do Mercado de trabalho, Crédito e inadimplência, Ambiente
Econômicoexterno,Comércioexterior,asreservasinternacionais,oMercado
monetárioeasoperaçõesdemercadoaberto.
Pesquisa Mensal de Emprego  Pesquisa realizada pelo IBGE, onde produz
indicadores sobre o mercado de trabalho nas suas áreas de abrangência,
constituindoumindicativoágildosefeitosdaconjunturaeconômicasobreesse
mercado, além de atender a outras necessidades importantes para o
planejamento socioeconômico do País. Abrange informações referentes à
condição de atividade, condição de ocupação, rendimento médio nominal e
real,posiçãonaocupação,possedecarteiradetrabalhoassinada,entreoutras,
tendocomounidadedecoletaosdomicílios.
Contas Nacionais Trimestrais  Pesquisa realizada pelo IBGE, onde é
apresentado o Produto Interno Bruto a preços de mercado, impostos sobre
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produtos, valor adicionado a preços básicos, consumo pessoal, consumo do
governo,formaçãobrutadecapitalfixo,variaçãodeestoques,exportaçõese
importaçõesdebenseserviços.
IPCAeoINPC índicesdeInflaçãodivulgadospeloIBGE,necessáriosparaa
estimativadaMetaAtuarial.
IPCAͲ15 índicedeinflaçãodivulgadopeloIBGE,ondeéfeitaacoletados
dadosentreasegundaquinzenadomêsanterioreaprimeiraquinzenadomês
atual.FuncionacomoumapréviadoIPCAmensal.

Abaixoapresentamosatendênciadealgunsíndices,analisadossobreosinstrumentos
deanáliseeconômicaedeinflaçãocitadosacima.
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PROJEÇÃODEINDICADORESECONÔMICOS
IndicadoresEconômicos

2013

2014

2015

2016

2017

IPCA

5,82%

6,39%

10,72%

6,40%

4,85%

IGPͲM

5,45%

3,96%

10,79%

6,80%

5,10%

R$2,30 R$2,55

R$3,90

R$3,37

R$3,50

10,00% 11,75% 14,25%

13,75%

10,50%

8,38%

11,00% 13,63%

14,16%

11,53%

34,55% 36,00% 35,50%

45,20%

50,74%

TaxadeCâmbio(R$/US$)(finaldoperíodo)
TaxaSELIC(finaldoperíodo)
TaxaSELIC(médiadoperíodo)
DívidaLíquidadoSetorPúblico(%PIB)
CrescimentodoPIB

2,50%

0,19%

Ͳ3,15%

Ͳ3,49%

0,50%

CrescimentodaProduçãoIndustrial(%)

1,70%

Ͳ2,26%

Ͳ7,50%

Ͳ6,68%

0,88%

ContaCorrente(US$Bilhões)

Ͳ79,69

Ͳ83,00

Ͳ64,35

Ͳ20,35

Ͳ25,35

BalançaComercial(US$Bilhões)

1,40

0,00

14,95

47,10

46,85

Investimentoestrangeirodireto(US$Bilhões)

60,00

60,00

62,80

68,00

70,00

PreçosAdministrados

Ͳ

Ͳ

Ͳ

5,71%

5,52%

*FONTE:BoletimFOCUS BancoCentral 23dedezembrode2016

AprojeçãodaTaxaSelicparaofinaldoanode2016e2017encontraͲsedisponívelno
BoletimFOCUS RelatóriodeMercado,elaboradopeloBancoCentral,posicionadoem23de
dezembrode2016.
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4.2 AVALIAÇÃODOSASPECTOSINTERNOSDORPPS

4.2.1 SITUAÇÃOATUALDORPPS EQUILÍBRIOFINANCEIROEATUARIAL

UmaferramentaimportanteparaadefiniçãodaPolíticadeInvestimentosdosrecursos
financeirosdoRPPSéquantoaoseuEquilíbrioFinanceiroeAtuarialcontidanasAvaliações
Atuariais.Municípiosquepossuemsuperávitatuarialpossuemuma!folga"financeiraalongo
prazo,parapagamentodebenefícios.Nessecaso,oRPPSpossuirecursosfinanceirosacima
dasuanecessidadedeBenefíciosaConcederparaospróximos35anos.Sendoassim,RPPS
comessascaracterísticasdeEquilíbriopodemseexpormaisaosriscosdeinvestimentosque
apresentemaltaoscilação.

JáRPPSquepossuemDéficitAtuarialelevado,aaplicaçãodosseusrecursosfinanceiros
emrendavariável,fundosatreladosàinflaçãooutítulospúblicos,necessitamumpouquinho
maisdeestudo,poispodemrepresentarumriscoacurtooumédioprazo,senãofordefinida
umaestratégiaseguradeinvestimentoquantoa!valores"e!prazosderesgate".RPPS&scom
DéficitAtuarialpodem,devidosuamásituaçãodemográficaoucapacidadefinanceirabaixa,
utilizar seus recursos poupados para o pagamento de Benefícios antes dos prazos de
vencimento definidos nas aplicações. Com isso, há possibilidade de ser amargar baixas
rentabilidadesouatémesmoprejuízoemalgunsinvestimentosdevidoaesse!descasamento"
dofluxodecaixadoRPPS.Parapulverizaressetipoderisco,umestudoimportantíssimopara
definirovaloraplicadoouoprazoseguroparanãoocorreressetipodedescasamentoéa
utilizaçãodoestudodeALM AssetLiabilityManagement.
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Com relação ao Equilíbrio Financeiro, o IPECAN se encontra em uma situação
confortávelnocurtoprazo.AnalisandoasRECEITASeDESPESASdoexercícioatual,descritas
na Reavaliação Atuarial/2016, o RPPS apresenta uma ótima liquidez, com um superávit
financeirode14,38%(R$93.296,49),sobreaFolhadeRemuneraçãodeContribuição,contida
nareferidaReavaliaçãoAtuarial.OPlanodecusteioéde30,17%(R$195.732,05),enquanto
aDespesa(Folhadebenefíciosprevidenciários,assistencialismoedespesascorrentesede
capital) é de 15,79%  (R$  102.435,56 ). Com isso, em alíquotas, o superávit financeiro
representa47,7%,sobreoplanodecusteio,minimizandopossíveisriscosdeliquideznocurto
emédioprazo.
ComrelaçãoaoDéficitAtuarial,osResultadosdaReavaliaçãocitadaacima,indicaum
Desequilíbrio Atuarial (Déficit) no valor de R$ (11.560.974,66). Entretanto, analisando a
composiçãodemográficadoInstitutoPrevidenciárioeosAtivosGarantidoreseasProvisões
Matemáticasdoplano,esteDéficitAtuarialpoderáapresentardesequilíbrioentreReceitas
futuraseDespesasfuturas,porvoltade2037,conformeaProjeçãoAtuarial.Nessecaso,o
DesequilíbrioAtuarialrepresentaBAIXORISCOdeLIQUIDEZparaoPlanodeBenefícios.


4.2.2 CONTEXTOECONÔMICOEPOLÍTICO

OIPECANéumRegimePrópriodePrevidênciaSocial RPPSdoMunicípiodeCAMPO
NOVODERONDÔNIAͲRO,entedenaturezaautárquica,pertencenteàAdministraçãoPública
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Indireta do Município, dotada de personalidade jurídica individualizada de direito público
interno.

ADiretoriaExecutivaéoórgãodeexecuçãodasatividadesdoIPECANeserácomposta
peloSuperintendenteeoGestordeInvestimentos

OcargodeSuperintendentedoIPECANserádelivrenomeaçãoeexoneraçãoporparte
do Prefeito Municipal, por servidor público municipal, ocupante de cargo em provimento
efetivo.

4.3 METODOLOGIAEINSTRUMENTOSDEANÁLISEDERISCOS
Renda Variável tem como objetivo a diversificação dos investimentos do Fundo
Previdenciário,tendoemvistaarealizaçãodeaplicaçõesfinanceirasmaisrentáveis.Porém,
emdecorrênciadesuacaracterísticadeinvestimentoderisco,essasaplicaçõessópoderão
serrealizadasseoFundopossuirrecursosemmoedacorrentequenãoirá,necessariamente,
ter que dispor no curto prazo. Além disso, tais aplicações deverão observar os limites
estabelecidosnestaPolíticadeInvestimentosenareferidanormaregulamentar.

APolíticaAnualdeInvestimentosparaaseleçãodefundosdeinvestimento,basearͲseͲ
áeminstrumentoscomo:

ValueatRisk(VaR)Ͳforneceumamedidadapiorperdaesperadaemativoou
carteiraparaumdeterminadoperíododetempoeumintervalodeconfiança
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previamenteespecificado.
StressTestingͲprocessoquevisaidentificaregerenciarsituaçõesquepossam
causar perdas extraordinárias, com quebra de relações históricas, sejam
temporáriasoupermanentes.
Índice de Sharpe  unidade de medida que através de estudos estatísticos,
medearelaçãodoriscocomoretornodofundo.
CoeficienteBeta/Correlação unidadedemedidaqueatravésdacovariância
entreativos,medeopotencialquecadaativoisoladamentepodeamplificarou
reduzir o risco do fundo, através da aderência ao benchmark escolhido,
avaliandoassim,oefeitodadiversificaçãodofundo.
DesvioͲpadrão Medidaestatísticaquemedeavariaçãodeumativoaolongo
deumperíododeterminado.Quantomenororesultado,menoraoscilaçãoda
rentabilidade.
ALMͲOutromecanismoimportantíssimoparaadefiniçãodevaloreseprazos
de aplicação em Renda Variável é o estudo de ALM  Asset Liability
Management, que visa analisar o período exato da utilização dos recursos
aplicados.Lembramosquepeloriscoquerendasvariáveisofereceaoinvestidor
é recomendável pelos analistas de mercado um prazo mínimo de 6 anos de
aplicação.
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4.4 ALM ASSETLIABILITYMANAGEMENT

AbuscadetítulosderendafixaerendavariávelcomadequadarelaçãoretornoͲrisco,
comvencimentosquecoincidamcomospagamentosfuturosdosbenefícios,representamum
dosgrandesdesafiosdagestãodacarteiradeinvestimentos.
AtarefamaisárduaparaumadministradordeumPlanodeBenefícioDefinido(BD),
comoéocasodosRPPSéagestãodeseus ativos.Sabemosbemqueretornosabaixodo
esperado,nolongoprazo,irãosignificaraumentodecontribuiçãodapartepatronal,jáqueo
benefícioestápreviamentedefinido.
Para atender a essas necessidades consultores, atuários e profissionais de
investimentos desenvolveram uma série de estudos, que culminou no modelo hoje
denominadopormuitosde"AssetLiabilityManagement"(ALM).
OsmodelosdeALMbuscamumcasamentoentreosativoseospassivosfuturos,ou
seja, o casamento de fluxos de caixa futuro, no intuito de obter investimentos que
acompanhem o fluxo projetado para o passivo. Para tanto, os atuários projetam as
contribuiçõeseospagamentosdebenefíciosesperadosparaospróximosanos.Comoessa
tarefa não é simples, o aconselhável é que NÃO SE ASSUMA ALGUM CRESCIMENTO
POPULACIONAL(entradadenovosServidoresAtivos),conformeexplicitadonaintrodução
desteestudo.
O gerenciamento de ativos e passivos Ͳ ALM  será uma ferramenta de suma
importância,poisirámensurarcommaissegurança,aexposiçãodopatrimôniodoinstituto




48






aosriscosdomercadofinanceiro,tornandomaisconsistentesosobjetivosestabelecidospelos
gestoreseconselheirosdaadministraçãodosRegimesPrópriosdePrevidênciaSocial.
Baseado no Duration do fluxo de caixa do Plano de Benefícios, que se encontrana
ReavaliaçãoAtuarial/2016doIPECAN,oRPPSpossuiumhorizontede2024anosparacomeçar
autilizarosrecursosparapagamentodebenefícios,semconsiderarpossíveisnovosconcursos
públicos.Essehorizonteservirádebaseparainvestimentosquevisamolongoprazo,como
fundosatreladosàinflação,TítulosPúblicosouderendavariável.

