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7. RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - RESOLUÇÃO CMN nO3.790/2009

7. 1. Alocação dos recursos
Alocacão dos Recursos/Diversificacão

Lim.Inf(%)Lim.Sup(%) 7.2. Diversificacão
a. Renda Fixa - Art. 6° a.1. Tltulos Tesouro Nacional - SELlC - Art. 60. I, "a"

0,00%0,00%
a.2, FI 100% tltulos TN - Art. 60, I, "b"

55,00%100,00%
a,3. Operações Compromlssadas - Art. 60, 11

0,00%0,00%

Artigo 14 da Resolução do CMN 3,790/09: As aplicações em cotas de um mesmo
fundo de investimento ou fundos de investimentos em cotas de fundos deinvestimentos que se refere o art 6, inciso 11,allneas a e b e artigo 7, inciso I,não podem execeder 20% dos recursos em moeda corrente do RPP5. Lembrando..

que de acordo com o artigo 15 da Resolução do CMN 3,790/09, o total das

apiicaçoes do RPP5em um mesmo fundo de Investimento deverá representar, noa.4, FI Referenclado Renda Fixa - Art. 60, 11I, "a"
0,00%15,00%máximo, 20% do patrimônio líquido do fundo,

Artigo 14 da Resolução do CMN 3,790/09: As aplicações em cotas de um mesmo

fundo de investimento ou fundos de investimentos em cotas de fundos deInvestimentos que se refere o art 6, inciso 11,alineas a e b e artigo 7, inclso I,não podem execeder 20% dos recursos em moeda corrente do RPPS.O artigo 16da Resolução do CMN estabelece que as aplicacões neste investimento não poderáa,5, FI Previdenciário Renda Fixa - Art. 60, 11I, "b"
0,00%15,00%execder a 25% do patrimônio líquido do fundo de investimento

a,6. Poupança - Art. 60, IV
0,00%0,00%

a.7. FI de Renda Fixa - Art. 60, V 0,00%10,00%
a.8. FI em Direitos Credit6rios - aberto - Art, 60, VI

0,00%15,00%Artigo 15 da Resoiução'do CMN 3.790/09 estebelece o valor investido não poderá
a.9. FI em Direitos Creditorios - fechado - Art. 60, VII

0,00%5,00%representar mais que 20% do patrimônio líquido do fundo de investimento

b. Renda Variável - Art. 70

Artigo 14 da Resolução do CMN 3.790/09: As aplicações em cotas de um mesmo

fundo de investimento ou fundos de investimentos em cotas de fundos deinvestimentos que se refere O art 6, Inclso 11,allneas a e b e artigo 7, Inclso I,não pOdem execeder 20% dos recursos em moeda corrente do RPPS.O artigo 16da Resolução do CMN estabelece que as apllcacões neste investimento não poderá~.1. FI Previdenciárlo em Ações - Art. 70, I 0,00%30,00%execder a 25% do patrimônio líquido do fundo de Investimento
b.2. FI de Indices Referenciados em Açoes - Art. 70, 11

0,00%20,00%
Ib.3. FI em Açoes - Art. 70, 11I 0,00%15,00%
Ib.4. FI MUltimercado - aberto - Art. 70, IV 0,00%

.5,00%
.5. FI em Particlpaçoes - fechado - Art. 70, V

0,00%0,00%Artigo 15 da Resolução do CMN 3.790/09 estebelece o valor investido não poderá
b.6. FI Imoblllario - Art. 70, VI 0,00%0,00%representar mais que 20% do patrimônio liquido do fundo de Investimento

c. ImOveis - Art. 8°
c.l. Ap icaçoes com Imoveis - Art. 80

0,00%0,00%

• Ativos em enquaaramento - Art.25



8. Cenário Macroeconômico e Análise Setoi'ialjiaralnvestimentos

Para embasar as decisões de investimento será elaborado cenário macroeconômico com revisão trimestrais das seguintes premissas nacionais e internacionais.
1.1. Cenário Nacional
1.1.1. crescimento econômico - PIB

1.1.2. previsão de Taxa SELIC no [mal do período;
1.1.3. previsão de SELIC de juros média;
1.1.4. inflação (IPCA, IGPM);
1.1.5. participação Relativa da Dívida Pública sobre o PIB;
1.1.6. níveis possíveis de juros reais;
I. I.7. taxa de câmbio
1.2. Tendências de Mercado

1.2.1. possibilidade de investimento em renda fLxae em renda variável.

