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1 INTRODUÇÃO 

Atendpndo à Resolução do Conselho Mon(•tilno Nacronal CMN n!l 3.922, dt• :?5 de novembro de 2010, 
<~lter .tda pei<J Resoluçlio CMN n• 4.392, de 19 de dezembro de 2014 e pela Resolução CMN n• 4.604, de 19 de 
outullro d€> 2017, doravantc denommada >rmpl ·~mente "Re~oluç;w CMN n 3 922/ 010, o Comtt( de 

v 1lOS e a Diretona Executrva d INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NOVA 
CANTU dpft'Senta !>Uct Potrt rca dt3 lnvc~tim ·n o .;, • o > rcrcro d 21 •1 t ~ prov .. da r r seu '' " ·UI ·r o' 
con •t '1tt). 

A elcJilor<~çiío da Polrllct~ de lnvesllrnento'> represente~ uma forrn<11idr1de lt•gal que fundamt•nta e norteri.l todos 

os processos de tomada de decrsões relativo aos investimentos do Regrmes Prôprros de Prevrdêncra Soctal -
RPPS, cmpreg,ldrl como rnstrumento·nece~s,ÍIIO ptlr.l gar.mtrr a consistencra da gestao dos recur!.os em busc..J 
do equilíbrio econômrco-financeiro 

(l~ fundamento~ paro <I elilbOJciÇâO del pre!>P11lP PohtiCêl de lnvestllrh'lltOS CSl<JO Lt'lltrcldOS em Cr'ltériO'i li'Cil!CO~ 
de gr.1nde relevãncta. Ressaltd se que o pnncrpdl a ser observado, parei que s • trabalhe com pc~rarnetros 
sohdos, é r~quc-le referente ;r ,máli~e do fluxo dP carxa <Huarral da entrdade, ou SPJ , o equrlibno entr~ cJtrvo p 

passivo, levando-se em consideração as reservas técnicas atuarrars (éltivos) e c1s reservas millemát cas (p<lssivo) 
prOJetad.Js pelo cálculo atuarial. 
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2 OBJETIVO 

A Política de lnvesttmentos INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU t n 
como ObJellvo estabelecer c1 jírur~ze> 'P 1 ' • rc 111 1 "' 11)' d! 1 os 
segurado~ e br>nefic1á11os do regime, v1san<1o c!ling1r 1 metcl atu.ll'l;'ll deflmdn p.Ha gilranur a rn;ulUlf'nÇ<~c• do 

seu cquilrbno econôm.co-financelro e atuanc1l, tendo semp1 e presentes o~ prutcrpios da boa govC'rnança, da 

segurilPÇa, rr->ntabilid<lde, solvênc a, líqu dez, motivilção, adrqu,.ção il natureza de suas obrigc:çoes e 

transparl'>nCia 

A Poltt ca de Investimentos tem c11nda, como objel•vo ~~specif i CO, zel,u pela cfictência na condL•ç;io da~ 

operacões relativas :1s apltcaçõPs dos recursos, buscando ai• il ~o. investmwntos em tnstituições ~ ur >uam 
as segumtes caractf'rtSticc~s solídez patrimonial, experiéncía positiv<J no exercício da <Jtividade de 
administração e gestão de grandes volumes de recursos e E•m ::~tivos com adequad« relação risco X retorno 

Para curnonnwnto do objdtvo PSJJC'C f1co t' cons.lier ando a PE"SPPCttvd do CPnátio {'~.;Onàlnrco il JJOII\1ca 
eStc:lbc>lecerd rl modalidade e OS ltnllte5 leg<IIS e OperaCIOnc:ltS, bUSCdndo à mel~ ddequadd c:Jiocação dos c:lttVOS, d 

VIStd do petlil do pass1vo no curto. médio e lon~o pr àZO, .ttPndc:ndo r~ os r equ1s1tos da Resotuç,JO CMN 11° 
3 922/2010. 

Os fPSponsáveis pela gestão do INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU l •rn 
como Ol>Je!IVtdilde a contínua busr .I p1•l. , .1 , r ·r , ', " j a 
fe, legCJildi!dc e d1llgêncm; zelando pelo5 elf)V.Jdo'> pcldrõt·s eti.:os. ildot.mclo as mC'IhorPs pratiCdS q1..t> Vhf'n' 

gdrc1nt1< o cumpnmento de suas obngc1ções 
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3 CENÁRIO ECONOMICO 

3.1 INTERNACIONAL 

Nova rew;ao apontou que a econom1a da zona do euro cre!>ceu O,G% no tercetro tnmestre, em relaçao ao 

segundo e 2,6% n.1 base anuc1l, de acordo com a agPncia Eurostat. Com d conflançcJ nc1 economia no mvel nldiS 

alto desdt> 2000, a exp.m~ao d<ls 1ndustr ia~ dc1 rcg1;jo teve em novembro o melhor més ern ma1s de dt>Leso;etP 

anos. 

Em outub1 o, conforme o 111formado também p~la agér1Cia furostat, a tilxa de dese•nprego na zona do ew o co~1t. 
para 8,8%, a menor ma1 Cét ern nove ano:.. Era de 14,4 milhões de pessoas o conlmgente de dt:!>empregtldos. 

A taxa de ínf ação. por suc~ vez, depo1~ de ter se descJcelerado p.Jr,l 1,•1% em ou tu oro, voltou a acelerar em 

novembro mê~ em que o> preços :10 consum1dor sub1rarn 1,5% ern relo~ção ao ano c~nte110r. 

Contorrne a segunda c>stlmativd do Dep;HI<!mPnto dto Cornérc1o, o PIB .tmericrlno no 1erce1ro tnmestrf' de 2017 

sullíu à taxa anual de 3,3%, contra 3,1 Y., elo lllfliP,tr(· <~ntenor. O ma1or crescimento fo1 lrnpulsion;"Jtlo pd.1 

conl·nu1dade do~ g<~'itos robusto~ dos consum1dores e dos l"'vestmHmtos empreo;artals 

O mercado de trabalho, contmuou robusto. Em novembro foram cndd<ls 223 mil vilgas de trabalho nao 

,jg-icolo~. quando a cxpen.niv<J crn de 200 m1l./\ taxa de dr~emprego, que erJ oe 4,1% em outubro, 

pc·1 rnaneceu nesse patcllllêlr. 

Nc1 Chinc1, d'> export.Jções t• importdções r~ceiPr.H tlrn mesper c~d;unente em novem oro, Slnill encorajador pMa <1 

segunda ma1or economia do mundo. No Japlio, o PIB do terce1ro tnmestre cresceu 2,5% <~nuahzados, entrE' 

Julho e St lembro, grdçac, a grc1ndes ganhos nas despesas de cap1tc1l. 

MERCADOS DE RENDI\ FIX/\ E RENDA VARIÀVEL 

No nwrc.,,do mternac1oNll de renda I xd, os. tltulos do tesouro c~merocano, de 10 <mos, qut:' linhdm rendimf•nto 

de 2,37% il.tl no fmal de oultlbro. te•minar;1m novembro com um renduncnto de 2,41% a.a., ao passo que os 

r·mitldos pelo govNno bntan1cO rendtam 1,32% a.rl Os em1t1dos pPio governo alemão, po1 sua vez, fecharam o 

mcs com reno.mento de 0,37°\.. PcJruleltlmente. o doliH se desvr1lonzou 2,22% pertmte o e .. ro e 0,56% per.mte 

o Yt'n por exemplo 

Já as bolsas mterrMCIOiléliS tiveram em nove•nbro, resulta tios '111St05. Enqutlnto rl bolsu ctlt~mií (Dax) caiu 1 5~2% 
no ITl('S e a mglesa {F TSf 100) 2,22%, a do Japão (Nikkf'y 225) subru 3,24 o, enqurHitO il arnericilna avançou (S&P 
~00) 2,81%, estabelecendo novo; recordes 

No mercado de commorl1ties. o petróleo trpo Brent subiu no mês de novembro 4,38. 

