DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
1. ENTE
Nome:
Endereço:
Bairro:
Telefone:

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul / SP
PRAÇA WASHINGTON LUIS, 643
CENTRO
(019) 3641-9022
Fax:

(019) 3641-9022

CNPJ:
Complemento:
CEP:
E-mail:

46.248.837/0001-55
.
13880-000
pmvgsuldefin@uol.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Nome:
Cargo:
E-mail:

AMARILDO DUZI MORAES
Prefeito
pmvgsuldefin@uol.com.br

CPF:
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão:

024.413.408-16
N/T
01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF
Nome:
Endereço:
Bairro:
Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
PRAÇA WASHINGTON LUIS
CENTRO
(019) 3641-9000
Fax: (019) 3641-9000

CNPJ:
Complemento:
CEP:
E-mail:

46.248.837/0001-55
nt
13880-000
pmvgsuldefin@uol.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
Nome:
Cargo:
Telefone:

EDSON BOVO
Presidente
(019) 3641-9000

Complemento do Cargo:
Fax:

CPF:
Presidente
E-mail:

128.674.258-75
Data Início de Gestão:

08/11/2010

Data Início de Gestão:

05/12/2008

Validade Certificação:

20/05/2014

pmvgsuldefin@uol.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS
Nome:
MOACYR ROSSETO
Cargo:
Gestor
Telefone:
(019) 3641-9022
Entidade Certificadora:
AMBIMA

Complemento do Cargo:
Fax:

CPF:
Financeiro
E-mail:

773.230.178-15
pmvgsuldefin@uol.com.br

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO
Nome:
Telefone:

MOACYR ROSSETO
(019) 3641-9022

10/01/12 08:49

Fax:

CPF:
E-mail:

773.230.178-15
pmvgsuldefin@uol.com.br
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7. DEMONSTRATIVO
Exercício:
2012
Data de envio:
Responsável pela Elaboração da Política de Investimentos:

MOACYR ROSSETO

CPF: 773.230.178-15

Data da Elaboração:
30/12/2011
Data da ata de aprovação:
30/12/2011
Órgão superior competente:
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA
Meta de Rentabilidade dos Investimentos
Indexador:
IPCA
Taxa de Juros:
6,00 %
Divulgação/Publicação:
( X ) Meio Eletrônico
( X ) Impresso
RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Alocação dos Recursos/Diversificação

Alocação dos recursos
Limite da Resolução %

Estratégia de Alocação %

Renda Fixa - Art. 7º
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"

100,00

0,00

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

100,00

90,00

Operações Compromissadas - Art. 7º, II

15,00

0,00

FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

80,00

10,00

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV

30,00

0,00

Poupança - Art. 7º, V

20,00

0,00

FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI

15,00

0,00

FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"

5,00

0,00

FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"