Duration dofluxodecaixadoRPPS
(InstanteemqueoRPPSpassaráaconsumirosrecursospoupados)
4.000.000
2.000.000
0
Ͳ2.000.000
Ͳ4.000.000
Ͳ6.000.000
Ͳ8.000.000
Ͳ10.000.000
Ͳ12.000.000
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5 ESTRATÉGIASDEALOCAÇÃODEINVESTIMENTO2017


5.1 IMÓVEIS
ConformeoArt.9daResoluçãoCMN3.922/10,asalocaçõesnosegmentodeimóveis
serãoefetuadasexclusivamentecomosterrenosouimóveisvinculadosporleiaoIPECAN.


5.2 RENDAFIXA
5.2.1 TÍTULOSPÚBLICOS

Títulos públicos federais de responsabilidade do Tesouro Nacional, apresentam o
menorriscodomercadofinanceirodomésticoeépermitidoaosRPPSaplicarematé100%dos
seusrecursos,conformeaResoluçãoCMNnº3.922/10.
Art.7ºͲNosegmentoderendafixa,asaplicaçõesdosrecursosemmoeda
corrente dos regimes próprios de previdência social subordinamͲse aos
seguinteslimites:
I até100%(cemporcento)em:
a) Títulos deemissão do Tesouro Nacional, registradosno
SistemaEspecialdeLiquidaçãoeCustódia(SELIC);
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TÍTULOSPÚBLICOS
LIMITEMÍNIMODE

LIMITEMÁXIMODE

LIMITERESOLUÇÃO

APLICAÇÃODETERMINADO

APLICAÇÃODETERMINADO

CMN3.922/10

ZERO

0%

100%




5.2.1.1 Ͳ Estratégias de investimento, carregamento de posição e
desinvestimento formaçãodepreços

Investimentosemtítulospúblicosatendemàdiretrizdepulverizaçãoderiscosedevem
levaremcontaoDurationdofluxodecaixadoPlanodeBenefícios,istoé,osTítulosdevem
serequalizadosaospassivosdoFundo,principalmente,comrelaçãoaosfluxosdepagamentos
debenefícios.

Todos os Títulos Públicos Federais integrantes das carteiras de investimentos do
IPECAN,devemserprecificados(marcados)avalordemercado.


5.2.1.2  Vedações, restrições, limites E concentração para
investimento.

Limitado a investir em Títulos Públicos Federais indexados à inflação, mais
especificamenteaoIPCA,cujataxadejurosrealsejanomínimo,6,00%a.a.ou,emTítulos
PúblicosFederaispréͲfixados,nomínimocomtaxadejurosde14,50%a.a.
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Conforme a Resolução CMN 3.922/10, os Títulos públicos que não são de
responsabilidadedoTesouroNacional,nãodevemserobjetodeinvestimentopeloIPECAN.

A aquisição e a venda de Títulos Públicos Federais deverão ser respaldadas por
documentosquejustifiquemopreçodenegociação,como,porexemplo,taxasindicativasde
negociaçãodessesativosnomercadosecundárionodiadaoperação,divulgadasnositeda
ANBIMA.
5.2.1.3  Critérios específicos para credenciamento de instituições e
seleçãodeativosparaalocação

Conforme a Resolução CMN 3.922/10, as operações diretas com Títulos Públicos,
deveráserfeitaumaavaliaçãoquantoaohistóricodascorretorasedistribuidorasdevalores,
além de pesquisas sobre níveis de preços em entidades reconhecidas e abertura de conta
segregadadecustódia.
Conforme o Art. 7, VII, §1º da Resolução CMN 3.922/10, as aplicações deverão ser
realizadas por meio de plataformas eletrônicas administradas por sistemas autorizados a
funcionarpeloBACENoupelaCVM,ouaplicaçõesviainstituiçõesregularmentehabilitadas,
desdequepossamserdevidamentecomprovadas.
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5.2.1.4  Estratégias e critérios para diversificação, análise de
classificaçãodoriscodecréditoedaqualidadedagestão

Caso opte por manter Títulos Públicos Federais em sua carteira, o IPECAN tentará
manterumadistribuiçãoentreTítulosindexadosàinflaçãoeTítulospréͲfixados,desdeque
atendamoslimitesdefinidosdetaxadejurosnessaPolíticadeInvestimento.


5.2.1.5  Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais
riscosaseremsuportados

AvolatilidadedoPreçosdosTítulos,seráanalisadamensalmente,atravésdepareceres
elaboradosporconsultoriadeinvestimento.Quantoaliquidez,oIPECANlevaráemcontao
Duration do fluxo de caixa do Plano de Benefícios, contida na Reavaliação Atuarial. Em
termosderiscodecrédito,TítulosPúblicossãoconsideradosquasezero.




53






5.2.2 FUNDOSDERENDAFIXACOMPOSTOS100%PORTÍTULOSPÚBLICOS

São fundos de investimento, cuja carteira é composta 100% em Títulos Públicos,
permitidoaosRPPSaplicarematé100%conformeaResoluçãoCMNnº3.922/10.
Art.7ºͲNosegmentoderendafixa,asaplicaçõesdosrecursosemmoeda
corrente dos regimes próprios de previdência social subordinamͲse aos
seguinteslimites:
I até100%(cemporcento)em:
b)cotasdefundosdeinvestimento,constituídossobaforma
de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam que
suas

respectivas

carteiras

sejam

representadas

exclusivamente pelos títulos definidos na alínea a! deste
incisoecujapolíticadeinvestimentoassumaocompromisso
de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de
MercadoAnbima(IMA)oudoÍndicedeDuraçãoConstante
Anbima(IDkA),comexceçãodequalquersubíndiceatrelado
àtaxadejurosdeumdia;


FUNDOSDERENDAFIXACOMPOSTOSPORTÍTULOSPÚBLICOS
LIMITEMÍNIMODE

LIMITEMÁXIMODE

LIMITERESOLUÇÃO

APLICAÇÃODETERMINADO

APLICAÇÃODETERMINADO

CMN3.922/10

ZERO

100%

100%
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5.2.2.1 Ͳ Estratégias de investimento, carregamento de posição e
desinvestimento formaçãodepreços


FundosdeInvestimentosdecondomínioFechado,oucomcarência,devemlevarem
contaoDurationdofluxodecaixadoPlanodeBenefícios,istoé,osInvestimentosdevem
serequalizadosaospassivosdoFundo,principalmente,comrelaçãoaosfluxosdepagamentos
debenefícios.

Todos os Fundos de investimento integrantes da carteira do IPECAN, devem ser
precificados(marcados)avalordemercado.


5.2.2.2  Vedações, restrições, limites E concentração para
investimento.

Conformeoartigo14daResoluçãoCMN3.922/2010,oIPECANnãopoderápossuirmais
doque25%dosseusrecursos,dopatrimôniolíquidodofundodeinvestimento.

ÉvedadoaplicaçãoemfundosdeinvestimentoqueprevejamTaxadePerformance.
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5.2.2.3  Critérios específicos para credenciamento de instituições e
seleçãodeativosparaalocação


Oscritériosdecredenciamentoeseleçãodasinstituiçõesedosfundosdeinvestimento,
estão descritos nesta Política de Investimento e os modelos utilizados serão os
disponibilizados no endereço eletrônico da SPPS, até o fechamento desta Política de
Investimento.


5.2.2.4  Estratégias e critérios para diversificação, análise de
classificaçãodoriscodecréditoedaqualidadedagestão


OIPECANadotarálimitesmínimosemáximosdeBenchmark,nointuitodemanteruma
diversificaçãodesuacarteira,nosdiversosíndicesdisponíveisparaaplicaçãodosRPPS.

A análise de risco de crédito das instituições e de seus investimentos, quando
necessário,seguirãoomínimoestabelecidopeloart.15,§2º,IdaResoluçãoCMN3.922/10.


5.2.2.5  Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais
riscosaseremsuportados


A volatilidade dos investimentos, será analisada mensalmente, através de pareceres
elaboradosporconsultoriadeinvestimento.Quantoaliquidez,oIPECANlevaráemcontao
DurationdofluxodecaixadoPlanodeBenefícios,contidanaReavaliaçãoAtuarial.
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5.2.3 OPERAÇÕESCOMPROMISSADASCOMTÍTULOSPÚBLICOS

Operação compromissada é a possibilidade de o investidor realizar operações de
empréstimos,dandoTítuloscomogarantia.Asoperaçõescompromissadaspodemtertaxas
préͲfixadas ou pósͲfixadas), sendo permitida aos RPPS, realizar essas operações,
exclusivamentecomTítulosPúblicosFederais,até15%doseupatrimôniolíquido,conforme
aResoluçãoCMNnº3.922/10.

Art.7ºͲNosegmentoderendafixa,asaplicaçõesdosrecursosemmoeda
corrente dos regimes próprios de previdência social subordinamͲse aos
seguinteslimites:
II  até 15% (quinze por cento) em operações compromissadas,
lastreadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea a! do
incisoI;


OPERAÇÕESCOMPROMISSADASCOMTÍTULOSPÚBLICOS
LIMITEMÍNIMODE

LIMITEMÁXIMODE

LIMITERESOLUÇÃO

APLICAÇÃODETERMINADO

APLICAÇÃODETERMINADO

CMN3.922/10

ZERO

ZERO

15%
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5.2.3.1 Ͳ Estratégias de investimento, carregamento de posição e
desinvestimento formaçãodepreços

OIPECANoptoupornãorealizaroperaçõescompromissadas.


5.2.3.2  Vedações, restrições, limites E concentração para
investimento.

OIPECANoptoupornãorealizaroperaçõescompromissadas.


5.2.3.3  Critérios específicos para credenciamento de instituições e
seleçãodeativosparaalocação

OIPECANoptoupornãorealizaroperaçõescompromissadas.


5.2.3.4  Estratégias e critérios para diversificação, análise de
classificaçãodoriscodecréditoedaqualidadedagestão

OIPECANoptoupornãorealizaroperaçõescompromissadas.


5.2.3.5  Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais
riscosaseremsuportados

OIPECANoptoupornãorealizaroperaçõescompromissadas.
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5.2.4 FUNDOSDERENDAFIXAouREFERENCIADOEMINDICADORESDE
RENDAFIXA(IMAouIDKA)

São fundos de investimento, cuja carteira é composta por ativos financeiros que
acompanhe,assumeocompromissodebuscaroretornodeumdossubíndicesdoÍndicede
MercadoAnbima(IMA)oudoÍndicedeDuraçãoConstanteAnbima(IDkA),comexceçãode
qualquersubíndiceatreladoàtaxadejurosdeumdia.PermitidoaosRPPSaplicarematé80%
conformeaResoluçãoCMNnº3.922/10,alteradapelaResoluçãoCMNnº4.392/2014.
Art.7ºͲNosegmentoderendafixa,asaplicaçõesdosrecursosemmoeda
corrente dos regimes próprios de previdência social subordinamͲse aos
seguinteslimites:
III até80%(oitentaporcento)emcotasdefundosdeinvestimento
classificadoscomorendafixaoucomoreferenciadosemindicadores
de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de
condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o
compromissodebuscaroretornodeumdossubíndicesdoÍndicede
MercadoAnbima(IMA)oudoÍndicedeDuraçãoConstanteAnbima
(IDkA),comexceçãodequalquersubíndiceatreladoàtaxadejuros
deumdia:
a)cotasdefundosdeinvestimentoclassificadoscomorenda
fixaoucomoreferenciadosemindicadoresdedesempenho
de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio
aberto e cuja política de investimento assuma o
compromissodebuscaroretornodeumdossubíndicesdo
ÍndicedeMercadoAnbima(IMA)oudoÍndicedeDuração
Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer
subíndiceatreladoàtaxadejurosdeumdia;
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FUNDOSDERENDAFIXAou
REFERENCIADOEMÍNDICADORESDERENDAFIXA(IMAouIDKA)
LIMITEMÍNIMODE

LIMITEMÁXIMODE

LIMITERESOLUÇÃO

APLICAÇÃODETERMINADO

APLICAÇÃODETERMINADO

CMN3.922/10

ZERO

50%

80%






5.2.4.1 Ͳ Estratégias de investimento, carregamento de posição e
desinvestimento formaçãodepreços

FundosdeInvestimentosdecondomínioFechado,oucomcarência,devemlevarem
contaoDurationdofluxodecaixadoPlanodeBenefícios,istoé,osInvestimentosdevem
serequalizadosaospassivosdoFundo,principalmente,comrelaçãoaosfluxosdepagamentos
debenefícios.

