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POLÍTICA DE IilVESTIMENTOS 2023
I - APRESENTAÇAO

í.1 - DEFTNTÇÃO

Esta Política de lnvestimentos tem como objetivo colaborar para que o VARRE-SAlPrey cumpra sua
única finalidade: prover os beneÍícios previdenciários legítimos de servidorês(as) do município
buscando retomos adequados e ajustados em relaçáo aos riscos assumidos em cada investimento
realizado durante a vigência desta política de investimentos.

1,3 - BASE LEGAL
A Política de lnvestimentos dos RPPS brasileiros deve acatar as diretrizes da legislaçáo vigente
especialmente a Resoluçáo do Conselho Monetário Nacional no 4.96U21 e a Portaía do Ministério
do Trabalho e Preüdência Social no 1.4É,7122.

1 4 - VIGÊNCIA
A vigência desta PolÍüca de lnvestimentos compreendeÉ o ano de 2023 e deveÉ ser aprovada,
antes de sua implementaÉo, pelo órgão superior competente do VARRE-SAlPrev sendo que,
justificedamente, a polílica anual de invêstimêntos poderá ser rêvistâ no curso dê sua exêcuçáo, com
vistas à adequaÉo ao mercado ou à nova lêgislação.

2 _ CONTEUDO

2.1 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O art. 40 da Resolução 4.!r63t21, que dá as direbizes e corileúdo sobre a Polftica de lnvestimentos,
dos RPPS brasileiros traz o seguinte texto:

Art. 40. Os responsáveis pela gestâo do regime próprio cte previdência social, antes do exercício a
que se refurír, deveráo definir a política anual de aplicaçáo dos rocursos de forma a contemplar, no
mínimo:

| - o modelo dê gestáo a ser adotado e, se for o c:rso, os critérios para a contrataçáo de pessoas
jurídicas autorizadas nos termos da lêgislação em vigor para o exercício profissional de
administração de carteiras;

ll - a êsbatégia de âlocâção dos recursos êntré os diversos segmêntos de aplicação e as respecüvas
carteiras de investimentos;

lll - os parâmetros de rentabílidade perseguidos, que deverão buscar compatibilidade com o perfil de
suas obrigações, tendo êm vista a necessidade de busca e manutenção do equilíbrio financeiro e
atuarial e os limites de diversificaçáo e concenlraçáo previstos nesta Resoluçáo;
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A Política de lnvestimentos é um guia, um plano formatado em documento que estabelece as
diretrizes, norteando todo o procêsso de investimentos dos recursos financeiros previdenciários e,
em alguns câsos especificos, dos ativos imobiliários, integrantes do patrimônio de um RPPS, mas
sempre observando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivaçáo, boa fé
e adequação à natureza de suas obrigaçôes atuariais e financeiras e dotando todo o processo de
elevada govemançâ e transparência.

1,2 - OBJETIVO
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POLiTICA DE INVESTIMENTOS 2023
lV - os limites utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão ou
coobrigaÉo de uma mesma pessoe juridica;

V - a metodologia, os critérios e as forúes de referência a serem adotados para preciÍicaçáo dos
ativos de que trata o art. 30;

Vl - a metodologia e os critérios a serem adotados para análise prévia dos riscos dos investimentos,
bem como as direhizes para o seu controle e monitoramento;

Vll - a metodologia e os critérios a serem adotados para avaliaÉo e ãcompanhamento do retomo
esperado dos investimentos;

Vlll - o plano de contingência, a ser aplicado no exercício seguinte, com as medidas a serem
adotadas em caso de descumprimento dos limites e requisitos previstos nesta Resolução e dos
parâmetros estabelecidos nas normas gerais dos regimes próprios de previdência social, de
excessiva exposiçâo a riscos ou de potenciais perdas dos recursos.

Dessa forma a presente Política de lnvestimentos abordará, a seguir, cada um dos 8 tópicos
supracitados.