Avaliação do Cenário Brasileiro

Projeção com indicadores macroeconômicos de curto e médio prazo: o exercício de 2010 foi considerado como curto prazo; o exercício de 2011, como médio prazo; o cenário
de longo prazo é considerado o exercício de 2012.

'. -CENARlOS EClNOMICO~
Curto

MédioLonao
PIB

5,00%5,20%5,50%
Selic - fim de perlodo

10,50%10,70%10,70%
Selic Média ao ano

9,45%10,60%10,60%
IPCA

4,43%4,50%4,50%
IGP-M

4,50%4,50%4,50%
Divida Pública x PIB

42,10%41,80%41,50%
Juros Reais - IPCA - fim de oerrodo

5,81%5,93%5,93%
Juros Reais - IPCA - média ano

4,81%5,84%5,84%
Taxa de Câmbio - Fim de Periodo

R$1,75R$1,75R$1,75
Taxa de Câmbio Média

R$1,75R$1,75R$ 1,75

Análise setoríal para Investimento

Foi excluida a modalidade de aplicação referente a Fundos de Investimento Imobiliário por ser vedada a alocação de reservas em dinheiro neste segmento, sendo permitida
apenas a utilização de bens patrimoniais.

Devido a queda da Taxa Selic será necessário que o referido Regime Próprio de Previdência Social aplique recursos em renda variável tendo como meta atingir, pelo menos, a

meta atuarial necessária.

A alocação em renda variável necessita de um conhecimento e experiência na gestão no mercado de ações.

A aplicação em Títulos Públicos Federais é considerada operação com risco soberano, ou seja, é considerada a mais segura de todas, isso se demonstra, pois é o único tipo de
aplicação que o RPPS pode alocar 100% dos seus recursos. Posicionamento que atualmente foi referendado pela maior agência de c1assifLcaçãode riscos de investinlento a
Standart & Poors, que concedeu o tão celebrado "INVESTMENT GRADE" ao Brasil.



As aplicações em Fundos de Investimento - FI exclusivos de títulos públicos também podem ter aplicação de até 100% dos recursos do RGPS, tendo como meta pelo menos
95% de CDI.
Os Fundos Referenciados são uma opção para aplicação dos recursos que serão utilizados na administração do fundo e no pagamento de beneficios mensais, vez que tem
rentabilidade baixa com uma meta de 90% do CDI. Devido ser de liquidação imediata, pode ser mantido até 15% dos recursos nesta aplicação, dependendo dos fluxos de
pagamentos do RPPS.

O percentual aí alocado poderá ser maior nos momentos em que os recursos estiverem aguardando para serem alocados em outras aplicações e caso os Fundos compostos por
Títulos Públicos (SELIC) estiverem mais rentáveis poderão substituir este segmento.

Com relação aos Fundos Previdenciários, Fundos condomínio aberto e Fundos de Direitos Creditórios (FlDe), todos manteremos recursos porém o FlDC será o que
provavelmente iremos aplicar na ordem de, no máximo, 15% com uma meta anual de 112% do CDI.