3.2 NACIONAl 

Conrorme o IBGE, a econom1a bras1lelrd cre~ceu 0,1% no te ce1ro tnmestre. rnostr<tndo estc~brlrdade. Enqu<1nto 

o <,No• agrícola apresentou queda de 3% '10 pNiodo, a industntl cresceu 0,4% e o setor de serviços 1% 

J.-~ a t<tx.t de dP.sernpr ego, que Pra dt> !2,.11% no tnnwstre encerrado em >P.tembro, recuou para 12,2% no 

tr 1111estre encert a do em outubro. com 12.7 rn1lhões de pesso;1s sern trnbcJiho. O t endlrnPnto rnédio r e ai do 

lttlbtllhaclor foi dt> R$ 2.!27,00 :10 I na! do trinw~tre. 
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Conforme mfo, mou o B<Jnco Central, o setor público consolidado reg•strou superávrt prtmár•o ele RS 4,8 brlhoes 

em outubro. No ano o déficit primarro c~cumulou R$ 77.4 bt hoes e Pm <ioze me<ol:'s R$ 1~7 2 btlhõec; (2,88% do 

PIB) 

A5 despesas c.om JUros nominais, em doz,.. meses, totJiiZdr,Jm R$ 414,2 brlhões (6,37% do PIBJ e o defrcrt 

nominal, que 1nciU1 o result<tdo com o-; JUros, lorde R$ 601,4 brlhões (9,25% do PIB), tambem em doze meses. 

A div1da bruta <io govt:rno geral (governo tederal m<~is INSS me1is governos regionais) alcançou em jilnerro RS 

4,83 trilhoes (74,4% do PIB). 

O Instituto Brasrlerro de Gl'081r1fia e Estatística -IBGE divulnou que a mflação r"'"ledida pdo Índice Nacional de 

Pre;os ao Consumidor Amplo (IPCA), recuou, de outubro lldra novembro de 0,42% pdril 0,28% 

fm doZP IIH?Se<., a .1lta <~curnulilda fo ele 7,80<J-, bwn ab,HXO do PI>O dei met.i q11e e 3% f• no uno, dt> 2,:.10% 

Ja o lnd1ce Nacron,11 de Preços ao Consumidor (IN PC), sub u O, 18% em novembro passam1o c1 acum ... lar uma dita 

de 1,80% no ano e dP l,9!:i% em dow mesPs. 

Na reunrão realizada já no rnicio de dNrombro, o Copom, por unanimid<~de, dPcidiu reduzir il taxa Sei i c dü 

7,50% para 7% ela, a décima redução da taxa segurda. No comunicado apos a reuruao, o comttê aftrmou que a 

cont111111d,1dP da fllleda dep~·nderá do cpnárto nc1 época 

A taxa dC' câmbro dólar x rE.'al, dE.'nom1narla P- Tax 800 E.'nce>rr o~ o mes de novembro cotada em RS 3,2616 co••l 

urna rleS\idlomaç .. o dE' 0,47 tlo n•ês. 

Em outubro, as transc~ções correntes, apresentar<tm défrut deUS$ 343 m•lhões, ilcumul,mdo em doze meses 

saldo nt>gattvo de US$ 9,6 brlhões. 

Os lnveslimenros Estrangeiros Ou etoo;- IED apresentar ilm um ingresso l1quiclo de US$ 8.2 bilhões nomes, ,Js 

reservas internacionaiS termmZ~rarn outubro Pm US$ 380,4 billlÕPS e <1 d.vtda xterncl bruta em US$ 320,7 

btlhoes. 

A Balança Comercrill, oo• sua v• z tevE.' Prn novembro de 2017 l.lrl" super<~vit cll LJS$ 3,54 b1 hoes c· acurnula no 
ano u-n c1ldo deUS$ 62 hrlhoes, recorCII? para o perrodo 

Do<. sub "nd1ces Anbima, que r e> f e r enct.llll os fundos composto<. por t1tulos publiCO') dlspon,vcrs par,J os RPPS, o 

melhor desempenho no.mi>s de nov• moro acabou sendo o do IRF-Ml. com nlta de 0.62%, scgwdo do CDI com 

alta de 0,57% e do 1DkA2 (IPCA), com 0,26%. Em doze meses, o melhor desempenho foi o do IDkA 20 {IPCA) 

com c1ltn d~ 24,38%, segu1do do IRF M lt, com ,dtcl de 1R,70% e doi MA 8 5+, com alta de 18,65%. 

Pano bovespa, a queda nomes for de 3,15" .. E.' agora acumulc.l no c1no uma alta de 19,50% e de 20,95°' em 
doze mf'~es. O mclrcc> encerrou o mt'>s r>m 71 970 pontos. 

3.3 PERSPECTIVAS 

3.3.1 INTERNACIONAL 

Cabe dt'Siilque a continuada rC'cuper<~ç,'io econô1111Ca dc1 zonn do euro Em setembro, .1s emprcstJc; dd reg1ão 

cresct>ram mélis rap1damente, nufll esforco para atender d tclmbt"n cre~cente den1anda. Mfls corn " rnfli'içcJo 

11nda aba,xo de~ rnE'la, o BCE, ao manter tnalt!'rcldcls .1s taxas de Juros nas mrntmas historrcas, cletxou ahertd R 
pon<~ 1>.11 il il .ldoç,JO de l'Stlmulos rnonetarro~ .tdrc1onaís E nos EUA, o FED rev1u p .. r,, c.rrna a prev1sâo d 

cr»scimerttc do.-. EUA par" 2017, o que pode pt>rm111r uma t•IE·vação de~ juros cllÉ' o final do .mo 

~' pú 

-r ~~~ _)\) 
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Com o fortl' avanço da econorn1c1 .unl'l cc1na, c1 f'XPPCtilliVtl mc1101 do nwrc.Jdo rf'pousa no QU<' fará o FED l'm 

re.ac.Jo d pohtica monet5ria Um atP'nP'1to dos JUros é espNado. 

3.3.2 NACIONAL 

No mercado local, as att>nções em setembro estariio voltada~ para a prôxm1a reunião do Copom, no diil 25 de 

outubro, quando nova redução da taxa Sel1c é esperada, mas em ntmo mlenor élo que vmha sendo adotado. O 
mP.rcado lilmbt>m t•stara rHPnto ao que ocorre no c.ampo pol111co. ~cndo qu<> nova denunc1a contr<~ o 

presidente r,_mN será avalrada pelos Jlé!II<Hm:ntal es 

Entendert•os quL·, dc1do o exprE:'ss vo rWc~nço Já ocorndo com os índ1ces que referenciam os fundo de 

111vestlllwntos em títulos público~. no~ meses recPntes, por conta da QLJeda d.1 mflação L• da reduçao c.Ja taxa 

Selic, o momento é de realização dos lu c r os obtidos com as r1plicações de longuissrmo prazo. 

No rnerc.1do local, <h atençõt>s em dezembro continuarão voltadri~ p<lr"' o r1ndamento da reformil dit 

prev•dência, que rr ,i precisa1 de ao n1E'IlO~ 308 voto c; para '.e r aprovada Ao qup tudo indit 1 .• ls difiCUldade~ 

pttra a aprovação da materia serão enormes. 

3.4 EXPECTATIVAS DE MF.RCADO 

lndoce5 (Mediana Agrcg~do) 
I?CA(%) 

GP OI( I 
IGP M(") 

,( fo.,u i I 
Taxa de ~mtl o (~';/lOS$) 

...,.,, r •d t1 " 
O<V•da Uq1.11d do Setor~· bl•co I" do I' B) 
PIB( d f1'i(ifll I o 
rrodlOç"'<IO lndmtrlao (%do cr~samcnto) 
Bi>ldrç_,, ,.mero ar S R•lh >l 

ronte R~lt'óro.,rocu~do "" Ctm a Dr.,J_J?ll 1010 

1017 2018 
~.06 

'11 .. 5( 

O,liJ 4,44 

I 4 )9 

HG 3,3() 

I (C 700 
~Z.B 559C 
o,n ~ 

7.00 l.73 
64.7~ '>150 
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4 ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS 

Nil lplicaçuo elos recursos, os r esponsávers pela gestão do RPPS d· VC'm ohsNvi'lr os lmHtf>S estnbelecrdos por 
esta Pol tic:1 dC' lnvesumentos e pc:>lil Resol,rçco CMN n2 3 922/2010 L mrtcs estah:>IPcrdllS medi.mtP estudo do 