) - t.\t )tJt L (.1 L! , :a i i J.1,

O modelo de gestão adotado pelo VARRE-SAlPrey será o de GESTÁO PRÓPRIA que é quando o
RPPS realiza diretamente a execução da política de investimentos gerenciando e aherando sua
carteira de investimentos, decidindo sobre as alocações dos recursos, respeitados os parâmetros da
legislação. Em resumo, o VARRE-SAlPrev adote o modêlo de gestão própria significando que as
decisôes de novos investimentos e realocaçóes dos recursos Íinanceiros previdenciários são
tomadas pela Diretoria Executiva, Comitê de lnvestimentos e Conselho.

PaÂ balizaÍ as decisões, poderão ser solicitadas opiniôes de profissionais externos, como
Consultoria de lnvestimentos contralada, outros RPPS, instituiçóes financeiras, em cursos
contratados ou por outros meios que a gestão do VARRE-SAlPrev considere válida parâ o
aperfeiçoamento da execução da politica de investimentos. Ao longo da execução de política de
investimentos 2023 poderá ser avaliada a adoçáo de uma GESTÃO MISTA, que é aquela, prevista
na lêgislaÉo, e é rcalizade por entidade autorizada e credenciad4 pela CVM - Comissáo de Valores
Mobiliários e contratada para essa finalidade, cabendo à esta as decisóes sobre as alocaçôes dos
recursos, respeitados os parâmetros da legislação e atendendo os parâmetros definidos pela gestão
do VARRE-SAlPrev. Em caso de apmvação e decisão desta altemativa de gestão, deverá oconer a
atteração da política de investimentos 2023 bem como a sua retificaçáo no DPIN / CADPREV.

. I )-\ l-, 1r ; :, -' ' - .

As aplicaçóes dos recursos deveráo observar a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos,
montantes e taxas das obrigações atuariais presentês e futuras com o objetivo de manter o equilibrio
econômico-financeiro entre ativos e passivos do VARRE-SAlPrev.

Para isso, deveráo ser acompanhados, especialmente antes de qualquer aplicaçáo que implique em
ptazos paÍa desinvestimento - inclusive prazos de carência e para conversão de cotas de fundos de
investimentos, os fluxos de pagamentos dos ativos assegurando o cumpÍimento dos prazos e dos
montantes das obrigaçóes clo VARRE-SAIPrev.

Tais aplicaçóes deverão ser precedidas de atestado do responsável legal pelo RPPS, evidenciando
a sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do regime.
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POLÍTICA DE I]{VESTIMENTOS 2023
Visando atênder ao equilíbrío atuarial e financêiro na alocaçáo dos recursos, a gestão do CAppS
PVS avaliará ou buscará realizar estudos gue evtlenciem caÍteims de investimentos mais eficazes
para supoÍtar seu passivo previdenciário com segurança com apoio do conhecido ESTUDO DE ALM.
Neste estudo, é considerada a compatibilidade de cada investimento da carteira ao perÍil
previdenciário do CAPPS PVS, avaliando o contexto econômico atual e projetado, o fluxo de caixa
dos ativos e passivos previdenciários e as perspestivas de opoÊunidades favoráveis à maximização
da rentabilidade dentro dos limites e preceitos técnicos e legais.

A Resoluçáo 4.56312'l determina que os recursos dos RPPS devem ser alocados nos seguintes
sêgmentos de aplicâÉo:
| - Renda fixa
ll - Rênda variável
lll - lnvestimentos no eÍerioÍ
lV - lnveíimentos estrúurados
V - Fundos lmobiliários
Vl - Empréstimos Consignados
São considerados investimentos estrutuÍados:
| - fundos de investimênto classmcâdos como multimercado;

ll - fundos de investimento em padicipaçôes (FlP);

lll - fundos de investimento classificados como ?ções - Mercado de Acesso'.
Para tanto, seÉ aF6entado abaixo nossa üsáo do cenário econômico atual (2022) e pojetado
(2023).

2,3,1 - CENARIO ECONÔMICO EM2022

O preço mais importante de uma economia, aí incluída a brasileira, é a taxa de juros. Aqui, no Brasil,
a Taxa SELIC Meta definida pelo COPOM - Comitê de Política Monetária do Banco Central em I
reuniões anuais.

Como a polÍüca monetária brasileira, e a de inúmeras outras nações como os Estados Unidos e
economias centrais da Europa, é a de "meta de inflação", vamos nos ater a estes 2 aspectos mais
importantes do ano de 2022 nesla abordagem com relaçáo a sues trajetóries e a consequente
evolução dos investimentos do VARRE-SAIPrev.

