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Participantes: Claudir BaleSlreiro - Presidente, Luiz Antonio Abra, Admildo José F. dos Santos, 
Marisley Berceli Nascimento e Jorge Paulo Guzzo - Secretário e responsável técnico pelos 
investimentos. 

Pauta da Reunião: 01) Posse da membro Marisley Berceli Nascimento; 02) Apresentação do cenário 
económico, retrospectiva e perspectiva do mercado; 03) Análise da carteira de investimentos referente 
ao mês de Maio/2021; 04) Análise de fluxo de caixa e movimentações da Carteira de Investimentos; 
05) Proposituras de Investimentos e 06) Assuntos Gerais 

As Dezessete horas e dez minutos dia nove de junho do Ano de Dois Mil e Vinte e Um, atendendo 
convocação formalizada pelo senhor Claudir Balestreiro - presidente do comitê de investimentos do 
Instituto Municipal de Previdência Social de Jales, reuniram-se remotamente através do aplicativo 
go09le meet, os membros do comitê de investimentos que abaixo assinam, que após as conexões, 
Iniciou-se a com a saudação inicial pelo presidente e apresentou a seguinte paula de reunião: 01} 
Posse da membro Marisley Berceli Nascimento; 02) Apresentação do cenário econômico, 
retrospectiva e perspectiva do mercado; 03} Análise da carteira de investimentos referente ao 
mês de Maio/2021; 04} Análise de nuxo de caixa e movimentações da Carteira de Investimentos; 
05) Proposíturas de Investimentos e 06) Assuntos Gerais: Posse da membro Marisley Berceli 
Nascimento: Ato continuo O presidente comunica que devido a renúncia de membro deste comitê da 
Sra. Rosana Moraes Pivoto, que teve que solicitar a indicação de novo membro ao prefeito municipal. 
e em atendimento e através do Decreto Municipal n.o 850212021 indicou a membro Marisley Berceli 
Nascimento para compor este comitê, dizendo que a membro indicada preenche os requisitos para 
compor este comitê, inclusive com a certificação de gestora de regime própria de previdência social
CGRPPS, e também já faz parte do atual conselho deliberativo, na qual a cumprimenta pela indicação, 
que está à disposição para auxilia-Ia no que fo r preciso, declarando-a empossada como membro do 
comitê de investimentos. Tomando a palavra a membro Marisley agradece imensamente a con fiança 
de todos, que não tem muita experiência na área de investimentos, porem tem muita vontade de 
aprender, e que fará o poss lvel para auxiliar ou colaborar no que for melhor para o nosso instituto. Ato 
continuo o presidente passa analisar o próximo item da pauta, na qual comunica que irá compartilhar 
a tela com apresentação de vídeo da empresa credito e mercado apresentando o cenário econõmico, 
a retrospectiva e as perspectivas do mercado financeiro na qual transcrevemos. 02) Apresentação do 
cenário econõmico, retros pectiva e perspectiva do mercado: "Bom dia, sou Vitor Araújo e faço 
parte da equipe de economista da empresa credito e mercado, e irá apresentar a visão da empresa 
sobre o mercado financeiro. Semana positiva para os mercados globais, onde os dados dos E.U.A. 
foram destaques, devido a segunda revisão do PIB americano com alia de 6,3% no primeiro trimestre 
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de 2021 em dados anualizados, refletindo a continua recuperação económica norte americana. A alta 
foi superior à registrada no trimestre anterior que foi de 4,38 % • Os números de pedidos de auxílio 
desemprego foram os menores desde o inicio da pandemia, evidenciando o aquecimento do mercado 
de trabalho e pela proposta orçamentária de 2022 ser robusta, elevando os gastos do governo a 
equipar nlveis aos observados na segunda guerra mundial. Que segundo Biden, o orçamento de Seis 
!rilhões de dólares seria para reinventar a economia americana, que se aprovada pelo congresso, 
levaria a uma divida recorde. O Objetivo geral é deixar os E.U .A. mais competitivo em relação aos 
seus adversários. Por aqui o Ibovespa fechou a semana com um novo recorde, seis meses após O 

