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ATA de Audiênâa Pública 

Aos doze d ias do mês de No"ll'!tmbro de 2019, às 9 :00 horas da manha , nas 
dependências do auditório da Cêmera Municipal de Ribeira do P iauí, 
locallZada na Pt-aça Cel José Borges, uma Audiência Publico para 
Demornitração e Avaliação do Cumprimento das metas fiscais ,eferente 
apresenuiçto dos quadrimestre.is (Útlmo Quadrimeste de 2018 e Primeiro e 
Segundo quadrimestre de 2019) da Secretaria Muniq:>al de Saúde. A 
apr-ntação dos membros e. pa rticipantes foi feita por G raeílene Ferrelre da 
Costa, A •abertura se deu com a composição da mesa de honra pelo Se-cretàrio 
d e E àucáçao,Canos Ce.sar Pereira do Nascimento, Sccrefério- Oe Saúde 
LulnieI Maia, Paulo Augusl!O Carvalho Bastos Junior, chefe de gabinete e o 
Presidente d.a Cêmara, Ronlvaldo Campelo. Todos os panicipantes da mesa 
agred oo,-am e falaram ao p(;bloo sobre a importância da aud.iência . Logo 
após., a reuniao foi condu~ da pela S,. Joana Márc ia Ailves de Meneses 
Oliveira , Contadora deste Municlpio que ficou responsével pela apresentação. 
Agradeceu a p.resença de todos: secretários, funcionários da Prefeitura, 
oomerciante·s locais e membros da$ $ooled.ides civis e e selareceu aos 
pMsentes o objetivo da r-eunião e a pauta dos trabalhos desta Audíência 
put:,lica que todos poderiam apresentar q uestio namento sobre o assunto, dai 
em d iante se íniciou o efetivamente a reuníã o e re.ssaltou a importêncie da 
partic ipaç;ilo da Comunidade neste tiPO de ato • assegurando que des-sa fcrma 
a população integra com a A <lm inist~o a passa a conhecer a reafidada da 
Prefeitura • no que se diz respeito as dificuldades e con_quistas paio Setor 
Publico Municipal , falou ainda da Lei de R,$$pon,scabllldade Fl&eal . como 
Instrumento legal de controle dos Atos do Admini$\rad01' Publico ,continua 
fslando da 16glca da G esU\o Fiscal como instNmento legal responsàvel) da Lei 
de D iretri-.:es Orçamentéría{LDO) e da Lei Orç.a,menlària Anual (L OA) , 
momento em que referiu a oportun;dade que a população lem pare. partiçipar 
de forme _ Mot.trando O$. dados e, rea,lidade do m\Jniclplo, p;!'rmitindo e dando 
oportunidade para a população conhecer a realidsde municipal e tirar suas 
dúvidas. Fol apresentaclo p ara todo!! os presenl8!! lnformaçOes da execu.ção 
llsica e r1nanoeira coletadas nas bases. de dados of,cta,s do MS. com rE;gistros 
da atuação da Secretaria Municipal de Saude no ãmbll.o do SUS do óltlmo 
quadrimestre de 2 018 e primeiro e segundo de 2019 pela presidente do 
Conselho Municlpal de Saúde, Também for mostrada a Rede F lsica ,_ de ações 
e quanhclade,s e os serviQOS ofertadoo pela Secretaria Munictpal de Saúde nos 
perlod0$ citád,os_ A reun ião foi fina11:z:ada com os qU9StJon·ementos e fel.;, do 
p ú~co presente e do pre<s.Jcte nte ela Cãmara, Ronlvaldo Campeio. -Sem maiS
nada a tratar eu, '5eeretéria. lavro a presente ata que após eprovada será 
assinada POf mim. pelo presidente e demais oonselheitos. Ribeira do Pleui. 12 
Qe Novembro de 2019. 

Estado do PI u í 
PREF'EITURA MUNTCIPAL DE RIBEIRA 0 0 PIAUI 
CNPI N" 0l -612-604/ 0001 -51 
Praça Co ronel José llorges, s/n-Centro 
CllP- 64.125•000 - Ribeira do Piauí- Piauí 
prefeituraderp@gmatl.com 

... --- ,;,; .,,.._ 
RIBEIRA DO PIAl!t-PI 
i'U·ftfM ti2,i·Eifi·4#133¾1rii 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº012/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL OE RIBEIRA 00 PIAUI, ESTADO 00 PIAUI, usando deis 
atribuições que lhe são conferidas na tei Orgênica. 