5,00

0,00

FI Ações referenciados - Art. 8º, I

30,00

0,00

FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II

20,00

0,00

FI em Ações - Art. 8º, III

15,00

0,00

FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV

5,00

0,00

FI em Participações - fechado - Art. 8º, V

5,00

0,00

FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI

5,00

0,00
100,00

Renda Variável - Art. 8º

Total

Cenário Macroeconômico e Análise Setorial para Investimentos
As expectativas para o ano de 2011 foram abaladas por conta da crise na Zona do Euro e devido ao crescimento superficial da economia americana e o mercado interno brasileiro encontra-se em desaceleração por culpa do
reflexo da crise européia, deixando de crescer substancialmente.
O IPCA permanecerá em 6,31%, ou seja, as projeções se elevarão para este ano, ao contrário do ano passado no qual houve um crescimento em torno de 7,5% com relação ao ano anterior. Próximo ao final do ano, a
mesma deverá recuar lentamente para a meta de 4,5%, uma vez que haverá baixa dos preços internacionais. O Banco Central reduzirá a taxa Selic até 10,50%, com riscos de que o corte seja ainda maior.
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Objetivos da gestão
A gestão do RPPS será própria e a competência para definir a aplicação dos recursos financeiros do Gestor Financeiro, em conjunto com o Presidente.
A política de investimentos será fundamentada na diversidade de aplicações, buscando um baixo risco, que será apurado por empresa de assessoria financeira contratada pelo FUPREBEN, observando-se o artigo 18 da
Resolução do CMN N° 3.922 de 2010. Os recursos previdenciários deverão ser alocados nos seguimentos de renda fixa e renda variável.
Para receber recursos do RPPS, a instituição financeira deverá apresentar documentos que possibilitem à Administração do FUPREBEN avaliar a solidez patrimonial daquela, verificar o volume de recursos e a
experiência positiva no exercício da atividade de administração de recursos de terceiros.
Os diversos tipos de aplicação deverão ser avaliados ao final de cada trimestre do ano, podendo, a qualquer momento, serem efetuados eventuais ajustes, conforme recomendação da assessoria financeira.
Estratégia de formação de preços - investimentos e desinvestimentos
A Política de Investimentos refere-se à alocação dos recursos do FUPREBEN entre as instituições financeiras. Esses recursos serão alocados nos segmentos de renda fixa e variável por meio de fundos de investimento
respeitando-se os limites da Resolução do CMN 3.922/2010 ou por outra legislação que venha a complementá-la ou substituí-la, procurando sempre maximizar a rentabilidade dentro do mesmo nível de risco. Dentro de cada
instituição financeira, será feita uma comparação entre os fundos quanto à rentabilidade e risco, optando-se sempre pelo fundo de melhor rendimento e risco inferior. Quanto aos desinvestimentos, o FUPREBEN fará resgate
imediato de seus recursos caso o gestor do fundo de investimento esteja desrespeitando a legislação pertinente ou que represente grande risco ao FUPREBEN.
Critérios de Contratação - Administração de carteiras de renda fixa e renda variável
Diante dos ativos autorizados, observando-se as determinações legais, propõe-se adotar como parâmetros os percentuais máximos para os investimentos do FUPREBEN, visando a diversificação de ativos para minimizar os
efeitos causados por desempenhos indesejáveis em outro segmento de aplicação. Desta forma, permite-se ao gestor flexibilizar os investimentos que ocorrerão em 2012, dentre as alternativas que possam vir a apresentar no
decorrer do ano as melhores condições na seguinte ordem de preferência: segurança, solvência, liquidez e por ultimo, rentabilidade. A escolha dependerá de analise de cada investimento.
Testes Comparativos e de Avaliação para acompanhamento dos resultados dos gestores e da diversificação da gestão externa dos ativos
Será observado o desempenho da Instituição financeira ao longo do tempo para avaliar o comportamento da mesma ante as crises, com ênfase na política monetária e no panorama político, bem como no desempenho das
principais variáveis econômicas. . Essa conjuntura será acompanhada para a realização de revisões periódicas e possíveis alterações na condução dos investimentos planejados nesse documento.
Será avaliada a aderência à Política de Investimentos e ao cumprimento da meta atuarial através de relatórios trimestrais. Também serão efetuadas análises das rentabilidades através de acompanhamentos diários e
mensais, efetuando-se comparativos com o Benchmark e indicadores econômicos. As estratégias de investimento foram elaboradas com ênfase à aversão ao risco.
Observações
O FUPREBEN, desta forma opta por uma gestão conservadora, o que significa não se expor a alto nível de risco. Contudo, tendo em vista garantir, ou superar, a meta atuarial, essa gestão buscará as melhores rentabilidades
dentro dos investimentos selecionados. Dadas tais expectativas, a variável chave para a decisão de alocação é a probabilidade de satisfação da meta atuarial no exercício de 2012.
Declaração: A Política de Investimentos completa e a documentação que a suporta, encontra-se à disposição dos órgãos de controle e supervisão competentes
Representante Legal do Ente:

024.413.408-16 - AMARILDO DUZI MORAES

Data: __/__/____

Assinatura:

Representante Legal da Unidade Gestora:

128.674.258-75 - EDSON BOVO

Data: __/__/____

Assinatura:

Gestor de Recurso RPPS:

773.230.178-15 - MOACYR ROSSETO

Data: __/__/____

Assinatura:

Responsável:

773.230.178-15 - MOACYR ROSSETO

Data: __/__/____

Assinatura:
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