anterior, puxado pelo ambiente externo favorável e pela divulgação de dados, tanto nacional como 
global. A OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico divulgou na semana 
a projeção para o PIB, prevendo crescimento de 3,7% em 2021 e 2,55% em 2022, impulsionado pela 
recuperação do consumo das familias . A entidade também projetou a inflação, com uma aceleração 
no curto prazo para o IPCA, chegando a 6,2% para esse ano, fora do centro da meta, e uma 
desaceleração em 2022, chegando a 4%. A maior pressão inflacionária no Mês veio através do setor 
de energia elétrica. devido que no mês de maio começar a vigorar a bandeira vermelha da Aneel , que 
representa o aumento de R$ 4,169 para cada 100 kwh. O IPCA 15 dispara em 12 meses para 7,25%, 
superando com boa margem a meta do governo que foi de 5,25%. Na Europa os mercados passam 
por um bom momento, devido ao avanço no processo de vacinação, possibilitando a reabertura de 
várias economias no continente. além de aproveitar o bom momento global, que passa por um 
momento de mais propensão ao risco. Na Ásia, as principais bolsas sustentaram alta na semana, de 
olho nos indicadores econõmicos americanos, e o processo de vacinação e aceleração no âmbito 
nacional. Na China o lucro das empresas evoluiu em um ritmo mais lento em abril, acalmando as 
preocupações sobre um possivel aperto monetário por parte do banco central. Em resumo, na semana, 
o Ibovespa subiu 2,42%, o DowJones 0,19%, o Nasdaq 0,09% enquanto o S&P 500 subiu 0,08%. Que 
segundo o relatório focus , a previsão para o IPCA subiu de 5,24% para 5,31%, enquanto para 2022 a 
previsão saiu de 3,67% para 3,68%. Sobre o PIB as projeções para 2021 saiu de 3,52% para 3,96% 
enquanto para 2022 a estimativa caiu de 2.30% para 2,25%. Sobre a taxa de câmbio se manteve R$ 
5,30 para 2021 e 2022. Sobre a taxa selic, os analistas revisaram de 5,50% para 5,75% em 2021 e de 
6,50% para 2022. Em relação as perspectivas do mercado para as pr6ximas semanas, observaremos 
durante a semana o desenrolar da CIP da Covis, que vem apresentando um grau de sensibilidade 
considerável aos ativos de risco do Brasil, além da sessão do Congresso Nacional marcado para 
próximo dia 01, que pode resolver os impasses envolvendo o orçamento de 2021. Aguardaremos 
também, durante a semana, a divulgação do PIB do primeiro trimestre, onde a expectativa gira em 
torno de confirmar a evolução da economia brasileira. A expectativa positiva perante ao Brasil, passa 
pelo processo de imunização mais eficiente da população.~ Ao final da apresentação o presidente 
retoma a palavra, dizendo que conforme apresentação do cenário econõmico pela empresa de 
assessoria, que as previsões apontam para o crescimento do IPCA e diminuição do PIB prevista para 
este ano, que esle cenário justifica as sugestões da empresa de assessoria para encurtar o prazo 
médio da carteira, na qual estas adequações já estão sendo realizadas em nossa carteira, que a 
questão politica, da instabilidade causada pela questão da CPI da Covis, da lentidão do processo de 
imunização, bem como da indefinição orçamentária, reflete diretamente no grau de apetite dos 
investidores, principalmente externos, e consequentemente em nossa carteira de investimentos. 
Tomando a palavra o membro Luiz Abra disse que acompanhou os noticiários pela imprensa, que esta 
projeção da inflação para este ano, poderá passar de 8%. O membro Jorge Paulo Guzzo disse e 
conforme relato do economista, que para este mês o IPCA terâ forte impacto do ramo de e'l"!"' r 
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eliilrica .. o presidente abre então para novas manifestações ou dúvidas, e não havendo passou a ser 
analisado o próximo item da pauta. 03) Análise da carteira de investimentos referente ao mês de 
Maio/2021. O presidente compartilhando sua tela com os membros, apresentou o arquivo Relatório 
Analítico de Investimentos referente ao mês de Maio/2021, dizendo que conforme podemos notar, 
houve uma queda no valor total da carteira, ou seja, atualmente estamos com R$ 45.392.676,76 
(quarenta e cinco milhões, trezentos e noventa e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta 
e seis centavos), que se justifica que, conforme deliberado por este comitê nos meses anteriores, para 
pagamento salarial de do mês de maio, efetuamos resgate do Fundo IMA-B da instituição Bradesco, 
porem considerando que o prazo de resgate deste fundo é 0+1 , tivemos que efetuar resgate e manter 
o valor na conta corrente, para posterior envio para pagamento da folha salarial. Sobre este quadro da 
carteira consolidada podemos verificar que houve apontamento de irregularidade no relatório, no que 
tange a Participação s/ total do Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF, onde consta a 
participação de 20,20% de alocação neste fundo no total da carteira, o que supera o limite legal perante 
a resolução 32922/2010, na qual já sugere que seja realizada a devida adequação, evitando assim 
sanções perante aos órgãos fiscalizadores . Tomando a palavra o Sr. Jorge diz que este fundo é 
específico para aplicações dos valores repassados referente a aporte para cobertura do déficit aluarial 
e também das despesas administrativas. Sobre a tabela comparativa com a posição de nossa carteira 
e os limites e estratégias alvo da politica de investimentos, podemos notar que a carteira está seguindo 
a estratégia alvo, por exemplo, na renda fixa, sobre o Ar7. 7° I a, estamos com 12,80% na carteira e 
12,55% na estratégia alvo, no Art. 7°, I b estamos com 42,28% na carteira enquanto O alvo é de 40,28%, 
no Art. 7°, , IVa, estamos com total na carteira de 19,23% enquanto o alvo é de 20,47%, enquanto que 
na renda variável no Art. 8 II a estamos com 17,39% na carteira enquanto o alvo ser de 17,70%, no 
art. 8° III a carteira está com 8,30% enquanto o alvo ser de 7%, havendo somente uma pequena 
divergência no segmento de investimentos do exterior que o alvo ser de 02% e não temos 
investimentos neste segmento na carteira, que o presidente justifica que para adequar e fazer 
investimentos neste segmento, deveremos ser investidores qualificados, na qual está dependendo 
ainda de conseguirmos a certificação do programa Pró gestão. Que sobre a distribuição dos Fundos 
por administradores, podemos notar que somente temos investimentos em instituições credenciadas 
junto a este instituto, ou seja, SEM DTVM, BB Gestão de Recursos, Caixa Económica Federal e 
Tesouro Nacional. Que sobre o retorno na carteira do mês, conforme relato do cenário pela equipe da 
credito e mercado, onde demonstrou que o Ibovespa bateu recorde de retomo no ano, e este resultado 
influenciou diretamente nossa carteira de investimentos, onde neste mês obtivemos o melhor retorno 
da carteira no ano, ou seja, de 1,76% enquanto a meta para o mesmo perlodo foi de 0,87%, gerando 
um rendimento no mês de R$ 832.197,12 (oitocentos e trinta e dois mil, cento e noventa e sete reais 
e doze centavos) . Que no acumulado/ano ainda estamos abaixo da meta ou seja, retomo acumulado 
de 2,16% enquanto a meta foi 5,02%. Que na renda fixa tivemos retorno médio de 0,65%, com 
destaque para os Titulas Públicos com retorno de 1,18%, o Fundo BB -IMAS FI RF Prev, com retorno 
de 1,05% e o Bradesco IMA-B Institucional com retorno de 0,99%, enquanto que na renda variável 
tivemos retorno médio de 5,31%, com destaque para os Fundos: Caixa Petrobras FI de Ações com 
15,17%, o Caixa Small Caps com retorno de 6,62% e o Caixa Brasil Ações Livre com retorno de 6,38% 
e o Bradesco Selection FI de Ações com retorno de 5.99%. O Membro Admildo tomando a palavra 
disse que tivemos bom retorno em renda variável, que devemos manter a posição neste segmento, 
inclusive o da Petrobras. O presidente então abre a palavra para manifestações ou dúvidas sobre a 
carteira, e não havendo passou a ser analisado o próximo item da pauta. 04) Análise de fluxo d 
caixa e movimentações da Carteira de Investimentos: Sobre o fluxo de caixa e movimentações 