CPncírio mt:l(rOPCOI1ÓI'liCO alu il l e dL" pt'r<;p<.>ctrvas ftJtur<J~, com as h1potc·ses razo<\v0is dC' rea iJz,,cflo no cu rto e 
méd o prdZO, conforn'e descrrto aburxo 

Aloc<1ção Estratégica para o eKercício de 2018 

Estratésla de Alocação· Polftlca de 
Investimento de 2018 

Segmento Tipo de Ativo 
limite d1 Umlte Estratégia limite 

Resolução CMN" Inferior I" I Alvol"l Superior I" I 

Tltulos Tesouro Nac1ona1- SEliC ·Art. 7•. I, "o" 100,00" 0,00" 0,00% 0,00% 

rr Referencrados em 100" tltulos TN. Art. 7•. I "b'' 100,00% 15,00% 25,00% 95,00% 

FI Relerenccados em lnd1ce de Renda n xa, 100% tnulos TN. Art. r, I ·c• 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Operações compromisSadas em totulos TN ·Art. 79, 11 5,001<. 0,00% 0,00% 0,00% 

FI Referenciados RF ·Art. 79 111, Alínea •a• 60,00% 5,00% 10,00" 60,00% 

FI de lndices Referenciado RF· Art. 79, 111, Allnea "b" 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI de Renda Fixa· An. 79, IV, Alínea •a• 40,00% 5,00% 10,00% 35,00% 

Renda 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Fixa FI de Índ1ces Renda F1xa Art 79, IV, Alínea "b" 

Letras lmobiilanas Garantidas· Art. 7R, V, Alínea "b" 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Certificados de Depósitos Bancános ·Art. 79, VI, Alfnea "a" 15,00% 2,00% 5,00% 15,00% 

Oepósrto em Poupança. Art . 79, VI, Alínea ''b" 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI em D~tenos Cred1ulrios • sênlor Art. 79, VIl, •a• 5,00" 0,00% 5,00% 5,00% 

FI Renda Axa "Crédit o Privado"· Art. 79, VIl, "b" 5,00% 0,00% 5,00% 5,00% 

fi ele Debêntures Infraestrutura· Art. 79, VIl, "c" 5,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

Subtotal 570,00% 27,00% 60,00% 220,00% 

FI Referencrados em Renda Varrável· Art 89, 1 ·a· 30,00% 0,00% 5,00% 10,00% 

fi de fndrccs Referenciados em Renda Vanávcl· Art. 89, I, "b" 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI em Acões ·Art. s•. 11, "a" 20,00% 2,00% 5,00% 10,00% 

Renda FI em fndrces de Atões ·Art. 89, 11, "b" 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Variável 
10.~ 0,00% 5,00% 10,00% FI Muhrmercado · An 89, 111 

FI em PartiCipações · Art. 89, IV, "a" 5,00% 0,00% 2,00% 5,00% 

Fllmobrll3rro • Art SR,IV, "b" 5,00% 0,00% 2,00% 5,00% 

Subtotal 120,00% 2,00% 19,00% 40,00% 

Total Geral 690,00% 29,00% 79,00% 260,00% 
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A PStl ~tégrcl de alocC'Içao para os próxrmos c1nco anos, leva ern COIISrderadío não ~omE>nte o cenáno 

macroeconon11co como também d5 espC'crfrcrdades da e'>tr.lteg•a defimdc1 pelo resultéldo dc1 análise do fluxo dt 
ca1xc1 atuêHial e as projeções futurê~> de def1c1t ~/ou superav1t 

Alocaçao Estratégica para os próximos cinco anos 

EstratêJII de Alocação- pera os próximos 
cinco exerdclos 

Segmento Tipo de Ativo 
Limite da 

limite Inferior I" I limite Superior(%) 
Resolução CMN% 

Tilulos Tesouro NaCional - SEUC- Art 7R, I, •a•. 100.00% 0,00% 0,00% 

FI Referencoados em 100% totulos TN. Art 7t, I, "b" 100.00% 15,00" 70,00% 

FI Referencoados em lndoce de Renda Foxa, 100'1(, títulos TN ·Art. 7",1 •c• 100,00% 0,00" 0,00% 

Operações compromissadas e m trtulos TN- Art. 79 11 5,00" 0,00% 0,00% 

FI Referenciados RF- Art. 79, 111, Alínea •a• 60,00% 5,00% 60.00% 

FI de indoces ReferenCiado RF- Art. 79, 111, Alinea "b" 60,00% 0,00% 0,00% 

FI de Renda Fixa -Art. 79, IV, Aline a •a• 40,00" 5,00" 30,00" 

Renda 40,00% 0,00% 0,00% 
Fixa FI de In doces Renda Fixa· Art. 79,1V, Alínea "b" 

Letras lmobohárias Garantidas. Art. 72, V, Alinea "b" 20,00% 0,00% 0,00% 

Certofocados de Deposotos Bancaroos ·Art. 79, VI, Ahnea ·a· 15,00% 7,00% 15,00% 

Depósito em Poupança· Art. 79, VI, Alinea "b" 15,00% 0,00% 0,00% 

FI em Doreltos Credlt oroos • sênlor Art . 72, Vil, "a" 5,00% 2,00% 5,00% 

FI Renda Flxa "Crédilo Provado"· Art. 7•. VIl, "b" 5,00% 2,00% 5,00% 

FI de Debêntures Infraestrutura· Art. 79, VIl, ·c· 5,00'K 0,00% 5,00% 

Subtotal 570,00% 36,00% 190,00% 

FI Referenciados em Renda Variável- Art. 89, I "a" 30,00% 2,00% 10,00% 

fi de fndoces Referenciados em Renda Variável· Art. 82, 1, "b" 30,00% 0,00% 0,00% 

FI em Ações. Art. 89, 11, ·a· 20,00% 2,00% 10,00% 

Renda FI em lndlces de AcOes ·Art. 89, 11, "b" 20,00% 0,00% 0,00% 

Variável 10,00% 7,00% 10,00% FI Multomercado · Art . 89, 111 

FI em Partocopações • Art . 89, IV, ·a· 5,00% 2,00% 5,00% 

Fllmob•llaroo ·Art. 8t, IV, "b" 5,00% 2,00% 5.00% 

Subtotal 120,00% 15,00% 40,00% 

Total Geral 690,00% 51,00% 230,00% 

0 INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU considerei os limites apresentados 

·t:>sull1d" dd an :ili~e .~it 1 1travé da•-rt • rv<h t~ ·n1c •t 1;>r s ( ri ' l • reservas matematict~s (prlSSivo) 

proJN.ldilS pelo cálculo <rtu.u iill o que pode exiglf mil1or lii'XIbilrdélcie no~ nívers de llqult1cz da cane1r.1. 

Snrão Ob\erv,1dos tambem, c compcJirbllrdadPs dos clt1vos 1nvestrdos com os prazo e taxas das obngações 
presentes e futurils do regime. 
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4.1 SEGMENTO DE RENDA FIXA 

Obedecendo-se os limites perm1t1dos pel:l Resolução CMN n· 3922/2010, propõ••-se adotar o, limite de 
máximo de 100% (cem por cento) dos investimentos financeiros do RPPS, no segmento de renda fixa. 

A negociilçflo de t1tulo~ e valores moblltctrt05 no mcrc,ldo secundaria (compr.J/venca de títulos publicas) 
obedecerá ,10 d1<.posto, Art 7°, tnctso I, c~lirea 'a" da Resolução CMN n 3.922/2010, e dever;lO '>Pr 

comewahzador, ,Jtr,w.~s dl' pl<ttaforma eletroniCil e registrados no Sistema Espec1al de Liqllldação e de Custod1c1 
(SELIC), niio se>ndo pPrmit1das compras de tltulos com p.1garnento de Cupom com tilxn inferior à Met<~ AtuM~rtl 

4.2 SEGMENTO DE RENDI\ VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 

Em rel<lçâo ao segmento de renda variavel. CUJa hm1tação legal estabelece> que o~ recursos alocados no~ 
mvestirnentos, cumulativamente, nã~ dE'verão exceder a 30 o (tnnta por cento) da totalidade dos recut sos t?m 
moeda corre'lte do RPPS, limitar-se-ão a 30% (trinta por cento) da totalidade dos investimentos financeiros 
do RPPS. 