Todos os Fundos de investimento integrantes da carteira do IPECAN, devem ser
precificados(marcados)avalordemercado.


5.2.4.2  Vedações, restrições, limites E concentração para
investimento.


Conforme o artigo 14 da Resolução CMN 3.922/2010, o IPECAN não poderá possuir
maisdoque25%dosseusrecursos,dopatrimôniolíquidodofundodeinvestimento.
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ÉvedadoaplicaçãoemfundosdeinvestimentoqueprevejamTaxadePerformance.

Conformeart.13daResoluçãoCMN3.922/10,asaplicaçõesemcotasdeummesmo
fundodeinvestimentooufundodeinvestimentoemcotasdefundosdeinvestimentodeste
artigo,nãopodemexcedera20%(vinteporcento)dasaplicaçõesdosrecursosdoIPECAN.

Conformeoart.7,VII,§3ºdaResoluçãoCMN3.922/10,osfundosdeinvestimentoem
rendafixaouemindicadoresderendafixadesteartigo,subordinamͲsequeoregulamentodo
fundodetermine.
IͲqueosdireitos,títulosevaloresmobiliáriosquecompõemsuascarteiras
ouosrespectivosemissoressejamconsideradosdebaixoriscodecrédito,
combase,dentreoutroscritérios,emclassificaçãoefetuadaporagência
classificadoraderiscoemfuncionamentonoPaís;e;
IIͲqueolimitemáximodeconcentraçãoemumamesmapessoajurídica,
de sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente
controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle
comumsejade20%(vinteporcento).



5.2.4.3  Critérios específicos para credenciamento de instituições e
seleçãodeativosparaalocação


Oscritériosdecredenciamentoeseleçãodasinstituiçõesedosfundosdeinvestimento,
estão descritos nesta Política de Investimento e os modelos utilizados serão os
disponibilizados no endereço eletrônico da SPPS, até o fechamento desta Política de
Investimento.
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5.2.4.4  Estratégias e critérios para diversificação, análise de
classificaçãodoriscodecréditoedaqualidadedagestão


OIPECANadotarálimitesmínimosemáximosdeBenchmark,nointuitodemanteruma
diversificaçãodesuacarteira,nosdiversosíndicesdisponíveisparaaplicaçãodosRPPS.

A análise de risco de crédito das instituições e de seus investimentos, quando
necessário,seguirãoomínimoestabelecidopeloart.15,§2º,IdaResoluçãoCMN3.922/10.

Conformeoart.7,VII,§2ºdaResoluçãoCMN3.922/10,osfundosdeinvestimentoem
rendafixaouemindicadoresderendafixadesteartigo,subordinamͲseaquearespectiva
denominaçãonãocontenhaaexpressão!créditoprivado".



5.2.4.5  Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais
riscosaseremsuportados


A volatilidade dos investimentos, será analisada mensalmente, através de pareceres
elaboradosporconsultoriadeinvestimento.Quantoaliquidez,oIPECANlevaráemcontao
DurationdofluxodecaixadoPlanodeBenefícios,contidanaReavaliaçãoAtuarial.
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5.2.5 FUNDOSDEÍNDICESDERENDAFIXAouREFERENCIADOEM
SUBÍNDICESDERENDAFIXA(IMAouIDKA)

São fundos de investimento, cuja carteira é composta por ativos financeiros que
busquemrefletirasvariaçõeserentabilidadedossubíndicesdoÍndicedeMercadoAnbima
(IMA)oudoÍndicedeDuraçãoConstanteAnbima(IDkA),comexceçãodequalquersubíndice
atrelado à taxa de juros de um dia. Permitido aos RPPS aplicarem até 80% conforme a
ResoluçãoCMNnº3.922/10,alteradapelaResoluçãoCMNnº4.392/2014.
Art.7ºͲNosegmentoderendafixa,asaplicaçõesdosrecursosemmoeda
corrente dos regimes próprios de previdência social subordinamͲse aos
seguinteslimites:
III até80%(oitentaporcento)emcotasdefundosdeinvestimento
classificadoscomorendafixaoucomoreferenciadosemindicadores
de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de
condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o
compromissodebuscaroretornodeumdossubíndicesdoÍndicede
MercadoAnbima(IMA)oudoÍndicedeDuraçãoConstanteAnbima
(IDkA),comexceçãodequalquersubíndiceatreladoàtaxadejuros
deumdia:
b)cotasdefundosdeíndicesderendafixacujascarteiras
sejam compostas por ativos financeiros que busquem
refletirasvariaçõeserentabilidadedossubíndicesdoÍndice
de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração
Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer
subíndiceatreladoàtaxadejurosdeumdia;
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FUNDOSDEÍNDICESDERENDAFIXAou
REFERENCIADOEMSUBÍNDICESDERENDAFIXA(IMAouIDKA)
LIMITEMÍNIMODE

LIMITEMÁXIMODE

LIMITERESOLUÇÃO

APLICAÇÃODETERMINADO

APLICAÇÃODETERMINADO

CMN3.922/10

ZERO

50%

80%






5.2.5.1 Ͳ Estratégias de investimento, carregamento de posição e
desinvestimento formaçãodepreços

FundosdeInvestimentosdecondomínioFechado,oucomcarência,devemlevarem
contaoDurationdofluxodecaixadoPlanodeBenefícios,istoé,osInvestimentosdevem
serequalizadosaospassivosdoFundo,principalmente,comrelaçãoaosfluxosdepagamentos
debenefícios.

Todos os Fundos de investimento integrantes da carteira do IPECAN, devem ser
precificados(marcados)avalordemercado.


5.2.5.2  Vedações, restrições, limites E concentração para
investimento.


Conforme o artigo 14 da Resolução CMN 3.922/2010, o IPECAN não poderá possuir
maisdoque25%dosseusrecursos,dopatrimôniolíquidodofundodeinvestimento.
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ÉvedadoaplicaçãoemfundosdeinvestimentoqueprevejamTaxadePerformance.

Conformeart.13daResoluçãoCMN3.922/10,asaplicaçõesemcotasdeummesmo
fundodeinvestimentooufundodeinvestimentoemcotasdefundosdeinvestimentodeste
artigo,nãopodemexcedera20%(vinteporcento)dasaplicaçõesdosrecursosdoIPECAN.

Conformeoart.7,VII,§3ºdaResoluçãoCMN3.922/10,osfundosdeinvestimentoem
rendafixaouemindicadoresderendafixadesteartigo,subordinamͲsequeoregulamentodo
fundodetermine.
IͲqueosdireitos,títulosevaloresmobiliáriosquecompõemsuascarteiras
ouosrespectivosemissoressejamconsideradosdebaixoriscodecrédito,
combase,dentreoutroscritérios,emclassificaçãoefetuadaporagência
classificadoraderiscoemfuncionamentonoPaís;e;
IIͲqueolimitemáximodeconcentraçãoemumamesmapessoajurídica,
de sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente
controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle
comumsejade20%(vinteporcento).





5.2.5.3  Critérios específicos para credenciamento de instituições e
seleçãodeativosparaalocação


Oscritériosdecredenciamentoeseleçãodasinstituiçõesedosfundosdeinvestimento,
estão descritos nesta Política de Investimento e os modelos utilizados serão os
disponibilizados no endereço eletrônico da SPPS, até o fechamento desta Política de
Investimento.
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5.2.5.4  Estratégias e critérios para diversificação, análise de
classificaçãodoriscodecréditoedaqualidadedagestão


OIPECANadotarálimitesmínimosemáximosdeBenchmark,nointuitodemanteruma
diversificaçãodesuacarteira,nosdiversosíndicesdisponíveisparaaplicaçãodosRPPS.

A análise de risco de crédito das instituições e de seus investimentos, quando
necessário,seguirãoomínimoestabelecidopeloart.15,§2º,IdaResoluçãoCMN3.922/10.

Conformeoart.7,VII,§2ºdaResoluçãoCMN3.922/10,osfundosdeinvestimentoem
rendafixaouemindicadoresderendafixadesteartigo,subordinamͲseaquearespectiva
denominaçãonãocontenhaaexpressão!créditoprivado".



5.2.5.5  Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais
riscosaseremsuportados


A volatilidade dos investimentos, será analisada mensalmente, através de pareceres
elaboradosporconsultoriadeinvestimento.Quantoaliquidez,oIPECANlevaráemcontao
DurationdofluxodecaixadoPlanodeBenefícios,contidanaReavaliaçãoAtuarial.
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5.2.6 FUNDOSEMRENDAFIXAouREFERENCIADOEMINDICADORESDE
RENDAFIXA

São fundos de investimento, cuja carteira é composta por ativos financeiros,
referenciadosemindicadoresdedesempenhoderendafixa,permitidoaosRPPSaplicarem
até 30% conforme a Resolução CMN nº 3.922/10, alterada pela Resolução CMN nº
4.392/2014.

Art.7ºͲNosegmentoderendafixa,asaplicaçõesdosrecursosemmoeda
corrente dos regimes próprios de previdência social subordinamͲse aos
seguinteslimites:
IV até30%(trintaporcento)em:
a)cotasdefundosdeinvestimentoclassificadoscomorenda
fixaoucomoreferenciadosemindicadoresdedesempenho
de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio
aberto;



FUNDOSEMRENDAFIXAou
REFERENCIADOEMÍNDICADORESDERENDAFIXA
LIMITEMÍNIMODE

LIMITEMÁXIMODE

LIMITERESOLUÇÃO

APLICAÇÃODETERMINADO

APLICAÇÃODETERMINADO

CMN3.922/10

ZERO

30%

30%
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5.2.6.1 Ͳ Estratégias de investimento, carregamento de posição e
desinvestimento formaçãodepreços

FundosdeInvestimentoscomcarência,devemlevaremcontaoDurationdofluxode
caixadoPlanodeBenefícios,istoé,osInvestimentosdevemserequalizadosaospassivosdo
Fundo,principalmente,comrelaçãoaosfluxosdepagamentosdebenefícios.

Todos os Fundos de investimento integrantes da carteira do IPECAN, devem ser
precificados(marcados)avalordemercado.


5.2.6.2  Vedações, restrições, limites E concentração para
investimento.


Conforme o artigo 14 da Resolução CMN 3.922/2010, o IPECAN não poderá possuir
maisdoque25%dosseusrecursos,dopatrimôniolíquidodofundodeinvestimento.

ÉvedadoaplicaçãoemfundosdeinvestimentoqueprevejamTaxadePerformance.

Conformeart.13daResoluçãoCMN3.922/10,asaplicaçõesemcotasdeummesmo
fundodeinvestimentooufundodeinvestimentoemcotasdefundosdeinvestimentodeste
artigo,nãopodemexcedera20%(vinteporcento)dasaplicaçõesdosrecursosdoIPECAN.
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Conformeoart.7,VII,§3ºdaResoluçãoCMN3.922/10,osfundosdeinvestimentoem
rendafixaouemindicadoresderendafixadesteartigo,subordinamͲsequeoregulamentodo
fundodetermine.