9. Objetivos da gestão

A Política de Investimentos das reservas fmanceiras do RPPS têm como objetivo fornecer ao gestor da entidade as diretrizes em relação às estratégias para alocação dos
investimentos durante o exercício de 2010, sendo um documento de vital importância para o planejanlento e gerenciamento das reservas.
O objetivo é garantir o equilíbrio de longo prazo entre o ativo e passivo do RPPS obedecendo às seguintes metas:

Meta atuaria!: 6% ao ano + inflação projetada de 4,43% ao ano sendo o índice lPCA, totalizando uma rentabilidade anual de 10,70%;

A primeira meta é relacionada como a meta necessária para que não seja gerado déficit atuarial em virtude das aplicações.
Portanto a rhéta de investimento é 10,70% ao ano. O valor real da rentabilidade é de 6,00% ao ano.

10. Estratégia de formação de preços - investimentos e desinvestimentos

Os investimentos poderão ocorrer de forma direta e/ou indireta:
* Forma indireta: quando o(s) investimento(s) ou desinvestimento(s) ocorrem via cotas de fundos de investimento.
I
O prazo de vencimento dos Títulos Públicos, das operações compromissadas e carência para resgate em fundo de investimento, obedecerá a política de Assei Liabilities
Managemel - ALM previamente realizada, isto é, a política de cruzamento das datas previstas dos compromissos estabelecidos no passivo atuarial com o vencimento dos
ativos fmanceiros.

11. Critérios de Contratação - Administração de carteiras de renda fixa e renda variável

Seguindo o colocado no item anterior será necessária a contratação de corretoras DTVM para aquisição dos Títulos Públicos (SELIC), bem como instituições financeiras
públicas ou privadas para alocação em FlDC, Fundo de Investimento atrelado a Títulos Públicos, Fundos de Investimentos atrelados a ação, previdenciário e muItimercado e
Fundos Referenciados.
A contratação sempre seguirá a metodologia de credenciamento estabelecendo a necessidade de avaliação das instituições concorrentes de acordo com os critérios fixados na
Resolução n°. 3.790/09, além da necessidade do envio das rentabilidades mensais dos últimos 36 meses de todos os fundos de investimentos vigentes das instituições
fmanceiras que serão oferecidos ao RPPS, as respectivas políticas de investimento e prospecto.
Nos investimentos via cota de Fundos de Investimentos ou Fundo em Cotas de Fundos de Investimentos, deverá ser observado obrigatoriamente os seguintes itens, para cada instituição
financeira:



Deverá ser realizado trimestralmente, em março, junho, setembro e dezembro, avaliação de desempenho, onde será observada a rentabilidade da aplicação. Para executar esta avaliação
deverá ser encaminhado pela instituição financeira as rentabilidades mensais dos últimos 12 meses consecutivos, além dos ínidices de benchmark dos últimos 12 meses consecutivos
Caso haja mais de uma instituição financeira para o mesmo investimento, deve-se suspender novas aplicações no investimento da instituição que não alcance as rentabilidades
satisfatórias ou que tenha a pior rentabilidade.

Caso haja somente uma instituição financeira, deve-se procurar outras instituições, caso esta não alcance rentabilidade satisfatória.

12. Testes Comparativos e de Avaliação para acompanhamento dos resultados dos gestores e da diversificação da gestão externa dos ativos

Para a execução desta Política Anual de Investimento e cwnprimento da legislação em vigor, será obrigatória a realização dos pontos abaixo:
• Elaboração de relatórios trimestrais e semestrais de rentabilidade, tendo como parâmetro de análise:

o Variação do CDI;
o Meta atuarial;
o Gerenciamento de risco;
o Índice de Sharpe; e

o El~boração da Fronteira Eficiente: determinação da carteira de investinlento a partir da relação risco/retomo .

• Quando das operações diretas com títulos públicos, deverão ser observadoil'os seguintes pontos:
o Abertura de conta segregada de custódia;
o Histórico das corretoras e distribuidoras de valores;
o Cadastramento das corretoras e distribuidoras de valores;

o Pesquisas sobre níveis de preços em entidades reconhecidas; e
o Processo de tomada de preços via cotações de mercado.