carteira o Sr. Jorge tomando a palavra, disse que conforme podemos notar no próprio relatório de 
investimentos, as movimentações constantes foram devidamente aprovadas por este comitê. ou seja: 
na Renda Fixa: Resgates: no Fundo Bradesco Ins!. IMA-B FIG RF no valor de R$ 2.343.603.34 (dois 
milhões, trezentos e quarenta e três mil , seiscentos e três reais e trinta e quatro centavos) , no Fundo 
Caixa Brasi11RF-M1 TP FI RF no valor de R$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil reais) e 
de R$ 65.660,98 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e oito centavos) 
referente a pagamento do Cupom semestrais dos Titulas Públicos, e Aplicações: no Fundo SS 
Alocação Ativa Retorno Total no valor de R$ 159.445,51 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos 
e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) e de R$ 964.843,77 (novecentos e sessenta e 
quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos) no Fundo Caixa Brasil Gestão 
Estratégica. Na renda variável não houve alteração na carteira. 05) Proposituras de Investimentos: 
O presidente tomando a palavra disse que, a cada quinze dias a empresa de assessoria credito e 
mercado publica o relatório visão do mercado financeiro, apresentando uma tabela sugestiva de 
carteira, na qual mensalmente comparamos com o posicionamento aluai de nossa carteira na qual 
relatamos os principais pontos: Sobre renda fixa, no segmento gestão duration a empresa sugere 
aplicação de 30%, enquanto que nossa carteira está com 35,35% de aplicação neste segmento, 
lembrando também que conforme relatamos acima, precisamos adequar o limite do fundo Caixa Brasil 
o gestão estratégica, enquanto que no curto prazo estamos 2,47% na carteira enquanto que a sugestão 
é de 5%. Na renda variável, nos fundo multimercados estamos 3,30% aplicados acima da sugestão, 
porem estamos acompanhando o alvo de nossa política de investimentos que é de 7%, e que em 
outros as recomendações ser de: Imobiliários de 2,50%, Participações de 2,50% e Exterior de 10%, 
porém não temos aplicações nestes segmentos, pois depende de conseguirmos novamente a pOSição 
de investidor qualificado. Diante deste cenário solicita ao Sr. Jorge que apresente suas proposituras 
de alterações da carteira, e o mesmo tomando a palavra disse que para adequação no segmento 
gestão duration e do limite superior do Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica, que o resgatado o valor 
aproximado de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) deste mesmo fundo para 
pagamento da próxima folha salarial, o que iria também regulamentar a questão dos fundos de curto 
prazo, pois não haverá resgate neste mês no fundo IRF-M1 , na qual sempre utilizamos para 
pagamento da folha salarial. Que seja migrado também o valor acumulado das despesas 
administrativas, ou seja, de aproximadamente R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) que vem 
sendo aplicado no Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica para outro fundo deste segmento Gestão 
Duration da própria Caixa Economia Federal, ou seja, o Fundo Caixa Brasil Ativa FI, onde apresenta 
a lamina, o regulamento e a análise do Fundo efetuado pela empresa de assessoria, sugerindo 
alocação ou mesmo aumento de exposição neste fundo. Que as demais movimentações são as 
rotineiras deste instituto, ou seja, aplicações: Das contribuições previdenciárias, patronal e servidor no 
valor aproximado de R$ 970.000,00 continue sendo aplicadas no Fundo Caixa Brasi11RF-M1 TP RF, 
para adequar a questão do percentual sugerido pela empresa de assessoria; Que os repasses dos 
aportes pela càmara municipal no valor aproximado de R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos 
reais) e prefeitura( se houver) de R$ 869.593,98 (oitocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e 
noventa e três reais e noventa e oito centavos) passam a ser aplicados no Fundo Caixa Brasil Ativa 
FI; Que os valores repassados referente ao parcelamento do aparte aluarial, no valor aproximado de 
RS 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) continue sendo aplicado no Fundo BB Alocação Ativa 
Retorno Total FIC RF. O presidente tomado a palavra disse que sobre este fundo Caixa Brasil Gestão 
Ativa FI, que utilizando a platafonna da empresa de assessoria, no campo comparativos de fundo 
que comparou o retorno do mesmo com de outras instituições, dentro do segmento gestão duration e 
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o presidente comunica também que foi solicitado pela 
empesa Dollar Bills a participação online na próxima reunião deste comitê, onde os mesmos irão 
apresentar a visão da empresa perante o cenário económico e seus fundos de investimentos, ato 
continuo abre a palavra para manifestações ou dúvidas, e tomando a palavra o Sr. Jorge disse que 
sugere sobre o fundo Caixa Brasil Petrobras que, em sua opinião, deveríamos sugerir a empresa de 
assessoria, para que a mesma, diante o cenãrio económico, sugerir para qual segmento deveríamos 
efetuar migração deste valor, devendo ficar registrado e autorizado, se chegar ao valor de aplicação 
inicial. seu resgate total e aplicação no segmento e fundo sugerida pela empresa de assessoria. O 
presidente então coloca em votação todas as sugestões apresentadas, e não havendo manifesto 
contrario foram aprovadas por unanimidade pelos membros presentes. 06) Assuntos Gerais: O 
presidente comunica a membro Marisley, que irá providenciar O envio, por e-mail, da liberação de 
acesso a plataforma da empresa de assessoria, contendo de nossa carteira de investimentos, onde 
poderá acompanhar diariamente os rendimentos e movimentações da carteira. O membro Luiz Antonio 
Abra disse que sugere que marcamos reunião com o prefeito municipal, para cobrar que sejam 
realizados os pagamentos de aportes. O presidente tomando a palavra, disse que concorda em marcar 
reunião, pois esta superintendência, vem todos os anos cobrados pelos órgãos fiscalizadores, 
principalmente peto TCE-SP, perante a evolução de nossos déficits, que tentara marcar a reunião com 
o prefeito com urgência. Não havendo novas manifestações, deu-se por encerrada a presente reunião, 
agradecendo a participaçao de todos, e eu Jorge Paulo Guzzo __, secretário deste comitê lavrei a 
presenta ata, que segue devidamente assinada por mim, pelo presidente e demais membros 
participantes. Jales-SP, as dezessete horas e quarenta e cinco minutos do dia 09(nove) de junho de 
2021 (dois mil e vinte e um). 

Membros Presentes 

Nome ~inatura 

Claudir Balestreiro IIi!; 
Jorge Paulo Guzzo r~ 
Luiz Antonio Abra L/~. 
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Admildo Jose F. dos Santos 
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Marisley Berceli Nascimento 1\~(L.~ ,~ 
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ESTRATEGIA DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS - CREDITO E MERCADO 
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PROPOslTURAS DE ALTERAÇÃO DA CARTEIRA 

AI - RESGATES 

Itens FUNDO 
Valor 

Aproximado 
Motivo 

1 
Caixa Brasil Gestão 
Estratégica Fie RF 

1.700.000,00 

720.000,00 

Para Pagamento da Folha Salarial do mês de 

Maio/2021 

Adequação ao limite superior de Acordo 

com o Art. 13 da Resolução 3922/ 2010 

Art. 13. As aplicações em cotos de um mesmo fundo de investimento ou fundo de investimento em cotas de 
fundos de investimento, ou fundo de índice, a que se referem o Art. 7Q, incisos 11/ e IV, e Art. 8Q, inciso /, nõo 
podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social. 

BI - APLICAÇÕES 

Itens FUNDO 
Valor 

Aproximado 
Motivo 

1 
Caixa BrasilIRF-M 1 Títulos 

Públicos Renda Fixa 
380.000,00 

Repasse das Contribuições Previdenciárias 

da parte FUNCIONAL do mês de 

MAIO/2021. 

2 
Caixa BrasilIRF-M 1 Títulos 

Públicos Renda Fixa 
590.000,00 

Repasse das Contribuições Previdenciárias 

da parte PATRONAL do mês de MAIO/2021. 

3 
Caixa Brasil Gestão 

Estratégica FI Renda fixa 
46.200,00 Repasse do Aparte Pela Câmara Municipal 

4 
Caixa Brasil Gestão 

Estratégica FI Renda Fixa 
869.593,98 

Repasse do Aparte Pela Prefeitura 

Municipal de Jales 

5 
BB Alocação Ativa Retorno 

Total Fie Renda Fixa 
160.000,00 Parcelamentos - Aparte 

6 Caixa Brasil Ativa FI RF 720.000,00 
Transferência do fundo Caixa Brasil Gestão 

Estratégica 
, .Informamos também que o valor proposto para transferência do fundo Caixa BraSil Gestao- Estrateglca 

para o Fundo Caixa Brasil Ativa FI RF, refere-se a conta especifica das DESPESAS ADMINISTRATIVAS. 

Informamos que os valores acima são projeções e aproximados, podendo haver variação de acordo 

com os valores de fechamento da folha salarial, bem como pela conformação e efetivação dos 

repasses previstos. 
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CRÉDITO E MERCADO 
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Relatório Analítico dos lnvestimentos 

em maio de 2021 


Este (elalôrio atende a Portaria MP$ nO 519. de 24 de "gosto de 2011 , Artigo 3° Incisos lU e V. 



0,17% Artigo .,.. Irw:iso IV. Alinea ' a . 

0.15"10 ArtIgO 7". Inciso IV. Al ínea ' a ' 

0 .23% Migo 8" Ind$o II. Alínea' a . 

0.80 ·.1. M ígo 8'. Inciso tI. Alínea' a . 

0 .14°.1. Ar1 igo 8". Inciso II . Alínea' a ' 

0,06% M igo 8°. Inciso II. Alínea' a . 

0,0 , °.1. Artigo 8°. Inciso III ~ 

0,26% Migo S·. Indso III 

INSTITuTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAlES
CRÉDITO E MERCADO Relatôrio de Análise. Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/05/2021C."...ll~- __ ?;... t _ ... f" 

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio I 2021) 

Produto I Fundo Resgate Caréncla Saldo Participo SI Total CotiSlas % SI PL do FundO RESOLUÇÃO - 3.922 

0,00% Migo 7". Inciso I. Alínea ' a'5_81L992 .70 12.80% TiTUl OS PúBLICOS 

3.660.728.59 8 .06% 735 0,06% Artigo 7". Inciso I. Alinea . b . SS IMA-B 5 Fie RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIQ LP 0'1 

9.17 1.368.93 0.06% Artigo 7". Im;iSo I. Allnea . b ' 
e == ",. 

