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ANÁLISE E APROVAÇÃO DA POLITICA DE
INVESTIMENTO 2021
Ata de Reunião Extraordinária, realizada aos 10(dez) dias do mês de
dezembro do ano de 2020, ás 08h30min horas na sede do Instituto de
Previdência, convocada através de Edital pela Superintendente do
IPECAN. Participaram da reunião os servidores do IPECAN,
membros do Comitê de Investimento, Conselho Deliberativo,
Conselho Fiscal. A apresentação realizada de forma virtual pelo
aplicativo google.meet foi feita pela economista Eva Maria,
representante da Atuarial Consultoria. Os conselheiros participaram de
forma presencial e virtual considerando as regras de distanciamento
decorrentes da COVID-19.A apresentação teve inicio com a
apresentação da equipe de assessoria de investimentos da atuarial
consultoria. Na sequencia a Senhora Eva relatou o objetivo,
necessidade e importância da elaboração da PAI (Politica Anual de
Investimentos) para o RPPS. A elaboração da PAI ocorre de forma
anual e tem o objetivo de regulamentar as diretrizes que nortearam os
investimentos do RPPS para o ano de 2021. 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. Informou que ao Conselho Deliberativo e Fiscal caberá a
análise e aprovação da Política de Investimentos do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Campo Novo de
Rondônia – RO. A elaboração da PAI segue algumas normas
regulamentais, sendo a Resolução da CMN 3922/2010, Resolução da
CMN 4.604/2017, Art. 1º, § 1º, atualizada pela resolução 4.695/2018,
seguindo os princípios de segurança, rentabilidade, solvência,
liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e
transparência. A minuta apresentada relata da pag. 7 a 13 os objetivos
da gestão do RPPS, bem como a definição da Meta Atuarial e os
Parâmetros de Rentabilidade. Da pagina 14 a 43 está relatado a forma
de Gestão dos recursos do IPECAN, inclusive sobre a obrigatoriedade
do Credenciamento das instituições financeiras e dos fundos de
investimentos. Da página 44 a 54 está sendo relatado a análise
macroeconômica, financeira, politica e os instrumentos de gestão com
uma visão no contexto interno e externo da economia. Após esta
análise a PAI demonstra da pagina 56 até a pagina 189 as estratégias
de alocações dos recursos para o ano de 2021, sendo os de Renda
Fixa; de Renda Variável e Investimentos no Exterior apresentando os
resumos destas estratégias e o Benchmark. Seguindo, temos na pagina
191 e 192 o perfil do IPECAN que é feito em razão dos investimentos
realizados por esta autarquia. Esta minuta é conclusa com as metas
traçadas de acordo com o perfil das carteiras deste RPPS e apresenta
as obrigações do Plano para 2021. Assim, após feita a apresentação
compreendemos que todos os relatos e explanações serão para
aplicação no ano de 2021 e visa a distribuição dos recursos nas
modalidades de aplicações existentes no mercado financeiro com
vistas a otimizar o retorno desses investimentos e assegurar a
sustentabilidade do plano de benefícios do RPPS. A elaboração desta
PAI traz como base as informações do RPPS e em seu contexto
principal, os limites de alocação em ativos de renda fixa e renda
variável, em consonância com a legislação vigente. Além dos limites e
vedações específicas a politica tem como estratégia a orientar aos
gestores 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 2021



a 31 de dezembro de 2021. Foi enfatizado que, a elaboração desta
politica busca definir alocações em produtos e ativos para obter
resultados compatíveis a cumprir a Meta Atuarial, considerando o
cenário econômico e financeiro esperados para o ano de 2021. Em
2020, foram utilizadas as estratégias aprovadas na PAI/2020 que
sofreu uma alteração para ter adequação ao mercado financeiro devido
a crise enfrentada em 2020. Na politica estava definido que a Meta
Atuarial seria de 7,18% no entanto até 31/10/2020 o alcançado foi
2,71%. Assim, diante do atual cenário econômico em que o PIB
apresenta -4,55% negativos, a Carteira ainda está com ganhos
consideráveis em relação ao atual cenário econômico. Para 2021, a
expectativa é que o PIB feche em + 3,31%. 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 da
Avaliação atuarial, conforme Instrução Normativa SPREV Nº02/2018.
Para o ano de 2021, será usada como parâmetro o constante no anexo I
da Portaria ME nº 12.223 de 14 de maio de 2020 que dimensionou em
uma escala de 4,07% a 5,47%. Após análise do estudo atuarial e
entendimento foi verificado que o tempo para utilização dos ativos
deste RPPS está entre 20,5 a 22,5 anos. Desta forma de acordo com a
Portaria MF nº 464/2018, instrução Normativa SPREV nº 02/2018 e
as Portaria MF nº 12.223/2020, a Taxa real de juros (Meta Atuarial)
será de 5,44% a.a. acrescidos de IPCA. Com isso, os recursos
financeiros administrados pelo IPECAN deverão ser aplicados de
forma a buscar este retorno. A escolha do IPCA foi adotada por ser o
Índice que mede a inflação do país adotada pelo Governo Federal. A
composição da Carteira do IPECAN buscará rentabilidades utilizando
como instrumento de referencia (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.) e para os fundos de Renda variável,
o IBOVESPA, IBr-X, e IBrX-50 entre outros. Na pag.12 da PAI, está
demonstrada a projeção esperada para 2021, de acordo com o cenário
econômico. A taxa SELIC 2020, conforme divulgado pelo Boletim
FOCUS–Banco central de 20/11/2020 está em 2,00% para 2020 com
previsão de 3,00% para 2021.De acordo com o Inc. I, § 1º, Art.15 da
resolução CMN nº 4607, a atividade de Gestão da aplicação dos ativos
administrados pelo IPECAN será realizada por gestão própria. Assim,
podemos entender que o IPECAN irá realizar a execução da Politica
de Investimentos de sua carteira, decidindo sobre as alocações dos
recursos, respeitando e cumprindo os parâmetros da legislação. Para
administrar tais recursos, o IPECAN contará com o representante da
Unidade Gestora (superintendente), o Gestor de Investimentos, o
Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimento.