O mundo, em 2022, ainda sofre as consequências da pandemia do COVID que teve a capacidade
de desenumar toda a cadeia global de matérias primas, bens e serviços pelas recomendaçóes de
lockdown e demais medidas de "distanciamento social" que levou ao Íechamento e intenupção do
trabalho em minas, fábricas, poÍtos, aeroportos e crmércio em geral.

Desta forma praticamente todas as naçôes conviveram com o aparecimento e crescimento de
"inflaÉo de oferta", pela reduçáo da disponibilidade de inúmeros produtos e matériâs primas para a
transformaÉo e posterior consumo.

Página 5 de 18

9



lrdüo <h PÉôdtfth d.. 5çü&16
Púôlt6.to Mo,*iplo d. V.É5.1 / tl

YAllt.t{án

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023
Os Bencos Centrais de todas as naçôês têm por objetivo menter o poder de compra da moeda
conente em cada nação, ou sêja, o dever de controlar a inflaÉo. O instrumento mais utilizado pare

esta tarefa é a elevação de suas respectivas taxas básica de juros, visando encarecer o crédito e
reduziÍ os investimentos e, com â consequente quedâ do consumo, objetivando que os preços voltem
a patamares deÍinidos previamente, a conhecida "meta de inflação" e ancoragem das expectativas
dos diferentes agentes econômicos.

No câso brasileiro esta taxa é a conhecida Taxa SELIC Meta, a taxa básica de juros de nossa
economia. E a "meta de inflação, no caso do Brasil, é a dêfinição de um valor alvo para o IPCA-
indice de Preços ao Consumidor Amplo calculado, mensalmente, pelo |EGE - lnstituto Brasileiro de

Geografia o Estatística.

Observe, nas figuras abaixo a evolução do VARRE-SAlPrev mês a mês e acumulado anual até

setembro de 2022'.

IPCA - lnflação oficial mês a mês
Variação (0á) na comparação com o mês anterior

O V..r,.rçllo

,l"."-\f \
o.95*

o.5íar o.4ls.'

F o^t(!: IBC t

^a.(t2

\

v0 J

1. O6rr,

O.,r3 .6

.#*
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Adicionalmente foram também instituídos pelos países, necessários e fundamentais "auxilios
emergenciais" temporários, em enormes volumes financeiros, destinados a prover sustento para as

camadas da população mais desprovidas de mecanismos de subsistência, durante o periodo
pandêmico, e busca de vacinaçáo em massâ, o que reforçou a evoluçáo dos preços.

Diante de tais pressóes e comportamento da inflação o Banco Central do Brasil, ao longo de 2022,
teve de manter em elêvação seu principal instrumento de combate à inflaçáo, a Taxa SELIC até
13,75o/o em agosto de 2022, como pode ser observado no quadro abaixo:

IPCA - Inflação oficial acuÍnulada em 12
meses
Variação (em 9ó) na comparação com os 12 meses
imediata mente anteriores.

1 1,3
1().o7

8,7
9.64

7,17

seü21)úl/?1

Fonte: IBG E

12,13 1i.13 11 ,

510.67 10,74 
1 1O.3a 1O.5410,2 o.06

?. 9,99

o

(Dvariação

't3

10
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POLÍTICA DE !NVESTIMENTOS 2023
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Evolução da taxa SELIC

Variação em %
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3
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Notamos então que a Taxa SELIC foi elevada em 4,5 ponlos percêntuais em 2O22. Após a
sinalização do Comitê de PolÍtica Monetária (Copom) do Banco Central de que o ciclo de alta de
juros pode estar perto do fim, com a sua manutençáo em 13,75% na reunião realizada em setembro.
A projeção pera a tâxa Selic no fm de 2022 continuou em 13,750Á no Boleüm Focus, seu atual
patamar.

