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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

INST PREVI SERV MUNIC DE SOLEDADE IPSOL
POLÍTICIA DE INVESTIMENTOS 2012

1. Introdução
 
Atendendo à legislação pertinente aos investimentos dos
Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, em especial à
Resolução CMN nº. 3922, de 25 de novembro de 2010 e a
Portaria MPS nº 170, de 25 de abril de 2012, o Regime Próprio de
Previdência Social de Soledade - IPSOL, por meio de sua
Diretoria Executiva, devidamente analisada e aprovada pelo
órgão superior de supervisão e deliberação do deste instituto,
ou seja, pelo Conselho Municipal de Previdência, a qual será
divulgada através de publicação do Diário Oficial Eletrônico da
Federação das Associações de Municípios da Paraíba –
FAMUP, institui a presente Política de Investimento para
vigorar e ser implementada no exercício de 2013.
 
Trata-se de uma formalidade legal que fundamenta e norteia
todo o processo de tomada de decisão relativa aos
investimentos da Autarquia de Regime Especial – IPSOL,
utilizada como instrumento necessário para garantir a
consistência da gestão dos recursos no decorrer do tempo e
visar à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre os
seus ativos e passivos.
 
Algumas medidas fundamentam a confecção desta Política,
sendo que a principal a ser adotada para que se trabalhe com
parâmetros consistentes refere-se à análise do fluxo atuarial da
entidade, ou seja, o seu fluxo de caixa do passivo, levando-se
em consideração as reservas técnicas atuariais (ativos) e as
reservas matemáticas (passivo) projetadas pelo cálculo atuarial.
 
2. DIRETRIZES BÁSICAS
 
O presente documento formaliza os objetivos e restrições de
investimentos da gestão dos recursos do IPSOL, por meio da
designação dos ativos a serem utilizados e autorizados em cada
segmento, das faixas de alocação estratégica, das
características e restrições de gestão de cada segmento, bem
como dos procedimentos que serão adotados para controle de
riscos.
 
Nossas decisões de alocação de recursos e investimentos
deverão seguir rigorosamente as regras definidas Pelo
Ministério da Previdência Social e Conselho Monetário
Nacional. Caso haja quaisquer desenquadramento, caberá à
Diretoria do IPSOL, providenciar as medidas necessárias para
regularizar a posição de investimentos.
 
A gestão dos recursos pertencentes e administrados pelo
IPSOL, deverá ser feita baseada na transparência, que preza
pela clareza e disseminação das informações e relatórios e, pela
manutenção de canais dinâmicos de informação junto ao
Governo do Município de Soledade, aos Poderes e Entes do
Município, aos Servidores Participantes, órgãos fiscalizadores e
Sociedade. Com respeito ao seu Patrimônio; na adoção de
rigorosos padrões de conduta ética na condução destes
recursos; no compromisso com uma rígida disciplina na
execução da Política de Investimentos; nas busca permanente
de melhoria dos retornos associados à minimização dos riscos
através do aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão e
controle de riscos: na identificação da melhor alocação dos
ativos, parametrizadas pela meta atuarial, na preservação do
equilíbrio financeiro e atuarial do sistema.
 
3. OBJETIVO
 
A finalidade da presente Política de alocação de recursos será a
preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do IPSOL,
objetivando a superação da meta atuarial constituída pela
variação do INPC mais 6% de juros ao ano, observado os
limites de riscos por emissão e por segmento, definidos pela
Resolução CMN nº. 3922 e reafirmados no presente documento.
 
4. VALIDADE
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A Presente Política de Investimentos terá a validade de 01 de
Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013, podendo ser
modificada no decorrer do exercício, para adequação às normas
emanadas dos órgãos reguladores bem como às necessidades
ocorridas pelas alterações de mercado.
 
5. MODELO DE GESTÃO
 
O RPPS optou por uma gestão própria, observando o perfil mais
conservador, não se expondo a altos níveis de risco, mas
também, buscando prêmios em relação ao benchmark  adotado
para a carteira.
 
6. ORIGEM DOS RECURSOS
 
Os recursos em moeda corrente do IPSOL são originários das
contribuições dos servidores, dos Poderes, dos Entes, das
compensações previdenciárias, doações e dotações do
Município.
 
