
ATESTADO DE CREDENCIAMENTO
Ente Federativ Viamão CNPJ 88.000.914/0001-01

Unidade Gestvra dv RPPS
Instituto de Previdnncia dos 
Servidores Públicos Municipais de 
Viamão (IPREV)

CNPJ 31.384.511/0001-88

Insttuiçãv Credenciada Administradvra e Gestvra
Razãv Svcial Sicredi CNPJ 03.795.072/0001-60

Númerv dv Termv de Análise de Credenciamentv 07/2021
Data dv Termv de Análise de Credenciamentv 08/09/2021

Parecer fnal
quantv av

credenciamentv
da Insttuiçãv:

O  RPPS  de  Viamão  declara,  nos  termos  da  Resolução  do  CMN  nº
3.922/2010 e suas alterações que o Sicredi, apresentaram a documentação
necessária, a qual foi analisada e aprovada, bem como está devidamente
de  acordo  com  os  órgãos  que  regulam  o  mercado  fnanceiro,  assim
estamos credenciados instituição junto ao RPPS, para a possível alocação
de recursos fnanceiros do regime próprio pelo prazo de 12 (doze) meses.
Os  documentos  institucionais  e  técnicos  estão  em  conformidade,  nada
consta que desabone a conduta desta instituição.

Classifcaçãv de Fundv(s) de Iniestmentv para vs quais a Insttuiçãv fvi credenciada
Art. 7º, I, “b” Art. 8º, I,“b”
Art. 7º, I,“c” Art. 8º, II,“a”
Art. 7º, III,“a” Art. 8º, II,“b”
Art. 7º, III,“b” Art. 8º, III
Art. 7º, IV,“a” Art. 8º, IV,“a”
Art. 7º, IV,“b” Art. 8º, IV,“b”
Art. 7º, VII,“a” Art. 8º, IV,“c”
Art. 7º, VII,“b” Art. 9º-A, I
Art. 7º, VII,“c” Art. 9º-A, II
Art. 8º, I,“a” Art. 9º-A, III

Fundv(s) de Iniestmentv Analisadv(s)i CNPJ Data da Análise
TODOS OS FUNDOS QUE A INSTITUIÇÃO DISPONIBILIZA PARA RPPS, 
ATENDENDO A LEGISLAÇÃO E QUE ATENDA A ESTRATÉGIA E PERFIL DE 
INVESTIDOR DO RPPS.

08/09/2021

Data: 08/09/2021
Respvnsáieis pelv
Credenciamentv:

Cargv CPF Assinatura

Maria Eliza Canabarro da 
Silva

Presidente 608.485.700-06



Everson Oliveira de Lima Gestor e Membro do Comitn 
de Investimentos

923.111.800-53

Carlos Eduardo Figueredo
de Quadros

Membro do Comitn de 
Investimentos

858.140.400-68

Paulo Grassioli Scheinert Membro do Comitn de 
Investimentos

009.964.680-30



ATESTADO DE CREDENCIAMENTO
Ente Federativ Viamão CNPJ 88.000.914/0001-01

Unidade Gestvra dv RPPS
Instituto de Previdnncia dos 
Servidores Públicos Municipais de 
Viamão (IPREV)

CNPJ 31.384.511/0001-88

Insttuiçãv Credenciada Gestvra

Razãv Svcial
Schroder Investment Management
Brasil

CNPJ 92.886.662/0001-29

Númerv dv Termv de Análise de Credenciamentv 08/2021
Data dv Termv de Análise de Credenciamentv 08/09/2021

Parecer fnal
quantv av

credenciamentv
da Insttuiçãv:

O  RPPS  de  Viamão  declara,  nos  termos  da  Resolução  do  CMN  nº
3.922/2010  e  suas  alterações  que  o  Schroder  Investment  Management
Brasil,  apresentaram a documentação necessária,  a  qual  foi  analisada e
aprovada. A instituição será credenciada pelo ativo ser administrado pelo
Sicredi, pois a Schroder não consta na lista exaustiva.
Assim  estamos  credenciados  instituição  junto  ao  RPPS,  para  a  possível
alocação  de  recursos  fnanceiros  do  regime  próprio,  no  ativo  abaixo
descriminado, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Classifcaçãv de Fundv(s) de Iniestmentv para vs quais a Insttuiçãv fvi credenciada
Art. 7º, I, “b” Art. 8º, I,“b”
Art. 7º, I,“c” Art. 8º, II,“a”
Art. 7º, III,“a” Art. 8º, II,“b”
Art. 7º, III,“b” Art. 8º, III
Art. 7º, IV,“a” Art. 8º, IV,“a”
Art. 7º, IV,“b” Art. 8º, IV,“b”
Art. 7º, VII,“a” Art. 8º, IV,“c”
Art. 7º, VII,“b” Art. 9º-A, I
Art. 7º, VII,“c” Art. 9º-A, II
Art. 8º, I,“a” Art. 9º-A, III