IͲqueosdireitos,títulosevaloresmobiliáriosquecompõemsuascarteiras
ouosrespectivosemissoressejamconsideradosdebaixoriscodecrédito,
combase,dentreoutroscritérios,emclassificaçãoefetuadaporagência
classificadoraderiscoemfuncionamentonoPaís;e;
IIͲqueolimitemáximodeconcentraçãoemumamesmapessoajurídica,
de sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente
controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle
comumsejade20%(vinteporcento).




5.2.6.3  Critérios específicos para credenciamento de instituições e
seleçãodeativosparaalocação


Oscritériosdecredenciamentoeseleçãodasinstituiçõesedosfundosdeinvestimento,
estão descritos nesta Política de Investimento e os modelos utilizados serão os
disponibilizados no endereço eletrônico da SPPS, até o fechamento desta Política de
Investimento.
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5.2.6.4  Estratégias e critérios para diversificação, análise de
classificaçãodoriscodecréditoedaqualidadedagestão


OIPECANadotarálimitesmínimosemáximosdeBenchmark,nointuitodemanteruma
diversificaçãodesuacarteira,nosdiversosíndicesdisponíveisparaaplicaçãodosRPPS.

A análise de risco de crédito das instituições e de seus investimentos, quando
necessário,seguirãoomínimoestabelecidopeloart.15,§2º,IdaResoluçãoCMN3.922/10.

Conformeoart.7,VII,§2ºdaResoluçãoCMN3.922/10,osfundosdeinvestimentoem
rendafixaouemindicadoresderendafixadesteartigo,subordinamͲseaquearespectiva
denominaçãonãocontenhaaexpressão!créditoprivado".



5.2.6.5  Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais
riscosaseremsuportados


A volatilidade dos investimentos, será analisada mensalmente, através de pareceres
elaboradosporconsultoriadeinvestimento.Quantoaliquidez,oIPECANlevaráemcontao
DurationdofluxodecaixadoPlanodeBenefícios,contidanaReavaliaçãoAtuarial.
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5.2.7 FUNDOSDEÍNDICESREFERENCIADOSEMRENDAFIXA

Sãofundosdeíndicesdeinvestimento,cujacarteiraécompostaporativosfinanceiros,
que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de referência de renda fixa,
permitidoaosRPPSaplicarematé30%conformeaResoluçãoCMNnº3.922/10,alteradapela
ResoluçãoCMNnº4.392/2014.
Art.7ºͲNosegmentoderendafixa,asaplicaçõesdosrecursosemmoeda
corrente dos regimes próprios de previdência social subordinamͲse aos
seguinteslimites:
IV até30%(trintaporcento)em:
b) cotas de fundos de índices cujas carteiras sejam
compostas por ativos financeiros que busquem refletir as
variaçõeserentabilidadedeíndicesdereferênciaderenda
fixa;



FUNDOSDEÍNDICESDERENDAFIXAou
REFERENCIADOEMRENDAFIXA
LIMITEMÍNIMODE

LIMITEMÁXIMODE

LIMITERESOLUÇÃO

APLICAÇÃODETERMINADO

APLICAÇÃODETERMINADO

CMN3.922/10

ZERO

30%

30%
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5.2.7.1 Ͳ Estratégias de investimento, carregamento de posição e
desinvestimento formaçãodepreços

Fundos de Investimentos de condomínio fechado ou com carência, devem levar em
contaoDurationdofluxodecaixadoPlanodeBenefícios,istoé,osInvestimentosdevem
serequalizadosaospassivosdoFundo,principalmente,comrelaçãoaosfluxosdepagamentos
debenefícios.

Todos os Fundos de investimento integrantes da carteira do IPECAN, devem ser
precificados(marcados)avalordemercado.


5.2.7.2  Vedações, restrições, limites E concentração para
investimento.


Conforme o artigo 14 da Resolução CMN 3.922/2010, o IPECAN não poderá possuir
maisdoque25%dosseusrecursos,dopatrimôniolíquidodofundodeinvestimento.

ÉvedadoaplicaçãoemfundosdeinvestimentoqueprevejamTaxadePerformance.

Conformeart.13daResoluçãoCMN3.922/10,asaplicaçõesemcotasdeummesmo
fundodeinvestimentooufundodeinvestimentoemcotasdefundosdeinvestimentodeste
artigo,nãopodemexcedera20%(vinteporcento)dasaplicaçõesdosrecursosdoIPECAN.
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Conformeoart.7,VII,§3ºdaResoluçãoCMN3.922/10,osfundosdeinvestimentoem
rendafixaouemindicadoresderendafixadesteartigo,subordinamͲsequeoregulamentodo
fundodetermine.

IͲqueosdireitos,títulosevaloresmobiliáriosquecompõemsuascarteiras
ouosrespectivosemissoressejamconsideradosdebaixoriscodecrédito,
combase,dentreoutroscritérios,emclassificaçãoefetuadaporagência
classificadoraderiscoemfuncionamentonoPaís;e;
IIͲqueolimitemáximodeconcentraçãoemumamesmapessoajurídica,
de sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente
controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle
comumsejade20%(vinteporcento).




5.2.7.3  Critérios específicos para credenciamento de instituições e
seleçãodeativosparaalocação


Oscritériosdecredenciamentoeseleçãodasinstituiçõesedosfundosdeinvestimento,
estão descritos nesta Política de Investimento e os modelos utilizados serão os
disponibilizados no endereço eletrônico da SPPS, até o fechamento desta Política de
Investimento.
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5.2.7.4  Estratégias e critérios para diversificação, análise de
classificaçãodoriscodecréditoedaqualidadedagestão


OIPECANadotarálimitesmínimosemáximosdeBenchmark,nointuitodemanteruma
diversificaçãodesuacarteira,nosdiversosíndicesdisponíveisparaaplicaçãodosRPPS.

A análise de risco de crédito das instituições e de seus investimentos, quando
necessário,seguirãoomínimoestabelecidopeloart.15,§2º,IdaResoluçãoCMN3.922/10.

Conformeoart.7,VII,§2ºdaResoluçãoCMN3.922/10,osfundosdeinvestimentoem
rendafixaouemindicadoresderendafixadesteartigo,subordinamͲseaquearespectiva
denominaçãonãocontenhaaexpressão!créditoprivado".



5.2.7.5  Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais
riscosaseremsuportados


A volatilidade dos investimentos, será analisada mensalmente, através de pareceres
elaboradosporconsultoriadeinvestimento.Quantoaliquidez,oIPECANlevaráemcontao
DurationdofluxodecaixadoPlanodeBenefícios,contidanaReavaliaçãoAtuarial.
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5.2.8 POUPANÇA

SãodepósitospermitidosaosRPPSaplicarematé20%conformeaResoluçãoCMNnº
3.922/10,alteradapelaResoluçãoCMNnº4.392/2014.
Art.7ºͲNosegmentoderendafixa,asaplicaçõesdosrecursosemmoeda
corrente dos regimes próprios de previdência social subordinamͲse aos
seguinteslimites:
V até20%(vinteporcento):
a) depósitos de poupança em instituição financeira
considerada como de baixo risco de crédito pelos
responsáveispelagestãoderecursosdoregimeprópriode
previdência social, com base, entre outros critérios, em
classificação efetuada por agência classificadora de risco
emfuncionamentonoPaís;


POUPANÇA
LIMITEMÍNIMODE

LIMITEMÁXIMODE

LIMITERESOLUÇÃO

APLICAÇÃODETERMINADO

APLICAÇÃODETERMINADO

CMN3.922/10

ZERO

5%

20%






5.2.8.1 Ͳ Estratégias de investimento, carregamento de posição e
desinvestimento formaçãodepreços

Possíveisaplicaçõesemcadernetasdepoupança,terãooobjetivodeformarProvisão
deCaixa,conformedefinidonaPolíticadeInvestimento.
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5.2.8.2  Vedações, restrições, limites E concentração para
investimento.


Conforme art. 11 da Resolução CMN 3.922/10, as aplicações em poupança, ficam
igualmente condicionadas à que a instituição financeira não tenha o respectivo controle
societáriodetido,diretaouindiretamente,porEstado.



5.2.8.3  Critérios específicos para credenciamento de instituições e
seleçãodeativosparaalocação


OscritériosdecredenciamentoeseleçãodasinstituiçõesestãodescritosnestaPolítica
deInvestimentoeosmodelosutilizadosserãoosdisponibilizadosnoendereçoeletrônicoda
SPPS,atéofechamentodestaPolíticadeInvestimento.


5.2.8.4  Estratégias e critérios para diversificação, análise de
classificaçãodoriscodecréditoedaqualidadedagestão


OIPECANadotarálimitesmínimosemáximosdeBenchmark,nointuitodemanteruma
diversificaçãodesuacarteira,nosdiversosíndicesdisponíveisparaaplicaçãodosRPPS.

A análise de risco de crédito das instituições e de seus investimentos, quando
necessário,seguirãoomínimoestabelecidopeloart.15,§2º,IdaResoluçãoCMN3.922/10.
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5.2.8.5  Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais
riscosaseremsuportados


Poupançapraticamentenãoofereceriscosdemercado,deliquidezedecrédito(atéo
limiteestabelecidopeloFGC FundoGarantidordeCrédito).
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5.2.9 LIG LETRASIMOBILIÁRIASGARANTIDAS

SãoTítulosdeRendaFixa,emitidosporInstituiçõesFinanceiras,permitidosaosRPPS
aplicarematé20%conformeaResoluçãoCMNnº3.922/10,alteradapelaResoluçãoCMNnº
4.392/2014.
Art.7ºͲNosegmentoderendafixa,asaplicaçõesdosrecursosemmoeda
corrente dos regimes próprios de previdência social subordinamͲse aos
seguinteslimites:
V até20%(vinteporcento):
b)LetrasImobiliáriasGarantidas;



LIG LETRASIMOBILIÁRIASGARANTIDAS
LIMITEMÍNIMODE

LIMITEMÁXIMODE

LIMITERESOLUÇÃO

APLICAÇÃODETERMINADO

APLICAÇÃODETERMINADO

CMN3.922/10

ZERO

ZERO

20%







5.2.9.1 Ͳ Estratégias de investimento, carregamento de posição e
desinvestimento formaçãodepreços

OIPECANoptoupornãoinvestiremLetrasImobiliáriasGarantidas.
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5.2.9.2  Vedações, restrições, limites E concentração para
investimento.

OIPECANoptoupornãoinvestiremLetrasImobiliáriasGarantidas.


5.2.9.3  Critérios específicos para credenciamento de instituições e
seleçãodeativosparaalocação

OIPECANoptoupornãoinvestiremLetrasImobiliáriasGarantidas.


5.2.9.4  Estratégias e critérios para diversificação, análise de
classificaçãodoriscodecréditoedaqualidadedagestão

OIPECANoptoupornãoinvestiremLetrasImobiliáriasGarantidas.


5.2.9.5  Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais
riscosaseremsuportados

OIPECANoptoupornãoinvestiremLetrasImobiliáriasGarantidas.








79






5.2.10 FIDCͲFUNDOSDEDIREITOSCREDITÓRIOS(CondomínioAberto)

Sãofundosdeinvestimentochamadosnomercadoderecebíveis,cujoobjetivoédedar
liquidezaomercadodecrédito,reduzindooriscoeampliandoaofertaderecursos,permitido
aosRPPSaplicarematé15%conformeaResoluçãoCMNnº3.922/10,alteradapelaResolução
CMNnº4.392/2014.
Art.7ºͲNosegmentoderendafixa,asaplicaçõesdosrecursosemmoeda
corrente dos regimes próprios de previdência social subordinamͲse aos
seguinteslimites:
VI até15%(quinzeporcento)emcotasdeclassesêniorde
fundosdeinvestimentoemdireitoscreditórios,constituídossob
aformadecondomínioaberto;


FIDC CONDOMÍNIOABERTO
LIMITEMÍNIMODE

LIMITEMÁXIMODE

LIMITERESOLUÇÃO

APLICAÇÃODETERMINADO

APLICAÇÃODETERMINADO

CMN3.922/10

ZERO

ZERO

15%






5.2.10.1 Ͳ Estratégias de investimento, carregamento de posição e
desinvestimento formaçãodepreços

FundosdeInvestimentoscomcarência,devemlevaremcontaoDurationdofluxode
caixadoPlanodeBenefícios,istoé,osInvestimentosdevemserequalizadosaospassivosdo
Fundo,principalmente,comrelaçãoaosfluxosdepagamentosdebenefícios.
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Todos os Fundos de investimento integrantes da carteira do IPECAN, devem ser
precificados(marcados)avalordemercado.


