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1 .INTRODUÇÃO
Em cumpÍim€nto ao artigo 40, da Rewluçilo do conselho Monetário Nacional n. 4.963, k 2s de

novembro de 2021, apresenta-se a presente política Anual de tnvestimentos para o ano de 2022.

Essa Poliüca Anual de Investimentos tem como objetivo definir o modelo de gestiio que será própri4
segundo esta Resolução, e assim estabelecendo as diretrizes das aplicações dos recursos financeiros
previderrciários, recebidos pela CAPP§PY§ respeitando os limites d€ diversificação e concentração pÍevistos

e tendo em vista a necçssidade de busca e manutenção do seu equilíbrio financeiro e atuarial.

2 - OBJETryO DA GESTÃO
O objetivo da alocação dos recursos da CAPP§PV§ será a presewação do equilíbrio econômico,

financeiro e atuarial, visando o atendimento da meta atuarial de 4,E4 (quatro viÍgülâ oitents e qurtÍo) de raxa

de juros, acrescida da variação do INPC obedecendo aos limites de risços por emissão e por segrrento, bem

como aos princípios de boa govemança, da segurança, rentabilidade, solvência, Iiquidez e transpar€ncia
estabelccidos ncsta Política Anual dc Invcstimentos,, cm consonância com as dirctrizcs da Rcsolução 4.963/21 .

A Política Anual de Investimentos tem como objetivo específico zelar pela eficiência na condução das

operações relativas às aplicações dos recursos em moeda corrente cuja origem vem das contribuições dos

servidores, do ente e das compensações previdenciárias, descontadas as despesas administrativas, buscando
alocar os investimentos em instituições que possuam solidez patrimonial e grandc experiência positiva no
exercicio da atividade de administragão de grande volume de recursos.

Os responsáveis pela gestiio da CAPPS.PVS, representados pelos seus dirigentes, membros do Comitê
de Investimentos e dos Conselhos Previdenciiírio e Fiscal, deverão manter motivação, adequação à sua naturezq
boa-fé, lealdade' diligência e zelar por elevados padrões éticoq para ass€guraÍ o cumprimento dos princípios e

diretrizes estabelecidos na Resolução n-' 4.963/21. Para tanto, devem adotar regras, procedimentos e controles
internos que visem garantir o cumprimento de suas obrigações, respeitando a política de investimentos

estabelecidâ, observados os segÍnentos, limites e demais requisitos pÍ€vistos nesta Resolução e os parâmetros

estabelecidos ní§ noÍrnÍ§ gerais de organização e funcionanrento desses regimes, em regulamentação da

Secrearia de Previdência do Ministério da Economia- Os participantes do processo decisorio dos investimentos

deverão comprovar experiência profissional e coúecimento técnico conforme requisiros estabelecidos nas

normas gerais para os RPPS.

A CAPPSPVS definini claramente a separação de responsabilidades de todos os agenres que

participem do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e decisão sobre a aplicação dos

recursos, inclusive com a defrnição das alçadas de decisão de cada instância.
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Caso ocorram mudanças na gestão da CAPPS.PVS, ou na legislação que, de alguma forma" tornem as

diretrizes inadequadas durante a vigência deste instrumento, estâ Política de lnvestimentos e prcrcedimentos

dela decorrentes poderão ser revisados no curso de sua execução, de forma a evitar exposição desnecessária a

riscos, atendendo assim atuais e novas diretrizes legais o prcservando os interesses dos servidores e paÍticipântes

da CAPPS.PY§.

3 - DEFINIÇÃO DA METODOI-OGIÁ DE SELEÇÃO I}E II\Mf,STIMENTOS
O Comitê de lnvestimentos da CAPPS.PVS contendo, no total de sua composição, a maioria de seus

membros certificadosl, constituído por ato, será um órgão auxiliar do processo decisório quanto à formulação e

execuçâo destâ política de investimento.

Znlar pela integridade e imparcialidade dos membros do Comitê de Investimentos, na condução e

execução das operações de investimentos e desinvestimentos, com padrão ético e eficiência dos prgcedimentos

técnicos, operacionais e de controle das aplicações, podendo contar com o assessoramento técnico profissional

de in§tituiçõ€s registradas na CVM que, compmvadamente, atuem na anâise do mercado financeim e de

capitais, de sorte a garantir maior segurança nas decisões que envolvem aloca@s de recursos. Ressalte-se que

também se incluem como responsáveis pela gestão dos rpcursos os consultores e outros profissionais que

participem do processo de análise, de assessoramento e decisório sobre a aplicação dos r@ursos do regime

próprio de previdência social, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada e os agentes gue

participam da distribuição, intermediação e administração dos ativos aplicados por regimes póprios de

previdência social.

Somente os fundos de investimentos e instituições credenciades proderão obter aplicações dos recursos

da CAPP§PV§ conforme redação dada pela Portaria no 519/201t, AÉ. 30 e posterioÍrs normativos da

Secretaria de Previdência. Os investimentos especificos são definidos com base na avaliação risco/retorno e

oportunidade, tanto macroeconômica quanto em relação a carteira de investimentos no contexto global deste

regime próprio de previdôncia social.