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATI:GICA f iG RENDA FIXA 0-0 

CAIXA BRASlllDKA IPCA 2A TiTUlOS PÚBLICOS FI RE... 0-0 Náohã 5.212.851 .43 11 ,48% 1.034 0.04% Artigo 7". Inciso I. Alinea ' b' 

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA F ... 0.0 NãoM 1.1-46.3-44,12 2.53°.4 1.316 0 .01 % Aftigo 7°. Inciso I. Atlnea ' b' 

se ALOCAÇÃO ATlVA RETORNO TOTAL FIG RENDA FIXA P... 0'3 Não hé 6.873.046,1 1 

S8IMA-a FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO 0.1 Não ha 1.855.399.93 I 
- = o., BRADESCO SELECTlON FI AÇOES Nào há 1.744.595.96 ..,.....-

CAIXA BRASIL AÇOES LIVRE FIC AÇOES 0+-' 5 4.460.147.24 

CAIXA PETROBRAS FI AÇOES o·, Não há 944.5 17.66 

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÓES o., 744.281,24 

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAOO LP D~4 ,--NãO há 538.S76.-48 ___ . 

CAIXA BRASIL ESTRATeGIA UVRE Fie MULTIMERCAOO L ... 0"'5 Nâo há 3.228.-426.32 
= ..- _. 

Total para dleuJo dos limites da ResoJuçã.o 45.392.676,76 
~'_.. 

15.14% 560-
4 .09% ,.5 

3,64% 18' 

9 .63% " 
2,08°.1. 215.597 

1,64"/0 

I.19"10 16.955 

7.11 '" .J 

-if 


~ ~-u--
P"'lIn.l1 oe 12 Cr~d,lo &. r,...·,l,t<k, Ge-,>I~,-, ele 'J(llo.J f<o'$ Mvb'~'JfIll~ lld~ 

" va IIJ'(io d~ P.l,~,\,jl: .H ~I'd 131 - IS" Ard.l' (IISOI . ~ ' ''ll'~ P 
i ~ ro ' l_IV) .'~f) 1.I~km· lll; 1:<;"lI\·~!lf) 

http:P"'lIn.l1
http:3.228.-426.32
http:944.517.66
http:4.460.147.24
http:1.744.595.96
http:1.855.399.93
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PRfVlOENClA SOCIAL OE JAlfS
CRÉDITO E MERCADO Relatório de Análise, Enquadramentos. Rentabilidade e Risco · Base: 31/OS/2021 c.'*jl",.... ~_ L~.j f.,....j.j 

Enquadramentos na Resolução 3.922}2010 e Politica de Investimento (RENDA FIXA) - base (Maio /2021) 

Estratégia de Alocação· 2021 a••
Artigos - Renda Fixa Resolução Carteira S Carteira 

Superior.", Su,'"' 
Artigo P , Inciso I. A1lnea' a ' 5.811 .992,70 0.00% 12,5S°,{, 3.266.542.65 L l00J~,%I 
Artigo 7", Inciso I. Aflnea ' b' 100,00% 

A~i9:;.~neiso IV,~I:~, T 40.~~ II 

19.191.293,12 -
8.728.446.04 

42.28% 

-;.23~ 
9.03% 40,28% 

-709% I 20.47% 

56.46% 

40,OO"~ 
6.437.412,18 

9.428.624,66 

Total Renda Fixa 100,00% 33.731.731 ,86 74,31% 13.12% 73.30% 116.46% 

• RENDA fIXA 33.73 1.731,86 

• RENDA VARIÁVEL 11.660.944,90 

r\ 
~ 

~r----

Página 2 de 12 (fé~,!O & Mercado Ges!~o de Valores MobLh!lno~ lIda 
Rua B~fao de Par~""p ...,ab~ 233 - 15° Andar CJ I~OI . SanlO' - SP 

(EP. 110~O ·2 )O - Telefone ln) J818-8dl0 ~ ~ 
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INSTITUTO MUNICIPAL OE PREVIDÉNCIA SOCIAL DE JAlES 

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31{OS12021CRÉDITg~,-::_RE~_~i~ 

Enquadramento! na Resolu5~O 3.922;2010 e Politica de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 2021) 

Artigos _ Renda Variável Re$Oluçio Carteira S Carteira 

Estratégia de Alocaçlo - 2021 

101 AIv. 5•• 

GA. 
Superior 

1 

Artigo 8°, Inciso II . Alloea' a' 20.00% 7.893.642.10 1.184.893.25 

Artigo 8°, Inciso III 10,00% 3.i67.302.80 8,30% 3,16% 7.00% 10.00% 771.964.88 

Totai Renda Varitwel 30,00% 11.660.944,90 25.69% 6,70% 24,70',(, 30,00% 

Artigos· Exterior Resolução Carteira S Carteira 

-;;-r f" 
Anigo 9" - A, InCiso II 10.00% 0,00% I 

Art igo go - A. InciSO III 10.00% 0,00 0.00% 

Total E)(\erior 10.00% 0.00 0.00% 

Estratégia de Alocaç30 - Limita - 2021 
GA. 

Inferior 

0,00% 

A"'. 

1.00',(, 
----J. 

Superior. 
5.00% I 

Superior 

-
2.269.633.34 --._.

0.00% 1,CXl% 5.00% 2.269.633,84 

0.00% 2.00% 10.00% 

6P 
.7"1' . "10 ."N' ."II' 
• 8° III 

fin 
I'.\g,n.l J de 12 C,ed,to Iii t)"'L..dO G, 

R,,~ Aa,.,.)de I';},a, ...~,a,aoa li} -l'i",."dJ' (I '''fll 
~iP "050·'::50 r..t,,!.-, ... 'O 11I73 -/I.I' 



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OE JALES
CRÉDITOEMERCADO Relatório de Análise, Enquadlamentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31J1)S/1021

C._,~tl".~ ~_ z:. ~ ,,,l_.J. ; 

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores· base (Maio I 2021) 

Gestto Valor % SI Carteira % SI PL GeslJlo 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.446.913,47 56,06 0,00-S8 GESTÃO DE RECURSOS OlVM 12.389.174,63 27,29 0.00 

TESOURO NACIONAL (TiTUlOS PUSL .. 5.811 .992.70 12,80-
8RAOESCQ ASSET MANAGEMENT 1.74<1.595.96 0.00 _ 3·... 1 

Artigo 14° - O IOlal das ap'icêM;~ doi recursos do regime própric de pre..-khil'\cii $ocial em fun~ de 

inve~imenlO e carteiras adminiSlr<'ldas ~ jXlde excedei' a S% {cinco por cento) do volume total de re<;uf';OS 
de terceiros gerido por um mesmo geslOl" ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo económico. assim 

definido pela CVM em regulamer'l!a.;oo eo;pel:ir.ca. (NR) 

~ 

fstratéQia de Alocação para os Próximos 5 Anos 

E5tl"ilt'gi. de Alocaçio· 2021 
LImite 

Artigos 
Inferior ('lo)

Carteira S Carteira % 

• 
Migo 7". Incho I. Allnea . 3' 5.811 .992~ 12.80 0.00 

Artigo 7". Inciso I. Alinea ' b' 19.191 .293.12 42.28 9.03 -
Artigo 7". Inciso N. Aline. ' II' 19,23 4,09 8 .72~:~.04 I_

• 
Artigo S", lnciso 11, Allnea' a' 7.893.642,10 17,39 


Artigo 8", Inciso 111 3.7157.302.80 I 8,30 


AMigo g- - A. Inciso II 0.00 0,00 -

Artigo g- - A. Incl50 LU 0.00 L 

, 

700f 

3.54 

3.16 

0,00 

0.00 

Limite 

Superior (%j 

111- -
2.00 

56.46 

40.00- = 
20.00 

10.00 -5.00 
MP -

5.00 

I 

...fj, 


P<ÍgHla 4 de 1~ ( ' ed'la &- M~,(;od o Gest1\<l d~ \/Jlofes Mob,h .. ,io~ ltd-il 
Rua Bar:io de Pa,anaplKalJa. l.H - 1 $Q Anda, CJ 1501 • Santol - SP 