5.2.10.2  Vedações, restrições, limites E concentração para
investimento.


Conformeoartigo14,§2ºdaResoluçãoCMN3.922/2010,alteradapelaResolução
CMN 4.392/2014, o IPECAN não poderá possuir mais do que 25% dos seus recursos, com
relaçãoaototaldeclassesêniordoFundodeInvestimento.
Art. 14, § 2º Ͳ Para aplicações em fundos de investimento em direitos
creditórios,aseremefetuadasapartirde1ºdejaneirode2015,olimite
estabelecido no caput passa a ser calculado em proporção do total de
cotasdeclassesêniorenãodototaldecotasdofundo.


ÉvedadoaplicaçãoemfundosdeinvestimentoqueprevejamTaxadePerformance.

Conforme o art. 7, §4 da Resolução CMN 3.922/10, as aplicações em FIDC de
condomínioaberto,subordinamͲsea:
IͲqueasérieouclassedecotasdofundosejaconsideradadebaixorisco
de crédito, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada
poragênciaclassificadoraderiscoemfuncionamentonoPaís;
II Ͳ que o regulamento do fundo determine que o limite máximo de
concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de
entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou
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quaisqueroutrassociedadessobcontrolecomumsejade20%(vintepor
cento).


OBSERVAÇÃO2:Conformeart.7,§5daResoluçãoCMN3.922/10,Atotalidadedas
aplicações em FIDC de condomínio aberto, FIDC de condomínio fechado e Fundos de
InvestimentodenominadodeCréditoPrivadonãodeveráexcederolimitede15%(quinze
porcento)dosrecursosdoIPECAN.




5.2.10.3 Critériosespecíficosparacredenciamentodeinstituiçõese
seleçãodeativosparaalocação


Oscritériosdecredenciamentoeseleçãodasinstituiçõesedosfundosdeinvestimento,
estão descritos nesta Política de Investimento e os modelos utilizados serão os
disponibilizados no endereço eletrônico da SPPS, até o fechamento desta Política de
Investimento.
5.2.10.4  Estratégias e critérios para diversificação, análise de
classificaçãodoriscodecréditoedaqualidadedagestão


OIPECANadotarálimitesmínimosemáximosdeBenchmark,nointuitodemanteruma
diversificaçãodesuacarteira,nosdiversosíndicesdisponíveisparaaplicaçãodosRPPS.
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A análise de risco de crédito das instituições e de seus investimentos, quando
necessário,seguirãoomínimoestabelecidopeloart.15,§2º,IdaResoluçãoCMN3.922/10.



5.2.10.5  Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais
riscosaseremsuportados


A volatilidade dos investimentos, será analisada mensalmente, através de pareceres
elaboradosporconsultoriadeinvestimento.Quantoaliquidez,oIPECANlevaráemcontao
DurationdofluxodecaixadoPlanodeBenefícios,contidanaReavaliaçãoAtuarial.
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5.2.11 FIDCͲFUNDOSDEDIREITOSCREDITÓRIOS(CondomínioFechado)

Sãofundosdeinvestimentochamadosnomercadoderecebíveis,cujoobjetivoédedar
liquidez ao mercado de crédito, reduzindo o risco e ampliando a oferta de recursos. A
característicadecondomíniofechadoestabelecedatasparaoresgatedascotas,permitido
aosRPPSaplicarematé5%conformeaResoluçãoCMNnº3.922/10,alteradapelaResolução
CMNnº4.392/2014.

Art.7ºͲNosegmentoderendafixa,asaplicaçõesdosrecursosemmoeda
corrente dos regimes próprios de previdência social subordinamͲse aos
seguinteslimites:
VII até5%(cincoporcento)em:
a  Cotas de classe sênior de fundos de investimento em
direitoscreditórios,constituídossobaformadecondomínio
fechado;




FIDC CONDOMÍNIOFECHADO
LIMITEMÍNIMODE

LIMITEMÁXIMODE

LIMITERESOLUÇÃO

APLICAÇÃODETERMINADO

APLICAÇÃODETERMINADO

CMN3.922/10

ZERO

ZERO

5%
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5.2.11.1 Ͳ Estratégias de investimento, carregamento de posição e
desinvestimento formaçãodepreços

FundosdeInvestimentosFechadosoucomcarência,devemlevaremcontaoDuration
dofluxodecaixadoPlanodeBenefícios,istoé,osInvestimentosdevemserequalizadosaos
passivosdoFundo,principalmente,comrelaçãoaosfluxosdepagamentosdebenefícios.

Todos os Fundos de investimento integrantes da carteira do IPECAN, devem ser
precificados(marcados)avalordemercado.


5.2.11.2  Vedações, restrições, limites E concentração para
investimento.


Conformeoartigo14,§2ºdaResoluçãoCMN3.922/2010,alteradapelaResolução
CMN 4.392/2014, o IPECAN não poderá possuir mais do que 25% dos seus recursos, com
relaçãoaototaldeclassesêniordoFundodeInvestimento.
Art. 14, § 2º Ͳ Para aplicações em fundos de investimento em direitos
creditórios,aseremefetuadasapartirde1ºdejaneirode2015,olimite
estabelecido no caput passa a ser calculado em proporção do total de
cotasdeclassesêniorenãodototaldecotasdofundo.


ÉvedadoaplicaçãoemfundosdeinvestimentoqueprevejamTaxadePerformance.

Conforme o art. 7, §4 da Resolução CMN 3.922/10, as aplicações em FIDC de
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subordinamͲsea:
IͲqueasérieouclassedecotasdofundosejaconsideradadebaixorisco
de crédito, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada
poragênciaclassificadoraderiscoemfuncionamentonoPaís;
II Ͳ que o regulamento do fundo determine que o limite máximo de
concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de
entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou
quaisqueroutrassociedadessobcontrolecomumsejade20%(vintepor
cento).


OBSERVAÇÃO2:Conformeart.7,§5daResoluçãoCMN3.922/10,Atotalidadedas
aplicações em FIDC de condomínio aberto, FIDC de condomínio fechado e Fundos de
InvestimentodenominadodeCréditoPrivadonãodeveráexcederolimitede15%(quinze
porcento)dosrecursosdoIPECAN.




5.2.11.3 Critériosespecíficosparacredenciamentodeinstituiçõese
seleçãodeativosparaalocação


Oscritériosdecredenciamentoeseleçãodasinstituiçõesedosfundosdeinvestimento,
estão descritos nesta Política de Investimento e os modelos utilizados serão os
disponibilizados no endereço eletrônico da SPPS, até o fechamento desta Política de
Investimento.
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5.2.11.4  Estratégias e critérios para diversificação, análise de
classificaçãodoriscodecréditoedaqualidadedagestão


OIPECANadotarálimitesmínimosemáximosdeBenchmark,nointuitodemanteruma
diversificaçãodesuacarteira,nosdiversosíndicesdisponíveisparaaplicaçãodosRPPS.

A análise de risco de crédito das instituições e de seus investimentos, quando
necessário,seguirãoomínimoestabelecidopeloart.15,§2º,IdaResoluçãoCMN3.922/10.



5.2.11.5  Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais
riscosaseremsuportados


A volatilidade dos investimentos, será analisada mensalmente, através de pareceres
elaboradosporconsultoriadeinvestimento.Quantoaliquidez,oIPECANlevaráemcontao
DurationdofluxodecaixadoPlanodeBenefícios,contidanaReavaliaçãoAtuarial.
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5.2.12 FUNDOSDERENDAFIXAouREFERENCIADOEMINDICADORESDE
RENDAFIXA,DENOMINADOSCRÉDITOPRIVADO

São fundos de investimento que possuem no mínimo, 51% de Títulos de caráter
privado,classificadoscomorendafixaoucomoreferenciadosemindicadoresdedesempenho
derendafixaquecontenhamemsuadenominaçãoaexpressão!créditoprivado",permitido
aosRPPSaplicarematé5%conformeaResoluçãoCMNnº3.922/10.

Art.7ºͲNosegmentoderendafixa,asaplicaçõesdosrecursosemmoeda
corrente dos regimes próprios de previdência social subordinamͲse aos
seguinteslimites:
VII até5%(cincoporcento)em:
b   cotas de fundos de investimento classificados como
renda fixa ou como referenciados em indicadores de
desempenho de renda fixa que contenham em sua
denominaçãoaexpressão créditoprivado!.



FUNDOSDERENDAFIXAouREFERENCIADOEM
ÍNDICADORESDERENDAFIXA,DENOMINADOSCRÉDITOPRIVADO
LIMITEMÍNIMODE

LIMITEMÁXIMODE

LIMITERESOLUÇÃO

APLICAÇÃODETERMINADO

APLICAÇÃODETERMINADO

CMN3.922/10

ZERO

ZERO

5%
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5.2.12.1 Ͳ Estratégias de investimento, carregamento de posição e
desinvestimento formaçãodepreços

FundosdeInvestimentoscomcarência,devemlevaremcontaoDurationdofluxode
caixadoPlanodeBenefícios,istoé,osInvestimentosdevemserequalizadosaospassivosdo
Fundo,principalmente,comrelaçãoaosfluxosdepagamentosdebenefícios.

Todos os Fundos de investimento integrantes da carteira do IPECAN, devem ser
precificados(marcados)avalordemercado.


5.2.12.2  Vedações, restrições, limites E concentração para
investimento.


Conformeoart.7,VII,§3ºdaResoluçãoCMN3.922/10,osfundosdeinvestimentoem
rendafixaouemindicadoresderendafixadesteartigo,subordinamͲsequeoregulamentodo
fundodetermine.
IͲqueosdireitos,títulosevaloresmobiliáriosquecompõemsuascarteiras
ouosrespectivosemissoressejamconsideradosdebaixoriscodecrédito,
combase,dentreoutroscritérios,emclassificaçãoefetuadaporagência
classificadoraderiscoemfuncionamentonoPaís;e;
IIͲqueolimitemáximodeconcentraçãoemumamesmapessoajurídica,
de sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente
controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle
comumsejade20%(vinteporcento).
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Conformeart.13daResoluçãoCMN3.922/10,asaplicaçõesemcotasdeummesmo
fundodeinvestimentooufundodeinvestimentoemcotasdefundosdeinvestimentodeste
artigo,nãopodemexcedera20%(vinteporcento)dasaplicaçõesdosrecursosdoIPECAN.

OBSERVAÇÃO: Conforme art. 7, §5 da Resolução CMN 3.922/10, A totalidade das
aplicações em FIDC de condomínio aberto, FIDC de condomínio fechado e Fundos de
InvestimentodenominadodeCréditoPrivadonãodeveráexcederolimitede15%(quinze
porcento)dosrecursosdoIPECAN.


5.2.12.3 Critériosespecíficosparacredenciamentodeinstituiçõese
seleçãodeativosparaalocação


Oscritériosdecredenciamentoeseleçãodasinstituiçõesedosfundosdeinvestimento,
estão descritos nesta Política de Investimento e os modelos utilizados serão os
disponibilizados no endereço eletrônico da SPPS, até o fechamento desta Política de
Investimento.

5.2.12.4  Estratégias e critérios para diversificação, análise de
classificaçãodoriscodecréditoedaqualidadedagestão


OIPECANadotarálimitesmínimosemáximosdeBenchmark,nointuitodemanteruma
diversificaçãodesuacarteira,nosdiversosíndicesdisponíveisparaaplicaçãodosRPPS.
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A análise de risco de crédito das instituições e de seus investimentos, quando
necessário,seguirãoomínimoestabelecidopeloart.15,§2º,IdaResoluçãoCMN3.922/10.