1 ProÍissional aprovado em exame de certiÍicâÉo organizado por entidade autônoma de reconhecida

capacidade técnica e difusão no mêÍcado brasil€iro d€ capitais.
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lndividualmente, os retomos dos ativos são projetadoç com base em um modelo que parte do cenário

macroeconômico (global e local) e prqieta os impactos desse cenário para o compoÍámento da curva futura de

juros no caso da Renda Fixa, e para os diversos setores econômicos e emprcsas no caso da Renda Variável.

As informações utilizadas para a construção dos cenários e modelos, bem como a serem utilizadas para

as fontes de refenôncia a serem adotados para precificsção dos ativr» serão obtklas de fontes públicas, e/ou de

consultoria de investimentos contÍaÍada pela CAPPS.PVS.
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O plano de contingência" a ser aplicado no exercício seguinte, com as medidas a serem adotadas em

Os investimentos @eráo acontecer de forma diretr e/ou indirete:

Forma Direte: quando o(s) investimentds) ou desinvestimento(s) ocorrerem via títulos públicos

federais' operações compromissadís lastreadas nestes títulos, e títulos de emissão de instituições financeiras

bancrârias, dentro dos limites permitidos pela Resolução CMN 4.963/21 e na conhecida "lista exauíiva" onde

estas estão relacionadas.

Formr Indirctr: quando o(s) investimento(s) ou desinvestimento(s) ocorrerem via cotas de fundos

investimentos também respeitando os limites desta Resolução.

Para fins de cômputo dos limites definidos nesta Políticâ Anual de Investimentos, as aplicações no

segnrento de imóveis serão efetuadas exclusivamente com os imóveis transferidos por tri para a CAppS.pVS,
e este investimento não entra no limite estabelecido para os investimentos em FII's - Fundos Imobiliários, com

negociação de suas cotas em bols4 e nern para o cálculo do patrimônio líquido da CAPPS.PVS para efeito dos

demais enquadramentos.

No caso de investimentos em títulos públicos federais so poderão ser realizadas por meio de plataformas

eletrônicas administrados por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Cenúal do Brasil ou pela Comissão

de Valores Mobiliiirios.

Será permitida a manutenção ou contratação de consultorias independentes para auxiliar na definição
dos investimentos e obrigações legais, dêsde que a consultoria seja devidamente autorizada a funcionar pela

CWt - Comissão de Valores Mobilirírios.

A CAPPS'PV§ se for o caso, deverá manter política de contrâtação e monitoramento periódico dos
prestadores de servigo, de forma a verificar, no mínimo, que os pÍestadores cumprrm, satisfatoriamente:

I - Os requisitos e condiçõcs estabelecidos na legislâção aplicável;

II - As condições, exigências e finalidades estabelecidas no contrato.

Em ambas as formas de aplicação dos rccursos, a CAPPS.PVS deveni manter registÍo, por meio digital,
de todos os documentos que suportem a tomda de d€cisão na aplicação de rccursc.

Pá8rna 5 de 20

caso de descumprimento dos limites e requisitos Írevistos na Resoluçâo CMN 4.963i21 e dos parâmetros

estabelecidos nas normas gerais dos regimes próprios de previdência social, de excessiva exposição a riscos ou

de potenciais perdas dos recursos será feito diante de fatos concretos e obrigará a uma revisão desta política de

investimento.
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Nos investimentos em fundos de investimento de renda fixa, fundos de índice de renda fixa e, fundos

de renda variável e fundos de índice de renda variável em seus devidos regulamentos deverão respeitar as

seguintes subordinações:

o Que os direitos, títulos e valores mobiliários de emissores privados que compõem suas

carteiras ou os Í€spectivos emissores sejam considerados de baixo risco de crédito pelos responúveis
pela gestão dos recursos, dentre outros critérios;

t Os títulos de cr&ito privados devem ser emitidos por instituição financeira bancária

autorizada a funcionar pelo Banco central do Brasil e que integrem a definição estabelecida na

conhecida "lista exaustiva";

o Ser emitidos por companhias abcíâs, exceto sêcrritizadoras desde que operacionais e

registradas na CVM;

o Os RPPS somente poderão aplicar recursos em cotas de frrndos de investimento quando

atendidas, cumulativamente , as seguintes condições:

I - O administrador ou o gestor do fundo de investimento s€ja instituiçâo autorizada a funcionar
pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos

termos da regulamentação do conserho MonetáÍio Nacionar e Banco centrar do Brasir;

II - o administrador do fundo de investimento detenhâ, no máximo, 50oz (cinquentâ por cento)

dos recursos sob sua adminislração oriundos de regimes póprios de previdôncia social;

lll - o gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de previo

credenciamento, e sejam considerados pelos responsáveis pela gesülo de recursos deste regime

proprio de previd&rcia social como de boa qualidade de gestiio e de ambiente de controle de

investimento.

r Que o limite máximo de concenFação em quarquer fundo de investimento do segmento

de renda fixa ou renda variável, observando-se os sutrlimiles e, em uma mesma p€ssoajurídica, de sua

controladora" de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras

sociedades sob contole comum seja no máximo de 2v/o (vt*e por cento) do patrimônio do Rpps,
conforme estabelecido na Resolução cMN 4.963121, exceto para os fundos enquadrados no Art. 70, I,

"b" da referida Resolução.