7. ESTRATÉGIA E SELEÇÃO DE INVESTIMENTOS
 
Os investimentos específicos são definidos com base na
avaliação risco/retorno, segurança e liquidez, no contexto do
fluxo de recursos e necessidades de caixa do IPSOL.
Individualmente, os retornos dos ativos são projetados com
base em análise que parte do cenário macroeconômico global e
local e avalia os impactos desse cenário para o comportamento
da curva de juros, no caso da Renda Fixa, e para os diversos
setores econômicos e empresas no caso da Renda Variável.
 
Na gestão própria, as operações serão realizadas via fundos de
investimento, não cabendo ao IPSOL, participação na gestão.
Avaliando, entretanto, diariamente, o desempenho das
aplicações, acompanhando as variações de mercado no curto,
médio e longo prazo. As informações utilizadas para a
construção dos cenários e modelos serão obtidas de fontes
públicas, mercado e consultorias credenciadas pelos órgãos
reguladores e disponibilizadas aos Conselhos Municipal de
Previdência e Conselho Fiscal nas reuniões conjuntas mensais
demonstrando o desempenho e composição nos fundos
utilizados. No segmento de imóveis não haverá investimentos,
podendo, todavia, o IPSOL receber doações do Estado da
Paraíba, do Município de Soledade ou qualquer outro,
observado o disposto na Resolução CMN nº. 3922.
O prazo de vencimentos dos títulos públicos, das operações
compromissadas e carência para resgates em fundos de
investimento, obedecerá ao planejamento do fluxo de caixa do
IPSOL, previamente realizado, com o cruzamento das datas
previstas do passivo atuarial e vencimento dos ativos
financeiros.
 
8. FAIXAS DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS
 
8.1. ALOCAÇÃO DE RECURSOS
 
A alocação dos recursos poderá feita em Fundos de Renda Fixa,
obedecendo aos limites fixados na Resolução CMN nº. 3922,
em bancos oficiais. Quando da escolha por outras instituições
financeiras diferentes daquelas que o instituto possui contas
bancárias nesta data, deverá ser autorizado pelo Conselho
Previdenciário Municipal em reunião extraordinária com
finalidade específica. Sendo nossa estratégia alocar em fundos
mencionados no Art. 7º da resolução acima aproximadamente
75% (setenta e cinco por cento) conforme Inciso “I”, alínea “b”,
15% (quinze por cento) conforme Inciso “III” e 10% (dez por
cento) conforme Inciso “IV”.
 
8.2 RENDA FIXA
 
8.2.1 LIMITAÇÕES / DIVERSIFICAÇÃO
 
Serão observados os limites de concentração dos
investimentos da seguinte forma:
I - até 100% (cem por cento) em:
a - títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC);
b - cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma
de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam que suas
respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos
títulos definidos na alínea "a" deste inciso e cuja política de
investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um
dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do
Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de
qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;
II - até 15% (quinze por cento) em operações compromissadas,
lastreadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a"
do inciso I.
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III - Até 80% (oitenta por cento) em cotas de fundos de
investimento classificados como renda fixa ou como
referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa,
constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política
de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de
um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do
Índice de Duração Constante Anbima (IDkA),com exceção de
qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;
IV - até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de
investimento classificados como renda fixa ou como
referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa,
constituídos sob a forma de condomínio aberto;
 
8.3 RENDA VARIÁVEL
 
8.3.1 LIMITAÇÕES / DIVERSIFICAÇÃO
No segmento de renda variável, os recursos em moeda corrente
dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos
seguintes limites:
I – até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de
investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto e
classificados como referenciados que identifiquem em sua
denominação e em sua política de investimento indicador de
desempenho vinculado ao índice Ibovespa, IBrX ou IbrX-50;
II - até 20% (vinte por cento), em cotas de fundos de índices
referenciados em ações, negociadas em bolsa de valores,
admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX e IBrX-
50;
III - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de
investimento em ações, constituídos sob a forma de
condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem
que as cotas de fundos de índices referenciados em ações que
compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices
previstos no inciso II deste artigo;
 
9. VEDAÇÕES
 
O IPSOL deverá observar obrigatoriamente o art. 23 da
Resolução CMN nº. 3922, quanto as vedações.
 
Parágrafo Único – Não será admitido aplicações em Fundos que
utilizem alavancagem em sua política de investimentos.
 
Soledade, em 13 de dezembro de 2012
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