Considerando o disposto no Item XIII, Sub - tem 13.3 do Edital n• 00112011 . publicado em 
10/11 12011, 1'10 O_Q_M_ Edição MCMt XXII I, do conCUl'$0 Público para formação do Quadro ele 
Pessoal da Adminislração Pública Munictpal; 

Considerando a r. sentença expedida por este r . Juízo de Direito da Comarca de Simplicio 
Melldes do Plaul. Est;ido do Aiaul , prolericlei dos processo n• 0000118-5020148180117. q~ 
determinou a homologação e/ou posse do candidato ll!)rovado em concurso publioo conforme 
q~ ~a~• . 

RESOLVE: 

CONVOCAR o candidato aprovado, a seguir relacionado, habilitado em Concurso Público de 
Provas, conforme homologação publ1c:ada no 0 .0 .M. em 25/0712014, Edição MMOCXLII, 
obedecendo a sentença Judicial para. comparecer na Secretaria Municipal de Administra.ção, 
Planejamento e Finanças. Departamento de P9$SOal, Comlss:lo Receptora e Examinadora.da 
documentação dos candid.atos aprovados no concurso público municipal n• 001/2011, até 15 
(quln:te) dias da publicaçã.o deste horário cornpreencllclo das t;)8:00h às 13:30h, munidos de 
lodos os documentos exigidos no disposto do Item 111 , Sub-I tem 3.1. alíneas de •a• a, •o• e Su~ 
Itens 3.2 e 3.3 do Edilal 00 112011 do C<lncurso Público pera prover a vaga existeote. oorllomie 
abaixo especificada. obedecida a ordem de classificação por cargo/lotação/nome. 

CARGO LOTACÃO COLOCAd NOME 

PROFESSOR 
EDUCAÇÃO INFANTIL LOCALIDADE 3" GENILSON BRUNO 
OU FUNDAMENTA_L ·r SALINAS 

AOS' ANO 

O não comparecimento dentro de 15 (quinze) dias da publicação deste, implicará em 
desistência do candidato, podendo a Prefeltura convocar o candidato imediatamenle posterior, 

PUBLIQUE-SE 

Gabinete do Prefeilo Municipal de Ribeira do Piaui - PI. aos dezoito dias do mês de novembro 
do ano de dois mil e dezenove (18/1112019), 

~ 
SAMI-P AEV 

Rua Luis Gomes Vilanova, SS- Centro .. 
CEP: 64.438-000 Santo Ant6nio dos Milagres - PI 
OIPJ: 20.3S6.100/0001-62 

Política de Investimento 2020 

SAM - PR E V 
Ru■ luls Gomes VllanDWII, 55- Centro. 
CD: 64..431-000 SantoAntõriodos Miiasrfi- PI 
CNPI : 20.356.100/0001-Q 

S MÁRIO 

l lNTROD ÇÃO,--•--"•"·•--•""--"•--"•"'"'"'-"'-Elro! Indicador não definido.~ 

2 META DE RENTABJLlDADE---•-•-"'"''""'"'"'"""'"'--·--•--•-•- --•-·-.. --,-.. 4 

3 MOO.ELO OE G.ES1'.ÃO,M,--♦---·--·-·--·"'"'"'-"'----·--·---"·"'-·""'""4 
4 CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO DE ATIVOS ••• , .. , _____ •- ·--•----•-•" .. ""'" '"5 

5 PERSPECTIVAS DO CENÁRIO JNTERNO 2020-·-·-·--··"··-·--·-·-· ·--·-·· ..... _,_.,6 

6 LIMITES E F.STRATtGIA DE ALOCAÇÃO-·-·-·-·-·--···-·-·--·-·- ·--·-·· ..... _,_., 7 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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~ 
S AM-P R E V 

Rua Luls Gomes Vllanova, 55· Centro. 
CEP: 64.433-000, Santo Antônio d0$ Milag«is - PI 
CNPJ: Z0.356.100/0001-62 

1. Introdução 

Com o compromisso de se fuz.er cumprir a legislação pertinente aos 

investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, com foco nas 

Resoluções CMN N" 3.922 de 25 de Novembro de 2010 e CMN N" 4.604, de 19 de 

Outubro de 2017, o Fundo Previdenciário de Santo Antônio dos Milagres (SAM-PREV) 

apresenta a versão final de su.a Polhica de Jnvestiment.o para o ano de 2020, 

devidamente aprovada pelo seu Conselho Deliberativo e Fiscal em IS de Novembro de 

2019. 