5.2.12.5  Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais
riscosaseremsuportados


A volatilidade dos investimentos, será analisada mensalmente, através de pareceres
elaboradosporconsultoriadeinvestimento.Quantoaliquidez,oIPECANlevaráemcontao
DurationdofluxodecaixadoPlanodeBenefícios,contidanaReavaliaçãoAtuarial.
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5.3 RENDAVARIÁVEL
Poderáserdisponibilizadaumaparceladeaté30%dosrecursosemmoedacorrentedo
IPECANparaessasaplicações,pordeterminaçãodaResoluçãoCMNnº3.922/10,aqualprevê
apossibilidadedeinvestimentosemRendaVariável.

Essas aplicações, caso realizadas, terão como objetivo, a diversificação dos
investimentos do IPECAN, tendo em vista a realização de aplicações financeiras mais
rentáveis. Porém, em decorrência de sua característica de investimento de risco, essas
aplicaçõessópoderãoserrealizadasseoFundopossuirrecursosemmoedacorrentequenão
irá,necessariamente,terquedispornocurtooumédioprazo.

OHistóricodessamodalidadedeinvestimentodemonstraque,quantomaioroprazo
de aplicação, menor é o risco de uma rentabilidade acumulada baixa, devido os meses
negativosperderemsignificânciacomprazosextensos.

Conforme o artigo 8, parágrafo único da Resolução CMN 3.922/2010, as aplicações
previstas em Renda Variável, cumulativamente, limitarͲseͲão a 30% (trinta por cento) da
totalidadedasaplicaçõesdosIPECAN.
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5.3.1  FUNDOS REFERENCIADOS EM AÇÕES CUJO DESEMPENHO SEJA O
ÍNDICEIBOVESPA,IBrXouIBrX 50.

São fundos de investimento de ações referenciados em várias ações, desde que o
indicadordedesempenhoestejavinculadoaoíndiceIbovespa,IBrXouIBrXͲ50,permitidoaos
RPPSaplicarematé30%conformeaResoluçãoCMNnº3.922/10.
Art.8ºͲNosegmentoderendavariável,osrecursosemmoedacorrente
dosregimesprópriosdeprevidênciasocialsubordinamͲseaosseguintes
limites:
I até30%(trintaporcento)emcotasdefundosdeinvestimento
constituídossobaformadecondomínioabertoeclassificadoscomo
referenciados que identifiquem em sua denominação e em sua
política de investimento indicador de desempenho vinculado ao
índiceIbovespa,IBrXouIBrXͲ50;



FUNDOSREFERENCIADOSEMAÇÕESCUJODESEMPENHOSEJAVINCULADOAOÍNDICE
IBOVESPA,IBrXouIBrX 50
LIMITEMÍNIMODE

LIMITEMÁXIMODE

LIMITERESOLUÇÃO

APLICAÇÃODETERMINADO

APLICAÇÃODETERMINADO

CMN3.922/10

ZERO

5%

30%
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5.3.1.1 Ͳ Estratégias de investimento, carregamento de posição e
desinvestimento formaçãodepreços

Aplicação em Renda Variável pode trazer rentabilidade negativa em alguns meses e
nessecaso,qualqueraplicaçãonessesegmentopeloIPECAN,serárespeitadoumprazode6
anosparaaplicaçãoemrendavariável,desdequeoDurationdofluxodecaixadoPlanode
Benefícios,maspodendoserinterrompido,casoavalorizaçãodosfundosdeRendaVariável
emalgumdeterminadoano,mostreumaexcelenteoportunidadedeganhoantesdoprazo
determinado.

Caso não seja interrompida a aplicação, para proteger qualquer ganho anual, será
resgatada somente a rentabilidade do fundo de investimento, permanecendo o mesmo
capitalinicialaplicado.


5.3.1.2  Vedações, restrições, limites E concentração para
investimento.


Conforme o artigo 14 da Resolução CMN 3.922/2010, o IPECAN não poderá possuir
maisdoque25%dosseusrecursos,dopatrimôniolíquidodofundodeinvestimento.

Conformeart.13daResoluçãoCMN3.922/10,asaplicaçõesemcotasdeummesmo
fundodeinvestimentooufundodeinvestimentoemcotasdefundosdeinvestimentodeste
artigo,nãopodemexcedera20%(vinteporcento)dasaplicaçõesdosrecursosdoIPECAN.
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ÉvedadoaplicaçãoemfundosdeinvestimentoqueprevejamTaxadePerformance.



5.3.1.3  Critérios específicos para credenciamento de instituições e
seleçãodeativosparaalocação


Oscritériosdecredenciamentoeseleçãodasinstituiçõesedosfundosdeinvestimento,
estão descritos nesta Política de Investimento e os modelos utilizados serão os
disponibilizados no endereço eletrônico da SPPS, até o fechamento desta Política de
Investimento.


5.3.1.4  Estratégias e critérios para diversificação, análise de
classificaçãodoriscodecréditoedaqualidadedagestão


OIPECANadotarálimitesmínimosemáximosdeBenchmark,nointuitodemanteruma
diversificaçãodesuacarteira,nosdiversosíndicesdisponíveisparaaplicaçãodosRPPS.

A análise de risco de crédito das instituições e de seus investimentos, quando
necessário,seguirãoomínimoestabelecidopeloart.15,§2º,IdaResoluçãoCMN3.922/10.





95







5.3.1.5  Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais
riscosaseremsuportados


A volatilidade dos investimentos, será analisada mensalmente, através de pareceres
elaboradosporconsultoriadeinvestimento.Quantoaliquidez,oIPECANlevaráemcontao
DurationdofluxodecaixadoPlanodeBenefícios,contidanaReavaliaçãoAtuarial.
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5.3.2 FUNDOSDEÍNDICESREFERENCIADOSEMAÇÕES

Sãofundosdeinvestimento,cujacarteiravisaseguirosíndicesIBOVESPA,IBrXeIBrXͲ
50,permitidoaosRPPSaplicarematé20%conformeaResoluçãoCMNnº3.922/10.
Art.8ºͲNosegmentoderendavariável,osrecursosemmoedacorrente
dosregimesprópriosdeprevidênciasocialsubordinamͲseaosseguintes
limites:
II  até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de índices
referenciadosemações,negociadasembolsadevalores,admitindoͲ
seexclusivamenteosíndicesIbovespa,IBrXeIBrXͲ50.















FUNDOSDEÍNDICESREFERENCIADOSEMAÇÕES
LIMITEMÍNIMODE

LIMITEMÁXIMODE

LIMITERESOLUÇÃO

APLICAÇÃODETERMINADO

APLICAÇÃODETERMINADO

CMN3.922/10

ZERO

5%

20%






5.3.2.1 Ͳ Estratégias de investimento, carregamento de posição e
desinvestimento formaçãodepreços

Aplicação em Renda Variável pode trazer rentabilidade negativa em alguns meses e
nessecaso,qualqueraplicaçãonessesegmentopeloIPECAN,serárespeitadoumprazode6
anosparaaplicaçãoemrendavariável,desdequeoDurationdofluxodecaixadoPlanode
Benefícios,maspodendoserinterrompido,casoavalorizaçãodosfundosdeRendaVariável
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emalgumdeterminadoano,mostreumaexcelenteoportunidadedeganhoantesdoprazo
determinado.

Caso não seja interrompida a aplicação, para proteger qualquer ganho anual, será
resgatada somente a rentabilidade do fundo de investimento, permanecendo o mesmo
capitalinicialaplicado.


5.3.2.2  Vedações, restrições, limites E concentração para
investimento.


Conforme o artigo 14 da Resolução CMN 3.922/2010, o IPECAN não poderá possuir
maisdoque25%dosseusrecursos,dopatrimôniolíquidodofundodeinvestimento.

ÉvedadoaplicaçãoemfundosdeinvestimentoqueprevejamTaxadePerformance.



5.3.2.3  Critérios específicos para credenciamento de instituições e
seleçãodeativosparaalocação


Oscritériosdecredenciamentoeseleçãodasinstituiçõesedosfundosdeinvestimento,
estão descritos nesta Política de Investimento e os modelos utilizados serão os
disponibilizados no endereço eletrônico da SPPS, até o fechamento desta Política de
Investimento.
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5.3.2.4  Estratégias e critérios para diversificação, análise de
classificaçãodoriscodecréditoedaqualidadedagestão


OIPECANadotarálimitesmínimosemáximosdeBenchmark,nointuitodemanteruma
diversificaçãodesuacarteira,nosdiversosíndicesdisponíveisparaaplicaçãodosRPPS.

A análise de risco de crédito das instituições e de seus investimentos, quando
necessário,seguirãoomínimoestabelecidopeloart.15,§2º,IdaResoluçãoCMN3.922/10.


5.3.2.5  Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais
riscosaseremsuportados


A volatilidade dos investimentos, será analisada mensalmente, através de pareceres
elaboradosporconsultoriadeinvestimento.Quantoaliquidez,oIPECANlevaráemcontao
DurationdofluxodecaixadoPlanodeBenefícios,contidanaReavaliaçãoAtuarial.
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5.3.3 FUNDOSDEINVESTIMENTOEMAÇÕES

Sãofundosdeinvestimento,cujacarteirapossuinomínimo,67%dacarteiraemações,
recibodeações,bônusourecibosdesubscriçãodeações,certificadosdedepósitosdeações,
cotasdefundosdeaçõesecotasdefundosdeíndicedeaçõeseBDR(níveisIeII),permitido
aosRPPSaplicarematé15%conformeaResoluçãoCMNnº3.922/10.
Art.8ºͲNosegmentoderendavariável,osrecursosemmoedacorrente
dosregimesprópriosdeprevidênciasocialsubordinamͲseaosseguintes
limites:
III até15%(quinzeporcento)emcotasdefundosdeinvestimento
em ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos
regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de
índicesreferenciadosemaçõesquecompõemsuascarteirasestejam
noâmbitodosíndicesprevistosnoincisoIIdesteartigo.

 



















FUNDOSDEINVESTIMENTOEMAÇÕES
LIMITEMÍNIMODE

LIMITEMÁXIMODE

LIMITERESOLUÇÃO

APLICAÇÃODETERMINADO

APLICAÇÃODETERMINADO

CMN3.922/10

ZERO

5%

15%
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5.3.3.1 Ͳ Estratégias de investimento, carregamento de posição e
desinvestimento formaçãodepreços

Aplicação em Renda Variável pode trazer rentabilidade negativa em alguns meses e
nessecaso,qualqueraplicaçãonessesegmentopeloIPECAN,serárespeitadoumprazode6
anosparaaplicaçãoemrendavariável,desdequeoDurationdofluxodecaixadoPlanode
Benefícios,maspodendoserinterrompido,casoavalorizaçãodosfundosdeRendaVariável
emalgumdeterminadoano,mostreumaexcelenteoportunidadedeganhoantesdoprazo
determinado.

Caso não seja interrompida a aplicação, para proteger qualquer ganho anual, será
resgatada somente a rentabilidade do fundo de investimento, permanecendo o mesmo
capitalinicialaplicado.


5.3.3.2  Vedações, restrições, limites E concentração para
investimento.


Conformeoartigo14daResoluçãoCMN3.922/2010,oIPECANnãopoderápossuir
maisdoque25%dosseusrecursos,dopatrimôniolíquidodofundodeinvestimento.

ÉvedadoaplicaçãoemfundosdeinvestimentoqueprevejamTaxadePerformance.
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5.3.3.3  Critérios específicos para credenciamento de instituições e
seleçãodeativosparaalocação


Oscritériosdecredenciamentoeseleçãodasinstituiçõesedosfundosdeinvestimento,
estão descritos nesta Política de Investimento e os modelos utilizados serão os
disponibilizados no endereço eletrônico da SPPS, até o fechamento desta Política de
Investimento.