Dependendo de regulamentação suplementar à Resolução 3.790/09, deverá o RPPS proceder a abertura de conta de custódia para organizar os fluxos de pagamentos e
recebimentos dos proventos referentes aos segmentos de renda fixa e renda variável. .
No caso de investimentos em fundos previdenciários de ações, será necessário o acompanhamento da carteira aberta a fim de detectar o cwnprimento do enquadramento da
carteira conforme Resolução CMN 3.790/09

13. Observações:

14. Entidade certificadora/validade da certificação

Responsável: José Ossian Nântua - 001.836.873-53 Data: 22/03/2010 Assinatura:



\

}ARIMAs (> 1 u ç <_:) c s _,.\.t t',! a 1:" i. ~;l ,{ .s

o objetivo deste relatório é realizar o acompanhamento da rentabilidade dos

investimentose se estão de acordo com a Política de Investimento, a Resolução do CMN 3.790e

se estar atingindo a meta de investimento estabelecido pelo cálculo atuaria!.

1. ECONOMIA E MERCADO

A grande volatilidade ocorrida neste mês amarga e faz algumas pessoaslembrarem um

momento ainda fresco na memória - a queda das ações em 2008- Todosnós temos ciência da

gravidade da crise na Zona do Euroe estamos longe de achar que a solução é simplese indolor.

Os paísesestão altamente endividados, com um elevado nível de déficit fiscal e uma economia

fragilizada pela crise do subprime. O risco de contágio existe e o problema, tal como se fala no

mercado, não se resolverá apenas com pacotes de ajuda. Ora, todos estão cientes disso,

inclusive os países em estado crítico. Não é á toa que todos eles providenciaram agressivos

planos de arrocho fiscal e estão cedendo ás pressões da Alemanha e França, maiores

financiadores dos PIIGS,e do próprio mercado para que issoseja cumprido, trazendo de volta o

equilibrio e a confiança que nunca antes se imaginava serperdida.

Desta forma, enquanto o cenário for este o fluxo de investimento em bolsa, que ainda

está negativo em 1,5 bilhão de reais, tenderá a retomar, trazendo o valor da empresa a um
patamar maisjusto.

No Brasila atividade econômica permanece aquecida, o comércio e a indústriaseguem

'--" em crecimento trazendo números que surpreendem até para os mais otimistas. Com um

crescimento de 15,7%na comparação anual e 1,6%contra fevereiro, o dinamismo do varejo tem

pavimentado a recuperação da indústria que cresceu 2,8%no mês de Março, representando

em números atualizados uma alta de 19.7%.O nível de utilização da capacidade instalada

(NUCI)da indústria nacional subiu para 82,6%,patamar próximo ao nível pré-crisequando era de

83%,segundo a Fundação Getúlio Vargas.

O emprego está em níveisnão encontrados há maísde oito anos. Desde março de 2002,

a taxa de desemprego não se encontrava tão baixa, mas com uma diferença, a massa salarial

agora é bem maior. Para o final do ano espera-seque sejam criados em tomo de 2,5 milhõesde

empregos formais.
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No tocante a inflação ainda preocupa, pois deverá fazer o BACENpromover um novo

aumento de 0,75%na SEUC,na reunião do COPOM marcada para dia nove de Junho. Este

aumento é necessáriodevido ao crescimento excessivoneste primeiro trimestre.

Na política um reflexo claro da atual realidade econômica é a aprovação de Lula e sua

consequente influência na popularidade de Dilma.Apesar de não ter sido dada a partida oficial

da campanha eleitoral de 2010,a ex-ministrajá aparece á frente de José Serra.Enquanto Ciro

Gomes cedeu ás pressõese retirou sua candidatura; Aécio Nevesjá deixou claro que concorrerá

ao Senado, dessa forma tudo indica que teremos um duelo sem surpresasentre Dilma e Serra.