55o cons1derados como investimentos estrutur:-~do~ segundo ResollJÇão CMN n• 392.2/2010, o~ fundos de 
mvestimento classificados como multimercJdo e os fundos de investimento em pc~rticipações, - FIPs. 

4.3 ENQUADRAMENTO 

O INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU nsadera todos os llllli!CS 
r ' u 1d• 11 n l \u I J "'' J. nrfrmPnto compl .... mentdr d 

Seção 111, Subseção V dos F.nquadramentos, de'itac,uros· 

Os anvestimentos que pc;tão em dPsacordo com as novõs ex1gencias da Resolução CMN n• 3.92.2/2010, poderC:Jo 
manter se em c:~rte1ra por õlté 180 dtas as apllcaçõec;, <,Pndo considerado nfnngênc1as aportes adic10na1s. 

Poderão Jlndd SPr rllilntidas em car te11 él até .l re-;pl'ctiv,, data de vencimento, .1s rlplicaçóes que apt esent<lr rlllt 
prazos de rt1sgate, Cêll ênCia ou para convcrs5o de> cot,rs, sr>11do consrdere~do inft mgênci.1s ~1portes adruonais. 

S,:.·,w entendrdos como dL''ic>nqu.Jdr<lnwnto pd\\IVO, O'> l101itcs ex~..:ecf dos decorrentes de vJiomaÇdO f' 

dPWillor,zaçiio dos cltiVO'i OU qualquer 11p0 df' dE''it>nquadrilmento que f'ldO tenha SidO resultado de tiÇaO dtreta 
do RPPS. • 

4.4 VEDAÇÕES 

O Comitê de Investimento do INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICfPIO DE NOVA CANTU devera 
seguir <~s vedaçót•s P.'itabeleridas pela Resolllç~o CMN n 3.q22/70l0, r1cilndo 1dtc1onalrm•nte ved,1da ,, 
aquisição de: 

l 

2 

3 

Oprraçõe~ compromissadas, 

Depos•tos em Poupanca; 

1\qu1S1Çâo dP qu,ll qu(>t ativo final, en•itido pot InstitUIÇões F1nanceu .rs com ,)I to risco de crédito: 

Cotas de Fundos de Investimentos em 01rt>IIOS Creditónos, constttlJÍclo~ sob forma de condomituo R 
,rb.~no ou fechado que niio po~sut1nr St'grep,.tç5o de funções na P ,;.,1(;,10 ele serviços, sendo ao mPno~. , 

' d/ 
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obr igatonamente, dua:-. pessoas J•.Hidrcas drfcrentes. dl su s controltldor dS, de entrdades por c>lac; di r• tà 
ou rndrrt>tamente controladas ou quars outri'rs socredades sob controle comum; 

5 Cotds de Fundos Multrmercado<; C.UJO~ '<>gul,.m(' to nJo dl:'tPrmrnf'm que os atrvo• de crednos Q <> 

compõem suas carteiras seJam consrderados como etc bc~rxo nsco de crédito por. no mrnimo, umcl d '> 

agPncias classificadoras de n!>CO citadas no rtern /.:! -Controle do Rrsco de Crédrto da presente Política 
de Investimentos; 

6. Cotas dl;' Fundos em Participações (FIP) que n~o prevejam em seu regulamento a constituição dP um 
Comit•' dP Acornpanhamento que se retina, no mínimo. trimestralmente e que fllça él lavratura de .ltns, 
com vistdS a momtorar o desempenho dos g,~stores e d.1s t•rnprcsas rnvestrdas; 

7. Cotas d•• Fundos de Investimentos lmobrlifuros {fi I) quP não preve1arn em seu regulanremo 
constrtuiçao de urn Comile de t>,companharnento que se rcu11a, no mrnimo, trimestralmente, e que façc1 
.1 i.wratura dp dtas, com vistas a monitor ar o desempenho dos eestorc•, e das e mor esas investrdas, 

8 A classrfrcação P enquadramento das cotas de lundos de mvestimento não podem ser descaracterrzados 
pelos at1vos f inais rnvestidos devendo havN conespondencr,1 com a polít•ca de rnvestrmentos do fundo. 
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5 META ATUARIAL 

1\ PortcJnil MPS n9 87, dP 02 de fever,~iro rir· 200:.. puhl1cada no DOU cJt> 03/02/2005, quP r>slabelec,. d~ Normas 
GcriliS dP Atuán 1 dos Rcgrmes Própnos de Previdência Socral, cletermm:1 que a taxei rP;JI de juros a ser ut1l1zada 
n,J~ 1\vali<!ÇOPS Atuan(lic; será de, no máximo, 6,00 o (sers por cento) tlO cJno. 

rambém chamada de meta atuanal, e a t<1xa dC' desconto ~tlrZdda no calculo cllllilfldl pafa tr:uer a valor 
prPsen tt•, todos os comp1 orni~so:. do plano cie bt>nefícros par a corn Sf'us bE'nefJCiilrros na hnhd do lt~mpo 
determinilndo assim o quanto de patllmônro o Kl'glme Propr 10 dP Prt'viciência Soei <ti dever il possurr I'OJC p.~r., 
mêlrHCr o equilíbno atu<Hiill. 

Obvramente, esse equilrbno somente serti possível de se obter caso os investrmentos sejam remunerados, no 
1111nrmo, por essa mesma tdXil Do contráno, ou seJa, se a taxe~ rJUE' remunNcl os mvestrmt!ntos passe a !>er 
inferior a taxa utilizi!da no cálculo atuarial, o plano de beneficios se tornara il'solveote, comprometendo o 
p<~gamento da~ aposf'nt<ldorr;-ts t' pensões em algum momento no futuro. 

Cons1dera11do a drstr ilH•ição dos recursos conforme a estrate{N alvo utrlrzada nest.l Politicd de lnvestrm(•ntO ,, 
as prowções rnd1cam qlH ent, brlrJc<C.' real estimada par 1 11 mto dos mvestrmentos ao final do .mo de 
2018 será de b,OO% (seis por cento) 1mado cl inflação d IPCA ou seJa, superror à taxa de JUros rnáxuncl 
admltrda ~,.la '10r., 

A111dc1 ;-rssrm, o INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNtcfPIO DE NOVA CANTU waliará a exeCUÇdO 
ti~> Pstudo!> que PvrcJr•nc.rcm n<' longo prc~zo au,ll reol J1tuac, ro fuldnceiro·rJ!UrHirll de plano de oenefrclos 
prevrdt•ncJarios. 
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6 ESTRUTURA DE GESTÃO DOS ATIVOS 

Dt> acordo com as h1pótese~ previstfls n.-1 Resoluciio CMN n° 3 92.?/2010, <1 api1CflÇ;:JO rloc; <Jllvm ~era rP;JIJz,uh 
po1 gestao orópna, terce1nzada ou mista 

Para a vigência desta Politica de lnvest1mentos. a gestão das aplicações dos recursos do INSTITUTO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU sera própria. 

6.1 GESTÃO PRÓPRIA 

1\ adoção deste modelo de gestão signil•ca que o total dos recursos ficará sob a r esponsabil1dade do RPPS, com 
prof1ss1onais qualif1ct1dos e certit1cados per entidade de certificação re-conhecida pelo M1n1sténo da Prev1denc1cl 
')ocial, conlo1 rm, ex1gencii! da Po1tana lv1PS n° S 19, dr> 24 d•• ago~lo de 2011 e contar á com Con11tê df 
Investimentos como órgão par llCIPé!l•vo do proce:.~o de ,:málise, com o objetivo de gerencial a apllcoção de 
recurso~ conjuntamente com a Diretoria Executiva, escolhendo os ativos, delimitando os níveis de riscos. 
estabelecendo os prazos para as aplicações, sendo obrigatório o Credenciamento de administradores e 
gestores de fundos de investimentos junto ao RPPS 

O RPPS tem ainda a prerrogativa da contratação de empresa de consultor ia. de acordo com os critérios 
estabeiPcidos na RE>solução CMN nº 3.922/2010, par<l prestar assessoramento às aplicações de recursos. 