O que acontece nestas situações, e o que de fato ocorreu em 2O22 com os investimentos foi a
seguinte sequência de realocaçôes e moümento dos investidores:

A cada elevaçáo da Taxa SELIC há uma coneção, para baixo, dos preços dos ativos de renda fixa,
notadamentê nos títulos públicos federais parâ que eles mantenham seus respectivos prêmios de
risco em relaçáo a taxa básica de juros da economia e se mostrem mais adeguados ao novo patamar
de juros vigente; como as expeclativas dos agentes econômicos, lendo as atas do COPOM, bem
como as previsôes e comportamentos do VARRE-SAlPrev, percêberam que o movimento de
elevaçáo teria continuidade, em 2022; as desvalorizaçôes destes títulos públicos e privados foram
em sequência nos seus respectivos mercados secundários de negociaçáo- Estas desvelorizaçõês,
expressas nos preços se refletem nas crtas dos fundos de renda ftxa investidos pelo RPPS no
cálculo das cotas na conhecide metodologia denominada "marcaçáo a mercâdo";

Adicionelmênte, a elevaçáo dâ inflaçáo também retira poder dê compre da moeda, reduzindo o

componente de juros real dos ativos de renda fixa e dos prêfixados também;

13,75%
12,7d*,2s%

10,7s%
11,75%
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Os juros mais elevâdos tirem etrâtividede dos ativos de risco, notademente das açôes negociadas
em bolsa de valores, provoerndo uma saída de recursos, via venda de ações, que deprecia seus
preços, para que o valor dos resgates seja invesüdo em titulos de renda Íixa, mais baratos a cada
momento e com mais taxas de retomo.

As maiores taxas de iuros atraem capitais e)dernos para o investimento em títulos públicos federais
que estavam pagando retornos bem acime des taxas de títulos soberanos de outros paises. Estes
capitais externos, em dólares, são vendidos, pois esta aguisiçáo dos títulos aqui no Brasil é em Reais.
A cpntinuidade da venda de Dólares deprecia seu velor frente ao Real;

Falando em exterior, ressaltamos que por lá a inflação de oferta, provocada pela pandemia do COVID

tamtÉm foi sentida, conforme descrevemos acima. Lá também foram feitos elevados volumes de
ajudas emergenciais. E, consequentemente, as bolsas nos Estados Unidos e na Europa também

sofreram fortes desvalorizações, seguindo o mesmo pÍocesso que descrevemos para o mercado

brasileiro e assim se desvalorizaram os fundos dê investimentos no exterior previstos na Resoluçáo

4.963121. Observe o quadro abaixo considerando os retomos dos índices de açôes em mercados

intemacionais, até 6 de setembro de 2022:

Até o dia 6 de setembro, o lbovê:Bpa, principal índice da bolsa brasileira
entÍêgava urna â ttê de +71,1$ no ano. O resultâdo podê parecer
rÍrodêsto, rrlas cornparadô a outros índices relevantes, ele podê ser
considêrâdo bom. O SAf 5m, dâ bolsa de No\ra Yorlç registÍava u r].Ét

queda de 189ó no rrÊsmo período. O Dorâ, Jonei que reúne as rnaiores
empresas americanas, caia 142Í)9í. O Euro Stos 5(), do rnercado
europeu, entregava queda de 18,5796. Já o japonês Nikkei 225
registravã desvalorização de 4,(}59ô.

E»esêmpênho dos prlnclpals índlces de metncâdo nos últlÍrlos anos

Füre: al. tn\,€s$nt e v.lü PRo.
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-14341'h
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Notamos enülo que em 2022 tivemos desvaloÍizeções dos aüvos de renda fixa, das ações e do Dólar
Norte Americano, têndo todas êstas categorias nem rendendo, o valor da inflaÉo mêdide pelo
VARRE-SAlPrey, no acumulado dos meses de 2022, ate esta data.

Adicionalmente, em um segundo nível de influência, tivemos no Brasil ameaças institucionais e risco
de descontrole fiscal, notadamente por ações do Poder Executivo.

Ao observarmos e compararmos a variação dos principais indicadores de mêrcado alé 3010912022
percebemos como esta conjuntuÍa macroeconômica influenciou seus desempenhos, e na sequência,
a própria carteira de investimentos do VARRE-SAlPrey assim como as certeiras dos demais
investidoÍes institucionais.