A Polltica de Investimento determina o método de gerenciamento dos 

investimentos e desinvestiment.os dos recursos financeiros,, Nela foram inseridas as 

normas e diretrizes referentes à gestão dos recursos financeiros do RPPS com foco nas 

Resoluções CMN 3.922/2010 atualizada pela portaria n• 4604/2017, levando em 

consideração os fatores de Risco, Segurança, Solvência, Liquidei: e Transparência. 

Este dOoumento traz em seu contexto principal os limites de alocação em ativos 

de renda fixa e renda variâvcl cm consonância com a legislação vigente. Além destes 

limites, vedações específicas contidas na rcsoluçã.o visam a dotar os gestores d.e 

oricnU!.ções quanto à alocação dos recursos financeiros em produl.os e ativos adequados 

ao perfil e às necessidades aluari.ais do J.U>PS. 

No intuito de alcançar a meta atuarial estabelecida para as aplicações do RPl?S. 

a estratégia de investimento p.revê sua divenificação, tanto no nível de classe de ativos 

(renda fixa, renda variável) quanto na segmentação por subclasse de ativos, emissor. 

vencimentos diversos, indexadores ele., com. vislas a maximizar a relação risco-retorno 

do montante total aplicado. 

Sempre serilo considerados como it.ens fu11damentais de aplicação dos rocursos 

à taxa csperadá de retomo e os riscos a elá inerentes, oo limite$ legais e operacionms, a 

liquidez adequada dos ativos, com e pecial ênfase no médio e longo prazo. É imponante 

ressaltar que, seja qual for alocação dos ativos , o mercado sempre estará sujeito a 

períodos adversos, ao menos em parte. da carteira. Desta forma, e?- imperativo que haja 

um pra:i:o para qu.e o R.PPS possa ajustar essas flutuações, permitindo-se a recuperação 

em caso de perdas ocasionais. 

Assim, o RPPS deve manter-se fiel à Polltica de Investimentos definida. 

originalmente a panir de seu perfil de risco, remanejando seus recursos com o objetivo 

de equilibrar a cruteira de investimentos podendo ser revista e alterada durante o 

decorrer do ano de 2020, conforme- Art. 4º § 1• da resolução 3922/10 da CMN. A 

vigência desta Polltica de investimento compreende o periodo entre 1 • de janei.ro de 

2020 e 31 de dezembro de 2020, 

2 M':ETA D:E RJ!!. TABJLJDAD:E 

O $AM-PltEV coloca como mela, indo ao encontro da sua necessidade 

atuarial, que a rentabilidade aitual da carleira de investimentos a.lcanoe, no ml11imo. 

desempenho equivalente a 6% (seis por cento) acrescida da variação do INPC (Índice 

Nacional de Preço ao Consumidor) divulgado pelo IBGB. 

3 MODJ!!.LO DJ!!. G:ESTÃO 

Os recursos advindos das contribuiçl:les previdenciárias dos servidores; 

municipais, bem como dos rendimentos patrimoniais, são aplicados no mercado 

financeiro e geridos na modalidade "Geslil.o Própria'', conforme o artigo n• 15. 

pará.grafo 1• inciso I da Resolução C!vlN 3,92212010 que conceitua o 1ipo de .gestão por 

esh::-Fundo adotado. 

A estrutura organizãcional do Fundo Previdenciário de Sánto Antônio dos: 

Milagres compreende os seguintes órgãos para tomada de decisões de investimento: 

• Gcrfü-.cia Fundo/Gestor de Recursos 

• Conselho Delibe.rativo 

• Conselho Fi cal 

4 CREDE CIAMENTO E SELEÇÃO DE ATIVOS 

Os parâmetros para o credenciamento das instituições de que trata o inciso Vl do 

§ l º do art. lº da Resoluçiio 3922/10 deverlio contemplar, entre outros, o histórico e 

ex.periêucia de atuação, o volume de r-ecursos sob a gestão e administração da 

i:nstitui.çiio, a solidez palrimonii!.l, a exposição a risco reputacional, padr:to ético de 

conduta e aderência da remabilidade e indicadorec~ de de.<1empenl10. 