F1ca condicionr1do il contratação dP empresil de consultoria a nâo receber qualquN remuneraç.ão, beneficio ou 
vantagem quP J.lOtenci<tlmente preJudiquem a independência na prestação de serviço. bem como não figure 
como enHSSOI de ativos ou atue na or iger11 e estruturação de produtos dE> investimentos. 

6.1 ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 

Compete ao Comitê de lnvf'stimentos a elaboração da Política de Investimento, que deve submetê-lrl para 
ap• ovação ao Conselho Deliberativo. órgão superior competente para definições estratég1cas do RPPS. Essa 
estrutura garante a demonstração dil segreg<Jçiio de funcõcs adotada~ pelos órgãos de execuçiio, estando em 
linha com a~ práticas de mercado para ur>1a boa governança corporativa. 

Esta politica de mvestamentos e!>labelece a~ diretrizes a serem tomcldas pelo cornnê de Investimentos na 
gestão dos recursos, vis<Jndo atingir e obter o equilíbrio financeiro P atuarial com a solvabilidade do plano. 
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7 CONTROLE DE RISCO 

É relevante mennonar quP qualquer apl1caçao finance1ra estaril suje1ta à mcídência de fatores de nsco que 
podem afetar adversamente o seu retorno. entre eles· 

• Risco de Mercado - e o risco inerente a todas as modalidades de aplicações financerras 
d1~poníveis no mercado fmancP1ro; corre~pond0 a incPrteza em relaçiío ao resultado dr> um 
uwestimento fir·ance1ro ou de> uma carterra d~ Investimento. em decorrencia de mudanças tuturas 
nils condições de nwrcado. E o 1 isco de v ar i ações, oscilações nas t;Jxas e preços de mercado, t;m 

como t.Jxa de juros, p1 eços de ações P outros índ1ces E ligaclo clS oscildÇÕPs do mercaclo 
financeiro. 

• Risco de Crédito · também conhecido como nsco 1115\itucional ou de contrapar te, é ilquele em 
que há a possibilidc1de {;!e o retorno de 1nvestim~nto não ser honrado pPia instituiçào que cmiliu 
determinado titulo, na dilta e nas condicõPs negociadns e contratada5; 

• Risco de Uquidez- surgt> dd diiJCulclade f'n1 se con~t>g,m t>ncontr <tr comprado ·ps potenCiais dP um 
determinado ativo no momento r> no preço deseJado Ocorre quando um at1vo está com baixo 
volume dt? negocies e apresenta grandes d1ferenca~ entre o preço que o comprador está d1spo~to 
a pagar (oferta de compr.r) e aquele que o vendedor gostaria de vender (ofertil de vend.-l) 
Quando é necesSdiiO vender algum ativo num mercado iliqll rdo, tende a ser d1frc1l consegu11 
realizar a venda sem sacnf1car o preço do ativo nt:goc1aclo. 

7.1 CONTROLE DO RISCO DE MERCADO 

O RPPS adota o VaR- Value-at-Risk pêtra controle do risco de mercado, utiltzando os seglllntes parâmetros para 
o cálculo do mesmo· 

• Modelo para'1létiiCO; 

• Intervalo df' conf1dnça dP ~s·x, (noventa e crnco por cento); 

• Horizonte temporal de 21 dias uteis. 

Como pari1rnetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõe a carteira, os 
membros do Com1te de Investimentos deverão observar as referências aba1xo estabelecidas e realizar 
reavaliaçcio destes ativos sernpre que as referenc1as pré-estabelecidas forem ultrapassadas. 

• Segmento dP Rend.r Fix~r ~.5% (dOJs e mt'io por wnto) do valor illocado neste segmento 

• Segmento de RPnda Variável: 8% (oito por cento) do valor alocado neste segmento. 

Como instrumento adic1onal de controle, o RPPS moniLora a rentabilidade do fundo em janelas temporais 
(mé!., ano, tri>s meses. seis meses. doze rlle!;es e vinte c quatro meses), verif1cando o almhamento com o 
"bcnchmark" estabelecidO na política àf' invt•slimentos do fundo. Desvios significativos deverão ser avalraclos 
pelos nwrnbros do Comne de lnve~limf'ntos do RPPS, que decidirá pela manutençi'io. ou não, do investimento 

7.Z CONTROLE DO RISCO DE CRÉDITO 

Na hipóte~e de aplicação de reclllsos f1nancerros do RPPS. em fundos at 

carteira de Investimentos atrvos de credito, subord1nam-se que estes -
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devidamente operacionais e r~>gr s t rada; e que se)Jm de b<uxo nsco em class1frcação E'fetuada por rlgêncra 
class1ficadoril de nsco, o que estivt>rt>m d·' acordo com a tabela aba1xo 

1\CiHKI/1 nA'>!>If ICI\(l(WII Of ~ISI.O 

.TANLIJIRO & POV 
·~1 úl'l 

• 1..11 1\AliNC. 
Ali> IN rvl fll, 

'iltRAT11iG 

•' ~ATIW 
dBERUM RA 1 li I :i 

liA f IN(> MINIMO 

llllll• '"""rtet.tiY.l cs1avcl) 
Haa 1 h•'"tn"Cl "·' ,-,l.;,,..r) 
BIIR• (!M'•~r>ectov• c>ráv~l) 

J\ (pt'l~rlll."t.T IV.j t-..lojvt .. ) 

A (pc,njl("f"IIVd U',Uvl'f) 

A Ü"'ISIJCCIJVU l .. 1JIL~) 
A {l>t!ISfX"-1JV.l o.-:1.\vt~f 

As agência-; clilssificadoras de risco supracrtcldas estão devidam~nte registradas n<1 CVM e autorrzilda~ a operar 
no Brõ.Jsíl e utilizam o sistemél de "rating" par d classrfrc,1r o nível de rrsco de uma instituiçao, fundo dC' 
inwst rmentos e dos ativos rntegrantes de sua car lei r a 

7.3 CONTROLE DO RISCO DE LIQÜIDEZ 

Nils aplicações em fundos de inve.,tlmentoo, con'>trtuídos '>Oba for mc1 de conclornínio fechado, e nas ilplicações 

cuja soma do prazo de carência (se houver) a c r C'!>Crdo ao prazo de conversao de cotas ultr dpassarem em 365 
dias, a aprovação do investimento deverá ser precedida de um.1 análise que l"::videncre a capacidade do RPPS 

em arcar com o fluxo de despesas necessáriõJs ilO cumprimento de suas obrrgações atuanars, ate a data da 
disponibrlização dos recursos investido~ 
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8 POLÍTICA DE TRANSPARÉNCIA 

As informações contidas na Polníca de hwestímentos e e•n sua5 r.:>vi5ões deverão ser dísponíbilizadr~s <~O~ 

interessados. no prazo de Lrinla dias, contado<. de sua ilprovç~ç;io, obsNvados o, critérios estrlbt>lecJdos pelo 
Mmisténo da Fazenda, ~ecret<ina de ~rPvH1enCI<l SociJI. À v1sta de~ ex1gi>nc1 contida no art 4!?, mctsos 1. 11, 111, IV 

e v. pc~ragr <li O primeiro e segundo I? cllfldil. cil t. !)2 da Rt'~Oiuc:io CfvlN 11° 3. 922/2010, d PolítiCd dP 

lnvestunentos deve1 il se1 dtspontbílíladél no síle do RPPS. DliHIO Of1ctal do Muntclpto ou L'll1 local de féic1l acesso 

e visualiz:Jçào, sem prt>ju•zo de oul1 os canais oficiais de comun1caçao. 
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9 CRITÉRIOS PAHA CRI::OENCIAMENTO 

Serwmdo a Portcma MPS n° 519, dt> 24 de <~gosto de 2011, n<l gestao própna, dllH''> da realização de Qt.alqucr 

operacao, o RPPS, na f1gura de seu Comrte de lnvl <;timr-ntos, devera asscgurdf que dS tnst1tuiçõP~ fmancerrc~s 

escolhidas para receber as aplicações tenhdm s1do obteto do> prev.o c r edenc1amento 

Para tal credenciamento. deverão ser observado), e formalmente atestodos pelo representctntP legc11 do RPP'; r> 

submetido à aprov<~çiio do Com1t€> dP lr>ve~tunemos. no n-!111 rno, ques1tos como 

a) atos clfl regi~tto ou outorizJ~,c~o p.ora funcroll<Hnt:>nto t "pe01do pE:Io Bunco Central do Brc1~1l ou 

Comissc~o de Valores Mobiliários ou org;io competente. 

b) observc~ção de elevado padr.'io ettco de conduta nas operações realizadas no mercado fmancerro f' 

ausênc1a de restrições que,·J CPténo do s.mco Central do Bras1l, da Comrssão dt' Valores Mobiharios 
ou de outros órgãos competentf's dC"iclcon, lhem um reiacionctnwnto sf'guro; 

c) regularidadt• fio;cal e previdenmirta 

Quando se trc~tar de lundo~ dt> mve!'.timento, o crt•tiPncramPnto prevro;to 11.•cuircl sobre a figura do gestor(' do 
adminrstrador do fundo. 