Fundv(s) de Iniestmentv Analisadv(s)i CNPJ Data da Análise
SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES 06.051.151/0001-5508/09/2021

Data: 08/09/2021
Respvnsáieis pelv
Credenciamentv:

Cargv CPF Assinatura

Maria Eliza Canabarro da 
Silva

Presidente 608.485.700-06

Everson Oliveira de Lima Gestor e Membro do Comitn 
de Investimentos

923.111.800-53



Carlos Eduardo Figueredo
de Quadros

Membro do Comitn de 
Investimentos

858.140.400-68

Paulo Grassioli Scheinert Membro do Comitn de 
Investimentos

009.964.680-30



ATESTADO DE CREDENCIAMENTO
Ente Federativ Viamão CNPJ 88.000.914/0001-01

Unidade Gestvra dv RPPS
Instituto de Previdnncia dos 
Servidores Públicos Municipais de 
Viamão (IPREV)

CNPJ 31.384.511/0001-88

Insttuiçãv Credenciada Administradvra e Gestvra
Razãv Svcial Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ 01.181.521/0001-55

Númerv dv Termv de Análise de Credenciamentv 09/2021
Data dv Termv de Análise de Credenciamentv 08/09/2021

Parecer fnal
quantv av

credenciamentv
da Insttuiçãv:

O  RPPS  de  Viamão  declara,  nos  termos  da  Resolução  do  CMN  nº
3.922/2010  e  suas  alterações  que  o  Banco  Cooperativo  Sicredi  S.A.
apresentaram a documentação necessária, a qual foi analisada e aprovada,
bem como está  devidamente de acordo com os órgãos que regulam o
mercado fnanceiro, assim estamos credenciados instituição junto ao RPPS,
para a possível alocação de recursos fnanceiros do regime próprio pelo
prazo de 12 (doze) meses.
Os  documentos  institucionais  e  técnicos  estão  em  conformidade,  nada
consta que desabone a conduta desta instituição.

Classifcaçãv de Fundv(s) de Iniestmentv para vs quais a Insttuiçãv fvi credenciada
Art. 7º, I, “b” Art. 8º, I,“b”
Art. 7º, I,“c” Art. 8º, II,“a”
Art. 7º, III,“a” Art. 8º, II,“b”
Art. 7º, III,“b” Art. 8º, III
Art. 7º, IV,“a” Art. 8º, IV,“a”
Art. 7º, IV,“b” Art. 8º, IV,“b”
Art. 7º, VII,“a” Art. 8º, IV,“c”
Art. 7º, VII,“b” Art. 9º-A, I
Art. 7º, VII,“c” Art. 9º-A, II
Art. 8º, I,“a” Art. 9º-A, III

Fundv(s) de Iniestmentv Analisadv(s)i CNPJ Data da Análise
TODOS OS FUNDOS QUE A INSTITUIÇÃO DISPONIBILIZA PARA RPPS, 
ATENDENDO A LEGISLAÇÃO E QUE ATENDA A ESTRATÉGIA E PERFIL DE 
INVESTIDOR DO RPPS.

08/09/2021

Data: 08/09/2021
Respvnsáieis pelv
Credenciamentv:

Cargv CPF Assinatura

Maria Eliza Canabarro da 
Silva

Presidente 608.485.700-06

Everson Oliveira de Lima Gestor e Membro do Comitn 
de Investimentos

923.111.800-53



Carlos Eduardo Figueredo
de Quadros

Membro do Comitn de 
Investimentos

858.140.400-68

Paulo Grassioli Scheinert Membro do Comitn de 
Investimentos

009.964.680-30



ATESTADO DE CREDENCIAMENTO
Ente Federativ Viamão CNPJ 88.000.914/0001-01

Unidade Gestvra dv RPPS
Instituto de Previdnncia dos 
Servidores Públicos Municipais de 
Viamão (IPREV)

CNPJ 31.384.511/0001-88

Insttuiçãv Credenciada Administradvra e Gestvra
Razãv Svcial Sicredi SulAmérica CNPJ 21.813.291/0001-07