Nos EstadosUnidosos fundamentos continuam apresentando melhora, de acordo com o

departamento de comércio dos EUAo crescimento do PIBfoi de 3% no primeiro trimestre, em

linha com as expectativas do mercado. A renda dos trabalhadores avançou 0.4%frente março

e o nível de confiança dos consumidores,segundo a Universidadede Michigan, apontou índice

de 73,6 pontos, acima do esperado pelos analistas. No cenário inflacionário tranquilo, a

economia ainda fragilizada e o agravamento da crise na europa fizeram o FEDdeclarar que a

retirada dos estímulosdeverá atrasar e as taxas de juros permanecerão baixas por um longo

período.

Na Europa com a aprovação do pacote de ajuda á Grécia pelo FMIe a União Európeia

no início do mês, passamos a observar uma maior deterioração do quadro econômico da

região. O cenário ficou bem pessimistaapós a Alemanha apresentar um projeto de lei proibindo

a venda a descoberto no mercado de derivativos que não seja para operações de hedge,

aumentando a desconfiança que algo de pior poderia vir a acontecer por lá. Após essefato

passamos a observar novos rebaixamentos de ("atings,sendo o destaque a perda do AAA da

Espanha pela agência Fitch.Toda essapressão levou os paísesmais críticos a aprovar planos de

austeridade fiscal visando reduzir seusdéficits. No final do mês mais noticias ruinsenvolvendo a

Espanha aumentaram a desconfiança que um problema geral no sistema financeiro espanhol

viria ocorrer trouxeram mais stressao mercado, no entanto até agora temos apenas uma

intervenção do Banco de Espanã e uma fusão emergencial entre quatro caja de ahorros,nada

que comprometa ainda a solidezdo sistema.
No mês de Junho a volatilidade deverá continuar no mercado acioná rio. Deveremos

observar uma recuperação no preço dos ativos uma vez que, conforme discorremos na

introdução desta carta, os preços encontram-se bastante depreciados as perspectivas de

resultados das firmase as opções de investimentosexistentesno mundo.

O mercado de juros tenderá a apresentar movimento de queda na medida em que os

índices de inflação se mostrem mais domad?s. E o câmbio deverá encerrar o mês em queda,

com a redução no grau de aversão ao risco, maior entrada de investimentos diretos além da

melhora na balança comercial oriunda de melhoresexportações.
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Renda Fixa

Baseada na pesquisa focus, divulgada pelo Banco Central, a expectativa para taxa

básica de juros SEUCno final de 2010,permanece em 11,75%ao ano. Para a próxima reunião,

na segunda semana de junho, é aguardada pelo mercado uma elevação de 0,75%ponto

percentual, passando dos atuais 9,5%para 10,25%ao ano.

Renda Variável

o principal índice de BM&FBovespa (Ibovespa) consolidou o mês de Maio com o pior

desempenho mensal desde o auge da crise financeira (out/2008), desvalorizando 6,64%.Em2010,

a perda acumulada é de 9,68%.No setor corporativo, a grande expectativa gira em torno da

capitalização da Petrobrás,e em parte devido a incerteza sobre o assunto,os preços das ações

da empresa podem estar defasados. Para o mês de Junho, acredita-se em uma diminuição da

volatilidade para o mercado de renda variavél, no entanto, continuam as atenções aos

movimentos no cenário internacional.

2. CENÁRIOS MACROECONÔMICOS

Juros Nominais - Selic 12,50%9,90%110,25%

Juros Nominais - CDI

12,54%9,90%9,47%

IGPM - a.a

9,80%-1,70%5,40%

IPCA - a.a

5,90%4,30%5,17%

Juros Reais - IGPM

2,46%11,80%3,89%

Juros Reais -IPCA

6,23%5,37%4,12%
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3.2 Meta de Investimento

o referido município, de acordo com a última Avaliação Atuarial, necessita atingir

a seguinte meta de investimento:

• Meta Atuarial: IPCA + 6,00% ao ano;

• Meta de Serviço Passado: 0,00% ao ano;

• Meta de Déficit Atuarial Passado: 0,00% ao ano; e

• Meta para atingir limite mínimo de contribuição: 0,00% ao ano

Portanto, a meta de investimentos deve ser de 10.70% ao ano., totalizando uma

meta de investimento de 11,19% ao ano, o que representa uma rentabilidade de 0,8881%

ao mês.

