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1. lntrodu.çio 

Com o compromisso de se fazer cumprir a l~çlo pertinente oos 

inve:s1imcnlo$ doo Regimes Próprios de Previd6acia SooiaI - RPPS. com faço nas 

Rl::soiuç&s CMN N" 3.922 de 25 de Novembro de 2010 e CMN N° 4.604, de 19 de: 

OUtubro de 2017, o Fimdo Previdencwio de S1111to Antdnio dos Milagres (SAM-PRBV) 

apresenta a versão final de ~ PolitiCll de Investimento pma o ano de 2019. 

devidamente aprovada pelo &e\:I Conselho Deliberativo e Fisçal em 23 de Setembro de, 

2019. 

A PoUtica de Invcstim.cmo determina o m6todo de gerenciamento dos. 

investimentos e desinvestimenws dos recursos tlnanceiros.. Nela foram ínseridas as. 

DOrmas e diretrizes refermte:s à gestlo dOII i:ecll1808 r.manoeiros do RPPS com foco nas 

Resoluções CMN 3.922/2010 atuali• pela J)Ofturia n" 460412017, levando cm 

oonsi.dcniylo os~ de Ris(Q, Segurauça. Solveiwia, Liquidez e T~a. 

&te dooum.ccto traz cm seu contexto principa] os limiu:s de alocação em lltivas 

de renda fixa e n:nda variável em C011SOnJncia com a. legislaçlo vigente. Além destes 

limites, vedaç_ões especificas contidas o resolução visam a domr O$ gestores de 

odentaçõe5 quanto à aloceçio dos rcCUl'SO$ ~ em produtos e ativos adequados 

ao perfil e às n~idadcs atuarÍIÚJI do RPPS. 

No intuito de alcançar a inet:a ataarial estabelecida. para as aplic1196es do RPPS, 

a estratégia de in~uncnto prev! sua divcr~, tllllto no nível de cl.usc de ativos 

(renda ~ renda. vari.á.ve:1) quanto na segmentaçln -por suhc1- de ativos, l!Olissot, 

veoc.imentos diversos., iridexadores etc., COlll vistas a maxinrlzar a relação risco-retomo 

do montante total aplicado. 

Sempre Slll'.llo 1.0.nsidciados como itens fundamentais de aplicação dos recunos. 

a taxa espa:ada de momo e os riscos a da iom:ntes, oe l.i.mitcs legais e oparaeionais, a. 

liquidez adequ8(Ja dos ativos, com cspcçjal en1ue no médio e longo pram. É importante 

n:s.'lllltllr que, ltj& .qwil for alocação dos ati'(QS, o mercido sempre estará sujeito a. 

pmodos adversos, ao menos cm parte da carteira. Desta fonna, ~ imperativo que haja. 
um P11IZO para que o RP'PS possa l!justar essas flutuações. permitindo-se a nicuperaçãc 

cm ca.,o de perdas ocasioIIIUS. 

Assim, o RPPS deve IDIUlter-~ fiel à Política de Investimentos definida 

originalmente a partir de seu perfil de moo, reir:nanejaodo seus recursos com o objetivo 

de equilibrar a carteira de investimentos podendo stl' revista e alterada dlltailte o 

ch-01TU do uno de 2019, conforme Art. 4° § 1° da rcsoluçfto 3~22/10 da CMN. A 

vig!ncia desta Política de hlvcstimento compreende o periooo co.tre 1° de janeiro de 

2019 e 31 de dezembro de 2019. 

2 M,ETA DE RENTAB[LIDABE 

O SAM-PREV coloca CQn'.IO meta, iodo ao enoontro da sua necessidade 

atuorilll, que a rentabilidade anual da carteira de investimentos alC1111Ce oo mínimo, 

dcSémpenho equivalente a 6% (seis por oen1o) acrescida da variação do INPC (Índice 

Na.:ional de Preço 110 Co.immúdor) divu)pdo pelo IBOE. 

3 MODELO DE GESTÃO 

Os ~s advindos das contribuiç,õcs previdenciétlas dos set"Vídol'Cll' 

munidpais. ~ como dO$ reodimentos pillrimoniais_, sã() aplicados .DO meroooo, 

financeiro e geridos na modalidade ~ Própria", conforme o artigo nº 15. 

parágrafo t• inciso l da Resolução CMN 3.922/2010 que ~ tua o tipo de gestão po.r 

este FIJl)OO &dotado • 

A estruhml orpn:mciooa.l do Fundo Pn!videru:ilirio de Santo Antõnío dllll' 

M:ilagres compreende os seguíni:es 6rg!ós para tomada de decisões de investimento: 

• Oc:n:ncia f'undo/Gclltor de R.ecw:808 

• Conselho Delíberativo 

• Conselho Fiseal 

-4 CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO DE ATIVOS 

A :iclcçio dos produtos para discussão oo Comit~ de Investimento é de 

competência da Oedncia e do Gestor de Recursos do SAM-PRE V. 