Para o credenciamento devera.o ser observados, e formalmente atestados pelo 

representante legal do RPPS, no mlnimo: 

a) atos de registro ou auto.rização para funcionamento expedido pelo Banco 

Central do Brasil ou Comi iio de Valores Mobiliários ou órgão competente; 

b) observação de elevado padrão ético de conduta nas operações rea]izadas no 

mercado financeiro e ausência de restrições que, a critério do Banco Cc-mral do Brasil, 

da, Comissão de Valores Mobiliários ou de outros órgl'los competentes desacon elhem 

um relacionamento seguro. 

c) regularidade fiscal e previdenciária 

Fica aceito por essa ínstituição a possibilidade do Qucstíonárío Due Dilligencc: 

BIMA (QDD ANBJMA), ser usado para o credenciamento, conforme itola técnica 

SPPS nº 17/2017. Altm dísso, a ins1ítuição fimmcdra deverá apresentar toda 

dOC-Umentação exig_ida na portaria 5J9 e demais documentos que possam ser exigidos 

pelo Gestor para uma análise mais aprofundada. 

5 PE.RSPECTIVAS DO CE ÁRJO I TERNO 2020 
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A partir dos dados extraídos da imagem acima, observa-se que as perspectivas 

para o cenário econômico doméstico são positivas para o a110 de 2020. Merecem 

destaques a inflação que deve continuar cootrol.ada (3,60%), a Taxa Selic deve 

pennaneoer baíxa (4,.5%) e o P1B que confonne. as previsões do referido bol.e-tim 

superuá o crescimento d.e 2019 (2,08%). Tais dados dependerão da recuperação da 

confiança dos inve tidore estrangeiros no país. conforme as reformas econômicas 

forem sendo aprovadas e os gastos públicos controlados. 

Vale ressaltar que a 1axa Selic está em um patamar baixo e ao que tudo i11dfoa 

deve permarn~cer nesse mesmo patamar durante o ano de 2020, Fa:i:-se necessário, enlio, 

aumentar a participação em ativos de risco na carteira de modo a tentar alcançar a meta 

atuarial, visto que, com essa taxa, investimentos conservadores não atingiriam a meta. 

Tal movimento !,era feito de acordo com a resolução 3922/10 e de acordo com essa 

política de investimentos. 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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Çiã, 
SAM - PREV 

Rua Luis Gomes Vllanova, 55- Centro. 
CEP: 64.438--00(), Santo Ant&nlo dos Mll.agres - PI 
CNPJ: 20.356.100/0001-62 
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A csllatógia e os I imites adou,dos bl1scam aJingir a mor. a1ll:lrial de 100rdo com o 

<:<:□áno =6mico previsto pa,a 202j). nis ak>cl\)Õ<$ se11Uirão os limi1os da tabelo 

acima, que conforme: d~ siio do gMtor e do comitê. dil: in"VC.4'Jimc11to., •~□IB.-~5 r. como 

umQ p01iric:a ideal ~rá a tCn1á1ivo do t1.k:,u,cc d:i meta. 

SIUl!O l\nlooio dos MiJ,._(PI), 18 de NOYemllrode 2019. 

y 

0.1'.)S PEREIRA NETO 
PRESIDEl""IE 00 CONSÉLHO O.EUBERATJVO SAM-PREV 

~w's:a J:ma,. l,,,,_s,.,(- _ __ _ 
WlSA UMA OA SJLVA 

MEMBRO 00 CON'SEUiO FISCAL SAM -PREV 

.,.---..,,,~, 
• 

ç.ta<100oPlaul 
P;efoíturo Muni~I du, São Põdtu do Piãu f 
CNPJ: 08,.5,5,4_8,0/0001-76 
Av. P sldente Varg111J. n• 531 - Centro 

Portaria n•. 088 12019- GAB São Pedro do Plaui -PI, 18 de noYembro de 2019. 

DISPOE $09lll'. A c:Ess.lo DA SERVll)OIU, 
Rost u• DE C...R.VAl,HO MOURA IIARIIOSA 11 ... 
PA!;l'l!ITURA MUNICIPA\. DE SÃO Pl;DIIO 00 
PIAUI PARA SECRl!TAAtt. DE ESTADO DAS.ODE -
SESAPI. 