4. CONCLUSÃO

1) Manter os recursos aplicados nos fundos de renda variavél; evitando realizar os prejuízo;

2) Se aplicar novos recursos procurar aplicações de FIDC, que é atrelada ao CDI. que como

mostrado no relatório de Abril acompanha a rentabilidade da SEUC que está aumentando e de

ve acabar o ano de 2010 em 12,50%;

3) Procurar a Instituição Financeira, no caso o Banco do Brasil e pedir as previsões nos fundos em

que o Instituto aplica. para ver se é viavél uma transferência para algum outro fundb que tenha

melhor rentabilidade.

A ARIMA - Soluções Atuariais fica a disposicao para dirimir quaisquer dúvidas.

fortaleza, 28 de Junho de 2010.

TÚLlO PINHEIRO CARVALHO

Presidente da ARIMA Soluções Atuariais
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3. COMPOSiÇÃO DA CARTEIRA

RPPS Atuarial Conservador Banco do BrasilArt 6, inciso I, alínea b100,00%-{),1l42%93,2961%R$2.217.404,37

RPPS lIQ FI

Banco do BrasilArt 6,inciso V30,00%1,1545%0,0051%R$120,34

Conta Corr ent e

Banco do Brasil 0,00%0,0000%6,6988%R$159.213,33

-0,21%

-1,90%
-1,90%

GRÁFICO - HISTÓRICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO
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3.1 Quadro de Acompanhamento de Rentabilidade

3.2 Enquadramento
'---

Alocação (%)

En uadramento

Tx Administração
ILIMITE LIMITE ResoluçãoDemonstrativo

TIPO
I(%) MÁXIMOMÍNIMoMeta3790 %Previdenciário

Títulos Públicos

0,20%0,00%O,OO~1o0,00%100,00"10Art. 6, inciso I, "a"

Fundos ]00% 1P

0,30%100,00%55,00%55,00%100,00"10Art. 6, inciso I, "btl

Compromissadas

0,20%10,00%0,00"100,00"10]5,00%M. 6, ineiso 11

Fundo Refereneiado

4,00%]5,00"10(J,00"1o0,00"1080,00%Art. 6, ineiso 111,"a"
Art. 6, ineiso m,Fundo Prevideneiário RF

3,00%]5,00%0,00%0,00%80,00%"b"

POli an a

0,50%0,00"100,00"100,00"1020,00%Art. 6, ineiso IV

FI Renda Fixa - Aberto

3,00"1010,00%0,00%0,00%30,00%M. 6, ineiso V

FIDC - aberto

],00"/015,00%0,00%]5,00%15,00%M. 6, ineiso VI

FIDC - fechado

1,00"105,00"100,00"100,00"105,00%M. 6, ineiso VlI

AIOCtfÇiio %

Eu uadrnmento

Tx Administração

LIMITELIMITE ResoluçãoDemonstrativo
TIPO

%MÁXIMOMÍNIMOMeta3790 %Previdenciário

FI Prev - Ações

3,00%30,00%0,00%0,00%30,00%Art. 7, ineiso 1

Fundo Refereneiado -
Ações

4,00%20,00%0,00%20,00"1020,00%M. 7, ineiso TI

FI-A ões

4,00%]5,00%0,00%10,00%15,00%M. 7, ineiso m

FI - Multimereado - Aberto

2,50%5,00%O,OO"/Ó0,00%5,00"/ÓM. 7, ineiso IV

FI - Participações

5,00%O,OO"/Ó0,00%0,00"105,00%M. 7, ineiso V

FI - Imobiliário

3,00%0,00%0,00%0,00%5,00%Art. 7, ineiso VI
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