5.3.3.4  Estratégias e critérios para diversificação, análise de
classificaçãodoriscodecréditoedaqualidadedagestão


OIPECANadotarálimitesmínimosemáximosdeBenchmark,nointuitodemanteruma
diversificaçãodesuacarteira,nosdiversosíndicesdisponíveisparaaplicaçãodosRPPS.

A análise de risco de crédito das instituições e de seus investimentos, quando
necessário,seguirãoomínimoestabelecidopeloart.15,§2º,IdaResoluçãoCMN3.922/10.


5.3.3.5  Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais
riscosaseremsuportados


A volatilidade dos investimentos, será analisada mensalmente, através de pareceres
elaboradosporconsultoriadeinvestimento.Quantoaliquidez,oIPECANlevaráemcontao
DurationdofluxodecaixadoPlanodeBenefícios,contidanaReavaliaçãoAtuarial.
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5.3.4 FUNDOSDEINVESTIMENTOMULTIMERCADOS

Sãofundosdeinvestimento,cujacarteiraécompostadeativosderendafixaeativos
de renda variável, permitido aos RPPS aplicarem até 5% conforme a Resolução CMN nº
3.922/10.
Art.8ºͲNosegmentoderendavariável,osrecursosemmoedacorrente
dosregimesprópriosdeprevidênciasocialsubordinamͲseaosseguintes
limites:
IV  até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento
classificados como multimercado, constituídos sob a forma de
condomínio aberto, cujos regulamentos determinem tratarͲse de
fundossemalavancagem.


FUNDOSMULTIMERCADO
LIMITEMÍNIMODE

LIMITEMÁXIMODE

LIMITERESOLUÇÃO

APLICAÇÃODETERMINADO

APLICAÇÃODETERMINADO

CMN3.922/10

ZERO

5%

5%





5.3.4.1 Ͳ Estratégias de investimento, carregamento de posição e
desinvestimento formaçãodepreços

Aplicação em Renda Variável pode trazer rentabilidade negativa em alguns meses e
nessecaso,qualqueraplicaçãonessesegmentopeloIPECAN,serárespeitadoumprazode6
anosparaaplicaçãoemrendavariável,desdequeoDurationdofluxodecaixadoPlanode
Benefícios,maspodendoserinterrompido,casoavalorizaçãodosfundosdeRendaVariável
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emalgumdeterminadoano,mostreumaexcelenteoportunidadedeganhoantesdoprazo
determinado.

Caso não seja interrompida a aplicação, para proteger qualquer ganho anual, será
resgatada somente a rentabilidade do fundo de investimento, permanecendo o mesmo
capitalinicialaplicado.


5.3.4.2  Vedações, restrições, limites E concentração para
investimento.


Conformeoartigo14daResoluçãoCMN3.922/2010,oIPECANnãopoderápossuir
maisdoque25%dosseusrecursos,dopatrimôniolíquidodofundodeinvestimento.

ÉvedadoaplicaçãoemfundosdeinvestimentoqueprevejamTaxadePerformance.



5.3.4.3  Critérios específicos para credenciamento de instituições e
seleçãodeativosparaalocação


Oscritériosdecredenciamentoeseleçãodasinstituiçõesedosfundosdeinvestimento,
estão descritos nesta Política de Investimento e os modelos utilizados serão os
disponibilizados no endereço eletrônico da SPPS, até o fechamento desta Política de
Investimento.
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5.3.4.4  Estratégias e critérios para diversificação, análise de
classificaçãodoriscodecréditoedaqualidadedagestão


OIPECANadotarálimitesmínimosemáximosdeBenchmark,nointuitodemanteruma
diversificaçãodesuacarteira,nosdiversosíndicesdisponíveisparaaplicaçãodosRPPS.

A análise de risco de crédito das instituições e de seus investimentos, quando
necessário,seguirãoomínimoestabelecidopeloart.15,§2º,IdaResoluçãoCMN3.922/10.


5.3.4.5  Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais
riscosaseremsuportados


A volatilidade dos investimentos, será analisada mensalmente, através de pareceres
elaboradosporconsultoriadeinvestimento.Quantoaliquidez,oIPECANlevaráemcontao
DurationdofluxodecaixadoPlanodeBenefícios,contidanaReavaliaçãoAtuarial.
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5.3.5 FUNDOSDEINVESTIMENTOEMPARTICIPAÇÕES

SãofundosdeinvestimentodecondomíniofechadoedestinamͲseàaquisiçãodeações,
debêntures,bônusdesubscriçãodeaçõesououtrostítulosevaloresmobiliáriosconversíveis
oupermutáveisemações,permitidoaosRPPSaplicarematé5%conformeaResoluçãoCMN
nº3.922/10.
Art.8ºͲNosegmentoderendavariável,osrecursosemmoedacorrente
dosregimesprópriosdeprevidênciasocialsubordinamͲseaosseguintes
limites:
V  até 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimento em
participações,constituídossobaformadecondomíniofechado.


FUNDOSDEINVESTIMENTOEMPARTICIPAÇÕES
LIMITEMÍNIMODE

LIMITEMÁXIMODE

LIMITERESOLUÇÃO

APLICAÇÃODETERMINADO

APLICAÇÃODETERMINADO

CMN3.922/10

ZERO

ZERO

5%






5.3.5.1 Ͳ Estratégias de investimento, carregamento de posição e
desinvestimento formaçãodepreços

Aplicação em Renda Variável pode trazer rentabilidade negativa em alguns meses e
nessecaso,qualqueraplicaçãonessesegmentopeloIPECAN,serárespeitadoumprazode6
anosparaaplicaçãoemrendavariável,desdequeoDurationdofluxodecaixadoPlanode
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Benefícios,maspodendoserinterrompido,casoavalorizaçãodosfundosdeRendaVariável
emalgumdeterminadoano,mostreumaexcelenteoportunidadedeganhoantesdoprazo
determinado.

Caso não seja interrompida a aplicação, para proteger qualquer ganho anual, será
resgatada somente a rentabilidade do fundo de investimento, permanecendo o mesmo
capitalinicialaplicado.


5.3.5.2  Vedações, restrições, limites E concentração para
investimento.


Conformeoartigo14daResoluçãoCMN3.922/2010,oIPECANnãopoderápossuir
maisdoque25%dosseusrecursos,dopatrimôniolíquidodofundodeinvestimento.

ÉvedadoaplicaçãoemfundosdeinvestimentoqueprevejamTaxadePerformance.



5.3.5.3  Critérios específicos para credenciamento de instituições e
seleçãodeativosparaalocação


Oscritériosdecredenciamentoeseleçãodasinstituiçõesedosfundosdeinvestimento,
estão descritos nesta Política de Investimento e os modelos utilizados serão os
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disponibilizados no endereço eletrônico da SPPS, até o fechamento desta Política de
Investimento.



5.3.5.4  Estratégias e critérios para diversificação, análise de
classificaçãodoriscodecréditoedaqualidadedagestão


OIPECANadotarálimitesmínimosemáximosdeBenchmark,nointuitodemanteruma
diversificaçãodesuacarteira,nosdiversosíndicesdisponíveisparaaplicaçãodosRPPS.

A análise de risco de crédito das instituições e de seus investimentos, quando
necessário,seguirãoomínimoestabelecidopeloart.15,§2º,IdaResoluçãoCMN3.922/10.


5.3.5.5  Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais
riscosaseremsuportados


A volatilidade dos investimentos, será analisada mensalmente, através de pareceres
elaboradosporconsultoriadeinvestimento.Quantoaliquidez,oIPECANlevaráemcontao
DurationdofluxodecaixadoPlanodeBenefícios,contidanaReavaliaçãoAtuarial.
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5.3.6 FUNDOSDEINVESTIMENTOIMOBILIÁRIOS

Sãofundosdeinvestimento,cujacarteiraéumacomunhãoderecursoscaptadospor
meio do sistema de distribuição de valores mobiliários e destinados à aplicação em
empreendimentosimobiliários,permitidoaosRPPSaplicarematé5%conformeaResolução
CMNnº3.922/10.
Art.8ºͲNosegmentoderendavariável,osrecursosemmoedacorrente
dosregimesprópriosdeprevidênciasocialsubordinamͲseaosseguintes
limites:
VI  até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento
imobiliário,comcotasnegociadasembolsadevalores.


FUNDOSDEINVESTIMENTOIMOBILIÁRIOS
LIMITEMÍNIMODE

LIMITEMÁXIMODE

LIMITERESOLUÇÃO

APLICAÇÃODETERMINADO

APLICAÇÃODETERMINADO

CMN3.922/10

ZERO

ZERO

5%






5.3.6.1 Ͳ Estratégias de investimento, carregamento de posição e
desinvestimento formaçãodepreços

Aplicação em Renda Variável pode trazer rentabilidade negativa em alguns meses e
nessecaso,qualqueraplicaçãonessesegmentopeloIPECAN,serárespeitadoumprazode6
anosparaaplicaçãoemrendavariável,desdequeoDurationdofluxodecaixadoPlanode
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Benefícios,maspodendoserinterrompido,casoavalorizaçãodosfundosdeRendaVariável
emalgumdeterminadoano,mostreumaexcelenteoportunidadedeganhoantesdoprazo
determinado.

Caso não seja interrompida a aplicação, para proteger qualquer ganho anual, será
resgatada somente a rentabilidade do fundo de investimento, permanecendo o mesmo
capitalinicialaplicado.


5.3.6.2  Vedações, restrições, limites E concentração para
investimento.


Conformeoartigo14daResoluçãoCMN3.922/2010,oIPECANnãopoderápossuir
maisdoque25%dosseusrecursos,dopatrimôniolíquidodofundodeinvestimento.

ÉvedadoaplicaçãoemfundosdeinvestimentoqueprevejamTaxadePerformance.



5.3.6.3  Critérios específicos para credenciamento de instituições e
seleçãodeativosparaalocação


Oscritériosdecredenciamentoeseleçãodasinstituiçõesedosfundosdeinvestimento,
estão descritos nesta Política de Investimento e os modelos utilizados serão os
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disponibilizados no endereço eletrônico da SPPS, até o fechamento desta Política de
Investimento.



5.3.6.4  Estratégias e critérios para diversificação, análise de
classificaçãodoriscodecréditoedaqualidadedagestão


OIPECANadotarálimitesmínimosemáximosdeBenchmark,nointuitodemanteruma
diversificaçãodesuacarteira,nosdiversosíndicesdisponíveisparaaplicaçãodosRPPS.

A análise de risco de crédito das instituições e de seus investimentos, quando
necessário,seguirãoomínimoestabelecidopeloart.15,§2º,IdaResoluçãoCMN3.922/10.


5.3.6.5  Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais
riscosaseremsuportados


A volatilidade dos investimentos, será analisada mensalmente, através de pareceres
elaboradosporconsultoriadeinvestimento.Quantoaliquidez,oIPECANlevaráemcontao
DurationdofluxodecaixadoPlanodeBenefícios,contidanaReavaliaçãoAtuarial.
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7,I,b
7,II
7,III,a
7,III,b
7,IV,a
7,IV,b
7,V,a
7,V,b
7,VI
7,VII,a
7,VII,b

FUNDOS100%EMTÍTULOSPÚBLICOS

OPERAÇÕESCOMPROMISSADASCOMT.P.

FUNDOSREFERENCIADOEMRENDAFIXA

FUNDOSREFERENCIADOEMSUBÍNDICESR.F.