4 - Lrlr[rTAÇÕES, RESTRTÇóES E YEDAÇôES DAS APLTCAÇÕES FrNAf{Cf,rRAS
Devcm scr obscrvados os limítes e as restriçõcs dc concentração dos investimentos Fmancciros na

seguinte forma:
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As empresas finance iras, recebedoras de depósitos em poupanç4 não tenhaÍn controle

societrírio detido pelo Estdo.

O total dnq aplicações dos recursos do RPPS em um mesmo fundo de investimento deverá represenmr,

no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo exceção feita aos fundos com carteira

formada exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional.

Esti vedado aplicaÍ ÍEcursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cujas caÍt€iras contenham

títulos que o ente federativo figure como devedor ou pÍeste fiança, aval, aceite ou coobrigação sob qualquer

outra forma.

Estão proibidos todos os tipos de operações com derivativos, exceto aquelas para proteção da carteira

de fundos de investimento (àedge), ainda assim limitadas a uma vez o parimônio líquido do fundo.

Esüio vedados investimentos de recursos na aquisição de cotas de fundos de investimento em direitos

creditórios não padronizados.

Estrí vedado qualquer investimento em fundos de investimento ou fundos em cotas de fundos de

Investimento, que não preveja ern seu regulamento a impossibilidade de operações do tipo dsy-nde.

Estão vedados os investimentos em fundos de Investimento de gestoras ou administradoras que não se

disponham a fornecer a carteirà ab€rta dos fundos de investimento, em período mríximo defasado de cinco dias

úteis da data do fechamento do mês, ou da data do investimento, ou ainda da data da solicitagão.

Estrá proibida a atuação em modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, títulos de cr#ito ou
outros ativos que não os previstos na Resolução n.o 4.963/21 .

Se a CAPPS.PVS comprovar a adoção ou alteração de melhores pníticas de gestão previdenciária à

Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, conforme os 4 (quatro) níveis crescentes de

aderência na forma por ela estabelecida no Programa Pró-C€stão, tcrá os limites para aplicação dos rpcursos

nos ú;vos elevados conforme estabelecido na Resolução 4.963/21 .

5 - cENliRro MAcRoEcoNônflco E pR(»EÇôE§ EcoNôMrcAs
Para ernbasar as decisões de invcstimçnto da CAPP§PVS será elaborado ccnário macroeconômico

com revisões mensais. Para estas projeções com indicadores macro€conômicos de curto prazo do exercício de

2022' serão usados como base os relatórios FOCUS do Banco Central do Brasil, e relatórios e comunicados de

Mercado da CVM e ANBIMA.

5.I . TAXA SELIC

A TAXA SELIC é o referencial e meta dejuros na economia brasileir4 atém de instrumento de política

monetária para controle da inflação. Além de ser um referencial das ta:ras dejuros de mercado, afetando também

as rentabilidades dos pmdutos d€ Íenda fixa (que basicamçnte dependcm das taxas dejuros).
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As incertezâs políticas, de recup€râção econômica e de avanço da vacinação associada aos fatores

externos e intemos elevaram a inÍlação brasiteira obrigando o Banco Central na execução da política mone&íÍia

a continuar elevando a TAXA SELIC a pâÍtir de seu atual patamar e atingindo valor igual ou superior a l0oÁ ao

ano.

A decisão tomada pelos Bancos Centrais de vrârios países de injetar recursos na economia como forma

de manter o nível de atividade econômica também gerou pÍsacupações e dúvidas no mercado financeiro neste,

e no próximo ano, relação a uma significativa retomada das atividades comerciais.

Nesta data, as exPectativas atuais Êxpectativas dos agentes de mercado rcsumidas no Boletim FOCUS

do Banco Central apontam uma TAXA sELIC meta de 9,25%o a.a. para 2021 e I1,0ü/o a.a. para 2022.

Ressaltamos que estas expectativas vêm se elevando semanalmonte, que é o periodo de sua diwlgação, como

podemos observar na imagem abaixo:

O gnifico seguinte representa a TAXA SELIC a partir do ano de 201 E
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Variação da taxa de juros, emo/o ao ano
SELIC

6,5
5,5 4,2s

4,5
2,73 3,5

Fonte: Banco Central

6

5

3
2

2,25

7,75

6.25

5,254,23

3,75

GRÂFICO OI _ TAXA SELIC Mf,TA

5.2 - rNFLAçÃo
A inflação, medida oficialmente no Brasil pelo IPCA - Índicç Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo, apurado e divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatisica, apr€s€ntavâ alta desde

o início do ano. E como todos os indicadores, foi afetado pela pandemia de Covi&I9.