CfP 11050·250· Teleforl!.' 1131 ~878-8410":LI tV'- ) 

http:3.7157.302.80
http:8.72~:~.04
http:19.191.293.12
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INSTITUTO MVNI(JPAl DE PREVIDÉNCIA SOCIAL DE JAlES
CRÉDITOEMERCADO Rela tô rio de Análise, EnquadramerllOS. Rentabil idade e Risco - Base: 31/05/2021 c.....,.lt ...._ ~~, [;. " ,A~..·.,~f'" 

Distribuição dos at ivo5 por Administradores - base (Maio I 2021) 

BEM DlVM: 3,84% 

TESOURO NAOONAl: 12.80% 

88 GESTÃO: 27,29"A:! 

• CAIXA ECONÔMlCA 25.446.913,"17 

. 86 GESTÃO 12.389.17"1,63 

• TESOURO NAOONAL 5.811.992,70 

CAIXA ECONÕM lCA: 56,06% 
1.744.595,96• BEM DTVM 

(J 
~ 

r::
Pá':l",a' dO! l~ ('ed'le' & Mt.~oI<1':' \'M.!ii<.> de \'.>I"rMT1ooh~.,,, ..... ~ l.IIM 

~..~ !'..)1,1 dI' Par."d;,',k ti" .!j: 1~' Andar ·~ll~U1 ',1<-(u' \1' 
'(fI' 11 .,\l. 'se r~l~r"r.e ll., 178 !-1"l 



AÇÕES • SMALlI MIO CAPS: 1,64% '\ • GESTÃO OOAATION 

AÇÕES • SETORlAlS: 2.08% 
• TIruLOS PÚ.uros 

IRF-M 1: 2,53% 

AÇÓES · íNDICE ATIVO: 3,84% • IOKA IPCA lA 

IMA-B: 4,09% • AÇÕES • UVIlES 

MUl nMERCADO - MODERADO: 7,11% 
GESTÃO DURATION : 35,35% • IMA· . 5 

• MULTlMERCAOO- MQOER}\DO 

• 1M'·. 
[MA-S 5: 8,06% -

• AÇÕES ' íNDICE"'WC 

. IRF-M \ 

AÇÔES ' UVRfS: 9,83% ._.1 
• AÇOES • SETORWS 

TÍTULOS PÚ8UCOS: 12,80% • AÇOES • SMAU. f MIO CAPS 
IOKA IPCA 2A: 11,48% 

• MULTIMERCAOO - /"lACRO 

~ 

O~\.l 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIOENCIA SOCIAL O (lO.S 

RelaTório de AnJ,lise. EnQuadramemOs. Rentabilidade e RiS(o - Base: ] 1fJCRÉDITO E MERCADO 
C·..... jl,..-~ ,_ [;. ; 'f l ..... ..I. , -----------------~ 

Oistribui.sio. ~~~_a_t!~~ p?'r Sub-~~mentos • base (Maio I 2021) 

S 
16.()4A ·"l 

1J92 

S.S1 1.
 

SSI 
s.2J.t.

). 1 
4.460. 

3.660 f 2.€ 

AZf 
3.22S. 

9
1..855 .'3 '-' 

l-74A .!59~ 
l.1Aé.:3# 

.,.,..6' 
,....~" 
S3G•e"1' 

.,.;:!) 
,,<' 

) P."M "'" C~d,'o '" _ 6<>'''' de , , """ ,. <"M.. MO" ' : 
R,,,.. 8 .. ! :10 ~ P4Ianapoacaba. Z31· , se An c.t ti CI ,~O\ . ? ~ g

CEP: \10S0·2~O - .,.~!W ~13)~ 



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID~NCLA SOCIA LDE JAlES 

Relatório de Análise, Enquadramen tos. Rentabilidade e Risco - Base: 31/05/2021 C R ÉO I T25,!.';:,=,_R};:.~E>..p 

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio /2021) 

TIIulos Públicos Vencimento Compra Qtde P.U. Compra P,U. Muar S Pago S Atual Marcaçllo 

NTN-B - Nota do Tesouro Naciooal- Série B 1510812024 11103J200<1 1.487,344824 3.938.30 1715 74l.612,4 1 1.969.150.86 MereadO 

NTN-B - NOla do Tesouro Nacional - Séóe 8 1510812024 02112120a. 270 1.494.58526 3.938.301715 .03.538.02 1.()63.34'.46 Mercado 

NTN-B - Nola ao TesoUfo Nacional- Sórie B 1<;ffi 5l2045 0210312009 " 630 I ,'G<I,736S9 4 .<1 " .905394 695.984,05 ? 77<1 500.40 Mercado 

\ foi 
~ 

Pag,n .. , Il.. 12 ü~d.:o & Ml:;ydo GestA<l de >/")c ' p,, Mut.o,1 II..,. lW<I 
~U<l S~I,'" Iii> P,)'~" ';' p'J~ab;j; lU· ,~~ !--·Ja, '~Ol <;." ., ..,. c;:p 

(fI' 11 0S')~SIJ 1 .. t·f" .. " 78 "~10 

http:1.()63.34'.46
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INSTITUTO MU NICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAlES 

Relatório de Análise. Enquadramentos. Rentabilidade e Risco· Baw ' 3110S/ 202 1 CRÉDIT2>~tf'.~_~C;:~~_'?f~ 

Retomo e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021 

... Saldo Anlerior ApluçOea RQqales Saldo noW• R, lorno Ralorno Ae um Rltorno U" Retoroo Atum Meta Mi, Meta Ac:um Gap Aeum V.R 

Janeom 47.081 .970.59 1 . 24 1 . 7 S2 . 0~ 50,000,00 47.900.239,00 -3 73.4&3.6 7 I -373 483,67 .c,l1 '11. -0,11'11. 0 61% 0.61% -1 ' 5 59% 3.02% 
• 

_. .__. ""'" , • • I ... " ,,,,,. 1.:.== _ i 

Fevereiro 47.900.239,00 4.779,165,56 5.118.14959 48.961.357.59 -S99.897.40 -973.381 07 - 1.25% -2,02% 1,24% 1.92% ·105. 17% 3.70% .. 
Março 46.961.357.59 1.215.625,04 1.615,000,00 47016.301,02 0,84% -1.19% 1 42% 3.36% -3552% 3.58% I 394~:~J.9 l__ nSl:056':J, 

'3-

·n_ u"'" • '._: -1 s. I 
47.016.307,02 1,163.455,70 ' .580.000.00 47.315.454,68 155.691,96 116.635,26 1,61% 0,39% 013% 4,11% 9.59% 2,43% A"" 

Maoo T 47.375.454,6& 1 12 .. . 259,;: I' 3. 939.264.3~ <4 5 392, 67~. 7~1 832.;9~2 r ~OO8 .8 32"'O 'f 1,76% 2,16% I 087'10 5,02"4 ~ 2.98 '1. 2,70% 

I nvestimentos x Meta de Rentabilidade 

2,lõ% 

5,02% 

o 2 3 4 5 

.Investimentos • 'PCA .. 5,40% a.a. 

