
09/05/2019 Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

www.diariomunicipal.com.br/arom/materia/D3F3DDBD/03AOLTBLRFy1r2_1rO24LEogfGWSpKYm4-vtsWXrlAXFdVosopMM3v7jRZEWWOSQew… 1/1

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE

RONDÔNIA 

IZOLDA MADELLA DANILO SANTOS DA COSTA GILMÁRIO S. DE GOES

Presidente Membro Membro

CGRPPS -2059 CPA-10 CPA-10

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 

COMITÊ DE INVESTIMENTO ATA 005-2019

 
Ata da Quinta Reunião do Comitê de Investimento, realizada de forma
extraordinária aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril do ano de
2019, ás 15(dez) horas, na sede do Ipecan, conforme informado na
reunião anterior e via e-mail. A reunião foi conduzida pela Senhora
Izolda Madella, que, informou que os relatórios foram enviados no e-
mail, aos membros do conselho no dia 18 de abril de 2019, sendo o
relatório referente a março/19 e também o primeiro relatório
trimestral, ambos elaborados pela empresa Atuarial Consultoria
Financeira, na pessoa do Atuário Igor França, especialista em
investimentos que presta serviço a esta Autarquia. Estas análises são
feitas nas carteiras e aplicações deste RPPS, com o objetivo de atender
a resolução CMN 3.922/2010 alterada pela Resolução CMN
4.604/2017, bem como o Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS
519/2011 que exige a elaboração dos Relatórios Mensais, trimestrais,
semestrais e Anual para acompanhamento do desempenho das
aplicações financeiras deste RPPS. Nosso objetivo, bem como da
empresa de Consultoria é de analisar o desempenho e os riscos das
aplicações financeiras, evidenciando a análise comportamental dos
investimentos. Iniciada a analise do relatório verificamos que as
aplicações se mantiveram nas mesmas instituições financeiras sendo
elas Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O total de recursos
disponíveis em 30/03/2019 eram de R$ 15.687.594,65. Deste
montante 97,4 % dos recursos estão aplicados em Renda Fixa
disponível para resgate e 2,6 % em Renda Variável que são recursos
imobilizados. Destes valores 78,9% dos recursos estão no aplicados
no Banco do Brasil e 21,1% dos recursos estão aplicados na Caixa
Econômica Federal. Prosseguindo com a analise verificamos que a
rentabilidade acumulada das Carteiras do IPECAN atingiram 2,33%
a.a enquanto a Meta Atuarial do mesmos período foi de 2,99 % a.a. ou
seja, a Meta Atuarial deste período não foi atingida. No mês de março
as Carteiras do IPECAN rentabilizaram R$ 89.582,86 enquanto a meta
projetada era de R$ 190.050,32. Diante deste cenário, verificamos que
o Instituto está distante de atingir a Meta Atuarial. Considerando este
fator é que foram seguidas as orientações lavradas na Ata 004/2019
para chegar o mais próximo possível do estabelecido na PAI sendo
IPCA + 6%a.a. Os aportes recebidos neste período serão mantidos no
BB Fluxo , valores a serem utilizados para pagamento de beneficios.
Para a realização da tomada de decisões constantes desta ata, foram
levadas em consideração o relatórios referente ao mês de Março,
relatório referente ao Primeiro Trimestre, decisão tomada no dia
17/04/2019( Ata 004/19) e demais orientações encaminhados pela
Atuarial. Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada as 17:00
horas com a leitura da presente ata, que, após lida e estando em
conformidade, segue assinada pelos presentes.
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