Nos ao longo dos meses do ano em curso, tivemos elevações succssivas do valor acumulado do IPCA

ainda como efeito continuado da pandemia do Coronavírus, resultante da paralisação das atividades produtivas,

do comércio, indústrias e serviços, estagnando a economia em um primeiro momento e causando aumento

signihcativo de preços posteriormente, devido ao aumento da demanda e queda da oferta de produtos,

principalmente dos combustíveis, após a reabertura gradual das atividades e retomada da produção.

O govemo segue afastando a nec€ssidade de racionamento de energia. Mas o agravamento da crise

hídrica preocupa, pois tende a ter impactos não só na inflação, mas tamÉm no PIB, podendo freaÍ o crescimento

industrial e agropecuário, intensivos em energia e água-

O índice acumulado no ano, de 10,65% já supera amplamente o teto estâbelecido pelo Conselho

Monetário Nacional, que é de 3,75%, conforme observamos no gráfico abaixo:
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IPCA- lnflaçãooficialacumulada em 12 meses
lndrcador se cistancia cada vez mais do teto da meta estabele(ida pelo goveíno

10,670/o

o

Grá,](o:E(onomra/61 ' Fonlêt IBG€

GRÁFICO 02 _ IPCA ACUMULADO cm 12 MESES x META de INFLAÇÃO

Meta

3,7s%aa

O preço da energia elétricajá subiu quase úês vezes mais que a inflação ao longo destes 8 primeiros

meses de 2021. refletindo em aumento disseminado nos preços de diversos pÍodutos e serviços.

Na agricultura, segmento de grande contribuição ao PIB brasileiro, a crise hídricajá afeta a produção

de milho e cana-de-açúcar por exemplo. Diante da quebra de algumas safras, o lnstituto de Pesquisa Econômica

Aplicada (lpea) cortou de 2,6Yo pan 1,7% a expectativa de crescimento pIB da agropecuá na em 2021

Com a retomada das atividades e a recuperação dos lucms das empresas, o nível de p,leços ulu-apassou

patamaÍes pré Covid I9.

O grupo "Alimentação e Bebidas" acumula alta de quase 20% no período, corroborando com a tese que

o controle inflacionrário é fundamental para atenuar seus efeitos perversos principalmente sobre as famílias mais

caÍ€ntes, dado que para estas famílias este gmpo Í€pÍ€sentâ a maior parcela das despesas, devido a receita

familiar limitada.

5.3 . PRODUTO INTERNO BRUTO - PIB

Observado o período de baixo crescimento da economia brasileira em 2020, ját havia expoctativas de

retomada pâra o ano de 2021, baseadas em um ambiente de taxa Selic meta em 2,Oo/o a.a. e aceleração da

vacinação, como vimos anteriormente, permitindo estímulos e criando oportunidades para o crescimento.

ooooryíYr-.ÃN.!E&FÃ&EEãà8.à;EàE:ÉEEoEA
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Porém, a pandemi4 as incertezâs no cenário fiscal e os conflitos internos envolvendo os poderes

executivo ejudiciário que elevaram significativamente a inflação e a taxa dejuros interromperam as chances os

planos seguirem rumo à direção desejada.

A queda expressiva do PIB em 2020 12021se deve, principalmente, à paralisâção e desorganização

das ativi.lades prodúivas do país e no mundo.

Em um cenário com taxas de juros retomando a se tomaÍ atrativas para a renda fxa, dado o nível
projetado da TAXA SELIC Meta e esta expectativa de crrscimento, toma-se essencial a exposição em renda

fixa com títulos de prazo mais longo, apÍ€sentando retornos acima da meta atuariâl a fim de alcançar

rentabilidadgs mais satisfatórias, coÍltribuindo para o alcance desta e crescimento do patrimônio.

Entretânto, não descâÍtâmos aumento de exposição em renda variável com os atuais níveis do
IBOVESPA em torno dos 100 mil pontos, bem como em ativos relacionados ao mercado externo para diluição
do risco total da carteira, pois eventos locais não influenciam nos Estados Unidos, por exemplo, e é uma

oportunidade parâ câpturâÍ gaúos com a recuperação economia internaciooal, de forma mais ágil que a
brasileira" visto gue, além do cenário econômico doméstico potenciatmente recessivo descrito anteriormente,

teremos aqui eleições presidências no Íinal de 2022 que, historicamente trazem adicional de volatilidade ao

mercado fi nancçiro nacional.

Expectativas de Mer(edo

2021 2022
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Para 202l, ainda com base no Boletim FOCUS do Banco Cenfal, a projeção vem mostrando que as

expectativas são de redução do crescimento a cada seman4 embora ainda projetando elevação de 4,9plo do plB;

em 2022 a expectativa é de um crescimento modesto de apenas 1,00%, mostrando que o mercado aguarda até

um possível cenário de contração deste indicador. Segue quadm abaixo:

EÍ.."
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6 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Diante do cenário macroeconômico que o ano de 2021 vem apresentando, e as p€rspcctivas para o aÍo
de 2022, onde temos expectativas de que os principais indicadores econômicos e principais premissas

continuaÍão presente, as alocações nos segmentos de renda fixq renda variável e investimentos no exterior,

deverá permanecer confonne os limites da Resolução 4.695/2018 CMN possibilitando a diversificagão dos

investimentos e buscando a melhor combinaçilo em busca de resultado póximo da nossa meta atuarial.