~ 
~ 


P~g'N B de 12 (,ed,to & M'!!fC<l<k, G("~t:m de Vollor~~ Mot>.,JiIlOl lId" 
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UI' 110~0·2SO· TeIi!fone, (13) 3578,8410:t?~ 

http:46.961.357.59
http:S99.897.40
http:48.961.357.59
http:373.4&3.67
http:47.081.970.59
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID~NCIA SOCIAL DE JAlE5 

C RÉ D I T2.~!!!_~_REc:..'tPJ? Relatório de Análise. Enq uadramentos. Rentabilidade e Risco · Base: 31/05/2021 

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores 

Evolução do Patrimônio 

60.000.000,00 

50.000.000,00 

;; 
~ 40.000.000,00 

" 
'o 

~ 30.000.000,00 

10.000.000.00 

10.000.000,00 
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36 M 
Comparativo 

6.00 

',00 

t 2.00 

j 0.00 

-2.00 

-4,00 
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a Investimentos a Meta de Rentabilidade ~ COI J IMA- 8 

c: IMA-B 5 J IMA·B 5+ O IMA Geral L.J IRf-M Rf-M 1 


U IR~·M h =:J lbovespa J taX SMLl IDIV 
 J ---ff 
II Investimentos !II Meta de Rentabilidade D COI J IMA· 


n IMA- B 5 


l IMA- B 5+ , IMA Geral IRF-M - I IRF-M 1 ! IRF-M 1+ 

T---------=~~~--~J~rJ.--------------= ,~~..-.;x- SMll IDTv ~~ ,'''''',"" 18. II '
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAlES 

Relalóno de Análise, Enquadramentos, Renlahilidade e Risc.o . Base: 31/05/202 1 C R É O I TCc:?~.~_~C;:.~PP 

R~torno dos Investimentos apôs as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Ma io!2021 

~ ~ 

Atlvos Renda fio Saldo Anterior Aplicações 
~ 

TITUL OS PÚBLICOS - 5 . 808 . ~5 . 57 [ 0.00 

SS lMA-B FI RENDA f i XA PREVIDENCLÀRJO 1.836.03-4.23 0.00 

BRADESCO INSTITUCIONAL IIM-S Fie RENDA FIXA 2.320.601;'1 0.00 

CAIXA BRASIL IOKA 'PCA 'lA TITULOS PÚBLICOS f i RENO... 5.169.238 ,24 0.00 

BB 1MA-8 5 FIC RENDA FIXA PREVIOENCIÁRIO LP 3.635.816.59 r 0.00 

Resgates 

65.660.98 I 
0.00 

2.3~3_603.3. 

0.00 

0 00 [ 

Saldo Aluai Retorno (RS) 

5.811.992,70 68.828, 11 

1.855.399.93 19.365.70 

0.00 23.002.07 

5.212.851 ,43 - 43.613,19 

3.660.728.59 24.912.00 

Retorno (%) 

1.1S"1o 

1.05% 

0,99% 

0.84% 

069% 

FUNDOS DE RENDA FIXA 

1%) 'ns til Var - Mês 

1.05% 2.41 "4 

0.99°.. 

0.84"A, 
+ 

2 .54% 

1.07'10 

0 .69% 1.0 1% 

ElS ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE .. . 6.672.116.39 159.445.51 0.00 6.873.046,11 41 .48. ,21 0 ,61 % 0.60'''' 1 .19% 

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATt::GICA FIC RENDA FIXA 9.149.530.06 0.00 0.00 9.171.368,98 I 21.838.:..L o,24·... 0.24% __.0
..•  * 

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiTULOS PÚBl1COS FI RENDA FIX ... 1.710 .-394.00 964.843.11 1.530.000.00 1.146.34., 12 1.106.35 0 .04% 0 .17% 

Total Renda Fixa 36,302.556,35 1,124.289,28 3.939,264,32 33,731.731,86 244.150,55 0,65% 1.17"1. 

0 .14°'" 

, 
~~ ~ 

~ J1/------1-1 
Pa!)ina 10 de 12 Cro!d'to li Mer cado Ge"ào de V~lore~ MOb,hllllos LIda. 
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http:1.106.35
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PR EVID~NC IA SOCIAL DE JALES 

C RÉ O I T2.~~-::_RZ;~,~J?P Relatório de Análi~. Enquadramentos. Rentabil idade e Risco· Base: 31/05/2021 

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e res9.3tes) no mês de Maio/2021 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 

- .
.6.ti" ..... A.......,. V"tB,,, ... Saldo Anterior APlicações 

CAIXA PETROBRAS fi AÇOES 820.202,29 0.00 

•• 
CAIXA SMAl l CAPS ATIVO FI ACOeS 

CAIXA BRASil AçOeS LIVRE Fie AÇÓES 

BRADESCO SELECTION FI AçOes 

CAIXA ALOCAÇÃO MAGRO f lC MUlTlMERCAOQ LP 

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE Fie MULTlMERCADQ LP 

Total Renda Variãvel 

698.044.69 0,00 0,00 

4.192.699.08 0,00 

1.645,967.19 

531.2~5.70 

3.18<1.739.38 

11.012.898,33 

0,00 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 
,....-

0.00 

-~" 0.00 

0,00 

SakloAtual Retorno (RS) Relorno ("k) 

944.617,65 124.415.37 "CS.17O-;--' 

74-4.281.24 46.236.55 6.62% -4A60 .:;,2~ 267.~8.' 6 1 6.38% 

. ~.. ~"........
' .' ~~ ."'''''.''U "6.628.77 5.99% 

1,44 ',4,538.676.4: .:,. 1-630.78 1 

3.228.426.32 43.686.94 1.37% 

11 .660.944.90 588.046,57 5.31 % 

(%) Insll! Var-Mfs 

• 
15,17% 16,84% -6.62% 8.29% 

6,38'10 

5,_ 

1.44 .... r 

7.57 .... 

7.79% 

1.56% 

1,37'/0 1.31% 

6,39% 

J ,-1-' 
, 


P~<I'"'' li OP 17 (red ol" 1=11 r.i crl-ldo (*>l.i... df' V"".J~Ml I I-.mos lI,o 
~_u" 6~tik) (I~ l'a rd"aç-,,)caba, l~] \'i I\"d~r" I -.J\ ~~rlWI - p 

.iP :11)';~·,'~U 1~l->lo"" n, J878 ~ la 

http:43.686.94
http:3.228.426.32
http:1-630.78
http:3.18<1.739.38
http:531.2~5.70
http:1.645,967.19
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENClA SOCIAL DE JAl ES
CRÉDITO E MERCADO Relatório de Anâh5.e, Enquadramentos. R.entabilidade e Risco · Base: 31/05/2021 C....,'/il>... . _ EI>'~f._ •• /. . 

Disclaimer 

ESle documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uSO exdusivo do destinatário. não podellClo ser reproduzido ou distribuído por este,} qualquer pessoa sem 

expressa autorização da empresa. As informa<;ôes aqui contidas ~ somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipôtese, uma afena de compra e venda ou 

solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou i/'l5trurr.enlo fl!'lance'lro. Trata-se apel'las UI"I'Ia OPINIÃO que reHele o momento da análise e são consubstcu)(iadas em informações 

coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis. 

A utiliUlç2.o destas informações em suas tomadas de dedsão e consequentes perdas e ganhos não nos toma responsãveis diretos. As informações aqui con tidas não representam garantia de exatidão 

das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais. 

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto noo substituem ~s materiais oficiais, como regu lamentos, p(~peClos de 

divulgação e outros. Érecomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com espe<ial atenção para as clãusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à polítka de investimento dos produtos. Todas as 

informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 

Sua elaboração buscou atender os objelivos de investimentos do clien te. considerando a sua situação financeira oe seu perfil. 