2 3.2 - ESTRATÉCrnS Or ALOCAÇÃO PARA 2023
Considerando para o VARRE§AlPrev, o cênário econômico projetado, a alocação atual dos
recuÍsos tendo como data base a caÍteira de investimêntos em 30/09/2022, o perfil de risco e as
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POLíTICA DE TNVESTIMENTOS 2023
opçóes permitidas pela Resolução 4.96321, a decisão de alocação dos Íêcursos pare 2023 devêrá
ser norteada pelos limites definidos no quadro abaixo, onde:

A coluna de "estratégia alvo" tem como objetivo direcionar as apliceções dos recursos financeiros
previdenciários considerando o cenário projetado atuelmente e uma relaÉo risco/retorno adequada
ao equilíbrio atuariale financeiro do VARRE-SAIPrev. As colunas de "limite inferior" e "limite superior"
tem respaldo na Resolução 4.963/2'1 e visam dar maior flexibilidades â gestão dos recursos do
VARRE-SAlPrev diante da dinâmicâ e permanentes mudanças no cenário macroeconômico mundial.
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Êl Debentures lnf.eestrutura- Art.7e, V, "c" 5,00% 0,00% 1,00 5,00%

sohotal 49.472-W,26 75,75 0,00Í 55,00
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10,0096Fl Açõe5 - BDR NÍvell- Art.9e, lll 6,59 10,m% 0,mx 8,m

Subtotal i|.105.361,t8 6,S9 0,0016 8,00

Fl Multimercado - abêrto - An, 10, I 3.729.461,O7 5.11 10,@% o,00% 6,00 10,m%

Fl em Participaçõês - An. 10, ll 5,009( 0,m%

Fl "Ações - Meícâdo de Âcesso"- Art. 10, lll 5,ú% 0,00% 5,@%

Subtot l t-729.ú1,O1 5,7t 0,w( 6.00%

Fl lmobiliário - Al.t. 11 s,00% 0,m% 1,00% s,w
subtotâl o,oo/" l,0oÍ

0,00% 5,OO%

Subtotal 0,fl),6 0,0016

Renda Fira

lnvestimentos
no ErteÍioí

Fuhdos
lmobiliários

Êmpréstimos
Consignâd05

65.312.031,55 100,00

PáEinâ 11de 18

15.369,61

30,@96

4.305.361,58

5,@v"

Empréstimos Consignados - Art. 12 s,00%

Rendâ

variável

lnvestimenloi
EstÍuturedos

1m,m



ldrhno d. PÉ,ióaid. do! Sêhido.B
Êlbl6 do Munk,pb rL Vfrs, / tl

ü1.

POLiTIGA DE INVESTIMENTOS 2023
2.3.3 _ JUSTIFICATIVAS DAS ESTRATEGIAS ALVO PARA 2023

Segmento de rcnda-fixa

No segmento de renda fixa composto pêlos investimentos enquadrados no Artigo 70, incisos l, a, l, b
e l,c temos a expectativa de que diante da execuçáo da políticâ monetárie brasileira, pelo Banco
Central, haverá uma redução da nossa Taxa Básica de Juros, a Taxa SELIC Meta, ao longo de
2023. Desta forma as aplicaçóes lastreadas em titulos públicos federais ou em fundos com carteiras
formadas exclusivamente por estes tÍtulos deveráo oferecer rentabilidades satisfatórias na sequencia
destas reduções. Entretanto, como as taxas de retomos destes títulos ainda estáo acima da meta
atuarial deste RPPS, êlas continuam atrativas e assim há limite estabelecido como estratégia alvo.
Porfim, neste cenário esperado, poderáo haver investimentos diretamente ou êm Íundos pré ou pós

llxados já que estamos em momento de 'inversão da taxa de juros".

Seguindo a mesma lógica estabelecemos limites para os fundos enquadrados no Artigo 70, lnciso lll,
a já que estes têm a composiÉo de suas carteiras formadas por titulos públicos e privados, bem
como aqueles fundos utilizados como Íundos - caixa" pelo VARRE-SAlPrev.

O limite estabelecido para os ativos enquadrados no Artigo 70, lnciso lV se justifica na medida em
que são aqueles emitidos por instituições bancáries da lista exeustiva definida pela Secretaria de
Previdência e o Banco Central e que oferecem taxas de retomo acima dos titulos públicos pré ou
pós fixados para periodos equivalentes tendo assim o potencial de agregar valor de retomo acima
da meta atuarial por médio prazo.