Acreditamos assim que a combinação âtual de inflação alta e enfraquecimento da atividade tende a continuar

ao longo de 2022, indicando as dificuldades para a evolução satisfatória da economia brasileira. Recentemente,

o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro surpreendeu para cima,

enquanto o desempenho do comércio e dos serviços em setembro suÍpÍ€€ndeu para baixo, num cenário em que

as incertezas fiscais e políticas mantêm o câmbio desvalorizado, vem complicando a tarefa do Banco Central

(BC) de combater âs pÍessões inflacionárias por meio da elevação da Taxa SELIC na execução da política

monetária brasileira.

6.I . SEGMENTO DE RENDA FIXA
Para aplicação no segrnenúo renda Íixa as premissas abaixo devem ser seguidas:

Quando das operações diretas com títulos públicos, deverão ser observados os seguintes pontos:

a) Abertura de conta segregada de custódia" e a empnesâ custodiante seja alvo de

credenciamento previsto na legislaçilo;

b) Pesquisas sobre níveis de preços em entidades reconhecidas, e transparência na

divulgação de dados;

c) Processo de tomada de preços via cotagões de mercado;

d) Uso de plataformas elebônicas.

Nos investimentos em renda fxa diÍ€to via títulos públicos, com limite mríximo de 100% dos recursos

dos RPPS, e em operações compromissadas, que só podem abrigar até 5% do patrimônio dos RPPS e nos

investimentos indiretos via fundos de investimento que deverão ser levados em sonta os seguintes riscos

envolvidos nas oçrerações:

. Risco de credito dos ativos: possibilidade de o devedor não honrar seus

compromissos.

o Risco sistemático ou conjuntural: são os riscos que os sistemas econômicos,

político e social, im@m ao governo.

. Risco próprio: consiste no risco intrínseco ao ativo e ao subsistema ao qual o

ativo pertença.

o Risco de mercado: é o risco de oscilações de prços do ativo.
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o Risco de liquidez: tambán chamado risco financeiro. É conhecido pela falta de

condição de pagamento do emissor ou ausência de mercado secundário daquele tipo de ativo.

o Risco de contraparte: tâmMm conhecido como risco de coobrigação, é quando

da securitizâção de dívida existe endosso por parte de terceiros e este também fica sem liquidez.

. Risco legal: tipo de risco o qual o ativo objeto do investimento esteja sujeito a

interpelação judicial.

o Risco operacional: est iL ligado à incompetência ou à desonestidade dos

adm in istradores.

Nos investimentos em fundos de investimento, acatar a limitação de até 100% (cem por cento) em fundos com

caíeiras formadas exclusivamente por títulos públicos federais.

a) Nos investimentos em fundos de investimento acatar a limitação de até 600Á (sessentâ por cento) no somatório

dos s€guintes âtivos:

b) cotas de fundos de investimento classificados como renda fix4 conforme regulamentação estabelecida pela

Comissão de Valorcs Mobilirários, constituídos sob a forma de condomínio aberto (flrndos de renda fixa);

c) cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa" negociáveis em bolsa de valores,

compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índice de renda fix4
conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobilirírios (fundos de índice de renda fixa);

IY 'até20%o (vinte por cento) diretamente em ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou

coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que

atendam às condições de que o administrador ou o gestor do fundo de investimento seja instituição autorizada

a funcionar pelo Banco Central do Brasil e obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos

da regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

Nas altemativas de investimentos que exigem avaliação de risco de crédito (rating), os RppS deverão

utilizar a tabela abaixo como parâmetro. Nela estilo descritas as notas das principais agências internacionais

classificadoras de risco, até a nota mínima aceita. Em caso de avaliação de risco de credito executada por outra

agência" que ela passe a ser aceita e definida em reunião do Comitê de lnvestimentos da CAppS.pVS. e sua

nota equivalente deverá s€r estar compreendida dente uma das compreendidas no quadro abaixo:
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De forma geral, os fundos de investimento do segÍnento de Í€nda fixa:

a) Não poderão manter em seu pafimônio aplicações em ativos financeiros no exterior,

assim definidos pela CVM em regulamentação específica.

b) Os ativos financeiros de ernissoles privados que integrem as cart€irâs dos fundos de

investimento deste artigo devem:

I. Ser emitidos por instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bânco

Central do Brasil e listado na coúecida "lista exaustiva" emitida pela SpREV do Ministério do
Trabalho e Previdêrrcia:

lI. Ser emitidos por companhias abertas (com ações negociadas na B3), exceto

securitizadoras, desde que operacionais e registradas na CVM;

Ill. Ser cotas de classe sênior de fundo de investimento em direitos creditórios - FIDC
classificado como de baixo Ésco de credito;

IV. Ser cotas de fundos de investimento cujos ativos investidos observem as condições dos
itens I e Il descritos aqui acima.

Diante do cenário possível para alocação no segÍnento, a renda fixa tentani buscar um retorno de

rentabilidâde equivalente à meta atuarial.