A rentabilidade obtida no passado MO representa garanti.31 de rentabihd.3lde futura e os produtos estrulurados e/ou de longo prazo possuem. além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de 

crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, b<'!lcão, nos mercados de l iquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos 

investimentos reali~ados, bem como o inverso proporcionalmente. l odos e qualquer outro valor exibido eslá representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo 

sua fonte o Sistema Quantum Axis e a (VM. 

A contratação de empresa de consuhoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a eKinência de garantia de resultados fu turos ou a Isenção de risco. Cabe a 

consultoria de valores mobiliários a prestação dos se rviços de orienta<;ão, re<:omenda~âo e aconselhamento, de forma profi ssional. independente e individualizada, sobre in...estimentos no mercado de 

valor~s mobili,jrios, cujOl adoção e implementaç.3o sejam exclusivas do cliente, 

Na apuração do cálculo de rentabil!dade da carteira de investimentos soo considerados os recursos descritos no aft. 60 da Resolução CMN n" 3.922/2010, prove nientes do recolhimento das alíquotas 

de (Onlribu j.;;ão dos servido res, exclusivamente com finalidade previdenciãria. excluindo qualquer lipo de recurso re<:ebidos com finalidade administrativa. em consonância com a Portaria n" 402/ 2008.. 

art. 15, inciso III, alínea "a", 

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e pr incipalmente a POrl.!!ria n" 51'3, de 24 de a905Io de 2011 e suas al terações, alcm da Resolução CMN nO 3.922 de 2S de novembro de 

2010 e suas alterações, que dispõem sobre .3IS aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Pr6prios de previdência Social, insti tuídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras 

providências. 

vÇJ"h
~ x--- ~ 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID~NClA SOCIAL DE JAlES 

O~la base da análise: 29/05/2020 

CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP 35.536.532/0001·22 

Resumo 

Ge-stào Caixa Económica Federal Audiloria: KPMG 

Administrador. Caixa Económica federal Inicio: 15/04/2020 

Custodianle: Caixa Econàmica Federal R.eso luç.:lo: Artigo 7°, Inciso IV. Alfnea • a • 

Tilxas 

T,na de Admimstraçilo ' 0,40% Ind icIO' de Pe-rlormance: N:io possui 

raxa de Perform:\Ilce-: Nilo possui Taxa de Resgate: Nilo possui 

Cal(>ncia. N30 há Benchmark.: IPCA 

PublicCl Alvo Exclusivo previdenciArio Investidor Qualificado: Nâo 

Evolução PL e COlistas 

MÉS conSTAS Pl 21XLOOO,OOO -PC 

Junj2019 

2 
/100.000.000 

JuV201 9 


AçojZ019 


Sev2019 


Out/2019 


No~n01 9 

DeZ/2019 
-Corista. 

J,mjZ020 

fevf2020 ---- /-1/ 
Mar/20.20 

o 
Abr/2020 " 39.132.101.7B 

Ma./ 2020 )O 138.J16.064.36 

(red,tO & MefC.ldo Gest,jo de Valores Mobli L ii. 

Ru.l Barlo de P,If,lnap,.&c,biJ, 2:13 - 150 Anel", O 1501 - Sant - SP 
(EP: 11050-250 - Telefone: (13) 3818-8<110 
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INSTITUTO MUN ICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAlES 

Dala base da análise: 29/05/2020 

CAIXA BRASIL ATIVA Fie RENDA FIXA lP 35.536.532/0001 -22 

Informações Operacionais 

Oepôsito Inicial: 50.000,00 

Movirnentaçilo Minimil 0,00 

Disponibi lidade dos Recursos Aplicados: 0 +0 

Conversão de Cota para Aphcaç~o: 0+0 

Conver s~o de Cota para Resgate: 0+0 

Disponlb'llidade dos Recursos Resgatados: 0+1 du 

Histàrico 

Má.vimo Retorno Diârio' 1,63% em 28/04/2020 

Numero de diCls com Re:to rrl O Positivo: 21 

Mínimo Retorno Diario: -2,02% em 24/04/ 2020 

Retorno acumulado desde o Inic io: 1,35% 

Numero de dias com retomo negativo: 9 

Volat ilidade desde o início' 8,72% 

Performance comparativa - Valores em ( % ) 

FUNDO E BENCHMARK'S MÉS ANO lM 6M UM 

CAI XA 6RASIL ATIVA FI( RENOA FIXA LP 1,M 

INDICE OE RHERtNClA (IPCA) -O,lll -0.16 -0.62 0,99 1,88 6,62 l.O I 

lPCA • 5.&4% AA. (META ATUAR1Al) 0.07 <16 0.78 7,80 19,39 

Cr~dlto & MerC,jIdo Gesr.xr de VillQ(~ MQbltril",,~ lln~ 

~ RU<I Bao.lo de ParanapiiIC/ltu. 233 - ISg Andarr U 1501 - Silntos - ~p 
C(~ , 1050-250 - relelone: (13) 38r6-8410 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID~NCIA SOCIAL DE JAlES 

Data base da análise: 29/05/2020 

CAIXA BRASIL ATlVA FIC RENDA FIXA LP 35.536.532/0001-22 

Comentário sobre os fundamentos do fundo 

o objetivo do FUNDO é buscar superar o IPCA por meio da aplicação dos recursos de no mínimo 95% do património liquido do 

FUNDO em cotas de fundos de investimento no FI CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVO, CNPJ n.o 35.536. 520/0001-06, ntío constituindo 

em qualquer hip6tese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA 

Carilcterlslicas do Fundo/politIca de Investlmento5: 

Investir em recursos de no mínimo 95% do património liquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento no FI CAIXA MASTER 

RENDA FIXA ATIVO, ( NP): 35.536.520/0001-06, com compromisso de superar o IPCA, com prazo médio da cane ira do FUNDO será 

superior a 365 dia~, e~tando expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das varia~Oes das taxas de juros 

prefi xadas. p6s-fixadas (SEUC/CDI) e/ou indices de preços. 

~R2lli.io da Cin~lrl i 

Ainda n~o ê possível visualizar a carteira consolidada. pois o fundo não possui Patrimônio líquido disponivel em 30/04/2020. devido a 

sua recente C(iaç~o. 

Rentabil idade; 

o FUNDO buscar Superar o seu Benchmark (IPCAj, porém. devido a recente criação do fundo, ainda r.ão é possivel identificar tal 

re lação. 

Taxa de MmlnlSlraci2.; 

A ta xa de administração (0,4% do patrimônio líquido ao ano) e~tá em linha com as práticas adotadas pelO mercado para fundos com 

estrategia semelhantes. 

o fundo apresenta um perfil de risco classificado como "Moderado- e incoue pfincipalmente ao risco de mercado. 

fruluadramenloi 

o regulamento do rundo analiwdo Iv. 23/11/2019), est.i devidamente enquadrado quanto ao disposto no AR. 7'1, In(i$O IV, Alínea "a" da resoluç~o 
CMN nf 1922/IOe alte ... çf3es, não havendo, ponanto, impedimento te,al para re<:ebimentode apORes por pane do RPP~. 

CredIto & Mercoldo ~stoo de V~lores Mob,l,~"os ltd~. 
Rua BarJ.o de Paranap'KaOa,lH· l~o Andar CJ 1~lll - 5.lmos - ~p 

CEP. 11050-250· relelone [H) 3878-8<110 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID~NC\A SOCIAL DE JALES 

Data base da análise: 29/05/2020 

CAIXA BRASil ATIVA FlC RENDA FIXA LP 35.536.532/0001-22 

Avaliação do fundo dentro do contexto da carteira do RPPS de JAlES 

A politica de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2020 permite alocação máxima no limite superior de até 40% em 
fundos enquadrados no Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a .. da ResolUçêiO CMN 3.922/2010 e alterações. Atualmente. a carteira apresenta 
14,69% Ibase maio/2020), havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R$ 11.790.464,44. Dado o Pl do FUNDO 
(base 09/06/2020) e o possivel investimento do RPPS, há suporte de até R$ 35.9<13.721,<18 para novos investimentos no FUNDO. 

Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, onde possui aproximadamente 20% da carteira em fundos com estratégias 
semelhantes (Gestão Duration). 

Fundos de Gestão Duration, possuem a carteira dinâmica, o que significa que é permitido ao gestor realizar realocaç6es de acordo com 
as oscilações no cenário económico, assim diminuindo os riscos da carteira e auxiliando na obtenção de retornos para o cumprimento 
da meta atuarial. 

Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, sugerimos O aporte no fundo, bem como o 
aumento da exposição em fundos desse segmento. 

Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do segmento de Media Prazo. 

A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem as novas condições estabelecidas na 
Resolu~ão CMN nO 4695 de novembro de 2018, disposto no Artigo 15, § 2°, Inciso I. portanto. o fundo está apto para receber aportes do RPPS, 

Na opção de realiwr o investimento, o administrador e gestor do fundo deverão estar credenciados, em obediência aos requiSitos da Resolução 
CMN nO 3_922/10, Anigo 1°, § 1°, Inciso VI. e § 3°, Ponaria MPS 519/2011 e alteraçoes. considerados aptos pelo órgão colegiado competente do 
RPPS_ 

Santos, 15 de Junho de 2020 

L ./! 
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários lida, 

( ,éd ito & Mer<ado Ge->t.'io de Va lo'e~ M(lb,It~"o~ 1t~~ 
flua 8ar.lo d .. P"rilflJp,acaba. 233 - 1~o Arxla' (J 1501 - SJntth - ~r 

CEP 1 \050-250 - Telelot'll' [131 3878-8410 



iNSTITUTO MUNiCiPALDE PREViD~NCtA SOC iAL DE JAlES 

Data base da análise: 29/05/2020 

Oisclaimer 

l,r", .I0(lJnwnto ((ar~(teri:wdo como rl:!laWrio, p.;rl!'Cer Ou anfllisl') foi prep;u,ldo íJ~la uso e~(lus.VQ do des!inat~no, n30 podendo se' rl'p~odUlldo 

OU dlsnlbllido pOI lOSte ii qualquer pl'SSOil ~em exwessa au lor,~a~~ da empres.l A~ lI"lformações aq ui contidas ~.1o somente com o objeuvo de 
provt" Informações e n<io represent~ t'm nenhuma hipótese uma ofer1a de compra e venda ou soloc.tação de compra I' venda de qll~lquer valor 

,V,I'olno ou ;n ~·l\Imemo finarxelfO Tr,)t~·~e apenas uma OPINIÃO QUE' reflete o momento da análr~e e são conSutKt~nCl~d,u cm ,,\!orrnações 

~ uletil(l,)s ef'1'! lontt!S publ,(aS e que Julgam~ (onfiave-s 

.... l, ' d';J~õO dest~$ informa~oe<; em ~ lia~ tomilda, de decls~o c i:onsequó!ntt's perdas e 9anho~ n.'lo nos lama responsáveiS dlfelos As ",forrn,lçÓE:S 

.."1' (ont.>;las n~o lepresentam garal11,a de exaudao da~ mforma~ões westat1as ou Julgamenw ~ob,e a qualidade delas. e nõo devem sei 

'é.€'radd~ ~omo ta,~ 

A~ I 'ormacbes deste docu,.nento estilO ttrn (onsonancia com as infOfOlitçÓE'S sou'", os produtos mencionados. entretllnlo não subslFtuem seus 

rr.l:en;IIS oflc'3, ~orno rl'911lilmentos, p,O'Spe<:los de d.vuI9aç~o e OlllfO~ t reeomeL'ldildil J leItura Cllldadosa destes matena.s. com especial 

ate;'cao p<lra ~s clausulas re!atJV~S ao obJetlVQ. 30S meos I! J poluLtil de r"lvesw11ento do~ p'OdUl0~ Todas as rnfOfrT'l<lcbes podem ser obt,das com o 

n'\IK'll~vel p~ IJ di~tllbllIÇ"O, ge51~o uu no ,I\e di! CVM (COf'I'LI$<Jlo de V,llolt::S Mo!Jrl"lIios). 

fI, ,..,,:,1t);lldade obtida no passado mo ("'presenla gi\ran\ia de rent ..b,hdade h,tvra e os produtos esll1Jtufados e/ou de longo prazo possuem . • dêm 

oa VOli\lllidade, .,~os a~so(,ados ,) sua carteira de crédito e estrutur;l,~O Os roscas inerentes aos dl\ler-;os t,pos de opera~~ com valores 
'TO'h ,lra llo~ de bois,!. b<tlcão. nos mercados de Irquldaç&o futura e de denvallvoS, podem resultilr em perdas aos Invest,fTl('ntos realilados. bem 

corno o If'Werso propor(lonaJmer1te Todos I! qualquer outro valor e~lb,do esta representado I!m Reill (BRl) e para os cálculos, forilm ul,lizildilS 

:l b~~'Vilçées dl~nas sendo sua fonte o Sistema Quantum AxIS e a CVM 

A 'QnIf3:ilC~0 de empresa de consuhona de valores moblt."rios Ddf<l a en"lmo deste documento n.io ",ssegUr<l ou sugere a I!.XIs-tenc1a de gilriUltr il' 

ne reslJlt.:hlo~ futuros Ou a rsenç,lo dt' nsco. Cabe a consulto",a dt' valoro":'> rllOblh,'mos ii prt"it,l~Ao dos sefVl<:O'S de onf'ma~.io. recornendilção e 

;.,onselhilmento. de fOrma proflSS!onal Independente e 1L'ldlvidualizildol sobre Investimentos f10 fl'lel(ildo de valores mobllrâflOS, CUJiI adocâo t' 

TipIEr"€nIJ~âo :>eJam exdlls,vas do cliente 

,~ .. dPll(a~.Jo do ~alculo dI' rentabilidade da tar1e1ra dI" Invest,menlOS ~30 (o'l~lderoldo ~ O~ ft!<ursOS d~"'tos no art . 6° da Resolu{do CMN n" 
;9:"2'20'0 ;lro"pn,entes do recolhlrTH?ftto dolS al,quotas de contl1bv,ç.lo dos se(V'oores, e~c!U5,vamenle com 11I11l(ldade prevldencla"a. e~duindo 

l'lOJe- 1po de recurso recebidos (om finilhdilOe admlnistrat va em con~on.lnc:l,l com ii Ponarr" '10 40212008. Mt 15. Inciso UI. alrflol!a "a' 

Ih RPPS df."Vil1T1l!'Star Jdequado~ às flOlffiatlV3S pertmefltl"S e prinCipalmente ... POr1aria nO 519. de 24 de <lgoslO de 2011 e suas all t'!a~Oes. alem da 

Ill<~oJl>ç;;O CMN ' l~ 3.92.2 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações que d,spõern sobre !IS aphCil~õ(>S dos recursos linancerros dos ReqlmltS 
p'O)}! IO~ de P'ev,denc,a 5oc,al. InSliluid~ pelil Un,~o, Estados. Distrito Fede!al e MUf1OClpIOS e da outras prOVidencias 

(((!dIlO& Memtdo Ge$l~o de aloll' MOblMnos tÓJ 
Ru~ Bd'Ao de Paranapl,}(~b.1. 233 . 1~~ SOl • Santos · 5P 

CEP: 11050·250 • Ttleftme' (13) 3878·8410 

http:contl1bv,�.lo
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