9.1 PROCESSO DE SELEÇÃO E AVALIAÇAO DE GESTORES/ADMINISTRADORES 

Nos processos de sel,.,ção dos G~stores/Admrnislrddores. devem ser considerddos o> ,J:.pectos qual tat1vos C' 

qu:'lntrtatrvos, tendo corno PcHdmetro d('o an,ilise no m1nimo: 

a) ·rc1d1ção e Credib1ltdade da l"'c;trtutcJo- envolvendo volume d~" rPcurc;os ddm.nr!ttrados e gerrdos, no 

13r dSII e no c>.o.t('riOI, capacitação profissiOn,ll dos agentes envolvrdoc:, na <ldmrnrstração e gest3o d·~ 

rnvl·!'.tlnlt'ntos do fundo, que incluem for rnaç:.io aci'Jdêmica contrnuo~cl.t, ccrtrfrc,,çõcs, reconhecimrnto 
público t>tc., tPrnpo de atuaçao l' m;ltunciadr> desse5 dgentC's na <1t1vidadC', regul.-rrtdildP cf,, 
mamJtt:>nÇclO d.t t.>quipe, com base n;r rotatrvrdctde do~ profis·.ronéll5 e nd tempestivrdade na repo~IÇclO, 
ulen' de outras rnformaçoes relac1onadc~:. com il adm nistraçao e gblão de mvestrmcntoc; que 

permrtarn rdcnt1f1car a cultura liduciár&cl da 1nstiturção <' se!l comproms~so com prmcrpioc; d 
responsab1ltdad~ nos Investimentos e de govNnança, 

b) Gec;tc~o do Rrsco- envolvendo qualidade e co<~s1stênc1a dos procesc;os de admm1stração e gestrio, em 

especial aos riscos de crédito- quando ap.rciÍvcl- liqUidez, :nerc<~do, legal e operacional, eletiv1d<tde 
dos controles mternos, envolvendo, ai11da. o uso de ferr.rnwnt,J•,, soflwilres e consultorias 
espeCI;JitZildih, 1ep,ulartdade 11.1 prestaç,,o de informações, cllu;rçiio d,l <\rea de "complianCt!", 

co~p;JcrtrJÇrlO proti~<:.ional dos agent"S Pnvolvr(los na <~dmmistr,1çíio e J!estiio dt risco do fundo, qul' 

incluem for111açiio acadêmica contmut~d;J, CPrtiftcdções, reconhPCIIllePto público etc., tempo de 

atuaçc~o e matur .dade desses a geNes nu dtlvidade, 1 egulilridctde dc1 rnanutenç,!o da equrpe de me o, 

com b<~sf' nct rotativrdade dos prof~'>SIOnals C! na ternoestrv1dadc ncl repoc;1ção, alem de outf, s 

mform.-~çoe!> relacronada~ com tl cJdmtnlstrcJçào e gestão do nscc 

c) Avaliação de aderência dos Fundos aos Indicadores de desempenho (Benchrnark) e rrscos -

envolventJo a correlação di! rentabilidade com seus ObJetivos e a consistêncra na entregn de 
resultados no período mín1mo d" dors anos antenores ao credt·nciamPnto; 

Entende se quP os fundos possuPm uma BéSlciO cllscncronana, na quill o P"'"\or 'JPcrcle pelo~ mvest1met1tC'. qut~ 
vai realtzilr, dt•sd•~ que re~pe tando o regulamento do fu"ldo e rb norma . 1r 1 dOS RPPS. 

(~~~ 
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O Credenciamento SP dará, por meio eletrônico, no âmb1to de controle, mclus ve no gerenciamento <los 
dOClJnH'ntos e Certidõpç rPquiSI!cldas, atr<Jvés do sistema eiNrÔnJCo utJhz<~do pelo RPPS 

Fic<J dciirudo também, como enterro dP documento parcl crrdenCidmento, o relatórro Due DlhQcnce da 
ANBIMA, entendidos col"lo seçao um, dors e três 

Encontra ,e qualrficado par a p.1rtrcipar do procesc;o Sl'let1vo q,Jc~lquer empres:~ gestora de rF-!Cursos financerros 

autorrzada a funcionar pelo ôrg.lo rc>gulador (Banco Central do Br:-rsil ou Comrssáo de Valores Mobrl~tmos). 

sendo considerada como l'lr>p,rvel a [1P5lora/.1dministrador.l qut' atf'nder c10 critérro d~ iivalração de QualrdildL• 
de G('stão dos lnvestrrnentos 

t 
- ) ( - p. 18 ~· "'.nlrr<'t;; 

( ~ ~ if' 
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10 PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS 

Os princíptos e criterios de prec1ficação panos at1vo..-. e os tundas dP mvest1menlos que compõe ou que virão ,, 
compor a carte1ra de Investimentos do INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NOVA 
CANTU deverão seguir o crítérto de prPCiflllÇao d1• 1 1ar• 11 t<t 1 rnPr( ado (MilM) 

10.1 METODOLOGIA 

O processo de marcação a nwrcado consiste em atribuir um preço JUSto a um determ111;1do at1vo ou de11vat1vo, 
SC:Ja pelo preço de mercado, caso haja liqUJdez, ou seja, na ausência desta. pela me!hor estimativa que o preço 
do ativo tt~, ia em un1c1 evE•ntual negociação. 

10.2 CRITÉRIOS DE PRECIFICAÇAO 

10.2.1 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERArs 

São ativos dP r(•ndil fixa emitidos pelo Tt>~ouro Nacional, QUP repre~entam uma fo1 rna de finilnciar a d1vidd 

públtca t' permite>m que os 1nvesudorPs emprestem dmheiro p H. o governo, recebendo em troca urn;J 

determinada rentabilidade. Possuem diversas car()ctenstlcas como: liqu1dez dtana, bt'IIXO custo, baixtss1mo risco 

de crédito, e a solidez de uma instilu1ç;io enorm~ por trás. 

Como fonte primári:'l de dados, él curva de títulos em rea1s, gerada a partir da tJxa indicativa divulgada pela 

ANBIMA e a taxa de juros divulg;ada pelo Banco Central, encontramos o valor do preço un1tário do título 
publico. 

Através do preço unitário d1vulgado no extrato do custod1ante. multiplicado pela quantidade de títulos pt.ibltros 

detidos pelo regime, obtrvemos o valo1 a mercado do título publico ni'l rarteir<J de Investimentos. Aba1xo segue 
formula: 

Vm = i'U,1!ual * f2lr wlo 

Onde: 

Vrn =valor rle mercado 

1'11,111,al =preço unitáno atual 

Qr111 uto. =quantidade df! títulos em posso do regime 

10.2.2 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 

A Instrução CVM 555 d1spõe sobre a conslituiçiio, a administraçiio, o funciondrnento ~ a dtvulgaçiío de 

informações dos fundos de investimento. 

O 1nvest11nento ern um fundo de mvestirnento, portanto, confere domímo direto sobre fração Ideal do 

patrimônio dado que cada cotista possui propriedade proporcional dos at1vos 1nerentes à composição de cada 

fundo, sendo inteiramente respons,ivel pelo ônus ou bõnu-, dessa propriedade. 

