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ATA 017-2019
Ata de Reunião Extraordinária, realizada aos 04(quatro) dias do mês
de dezembro do ano de 2019, ás 08:30 horas na sede da Câmara
Municipal, convocada através de Edital pela Superintendente do
IPECAN. Estavam presentes os servidores do IPECAN, membros do
Comitê de Investimento, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, e a
Senhora Eva Moraes, economista que representa a empresa de
Consultoria Financeira Atuarial. Os trabalhos abertos pela Senhora
Izolda Madella, superintendente do IPECAN e Presidente do Comitê
de Investimentos, que cumprimentou aos presentes e passou a pauta
Constante do edital de convocação sendo: Analise e Aprovação da
PAI - 2020. A Senhora Izolda, explicou que, conforme conhecimento
dos Conselheiros a elaboração da PAI - Politica Anual de
Investimentos que é um documento elaborado anualmente tem o
objetivo de regulamentar as diretrizes que nortearam os investimentos
do RPPS para o ano de 2020. Estas diretrizes tem como foco principal
o cumprimento da Meta Atuarial que será estabelecida. Disse que o
Comitê de investimento Juntamente com a empresa de Assessoria
Financeira elaboraram a minuta da politica que será apresentada.Disse
que ao Conselho Deliberativocaberá a analisa e aprovação da Política
de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Campo Novo de Rondônia – RO. A presidente do
Comitê solicitou que a Senhora Eva Moraes, economista presente que
passasse a fazer o relato do estudo realizado para a PAI - Politica
Anual de Investimentos 2020. Com a palavra passou a relatar que a
elaboração segue as normas regulamentais, neste caso a Resolução da
CMN 3922/2010, atualizada pela resolução 4.695/2018. Relatou que a
proposta para distribuição dos recursos, nas modalidades de
aplicações existentes no mercado financeiro, visa otimizar o retorno
desses investimentos e assegurar a sustentabilidade do plano de
benefícios do RPPS. APAI–Politica Anual de Investimentos,deve
observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez,
motivação, adequação á natureza de suas obrigações e acima de tudo
ter transparência. Informou que o estudo é realizado com base nas
informações do RPPS. A política de Investimentos traz, em seu
contexto principal, os limites de alocação em ativos de renda fixa e
renda variável, em consonância com a legislação vigente. Além destes
limites, vedações específicas visam dotar os gestores de orientações
quanto à alocação dos recursos financeiros em produtos e ativos
adequados ao perfil e às necessidades atuariais do IPECAN. A
vigência da política compreende o período entre 1º de janeiro de 2020
a 31 de dezembro de 2020. Foi enfatizado que, a elaboração desta
politica busca definir alocações em produtos e ativos para obter
resultados compatíveis àcumprir a Meta Atuarial,considerando o
cenário econômico e financeiro esperados para o ano de 2020.
Conforme estabelece a Portaria MF nº 464/2018, ás Provisões
Matemáticas Previdenciárias precisam ser capitalizadas no mercado
financeiro, no intuito de ser mantido o poder de compra. Conforme
exigência da portaria 464/2018 a taxa real de juros- Meta Atuarial
deve ser definida através de cálculos de Duração do Passivo
Previdenciário, denominada Estrutura a termo de Taxa de Juros
Média, que é calculada sobre o Fluxo Atuarial. Os parâmetros podem
variar de 4,61% a 5,89%, conforme define a Portaria ME nº 17 de 20
de maio de 2019. Ao analisar o Passivo do IPECAN e em
conformidade com os dados apresentados, de acordo com a Portaria
MF nº 464/20418 e Instrução Normativa SPREV nº 02/2018 e Portaria
ME nº 17/2018, a taxa real de Juros (Meta Atuarial) será de5,87% a.a.
acrescido do IPCA.A composição da Carteira do IPECAN buscará
rentabilidades utilizando como instrumento de referencia o
benchmark, indicadores para fundos de Renda Fixa como CDI e os



índices IMA (IMA–GERAL, IRF-M, IMA-B, IMA-B 5, IDKA e etc.)
epara os fundos de Rendavariável, o IBOVESPA, IBrX,IBrX-50 entre
outros. A previsão das despesas Previdenciárias para o exercício de
2020 está previsto em R$1.253.000,00(Hum milhão, duzentos e
cinquenta e três mil reais) com uma margem de Segurança de R$
162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais) e as despesas
administrativas estão previstas emR$ 376.000,00(Trezentos e setenta e
seis mil reais). Conforme verificado o IPECAN, é um instituto
deficitário, no entanto se encontra em situação Financeira Confortável
para um período de médio e curto prazo. Conforme consta no
DRAA/2019 as receitas e despesas do exercício possui um equilíbrio
financeiro, pois, a estimativa de arrecadação era de R$ 3.174.056,14
(três milhões cento e setenta e quatro mil cinquenta e seis reais e
quatorze centavos), enquanto o total das despesas estimadas é de R$
926.054,04 (novecentos e vinte e seis mil cinquenta e quatro reais e
quatro centavos), resultando um Superávit Financeiro. (pag. 49).
Assim, conforme descrito na Minuta, é objetivo deste RPPS perseguir
a Meta Atuarial seguindo as normas do CMN. Após apreciação da
minuta apresentada e entendimento que o objetivo do IPECAN é
realizar investimentos sem grandes riscos, preferencialmente em
carteiras que busquem atender a Meta Atuarial e considerando o perfil
atual em que o IPECAN se apresenta estando emModeradocom
tendência aArrojado.Depois de conclusa a apresentação, os presentes
tiraram as dúvidas para melhor entendimento. Foi esclarecido que a
politica pode sofrer modificações em virtude das alterações na
legislação que rege a aplicação de recursos para os RPPS, bem como
decorrente de mudanças significativas no cenário econômico. Estas
alterações serão discutidas com os conselhos deste RPPS e com o
comitê de investimento. A integra da PAI 2020, será publicada, em até
30 (trinta) dias no Portal da Transparência, na página do IPECAN com
acessohttps://camponovo.ro.gov.brsendo disponibilizada também na
sede do IPECAN, para que todos os interessados possam ter acesso.
Nada mais a ser tratado a Politica apresentada para o ano de 2020,
pelo Comitê de Investimento foi aprovada, sem objeção pelo Conselho
Deliberativo com o aval de todos os presentes. A presente ata lavrada
em folhas soltas segue assinada por mim, Danilo Santos da Costa–
Secretario do Comitê de Investimento, pela Superintendente do
IPECAN Izolda Madella que assume a Presidência do Comitê de
Investimento, pela Presidente do Conselho Deliberativo Sra. Ivonete
Aparecida da Cruz, pelo Gestor de Investimentos Gilmario Silva
Góes. Os demais presentes e membros de Conselhos, assinam em lista
anexa.
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