Além disso, para auxiliar na Gestão dos Recursos será mantido ou
feita nova contratação de empresa qualificada, credenciada na CVM
(Comissão de Valores Mobiliários) para dar suporte a gestão dos
Investimentos do IPECAN. As despesas previdenciárias para o
exercício 2021 estão orçadas em R$ 2.127.551,00 (dois milhões, cento
e vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais), sendo
R$1.677.551,00 (um milhão, seiscentos e setenta e sete mil,
quinhentos e cinquenta e um reais) a serem gastos com despesas
previdenciárias (aposentadorias e pensões) e R$ 450.000,00
(quatrocentos e cinquenta mil) com despesas administrativas. A estes
valores são agregados uma margem de segurança de 10% o que
determina que a Provisão de Caixa para 2021 seja de R$ 2.340.306,10
(dois milhões, trezentos e quarenta mil, trezentos e seis reais e dez
centavos). Estes valores separados no segmento de Provisão de Caixa
– Curto Prazo ficarão aplicados na agência do Banco do Brasil 8291-
0, Conta 9212-6 e conta 10125-7 ambas com investimentos e resgates
automáticos. Os demais recursos do RPPS que serão utilizados a
médio e longo prazo que equivalem a mais de 90% do total de ativos
seguem com investimentos em fundos do Banco do Brasil e da caixa
Econômica. O IPECAN é um instituto deficitário, no entanto se
encontra em Situação Financeira confortável para um período de curto
e médio prazo. Analisando as Receitas e Despesas do exercício,
descritas no DRAA/2020 a projeção de Receitas para 2020 foi



estimada em R$ 8.753.899,18 e as despesas foram estimadas em R$
1.673.361,32, o que resulta em um superávit financeiro para este
exercício ajudando a minimizar risco de liquidez no curto e médio
prazo. Para realizar os investimentos no decorrer de 2021, serão
observadas as estratégias de alocações descritas na pagina 188 da
Politica. A fim de amenizar as possíveis oscilações da Carteira do
IPECAN, a alocação dos recursos financeiros deverá seguir os limites
propostos para cada benchmark. Seguindo a Resolução CMN
3.922/2010 atualizada pela Resolução 4.695/2018, os regimes
Próprios podem realizar seus investimentos em Renda Fixa; Renda
Variável e Investimentos Estruturados e em Investimentos no Exterior.
O IPECAN possui tendência em adotar um perfil de investidor
classificado como Moderado com tendência a Arrojado que busca
obter ganhos acima da inflação. Com esta visão, em 2021 poderá ser
reduzido os investimentos em IRFM e passar a readequar a carteira
para fundos multimercado e fundo de ações. Atualmente a carteira
possui do IPECAN possui grande concentração de ativos moderados,
que, podem, com moderação passarem a ser investidos em ativos mais
arrojados. Com esta adequação de perfil a carteira possui um
comportamento que busca investimentos que rentabilizam acima da
inflação, no entanto eles podem apresentar rentabilidades negativas
por períodos de curto prazo. A Politica de Investimentos do IPECAN
dispõe de todas as normativas para credenciamento e alocações de
ativos e cabe aos gestores do RPPS dar cumprimento, devendo as
aplicações estarem claramente definidas. Todas as aplicações
realizadas pelo IPECAN devem passar por criteriosa análise para
minimizar os riscos. Estas avaliações serão feitas pela empresa de
Assessoria Financeira com o intuito de orientar as definições e
estratégias e auxiliar na tomada de decisão de forma a otimizar o
retorno da carteira com o intuito de cumprir a meta estabelecida e
minimizar os riscos. A Gestão dos Recursos do RPPS será feita por
pessoa física, servidor efetivo vinculado ao Ente Federativo ou a
Unidade gestora com Certificação Profissional. Após pleno
entendimento e ciência de que a Politica hoje aprovada poderá ser
alterada/modificada, conforme previsto no artigo 4º, § 1º da Resolução
CMN 3.922/2010 em virtude de alterações na legislação que rege a
aplicação de recursos de RPPS bem como em decorrência de
mudanças significativas no cenário econômico. Estas alterações serão
discutidas com os conselhos deste RPPS e com o comitê de
investimento. Assim, após apreciação os membros do Conselho
Deliberativo e Fiscal deste RPPS aprovaram na integra a Politica
Anual de Investimentos para o ano de 2021 (PAI 2021), que será
publicada, em até 30(trinta) dias no Portal da Transparência, na página
do IPECAN com acesso http://camponovo.ro.gov.br/ipecan/ sendo
disponibilizada também na sede do IPECAN, para que todos os
interessados possam ter acesso. Nada mais a ser tratado, ás 16:30
horas a reunião foi encerrada. As presente ata lavrada em folhas soltas
segue assinada por mim, Danilo Santos da Costa, Secretario do
Comitê, pela Superintendente do IPECAN e Presidente do Comitê de
Investimento Izolda Madella, pela Presidente do Conselho
Deliberativo Ivonete Aparecida da Cruz, pelo Gestor de Investimentos
Gilmario Silva Góes. Os demais presentes e membros de Conselhos
assinam em lista anexa. Danilo Santos da Costa-Secretario do Comitê
de Investimento, Izolda Madella-Presidente do Comitê, Gilmario Silva
de Goes -Gestor de Investimento, Ivonete Aparecida da Cruz-
Presidente do Conselho Deliberativo.,
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