6.2. SEGMENTO DE RENDA VARúVEL

Pera epliceção em fuudo de rções es prcmisses abaixo devem ser seguidas:

A Política Atrual de lnvestimentos, para a seleção de fundos de ações no que se refere a risco, basear-
se-á em que o adminigrador ou gestoÍ do fundo em questilo utilize as seguintes metodologias de forma
cumulativa ou isoladamente:

Gíau Medb Elevado

Grau Elevado

PRIME

L

MOOOyS saP FtTCt{t"ffi 
"r- "rr- Longo pra:o Cuno pr.so Longo prazo Cuío F,rro

o value at Risk (vaR): fornece uma medida da pior perda esperada em ativo ou carteira
para um determinado período de tempo e um intervalo de confiança previamente especificado;

o stress Testing: processo que visa identificar e gerenciar situações que possam causâÍ
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perdas extraordinárias, com quebra de relações históricas, sejam temporárias ou p€rmanentes:

o Coeficiente Beta: unidade de medida que através da covariância entre ativos, mede o

potencial que cada ativo isoladamente pode amplificar ou mitigar o risco do fundo através da aderência

ao benchmark escolhido, avaliando assim o efeito da diversificação do fundo;

o Índice de SharPe: unidade de medida que através de estudos estatisticos mede a relação

risco/retorno do frrndo.

As aplicações previstas neste segÍnento estão limitadas a 30% da totalidade das aplicações dos RppS.

ou de acordo com o nível atual, a ser oujá alcançado, no âmbito do programa pro.Cestâo.

Os recursos destinados a investimentos no segmento de renda variável deverão respeitaÍ o limite
mríximo de 30olo dos recursos em moeda corrente dos RPPS, podendo enquadrar todos os fundos qu€ possuam

carteira livre ou algum índice de refeÉncia (benchmark), nacional ou intemacional, divulgado e negociado na

bolsa de valores do Brasil, a 83, bem como os fundos de índiçes de ações, conhecidos pela sigla..ETfl', com

as mesmas caÍacterísticas.

Diante do cenário prospectivo para alocação no segÍrento renda variável, a gestiio da CAPPSJ,VS
buscaná rentabilidade que agregue valor na busca do atingimento da meta atuarial definida para 2022.

6.3. SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Para efeito deste segÍnento, sâo considerados investimentos estruturados:

I - fundos de investimento classificados como multimercado;

II - fundos de investim€nto em participagões (FIp); e

III - fundos de investimcnto classifrcados como "Ações _ Mercado de Acesso.-

As aplicações nos itens II e III deste segÍnento so poderão receber recursos mediante apresentação de

oportunidade pelo Comitê de Investimentos, e respectiva aprovação de alteração desta política Anual de

lnvestimentos 2022 da CAPPS.PVS.

6.4. SECMENTO DE FIJNDOS IMOBILTÁRIOS
Neste segÍnento ficani definido o limite estabelecido na tabela do item 9 desta política Anual de

Investimentos 2022, do total de 5% permitido na legislação vigente, mas qualquer aporte efetivo deverá ser
precedido de profunda análise de premissas e fundamentos de longo prazo da viabilidade em termos de risco e
retorno para a CAPPS.PVS.
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Para fins de cômputo dos limites definidos nestâ Política Anual de Investimentos, os imóveis,

eventuâlmente transferidos por tri para a CAPPS.PVS, não contam no limite esabelecido para os

investimentos em Fll's - Fundos Imobiliários, com negociação de suas cotâs em bolsa e nem para o cálculo do
patrimônio liquido da cAPPS,PVS para efeito dos demais enquadramentos da Resolução 4.963/21.

6.5 . SEGMENTO DE INVESTTMENTOS NO EXTERIOR
No segrnento de investimentos no exterior, as aplicações dos recursos dos RPPS subordinam-se ao

limite de até lw/o (dez por cento) no conjunto de:

I - çotas de fundos de investimento e cotas de fundos dç investimento em cotas de fundos de

investimento classificados como "Renda Fixa - Dívida Extema", se o RPPS atender as condições para ser

considerado como investidor qualifi cado.

Il - cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o

sufixo "Investimento no Exterior", nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores

Mobiliários, que invistam, no mínimo, 670Á (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de

fundos de investimento constituídos no exterior, se o RPPS atender as condições para ser considerado como

investidor qualifi cado;

III - cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1", nos termos da regulamentação estabelecida

pela Comissão de Valores Mobiliríu-ios.

Parágrafo unico. O RPPS deve assegurar que:

I - os gestores dos fundos de investimento constituídos no exterior estejam em atividade há mais de

cinco anos, e administr€m montante de recursos de terceiros superior a US$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de

dólares dos Estados Unidos da América) na data do investimento;

II - os fundos de investimento coníituídos no exterior possuam histórico de performance superior a

doze meses.