O limite estabelecido para o Artigo 70, lnciso V, b visa dar alternativa de investimento à gestão do
VARRE-SAlPrev em Íundos com mais de 50% de sua carteira formada por ativos de emissores
privados, com bons prêmios de risco e classificados por agência classificadora de risco internacional,
tais como a Standard & Poors, FITCH e Moody's ou seja, consideradas por eles como "grau de
investimento" com nota (rating) acima ou igual ao nível "BBB', conforme â seguir:
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POLÍTIGA DE INVESTIMENTOS 2023

Notas com grau de investimento (invêstment grade):

AAA (mais alta qualidâde)

AA+, AA, AA- (qualidade muito alta)

A+, A, A- (qualidade alta)

BBB+, BBB, BBB- (boa qualidade)

O limite no Artigo 70, lnciso V fica estabelecido na medida em que o Brasil tem deficiências em seu
segmento de infraestrutura como estradas, enêÍgia, transmissáo, portos, aeroportos, dentre outros
setores. Assim, podem surgir fundos destinados â captar recursos para que empresas, de boa
qualidadê de crédito e com ratíngs de grau de investimento invistam neste segmento diante de
políticas públicas de iniciativa do govemo no Brasil a paÍlt de 2023.

Sêgmento dê renda-variávêl com investimantos êstrutuÍados e fundoa imobiliários

Os limites aí estabelecidos se justificam pela diversificação oferecidas pelos veículos de
investimentos enquadrados nos Artigos 8o lncisos le ll, Artigo 10o lnciso Ie Artigo 11o e a
possibilidade e expectativas de retomos significativos e superiores a meta atuarial do VARRE-
SAlPrev.
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POLíTICA DE INVESTTMENTOS 2023
Segmento de investimentos no ortorioÍ

Os limites estabelecidos nas alternativas de investimentos enquadradas no Artigo 9o da Resoluçáo

fazem sentido porque, principalmente a bolsa americana, e outras localizadas na Europa e Oriente

que estão com foÍtes desvalorizações neste momento. Tal aspedo deriva de processo semelhante

ao descrito para a economia e execução da política monetária nos países que enfrentam elevados

níveis históricos de inflaçáo e que vem sendo combatidos por elevações das taxas básicas de juros

e pelos seus respeclivos Bancos Centrais. Desta forma os investimentos visam adquirir cotas de

fundos com desconto e assim se beneficiândo de uma normalizaçáo da política monetária e

recuperaçáo nos preços das ações negociadas em mercados de capitais extemos.

Segmento de Emprésümos Consignados

O VARRE-SAIPrêy fará uma análise mais detalhada desta alternativa de investimento, quer no

tocante a outros RPPS que já iniciaram este processo de investimentos, quer junto a empresas

prestadoras de serviços de sistemas de gerenciamento e controle, bem como da legislação

regulatôria a partir do artigo 120 da Resoluçáo 4.963/21 e detalhamento legal posterior. Em caso de

aprovação e decisão desta eltemativa de investimento, deverá ocoÍrer e alteração da política de

investimentos 2023 bem como a sua retmcaÉo no DPIN / CADPREV.

2.3.4 - TNVESTTMENTOS DEFINIDOS PARA OS RPPS NA RESOLUÇÃO 4.963t21

Segue a tabela consolidada dos investimentos definidos na Resoluçáo 4.963/21 com os Percentueis

e limites referentes aos níveis de certmcaçáo do programa Pr& Gestáo:
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2.4 - PARÂMETROS DE RENTABILIDADE PERSEGUIDOS

O Artigo 260 da Portaria MF no 464/18, determina a regra para definição da "taxa de juros real ânuel
a ser utilizada como texa de desconto pâra apuraçáo do valor presente dos fluxos de benefícios e
contribuições do RPPS", que é a conhecidâ META ATUARIAL. Esta taxa, ,deverá ter, como limite
máximo, o menor pêrcentual dentre os seguintes"

| - do valor esp€rado da rontabilidede fúura dos invesümentos dos etivos garantidores do RppS,
conforme mete prevista na política anual de investimentos aprovada pelo conselho delibêrativo do
rêgime;

ll - da taxa de juros parâmetro cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Médiâ seje o mais
próximo à duração do passivo do RppS."

sêguindo esta diretriz tegat, a META ATUARTAL do VARRE-sAlpre v em 2023 será de tNpc + juros
de 4,e{% ae.