Atualmente a Instituição financeira credenciada para os ativos do SAM-PREV é 

o BANCO DO BRASIL, contemplando as exigMC!as priJlcipais do credenciamento de 

fundos, divulgado pela So.cetaria de Pitvid&cia na ponaria 519. Tal rclat.ório poderá 

ser substituJdo pelo Questionário Due Dilligcnce ANBIMA (QDD ANBIMA), 

confonne 1IOla técnica SPPS o" 1712017. 

Ôl50 outras instiluições financeiras disponibili7.Em oredeociamentos, estas 

deverão apresentar o QDD segui.do de toda documentação exigida na portaria 519 e 

demais docwneotos que possam ser exigidos pelo Gestor para uma análise mais 

aprofundada. 

5 PERSPECTIVAS DO CENÁRIO INTERNO 2819 
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A partir dos dados extraídos da imagem acima, obsel'VII-Se que as pcrspeétiVli.S 

para o cenário doméstico são positivas para o ano de 2019. MeteCem dcslaques a 

inflação que deve cot1tinuar controlada (4,22%), a Taxa Selic deve permanecer baixa 

(8%) e o PlB que wmorme as previsões do referido bo etim superará o crcscimdlto ele 

2018 (2,5%). Tais dados dependemo da recupmção da confi11nça dos investidores no 

país conforme as reformas forem sendo aprovadas e os gastos públicos controlados. 
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6 LIMITES E ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO 
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A estratégia e os limites adotados busi:am atingir a meta atuarial de acordo QORI 

o-~ econômico previsl.O para 2019. Tais alocações seguiirão os limites da tabela 

acima, que confonne deçisllo dl) comitê de investimentos apresenta-se como uma 

política ideal para a tentativa do alcance da meta. 

Santo Antônio dos Milagres (PI), 24 de Setembro de 2019. 

CARLOS R TO SOUZA COSTA 
Gerente de Pre "dência do SAM-PREV 

PEREIRA NETO 
HO DELIBERATIVO SAM - PREV 

L SALIMADASILVA 
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL SAM -PREV 

Ata de reuniilo extraordinária do Conselho Deliberativo do Fundo Previdenc.iár.o do 
Munldpio de SantD Antônio dos Milagres. 

Aos vínte e quatro dias do mês Setembro de doi!; mil e dezenove, na sala de reunião do 
Fundo flrevidendário, localizada na Rua lul:s Gomes Vllanova, n9 SS • centro, reuntram· 
se os membros do Conselho Deliberativo do Fundo Previdenciário do munldplo de Sarto 
Antoolo dos Milagres, rom o objetivo de anallsar par~cer conduslvo sobre a Polldca de 
Investimentos do Regime Próprio de Prevíd~ncia Sodat MUJ1idpal. Os trabaJho.s tiveram 
inicto sob a direção do Gerente do Fundo Previdenciário de Santo Antônio dos MIiagres, 

que apresentou aos conselheiros a Polftlc:a de lnvenlmentos para o exerddo de dois mil 

e dezenove, q,ue dispõe sobre as dirmz.e.s de investimentos do Regime Próprio de 
Prevld~nda Social domurilcipio de Santo Antônio dos Mil.agres. O G11rt1nte 'tau aexpllc.ou 
o documenro5 apre5entados aos conselheiros, depois de lida e d lscutlda os conselheiros 
resolveram aprova, a presente dooumentação acima citada. Nada mi!ls havendo a 
tratar, o gerente encerrou a reunião e pediu que o Pre5idente lavrasse a pre.!iE!nte ata, 
que lida e achada em conformidade val assinada por todos os presentn. 

Santo AmônlQ dos Mi lasres, 24 de setembro de 2019. 

Ata de reunião extTaordlnária do Conselho Fiscal do Fundo Prevld~dárlo do munldplo 
de Santo Antônio dos Milagres - PI, SAM·PREV. 

Aos vinte e quatro dias de Setembro de dois mil e dezenove, na sala de reunião da sede 

da Prefeitura Munidpal de Santo Antônio dos Mllagres - PI, ocalizad.t na Rua Luís 

Gomes Vllanova, n· 55-cet'ltro, neste município, reuniram-se os membros do Conselho 
fiscal do Fundo Previdenciário do município de Santo Antanio dos Mílagres com o 

objetivo de analisar parecer conckisivo sobre a PoUtkil de Investimentos do Regime 

Próprio de Fre-widênàa Social Muniàpal. Os trabalhos tiveram inicio sob a direção do 
Gerente do Fundo Previdenciário de Santo Antônio dos Milagres que apresentou aos 
conselheiros a Polltica de Investimentos dois mil e dezenove, que dispõe sobre a.s 
di retrizes ~e Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do munleiplo de 

Santo Antônio dos MIiagres. O Gerente leu e explicou o documento "Presentado aos 
conselheiros, depois de lida e disrutlda os conselhe!ro5 resolveram aprovar a presente 

documentação acima citada. Nada mais havenoo a tratar, o gerente encerrou il re11nião 
e pedlu que o i:lresidente lavrasse a presente m, que lida e achada em conformidade 
vai asgnada por todos os presentes. 

Santo Antônio dos MIiagres- Pl, 24 de setembro de 2019. 
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