O Praf&lto MW'licipal de São Pêdro d o Plau!, Estado do P iaul JOSÉ 
MAR.IA R18EIRO DE AQUINO JONIOR, no uso de suas alribuiç,ões legais; 

RES0t.VE: 

A rt. 1 •. Flce CONCEDIDO e servldom ROSÉI-IA OE CARVALHO 
MOURA BARBOSA. a cassão do Cargo de Proviman10 E fulivo da As;;i fli(ente So,::ia;I 
da Prefeitura Mun icipal ele Sêo Pedro do Piaui-PI no exen::icio do ano de 2019 . 

Art. 2º· Fica conced;do e cessêo d11 Servidora sem Onus parn asta 
municipaH~. 

Art. 3° - E.sta Portaria entre em v igor na data de sua publicação. 
revogado tóéb:is .. s disposições em contrár io_ 

POBLIQUE-SE E CUMPR.A-SE 

Gabinele do Prefeito Municipal, da São Pedro do P iauí-PI. 18 da 
Novembro de 2019. 

~#7 JOSE ~QUIN;OJUNIOR 
PrufOitO Mt.micipal 

~--""'"''Oº ~co ,itt~ ..... 

Estado Do Piauí 
Prefelura_ - Municipal de Silo Pedro do Piauí 
CNPJ; 06,554.8 10/0001•76 
Av. Pres!dente Vargas. nº 531 - Centro 

Gabinete do Prefeito 

Decreto nº. 029/2019 São Pedro do Piauí-PI, 20 de novembro de 2019. 

Dispõe sobre luto Oficial nos Órgãos 
Públ;cos Munic:ipais em respeito a.o 
fa'lecimento CIO Sr. R.AlMUNDO BARBOSA 
SOARES. Ex-funcionário POblíco Estadual 
do município de S:iio Pedro do Piaul. 

O Prefeito Municipal dy São Pedro do Piauí, Estado do Piaul, JOSÉ 
MA.RIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR. U$!)ndO das atribuições que 1hê são 
contendas pela Lei Orgênica do M1,1nlolpio: 

DECRETA: 

ArL 1" - luto Olldal de 03 (três) dias. a partir do dia 20 de novembro de 
2019. nos Ôrgão Públicos Municipais em respeito ao falecimento do RAIMUNDO 
BARBOSA SOARES, Ex-funcionário POblico Estadual deste Municíp1o de São Pedro 
do Piauí - PI . 

M . 2" • Este Deaeto entra cm vigor na data de sua publicação 
revogadas as d isposlções em contrãrio. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Pedro do Piaul, PI, JOSÉ 
MARIA RIBEIRO DE AQUINO JÚNIOR, em 20 de novembro de 2019. 

E~ AQUINO .JUNIOR 
PtJJfe//o Municipal 

.f/f;-~~º.:.º,.,.. 
-

Estado Do Piaul 
Prefeitura. Municipal de Silo Pedro do Plau l 
CNPJ: 06.554.810/0001 -76 
Av. Presidente Vargas. nº 531 - Centro 

Oeoreto nº. 03012019 

Gabjnete do Prefeito 

São Pedro do Piaui•PI, 20 de novembro de 2019. 

Dispõe sobre o ponto facultativo no dia 20 
da outubro de 2019 e dá outras 
providências. 

O Prefeito Municipal de São Pedro do Piauí. Estado do Piauí. JOSÉ 
MARIA RIBEIRO DE AQUINO JÚNIOR, usando das atribuições qu.e lhe são 
conferidas pela lei Orgênica do Município: 

DECRETA: 

Art. 1° - Floe de-crewc:so Ponto Feoultativo o d ia 20 de novembro de 
201s. em todo& os Órgãos da Adminiwação Püblica Municipal em re<$peit0 ao 
feole;;imento do Sr. RAIMUNDO BARBOSA SOARES. Ex•fUncionário Püblioo 
Estadual do municlpio de S11.o Pedro do Pia.u i. 

Art. 'J:' - Este Decrete entra em· vigor na data de 81.la publieaçáo. 
revogadas as disposiç,ões em contrario. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Gabinete do Prefe!to Municlpal <:le São Pedro do Piaui-PI, JOSÉ 
M.ARlA RIBEIRO OE AQUINO JUNIOR, em 20 de novembro de 2019. 

ito Munícipsl 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