2.5 - LIMITES PARA INVESTIMENTOS DE UMA MESMA PESSOA JURiDICA

Os limites utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação
de uma mesma pessoa jurídica de direito privado é de 2oo/o do patrimônio do VARRE-SAlprev
devendo assim ser observado nos regulamentos dos Íundos de investimentos e em suas respectivas
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POLiTICA OE INVESTIMENTOS 2023
cârteiras que recebam aplicaçôes do VARRE-SAlPruv, consequentêmentê, a consolidação dos
ativos integrantes das diversas aplicaçóes reelizadas, por emissor privado.

Adicionalmente nos casos de aquisiçáo direta de ativos, bem como nas cotas dê fundos de
investimento, deverá ser respeitada a regra de que os direitos, títulos e valores mobiliários que
compôem suas carteiras ou os respectivos emissores sejam considerados de baixo risco de crédito,
com base, entre outros critérios, em classificaçáo efetuada por agência classificadora de risco
registrada na CVM ou Íeconhecida por essa autarquia.

2.6 - PRECTFTCAÇÃO DOS ATTVOS

Todos estes riscos seráo avaliados e monitorados em parceria entre a equipe de gestão do VARRE-
SAlPrev e a empresa de consultoria contratada através de reunióes, relatórios e sistêma eletrônico
de controle e acompanhamento dos investimentos.

RISCO DE HERCADO - é a oscilaçáo no velor dos ativos financeiros, nos mercados em que são
negociados que possa geÍar perdas para instituição decorrentes da variação de parâmetros de
mercado, como cotações de câmbio, açôes, commodities, taxas de juros e indexadores como os de
inflaÉo. O VARRE-SAlPrev adota a metodologia de VaR - Value-at-Risk - para controle de Risco
de Mercado.

RISCO DE CRÉDIO - é a possibilidade de perdas no retomo de investimêntos oriundos do não
cumprimento das obrigaçóes financeiras, totais ou parciais por parte do emissor de determinado
título. Deverá ser observado de forma regulaÍ o que preconiza a legislaÉo: os Íesponsáveis pela
gestáo do VARRE-SAlPrev deverão certificar-se de que os direitos, títulos e valores mobiliários que
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Os títulos e valores mobiliários que integram as carteiras e fundos de investimêntos devem ser
marcados e valores de mercâdo, obedecêndo os critérios recomendados pela CVM - Comissáo de
Valorês Mobiliários e pela ANBIMA.

Os métodos e as fontes de referências adotadas para precificação dos ativos adquiridos diretamente
pelo VARRE-SAlPrev, bem como aqueles integrantes das carteiras dos fundos de investimentos
investidos, são estabelecidos em fontes de ampla divulgação diá'ia, para os ativos de elevada
liquidez e volume de negociação nos mercados secundários em quê são transacionados, bem como
por sêus custodiantes @nforme seus manuâis de definição de preço dos ativos menos líquidos
aprovados pela ANBIMA.

No tocante a precificaçáo de eventuais títulos públicos federais adquiridos de forma direta, confoÍma
Artigo 70, lnciso lalinea a da Resolução 4.963121 poderão ser marcados segundo os seguintes
critérios, que seráo obedecidos e ficam deÍinidos nesta políticâ de investimentos:

. Mercação a mercado (MaM);

. Marcação na curva; sendo que esta metodologia de precificação só será possível de ser
utilizada, se o CAPPS PVS tenha feito a contratação de um estudo de ALM com a indicaçáo dos
melhores vértices a serem adquiridos com a comprovada a intenÉo e capacidade financeira de
mantêlos em carteira até o vencimento onde sejam atendidas as noÍmas de atuáría.

2.7 _ ANALISE, CONTROLE E MONITORAMENTO DOS RISCOS
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POLiTICA DE INVESTIilIENTOS 2023
compôem as carteiras dos fundos de invêstimento e os respeciivos emissores sáo considerados de
baixo risco de cÍédito. " A classificaçáo como baixo risco de cr&ito deveÍá ser efetuada por agêncía
classificadorâ de risco, conforme já deÍinido para o vARRE-sAlprev, registrada na cVM, ou de
re@nhecide capacidedê por esse autarquia.