Os RPPS somente poderão aplicar recursos em cotas de fundos de investimento dos segÍnentos listados

acima, quando atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:

I - o administrador ou o SestoÍ do fundo de investimento seja insituição attorbada a firncionar pelo

Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da

regulamentação do Conselho Monetririo Nacional;

II - o administrador do fundo de investimento detenh4 no máximo, 50% (cinquenta por c€nto) dos

recursos sob sua administração oriundos de regimes póprios de previdência social;

III - o gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de pÉvio credenciamento,

de que trata o inciso VI do § lo do art. lo, e sejam considerados pelos responúveis pela gestiio de recursos do
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RPPS como de boa qualidade de gestão, e de ambiente de controle de investimentos

Deverá ser observada lista destas instituições emitida pela Secretaria de Previdência Social, conhecida

como "Lista Exaustiva"-

6.6. SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

A CAPPS.PVS não destinani em 2022, recursos para aplicação neste segmento, podendo este quesito ser

alterado no decorÍ€r do ano após pÉvia autorização do Conselho Deliberativo.

7 - LILITES DOS IhMSTIMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO 4.963/202r
A seguir, apresentamos a tabela síntese com os limites êstabelecidos na Resolução 4.963121 para as

aplicações dos RPPS de acordo com os níveis de certificação do programa Pró-Gestão. Estes limites, bem como

as demais diretrizes deste normativo são paÍtes integrantes desta Política Anual de Investimentos 2022.

Ttub. ó Í..ô@ lhirü
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8 - CONVERSÃ O DOS ARTIGOS DA RES 3.922I2OIO PARA Rf,S 4.963/202I

Segue tabela de conversão dos investimentos classifrcados nos Artigos da Res 3.9222010 para os

Artigos da Resolução 4.963/2021 .

C.rt!irã.m
29ltol202t

R€so,uçao 4.963

D€scrição do Âtivo Dispositivo
D.scrição do Ativo Oispositivo

R€NDA TIXA

Titubs de eín issão do Te.ouro Nâcbnâl l-rtubs do resou ro NacDn âl (sêk) Âni8o 7c l, "a"

Fundos RF "referênciado" 1OO% delftulos
TN

64,51% tundos Rênda Fita 1oo% Tft uk s Públrcos ArtiSo 7s l, "b"

rundos indice Rt 1OO%deTítuloslN ETFde Renda Eüâ 100%Iftubs Públtos
Ope.a(ões Compíomíss.das bííeâdâs Opêrâçõe3 compromissâdas com lastroi

em TPF
Artigo To ll

Fu ndos Rf 'referenciado"
Fundosde Renda fixa (cvM) Ârtigo 7e lll, -a"

Fundôsdê Renda fixa 14,57%

Fundos Índke RF'retuÍencaâdo"
ETF dê Renda Fixâ {cVM) Artigo 7s lll, "b"

Fundosd€ ÍndkêsdeRenda Fua

Letras lmobilÉriâsGarantidas (tlc)
Ativos fm.ncêiro5 d Ê Rf - tmissão de
instilu ições fin ânceirascertiícado de Depósito Bâncário (cDB)

"' c o n sider o d o co m o d 6p o n ib iido d e

Fundos eín Direito5 Cr€d tónos {FIDC) 0,06% FIDC 5ênior

Fundos de Smda Fixa 'Cr&no Prúâdo' Renda Füâ Cr&ito Prúadô

Fundos de Debêntures de lníia€struturâ Debmtur6roc€llt adâs

R€riDA vaRrÁvaL alNvEsTlM ENTOS
ESÍRUÍURÂDOS REr.roÂ vAfltÁvÉ[

Fundos dê Açõ€s RetuÍenciados 11,31%
Art8o ao I

Fundos de índacês Ref€íencrãdos

En de &ões Art8o ac lr
Fundos indrcesdeAçóes

IÍrvEsÍtMEtTos No ExTtRtoR I l{vEsTlMtt{Tos Í{o ExTERT oR

Renda Fna - Dtukrà txterna FIC ' Rênda tda Divda tuteÍna A(to 9s I

Fundosde lnvenimmto no Erterlor FIC Áberto - lnvstimento no Êxrêíbr Aítao 9s rr

Ações BDR Nível I 5.31% FundosdeAções BDR Nível I Artigo 9s lll
RENoA vaRtÁvEL E rflvEsÍtMENTos

ESTRL'TTI RÂDOS I ÍIVESÍIMENTOS ESÍRUIURADOS

f undos MuhimeÍcado âbeÍtos Art aa lll 4,17% Fundo!Muhimd.ãdôs Artigo 101

Fu ndos em Pârttipaçó6 lr lP) Íêchad05 Fundos em Partictaçôes (FlP) Artigo 10ll

FundosdeÁções M€ícado de A.esso ArtAo lO lrl

FUNDoS tMoBruÁRtos

Fundos lmobiliárbs (Fll) Fundos lmobiléros Artieo 11

EMP RÉsÍl Mos coNsrG NÂDos

tmpréíimosCoflslanâd03 ArtrAo 12
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POLITICA DE INVESTTMENTOS 2022
9 - f,STRATÉG IAS Df, ALOCAÇAO PARA O ANO DE 2022 (DPIN 2022)

Segue tabela com o planejamento dos investimentos a serem realizados no ano de 2002, já ajustados

para a nova estrutura determinada pela Res 4.9632021 .