Através de divulgaç5o pública e ofiuJl, calcula·sE' o retorno do fundo de mvestimentos auferindo o rendimento 

do período, multiplicado pelo valor atual Abaixo segue fórmula: 
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Onde: 

Retorno· valor d<J diferente do montante apo1lddO e o IP.Sullõdo fll lctl do pPnodo 

'u"rc ,,, saldo JniCJal do mve~lH'1Pnto 

Nencl1111111, :rendimento do fundo de mvestrmento em um detennmado penado (em percentual) 

Para auferir o valor aportado no fundo de Investimento quanto a su<1 po;,içao em relação a quantidade de 
cotas, calcula-se: 

Onde: 

1'11111 ,11 • valor atual do investimento 

Vrnltl :valor da cota no dlil 

Qt •cu quantidade de cotas adquindas mediante aporte no fundo de IIWPStJmento 

Em caso de fundos de investlmC:!nlo imobiliarios (FII), onde consta ao menos uma negociação de compra e 

venda no mercado secundário através de seu ticker; esse será calcu lado ulravés do valor de mercado divulgado 

no site do BM&FBOVESPI\; caso contráno, será calculado <J valor de cota. através de divu lgado no srte d,1 
Com1ssão dP V.Jiores Mobiliários- CVM. 

10.2.3 TÍTU LOS PRIVADOS 

Titulo privado~ são IJtulos emitidos nor empresas privad<Js visando à Cdpt.1ção de recursos. 

As operações cornprom1ssadas lastreada:. em títulos públicos silo operações de compra (venda) com 

compromisso de revenda (recompra) Na partida da operaçao sao definidas .1 t<~xa de remuneração e a date~ de 

vencimento dil operaçao·. Paril as ope>raçoes compromiss,Hicls S{~m hqu1dez diarin. a marcaç,io a mercado sera 

em acordo com as taxas pratici.idas pelo en11ssor pMa o prazo do titulo e, adiCIOnalmente, um sure(J(/ dil 

natureza da operação Para 1s operaçoes compromissc~das negociada~ com liquidez diána, c1 marcação .1 

mercado c;era rPal11ada rorl' ba~E' na ldX<I de rt•vendrt/recompra n.1 ddta 

Os certif icados de depósito bancaria (CDBs) são instrumentos de captaçao de recursos ulilizados por 

institUIÇões financeiras, os quilb pagam ao aplicador. ao ftnal do prazo contratado, a remuneração prevista, 

que em 6t>r;tl é tlutuante ou pre-fixdda, podendo ser em1t1dos e registrados na CETIP. 

Os CDBs prP fixados são títulos negoc1ado-; com clllio/dt>sagJO Pf11 relação à r.urva de juros em reais A marcilç:io 

do CDB é reilliz,ldrl deswnt.mdo o se1r Villor futuro pela taxa ore 11xada de merendo acrescida do spreod 

definido de ncordo com ;;s band.~s de taxas 1 efe1 Pntes do p•azo dil operclc.ro e rat11lg do em1o;sor . 

Os CDI3s pos·l1xados sao lttulo~ nlualizados dianamcnte pelo CDI, ou Sc>Jil, pela laxa tle juros baseada na tdX<~ 

rned1a elos de>pós1l0s interbancários de um dia, calculada e d1vulgadd pela CETIP. Gerillmente, o CDI e a~sc1do 
de uma taxa ou por per~..entual spread contratado na data de em1ssão do papel. A mMcação do CDB é rp· lizada 

descontando O SeU valor futU I O projetado peJa l aXa pré·fixadrt de mf'll Cada acrPSCida dO Spread dr l IdO d~ 
acordo com as fa1xas de taxa<. em vigor. ' 

-~,a~~ 
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10.2.4 POUPANÇA 

Para método de apuração par<~ os Investimento:. em clepos1tos de poupançil, calcula-se a taxa referenciill usada 

no dra do depóo;ito Se a Sehc estiver em 8,5% ao ano ou menos do que 1sso, a poupança 1ra render 70% da Selic 

mais a TR. Já no caso da Selic ficar acima de 8,5% ao ano, a rPntabrlidacle l; composta pPid TR mc1is 0,5% ao mês 

10.3 FONTES PRIMÁRIAS DE INFORMAÇÕES 

Como os procedimentos de marcação a mercado são d1a1 ios, como norma e sempre que possível, adotam·s~ 

preços e cotações das seguintes fonte~. 

• Títulos Públrcos Federais e debentures: Tax.Js lnd1Célt1vas da ANBIMA - Associação Brasileira das 

Entrdades dos Mercados t=inance1ro~ e d1~ Ci!pttal, (http://www dnbima com.br/pt_br/inde>;.htm); 

• Cotds de fundos de investtJnento~: ton11ssao de Valores Mobrh;uios- CVM (http./ /www cvm.gov br /). 

• Ações. opções sobre ações liqllldas 

(h Ltp:/ /www.bmfbovespa.eom.br/pt_br /); e 
e terrno de 

• Certificado de Depósito Bandno- CDB: CETIP (https://www.celip.com.br/). 

açoes BM&FBOVESPA 
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11 CONTROLES INTERNOS 

Antes das =>plrcc1çóes, a gt>stao do RPPS devPrá veofrCdf, no rnin mo, aspl'ctos como· enouadramPnto do 

produto qu.Jnto as cxrgêncMs t('gars, SPJ histooco de rí'nt<~bil d.ldE:' nscos e perspectiva dt> •entabr rdadC' 

salfsfatóna no honzontc de tempo. 

Todos os atrvos e v.rlort>s 111obrlranos tldqurndos pelo RPP5 deverão ser regrstrildos nos 5•Stt!ll1cl5> de L.qutci<IÇdO 
e Custodrõl: SE LI C, CI TIP ou Cc\m;"Jr as dP Corl"pens<Jção autorizad<l'> pelcl CVM 

A gP~t.:io rlo RPP<; Sl•mpre fará <l comp,,ação dos nve~timrntos com a sud mc•tr1 cJtuanal para identrfrr.tr 

c~quelcs com rcrltclbdrducle msatrsfaton,,, ou rn<Jch:qunç,.o ao cen.íno economrco, vrsilndo possive s l1ld1caçoe-. 

de sohc1tclÇdO de 1 I? gcJt,., 

Com ba.>c n,r:; dcterminctções da Portana MPS n 170, de 26 de abnl df' 2012, alterad.l pela Portaria MPS n" 

440, de 09 de outubro de 2013, fo rnstiturdo o Corn1tê dP lnvestrmentos no c1mbrto do RPPS, com .."1 frnalrdadl' 
de partrcrp.u no processo dec1sóno quanto à formulaçao e ex~cução da oolrtrCcl dr> rnve><>t•mentor,, rer,g.Jte<> t 

apl CCIÇO">S do" recur~oc, fu1.JOC(•:ros rr>sull rntt·~ u,.. repa'>'>f'S dt• contrrbu1ÇOt'~ prev•dPnc1ana~ do<; 01 gc~o 

P••trocrnc~dOrl'S, ele> Sl'rvrclorr•s atrvo~. rnat1vO~ e pPO')IOnrst.1S, b ~m como dr> out r,,.., 1 flCC'rta~ do RPPS. 

Compete éiO Cornrl<: dl lrJV(!Stlllll,rtos. or entc1r J r1plicnÇilO do~ r(•CUrSO'> f1ndncetrl)<; l' il OP('fil(IOrJcllli.IÇciO dcl 

Pohtica dC' l'lVPstrrncmtos do RPPS Ainda dentro dé ~uas dlrtblllções, e de su,t comretencia: 

garantir o cumpnmcnto da legislação e da pohtrca de rnvestlmento>, 

11 avaliar a convenrênc•a e adequilção dos rrwr'SIImentos. 

111 rnonrtor,tr o gr •• u O<' r sco do) tnvestrmC'nto'), 

1\/- observM que a' ;•ntallllld<tdP rios rPcurso< t·~IC'J· de tlCOr do com o ntvfll d(• nsco .tssumiclo pela e'1tídJde 

V· garantir ;r gest;io PticJ e lrdnsp<irE:nte dos recursos 

Sua atuação será pautadiJ na avaliação dds alternatrva~ de rnvest1mentos com base nds expectativas qu.Jnto dO 

comportamento das varlclV('IS Nonômic<ls P fiCclrcl hmrtada às determinacoes dcstd Politrc.l. 