FUNDOSDERENDAFIXA

FUNDOSDEÍNDICESDERENDAFIXA

POUPANÇA

LIG LETRASIMOBILIÁRIASGARANTIDAS

FUNDOSEMDIREITOCREDITÓRIOͲABERTO

FUNDOSEMDIREITOCREDITÓRIOͲFECHADO

FUNDOSDERENDAFIXADECRÉDITOPRIVADO

SUBͲTOTALRENDAFIXA

7,I,a

TÍTULOSPÚBLICOS

TIPODEATIVO

DISPOSITIVO
DA
RESOLUÇÃO
CMN



19,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

1.500.678,63
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

30%
30%
20%
20%
15%
5%
5%



0,0%

Ͳ

80%




0,0%

Ͳ

80%

100%

0,0%

Ͳ

15%

7.840.972,77

80,9%

6.340.294,14

100%

0,0%

Ͳ

POSIÇÃO
POSIÇÃOATUALDA
ATUALDA
CARTEIRA(R$)
CARTEIRA
Em30/11/2016
(%)

100%

LIMITEDA
RESOLUÇÃO
CMN

5.4ͲRESUMODASESTRATÉGICASDEALOCAÇÃO RENDAFIXA

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%



0%

0%

0%

0%

5%

30%

30%

50%

50%

0%
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100%

30%

LIMITEINFERIOR  LIMITESUPERIOR
DEAPLICAÇÃO(%) DEAPLICAÇÃO(%)








SOMATÓRIOEMRENDAVARIÁVEL

NORMA

DISPOSITIVO
DA
RESOLUÇÃO
CMN
8,
PARÁGRAFO
ÚNICO



0%

Ͳ
30%




POSIÇÃO
ATUALDA
CARTEIRA
(%)
POSIÇÃOATUALDA
CARTEIRA(R$)EM
30/11/2016

LIMITEDA
RESOLUÇÃO
CMN

100%

0%

0,0%

Ͳ

5%

7.840.972,77

8,VI

FUNDOSIMOBILIÁRIOS

0,0%

Ͳ

5%



8,V

FUNDOSEMPARTICIPAÇÕES

0,0%

Ͳ

5%

TOTALEMRENDAFIXAERENDAVARIÁVEL

8,IV

FUNDOSMULTIMERCADOͲAberto

0,0%

Ͳ

15%

Ͳ

8,III

FUNDOSDEAÇÕES

0,0%

Ͳ

20%



8,II

FUNDOSDEÍNDICESREFERENCIADOSEMAÇÕES

0,0%

Ͳ

POSIÇÃO
POSIÇÃOATUALDA
ATUALDA
CARTEIRA(R$)
CARTEIRA
Em30/11/2016
(%)

30%

LIMITEDA
RESOLUÇÃO
CMN

SUBͲTOTALRENDAVARIÁVEL

8,I

FUNDOSREFERENCIADOSEMAÇÕES

TIPODEATIVO

DISPOSITIVO
DA
RESOLUÇÃO
CMN





0%

0%

5%

5%

5%

5%

0%

20%
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LIMITEINFERIOR  LIMITESUPERIOR
DEAPLICAÇÃO(%) DEAPLICAÇÃO(%)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

LIMITEINFERIOR  LIMITESUPERIOR
DEAPLICAÇÃO(%) DEAPLICAÇÃO(%)

5.5ͲRESUMODASESTRATÉGICASDEALOCAÇÃO RENDAVARIÁVEL






5.6 LIMITEDEALOCAÇÃOPORBENCHMARK
Analisando o comportamento dos últimos 10 anos de alguns Benchmarks, todos
superaramaMetaAtuarial(198,28%)domesmoperíodo,excluindooíndiceCDIeoIbovespa.

Apesardeserrecomendáveladiversificaçãodacarteiraemmomentosdeincertezas,
riscoserecuperaçãoeconômica,oIPECANtemaobrigaçãodecumpriraMetaAtuarial,sob
penalidadedeelevaroDéficitAtuarial.

ParaconciliarosriscosdeoscilaçãoxanecessidadedaMetaAtuarial,em2017,amaior
partedasaplicaçõesemsubíndicesdaANBIMA,deveráseralocadanosubíndiceIMA B5.
Analisandoográficoabaixo,praticamenteoIMA B5rentabilizouamesmacoisaque
osubíndiceIMA B,massemofereceroscilaçõescomoem2013.





114






NointuitodeamenizaraspossíveisoscilaçõesdacarteiradoIPECAN,aalocaçãodos
recursosfinanceirosdeveráseguirolimitepropostoparacadabenchmark.

RESUMODAALOCAÇÃODACARTEIRAPORBENCHMARK*



LIMITE
MÍNIMO

ÍNDICEBENCHMARK



LIMITE
MÁXIMO

RENDAFIXA


DI

5,0%

30,0%

IRF M1

0,0%

50,0%

IRFͲM

0,0%

80,0%

IRF M1+

0,0%

50,0%



IMA B5

5,0%

50,0%



IMAͲB

0,0%

40,0%



IMA B5+

0,0%

10,0%



IMAͲGERAL

0,0%

30,0%



IDKA2,IDKA3

0,0%

50,0%



IDKA20

0,0%

2,0%













RENDAVARIÁVEL



MULTIMERCADO

0%

5%

IBOVESPA

0%

20%

IBrͲX

0%

20%

TOTAL

10,0%

Ͳ
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6 CLASSIFICAÇÃODEPERFILDEINVESTIDOR

Adefiniçãodoperfildeinvestidor,atravésdametodologiadeescalade1a10,tem
comoobjetivoauxiliarosgestoresaelaboraremumacarteiradeinvestimento,quebusque
atenderseusobjetivos(MetaAtuarial),suaaversãoariscoeseuhorizontedeaplicação.

AClassificaçãodePerfildeInvestidor,segueaseguinteescaladeclassificação:

CLASSIFICAÇÃODEPERFILDEINVESTIDOR
1

EXTREMAMENTECONSERVADOR

2

CONSERVADOR

3

CONSERVADORcomtendênciaaserMODERADA

4

MODERADOcomtendênciaaserCONSERVADORA

5

MODERADO

6

MODERADOcomtendênciaaserARROJADA

7

ARROJADOcomtendênciaaserCONSERVADORA

8

ARROJADOcomtendênciaaserMODERADA

9

ARROJADO

10

EXTREMAMENTEARROJADO



Alguns investidores tendem a manter a carteira de investimento em índices
conservadores,comozonadeconforto,porém,nãoexisteoutraformadecumpriraMeta
Atuarial, se não elevarmos o RISCO DE MERCADO da carteira. Portanto, a metodologia
descritaacima,buscaelaborarumacarteiraqueapresenteamelhorrelaçãoderiscoxretorno
ou,OscilaçãodeMercadoxMetaAtuarial.
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AdefiniçãodoperfildeinvestidordoIPECAN,levaemconsideraçãoaperspectiva
macroeconômicaedosinvestimentoseaaversãoariscodoinvestidor.

DentrodametodologiadeClassificaçãodePerfildeInvestidor,oIPECANadotará
umacarteiracomPERFIL5ͲMODERADO.

OBJETIVO DA CARTEIRA Ͳ Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a
segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de
RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas
positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que
apresentamganhosmaioresemperíodosmaislongos.


COMPORTAMENTO DA CARTEIRA (VOLATILIDADE) Ͳ A carteira com perfil 5 Ͳ
MODERADO,buscainvestimentosqueapresentamrentabilidadesmensaispositivase
investimentosquepodemoferecerganhosmaisvultuososnomédioelongoprazo.
Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial,
principalmenteemperíodosdeinflaçãoemalta.
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7 ADERÊNCIADASMETASAOPERFILDACARTEIRADORPPSEDAS
OBRIGAÇÕESDOPLANO
7.1 ADERÊNCIADASMETASAOPERFILDACARTEIRA
Noanode2016,oIPECANadotoudentrodaescalade1a10,oPERFIL4ͲMODERADO
COM TENDÊNCIA CONSERVADORA conseguindo até 30/11/2016, uma rentabilidade de
18,73%,contraumaMetaAtuarialdomesmoperíodo,em11,75%,alcançandoesuperando
seuobjetivo.

OIPECANelevaráseuperfildeinvestidor,passandoaterumPERFIL5ͲMODERADO,
nointuitodeaumentaraprobabilidadedecumprimentodaMetaAtuarial.

Comumaprojeçãodeinflaçãomenorparaoanoseguinte,atendênciaéquetenhamos
uma Meta Atuarial mais fácil a ser cumprida, como o perfil de investidor do IPECAN é
consideradoumperfilmoderado,aumentaremosumpoucoaexposiçãodacarteiraaosriscos
demercado,objetivandocumpriraMetaAtuarial.

Portanto,operfildeinvestidoradotadopelaPolíticadeInvestimentoséaderenteas
suasmetas.
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7.2 ADERÊNCIADASOBRIGAÇÕESPREVIDENCIÁRIASDOPLANO
OprimeiroobjetivofinanceirodeumPlanodePrevidênciaépagarbenefíciosaosseus
Segurados(ouparticipantes).Poressemotivo,nãopodemosbloquearoresgatedosrecursos,
devidoumplanejamentofinanceiromalfeito.Paraverificarmosseosinvestimentosofertados
mercado financeiro, não irão comprometer as obrigações previdenciárias a longo prazo,
recomendamosnomínimo,aelaboraçãoeanálisedaDurationdofluxodecaixadoPlanode
BenefíciosoudoFluxoAtuarialdoRPPS,contidanasReavaliaçõesAtuariais,paraverificação
dacompatibilidadedecaixa.


SegundooestudodeDurationdofluxodecaixadoPlanodeBenefíciosdoIPECAN,
contidanaReavaliaçãoAtuarial/2016,oIPECANnãoapresentariscodeliquidez,atéoanode
2024. Portanto, investimentos que possuem data de vencimento ou carência acima do
referidoano,deverãoviracompanhadasdeestudoseanálises,comooestudodeALM Asset
Liability Management, para verificação da compatibilidade do prazo de resgate do
investimentoeasobrigaçõesprevidenciáriasdoIPECAN.

SegundooRELATÓRIOMENSALDEINVESTIMENTOͲ11/2016,adistribuiçãodaatual
carteiradoRPPSporhorizontetemporalédaseguinteforma:
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DISTRIBUIÇÃODAATUALCARTEIRADORPPSPORHORIZONTETEMPORAL
ORDEM

(atéxanos)

%DISTRIBUIÇÃO
PORPRAZO

1

0

100%

PRAZO

TOTAL

100%



Portanto,ohorizontetemporaldacarteiradeinvestimentoéaderenteasobrigações
previdenciáriasdoplano.
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8 CONSIDERAÇÕESFINAIS
ApresentePolíticadeInvestimentosdeveráserrevistaanualmenteacontardadatade
sua aprovação pelo Comitê de Investimento, Conselho Deliberativo e Conselho de
Fiscalização,sendoqueoprazodevigênciacompreenderáoperíodode01dejaneirode2017
a31dedezembrode2017.

As aplicações que não estiverem claramente definidas neste documento, e que
estiveremdeacordocomasdiretrizesdeinvestimentoeemconformidadecomalegislação
aplicávelemvigor,deverãoserlevadasaoComitêdeInvestimentoseConselhoDeliberativo
doIPECANparaavaliaçãoeautorização.

AsaplicaçõesrealizadaspeloIPECANpassarãoporumprocessodeanálise,paraoqual
serão utilizados alguns instrumentos de análise de risco, além do histórico de quotas e
rentabilidadedefundosdeinvestimento,informaçõesdemercadoonͲline,pesquisaemsites
institucionais e outras. Além de estudar o regulamento e o prospecto dos fundos de
investimento,seráfeitaumaanálisedogestor/emissoredataxadeadministraçãocobrada.
Estes investimentos serão constantemente avaliados através de acompanhamento de
desempenhoedaanálisedacomposiçãodacarteiradosfundos.Asavaliaçõesserãofeitas
para orientar as definições de estratégias e as tomadas de decisão, de forma a otimizar o
retornodacarteira,cumprirametaatuarialeminimizarriscos.

OresponsávelpelagestãodosrecursosdoIPECANdeveráserpessoafísica,vinculada
aoEnteFederativoeaunidadegestoradoRegimePrópriocomoservidordecargoefetivoou
delivrenomeaçãoeexoneração.Deveráaindatersidoaprovadoemexamedecertificação
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