R.solução {.963 €rt.téal.r Dâr. o.no dê 2O22

Ocscrigao do 
^túo

2atí,t2021

Ift ubs do Têeuro Na.'EÀâl (Selt) 0,00% 10,oo% 100,00%

Fundos Renda Füâ 100% Írtulos PúblÉor 64,57% o,oo% 29.00% 100,00%

ÊÍF dc Âêndá Fixã 1oO%Tnubs Públi.o.

Operaçõ€3 com p.omis!âdâs com Lst ros

Fundosde Rcndõ Fixa (cvM) 74,57% 0,00% 20.00% 60,0o%

ErF d€ Bsde fna ICVM) AÍti8o 70 Ill, "b'
Atúosnnancêirosde Rf- Emissão de
bínutõ6flnâncêirâr
FIOC Sênbr o,o6% o,oo% 1,00%

Radà Fixe - Cr€dito P.tado

Dêbê.tu16lncntnàda§

aENo^ vaatÁvEL

11.31% o,oo% 25,OO%

tNv€sÍtMENÍO5 llO EXTERtOi

ÊlC - Renda r,re - Diviiâ Ext6na

FICAbeÍto lnv6timê.to ôo €xtdbr Artgo 90 rr

Fúndô!deAçõ6 BOiNívelt o,00% 10,00% 10,o0%

lllV€STIMENTOS ESTRUTURADOS

Fundor Mú ltim ercador A.tgo l0l 4,77% 0,00% 5,00% 10,00%

Fundo. e6 Pàrtkaíràçô€5 (rrP) A.tigo 10 ll

Fundosde&õê5 MdcadodeA.6$

EUNDoS rMoB ,tÁRtos

ÊMPRÉsTrMo5 cotstGN^Dos

Empréíin05 Consignãdos

I

I

10 - CON§IDf,RÂÇÔES FINAIS
Para a execução desta Política Anual de Investimentos 2022 e cumprimento da legislação em vigor, será

obrigatória a realização de relatórios mensais, trimestrais, semestrais e anuais de rentabilidade e risco, tendo

como parâmetro de an ilise a variagão dos Índices e Meta aturial e o acompanhamento destes nas reuniões

periódicas do Comitê de Investimento e/ou Comitê Deliberativo.

No tocante a operacionalidade de credenciamento e seleção de prestadores de serviços será observada

Ci. d. r,ldítndÀ hÊ,ldtnd. . PtíEóã d6
!.í!ldoÍ!r Aihac6 ô l.ít idro & VrrÊs,

RE DA TIXA

5,OOvo

30,00%

5,17%
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os asp€ctos determinados pela Portaria MPS 519/201I e em consonância com a Consultoria de Investimentos

contratada Parà daÍ suporte a tomada de decisão dos investimentos e realocações dos recursos financeiros.

A CAPPS.PVS deve avaliar a capacidade tecnica e potenciais conflitos de interesse de seus prcstadores

de serviços e dâs pessoas que participam do processo deciúrio, inclusive por meio de assessoramento. O

conflito de interesse se.á configurado em quaisquer situações em que possam s€r identificadas ações que não

estejam alinhadas aos objetivos do regime próprio de previdência social independentemente de obtenção de

vantagem para si ou para outrem, da qual resulte ou não prejuízo.

Nos casos de desenquadramento de investimentos deverão ser observadas integralmente as diretrizes

do Artigo 27 da Resolução 4.963/21.

Serão avaliados os custos decorrentes das aplicações, inclusive daquelas efetuadas por meio de fundos

de investimento e divulgadas as despesâs com as aplicações e com a contralação de prestadores de serviços.

Essa Política Anual de Investimentos 2022 foi elaborada com base na atualização mais recente da

Resolução. CMN n" 4.963/21, ambas com vigência a partir de 03101t2022.

Qualquer omissão ou duvida que romanesçâ do texto desta Política Anual de lnvestimento s pa. 2O2Z

deve ser sanada com base no texto da Resolução CMN 4-963/21 e eventuaís Portarias e instruções

complementares expedidas pela Secrotaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Prcvidência.

Esta Política de lnvestimentos para 2022 entra em vigor em 0l /Ol/2022, tendo sido aprovada na 95,
Reunião Ordinária do Conselho de Deliberativo da CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICiPIO DE VARRE.SAI, RJ, TEAIiZAdA CM 2I dC DCZEMbTO dC

2021 ' Podení ser acessada no site da CAPPS.PVS, na rede mundial de computadores - intemet- com âcesso

a todos os servidores, participantes e interessados.

Varre-Sai, RJ, em 2l de Dezembro de 2021.

DIRETOR PRESIDENTE DA CAPPS.PVS

GESTOR Df, INVESTIMDNTOS:

PREFEITO MT]NICIPAL:

Dayselane Pimenta Lopes Resende

Jones Marcos da Silva Paula

José Carlos Estevão de Castro

Maria do Carmo Rodrigues Batista
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PíefieÍto

.<- S.?

o:
Presidente: Vinícius Oliveira Dutra

Secretária: Maria Aparecida de Fátima Brum
()

Maria das Graças Barbosa Geldu
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