RISCO DE LIQUIOEZ - é a possibilidade de perda de capital ocasionada pela incapacidade de
liquidar (vender) determinado ativo em tempo razoável por valoÍ justo nos mercados em que são
negociados. Este risco surge da dificuldade de encontrar potênciais compradores do ativo em um
prazo hábil ou da falta de recuÍsos disponíveis para honrar pagamentos ou resgates solicitados.

2 8 - AVALTAÇÃO E ACOMpANHAMENTO DO RETORNO DOS TNVESTTMENTOS

O retorno esperado dos investimentos é determinado por meio da meta atuarial estabelecida para o
ano. O acompanhamento de desempenho dos investimentos ocorrerá de forma mensal, trimestral e
anual através da consolidaçáo e detalhamento da carteira de investimentos do VARRE-SAlPrev em
relatôrios específicos, que deveráo ser examinados e avaliados pelo Comitê de lnvêstimentos
buscando sempÍê a otimizaçáo da relação risco/retorno.

Além do desempenho, medido pela rentabilidade, deverão ser são monitorados ainda a evolução do
patrimônio líquido, aderência aos benchmarks dos fundos de investimentos, VâR, volatilidadê geral,
valorizações prospectivas e concentÍação dos fundos investidos, assim como os ativos adquiridos

Medidas devem ser tomadas, em atendimento da legislaçáo que as exige, como forma de reduzir o
risco dos investimentos no que se refere a descumprimento ou desenquadramento dos limites e
requisitos previstos, principalmente, na Resolução cMN no 4.963t21 e nesta política de
lnvestimentos. Tão logo seja deteclado qualquer descumprimento ou desenquadramento, o Comitê
de lnvestimentos deverá inÍormar à hierarquia superior que convocará reunião extraordináía para
que tais desenquedramentos ou situações de risco sejam avaliedas e incluídas em um plano de
coneçáo.

As diretrizes estabelecidas nesta Política de lnvestimentos, buscam dar total transparência em
relação à gestão dos investimentos do VARRE-SAlPrev. Esla política e demais aspectos equi
descritos deveráo ter visibilidade através da sua divulgaçáo e apresentaçáo aos seus segmentos
internos, bem como aos elÍernos, quer por publicações impressas ou eletrônicas, em relatórios
independentes de requisiçáo, ou sob sua demanda.

4 - DISPOSICÔES FINAIS

A comprovação da elaboração da presente Política de lnvestimentos, conforme dêtermina a
legislação oconerá por envio de seu relatório eletrônico denominado Demonstrativo da Política de
lnvestimentos - DPIN, através do sistema CADPREV, para a Secretaria de Políticas de Previdência
Social - SPPS.

2

diretamente.

2.9 - PLANO DE CONTINGÊNCÁ
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Antes do envio a sua apÍovaÉo se dará em reuniáo especíÍica da hierarquia competente do VARRE-
sAlPrev, e ficará registrada por meio de ata cuja peuta contemple tal assunto, que passará a ser
parte integrante desta Politica de lnvestimentos.

Esta política de investimentos poderá ser alterada, durante seu ano de execuçáo, diante de situações
específicas da legislação ou dos segmentos de rnercado onde os investimentos se realizaráo.
Atendendo a legislaÉo, o relatório da política anual de investimentos e suas revisões, a
documentação que os fundamenta, bem como as aprovações exigidas deverão permanecer à
disposição dos órgáos de acompanhamento, supervisâo e controle pelo prazo de 1o (dez) anos.

Esta Política de lnvestimentos para 2023 entra em vigor em O1tO1l2O23, tendo sido aprovada na
í054 Reunião ordinária do conselho de Deliberativo do tNSTlruro DE pREVIDÊNctA Dos
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARRE.SAI, RJ, TEAIiZAdA EM 25 dE OUtUbrO dE
2022. Poderá ser acessada no site do VARRE-sAlprev, na rede mundial de compúadores -
intemet- com acesso a todos os servidores, participantes e interessados.

VARRESAI Varre§ai, RJ, em 25 de

DIRETOR PRESIOENTE DA VARRE.SAI
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