;;.., ' 1 j, :H c ·I 1 "' is Pt'lcl gPstt.lO c.tos recurso d • INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, rtlatÓI lOS de ciCOP1Jlclnh.l!11E:nto dc!S ctpll;. IÇC' <. p ·r lÇÓ s d1 aqurs1çao ,, vLnclt 

dP lltt.l<' , •, ti H rn 1lHI1ll ro dt'lllrliS cJttvos .lloc.Jdos nos dive>rsos r,pp,mentos de t~plicação. Esse rel.ltarro 

ser a ~lc~bor,Hio trrnH:Strdl1111:11tt! f: t.:>rá r.: o mo obJt?trvo documentdl e acomp.11111,11 a ;rplrcaç<lO de seus recursos. 

Os relatorios suprc1crtados SPr:ío mantido· e colocados a disposiç;lo do Mrnrst.?rio d<r Previdência Socral, 

Tribunal dt> Conttls do Este do, Con,E·II'lo Fiscal C' de Administração e dema1s credos frscalizadores. 

Caber c:O comit1 dl' rnvrst•mC'nto, do RPP<; ,Jcomp.l'lhdr 1 Pol trcCJ de lnvest.mpntos c sua aderencia legtll 

1n,1b~ando a pff't1V.1 ap rC<lÇJO dos seus d1spos uvos 

1\s operações realiwda5; no merc.tdo secundário (compr.t/wnda de lltulos publ .o~) deverão ser fJitz<lclils 
através de pl.tt,llorm,, t•lt>lronrca autorrz<~da, S1sb••x <lJ GM&F e CetipNel d.1 CNip que já atenden1 os pré
requisito~ p.rr;1 o!Pr r> c e r :1s r o da, tJp negoci.1çiío no~ moltles exigido~ p ~lo 1 P .ouro Nacional e Pt Banco 
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("('ntral O RPP5 devertJ amda, rt><~ltzar o acompc1nhamrnto d( prrço'> r taxõJs praticados Pm ta1s operaçoPs C' 

compc~rá-los aos preços e taxas utlhzc~dos corno rt>ferencia de mercado (ANBIMA) 

Dentro d,1 vrg€·nCid elo contrato q.-t? o RPPS M.ntem corn <.1 C>rnprC'~a de con .. ultoria de mvestirnt?ntos, esta 

COfltC'mpf.ldcl cl consulta ti 'i Opcrtuntcladeo; d lnVP~IÍ'l"lti'JllO~ cl SNC'Ol reclhlcldO > 1\0 âmbitO deStd polrtrca do 
lllVPStlmentos 

I irnport.l11P rp~•.clltctr que, S('Jcl qu.ll for ;r,liOCclÇ<lO de .'l!oVO<;, 0 mt•rccldO poder I olprc•St.!nldl períodOS i1dverS05, 

que poderão (l[{'ldr elO 01P110S parte> dcl Colrl('irc~ ~1 01 tcJntO, é llllp(r tlliVO OI)St'IV<lr 1101 hOriZOnte dP tempo qlrt' 

poss.r a)liSl.rr l''Sr1S llutu,rçoe~ e pPrrnllrr a rcwperaçiio d<l (ICOrrcncra dt• ocas1omus perdas. Desta forma, o 

RPPS dt'Vt! rn,rntPr-st• ltPI à polittcõl de lnvec;timL·ntos ddi•11da orrgrn.Jimc•rlle c1 Jhlllrr do seu perfil df' r1sco 

E, de forrn;r organizc~da, remanl?j,H a alocaç.to inrctal (•rn momentos clf' alta (vendendo) ou b;uxa (cornpt ando) 

com o objNrvo de rebcJiancear sua <::drtt•ira de ••wPstÍfn('ntos Tr!'s vtrtudC'~ bastos do:> um bom urv•'Strdo• Sdo 

fund .. rnentars: drsciplin<J, pac~t>ncra e dtversrftcação 

As clplrc-Jçot:>s reillrZdOd<; pelo RPPS passarão por urn woce-c;so dt> a 1áhse, para o qual serão utrl zadas Cllgurnds 

ferramentas dt.pon1vers no mNcodo, como o rr!">IÓr co de , otds de fundos de rnve<oumentos, abe'tur a de 

cc~rtetril dl' nv('sttmentos, rnforll'acões de mercaoo on lrne, pl'squtSd r•m s•tes rnst tucronais e outras. 

Alell' de estudar o regulamento e o prospecto dos fundos de rnvesumentos. ser c1 f e r til um<1 t~n~hse do 

gestor/adnun str cldor e da taxa de admrnrstração cobrada, dentr(' outros enterro~ Os I'Westrmentos c;erc~o 

constanlC'mvnte avallddos atrav('s dP clCO'lrpanh rmento dt• Ot SPrnpcnho, dcl c1bertura da composrç.1o d,1s 
Cclrt~>lras e avah:tçoec; de ,ttrvos. 

As tvat.,rçoC'> r;,ro fE>oltl'> pé! r a orre-nt.v a, ddl"liÇOt'S de t•str,n ''leiS c1 tomadd'> dP dccrsõ~s. de forme~ <1 

;per f( •c;.o,' o retorno <1;1 cartC'tra 1~ n·intmrzc~• nscos 
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12 DISPOSIÇÕES GERAIS 

A presente Política d~> Investimentos poder r\ ser P'vi.;t,l no curso de sua execução e monitor<lrl;J no curto prazo, 

a contar dd dctta de ~uc1 aprovaçiio pelo orgào supNior cornpetenw do RPPS, sendo qu1> o prazo df: Vcllidade 

cornpreenderil o ano de 2018. 

Reuniões extraordinárias JUnto ao Conselho do RPPS serão reillizadas sempre que houver necessidade de 

ajustes nesta política de rnvestímento~ perantE> o comportamento/conjuntura do mercado. quando se 
apresentar o interesse da preservação dos atrvos financeiros e/ou com vbtas à adequação à nova legislacão. 

Dever ;i o e:.tar certificados os responsáveis pelo acompanhamento e operacionalização dos invt=>stimento' elo 
RPPS, atraves de exame de certifrcação orgar1rzr~do por entrdndP ilutõnon'a de reconhecrda cap<Krdade técnrca 
e drfusão no mercado brasiiPiro dP Ci'!pttilrs, cujo conteudo abrc'nger,l, 110 mínimo o cont1tl0 no ane.<o a 
Portarra MPAS nç> 519, de 24 de ago:..to de 2011. 

A comprovação da h<3bilitaçiio ocorrerá mediante o preenchim•:nto dos campos específtcos constantes do 

Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN e do Demonstrativo de Aplrcações e lnvestrmêntos dos 

Recursos- DAl R 

As lnstitwções Financetras que operem e que venham a opernr com o RPPS poderão, a trtlJio 1nst•tuctondl, 

ofe1~c~.>r dpoio técnico <~trt~vés de curso:;, semtnanos e workshop'> ministrados por J.Holission<ll~ de mercado 

e/ou funnoniirroo; das ln strturçoes pilri1 CilPclCitilcào de serv1dores e membros dos orgaos colegiados do RPPS 

bery, como. contraprestação de serv1ço~ e proJetos de intctattva do RPPS, sem que haJa onus ou compromisso 
vmculados ao'> produtos de 1nvesumentos. 

Ressalvadas situações especiars a serem avaliadas pelo Com1tê de Investimentos do RPPS (tais como fu'ldos 

l~.>chados, fundos aberto~ com prazos de captctçao lrmrtados). os fundos elegíverç para nlocaçao dever;jo 

apresentar séne htstórica de, no míntmo. 6 (se1s) mesec;. contados d;:~ data de in1c1o de tuncionamento do 

fundo. 

c·.soc.. orm~~os nesLa Polrttca de lnveslir'Jentos remetem-se a Re:.oluçdo CMN n 3.922/2010 e suas Lllteraçoe~. 
e à Port<lltd MPS n!1 519, de 24 de r1gosto de 2011. 

É parte integrante dest~ Política de Investimentos, cópia da Ata do órgão superror competente que aprova o 
presente instrumento devidamente assrnada por seus membros. 
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