Númerv dv Termv de Análise de Credenciamentv 10/2021
Data dv Termv de Análise de Credenciamentv 08/09/2021

Parecer final
quantv av

credenciamentv
da Insttuiçãv:

O  RPPS  de  Viamão  declara,  nos  termos  da  Resolução  do  CMN  nº
3.922/2010  e  suas  alterações  que  o  Gestor  SulAmérica  Investimentos,
apresentou a documentação necessária, a qual foi analisada e aprovada.
Instituição  está  devidamente  de  acordo  com  os  órgãos  que  regulam  o
mercado fnanceiro, contudo não atende a lista exaustiva disponibiliaada
pela SPREV. 
Estamos credenciados instituição junto ao RPPS, pois ele é gestor de um
(ou alguns) ativos da Instituição Sicredi,  onde ela é  obrigatoriamente o
Administrador e Custodiante, podendo assim o RPPS aplicar seus recursos.
Não tendo a participação do Sicredi automaticamente o credenciamento
será cancelado e os recursos resgatados. O praao do credenciamento será
de 12 (doae) meses.
Os  documentos  institucionais  e  técnicos  estão  em  conformidade,  nada
consta que desabone a conduta desta instituição.

Classificaçãv de Fundv(s) de Iniestmentv para vs quais a Insttuiçãv fvi credenciada
Art. 7º, I, “b” Art. 8º, I,“b”
Art. 7º, I,“c” Art. 8º, II,“a”
Art. 7º, III,“a” Art. 8º, II,“b”
Art. 7º, III,“b” Art. 8º, III
Art. 7º, IV,“a” Art. 8º, IV,“a”
Art. 7º, IV,“b” Art. 8º, IV,“b”
Art. 7º, VII,“a” Art. 8º, IV,“c”
Art. 7º, VII,“b” Art. 9º-A, I
Art. 7º, VII,“c” Art. 9º-A, II
Art. 8º, I,“a” Art. 9º-A, III

Fundv(s) de Iniestmentv Analisadv(s)i CNPJ Data da Análise
Todos os fundos de investimento são credenciados.
Essa instituição está sendo credenciada exclusivamente para uma possível 
utiliaação no ãundo SICREII SULAAMRRICA VAAOR ãI AÇÕEES, ou outro fundo
de investimento que o Sicredi venha a disponibiliaar e tenha a instituição 
como Gestor, mas sempre   com o devido credenciamento do ãundo.

08/09/2021

Data: 08/09/2021
Respvnsáieis pelv
Credenciamentv:

Cargv CPF Assinatura

Maria Eliaa Canabarro da 
Silva

Presidente 608.485.700-06



Everson Oliveira de Aima Gestor e Membro do Comitn 
de Investimentos

923.111.800-53

Carlos Eduardo ãigueredo
de Quadros

Membro do Comitn de 
Investimentos

858.140.400-68

Paulo Grassioli Scheinert Membro do Comitn de 
Investimentos

009.964.680-30



TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE
FUNDO QUE ATENDA AO PREVISTO NO ART. 15, § 2º, I, DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/2010 

Nos termos do inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 de
novembro de 2018, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão realizar o
prévio credenciamento da insttuição administradora dos fundos de investmento em que serão aplicados os recursos
do regime. O § 3º do art.  1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá observar,  dentre outros critérios, o
histórico  e  experiência  de  atuação,  o  volume  de  recursos  sob  a  gestão  e  administração  da  insttuição,  a  solidez
patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão étco de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de
desempenho. Os parâmetros para credenciamento estão previstos no art. 3º, §§ 1º e 2º, da Portaria MPS nº 519, de 24
de agosto de 2011, sendo que o art. 6º-E, dispõe que “a análise das informações relatias à institiçço credenciada e a
ierifcaçço dos reqtisiios mínimos esiabelecidos para o credenciamenio deierço ser regisiradas em Termo de Análise
de  Credenciamenio” e de “Aiesiado de Credenciamenio”, conforme modelos disponibilizados no site da SPREV.

A principal alteração promovida pela Resolução CMN nº 4.695/2018 é permitr novas aplicações de recursos dos RPPS
apenas em fundos de investmento em que o administrador ou gestor do fundo seja insttuição autorizada a funcionar
pelo BACEN, obrigada a insttuir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do CMN  (art. 15,
§ 2º, I, da Resolução CMN nº 3.922/2010). O comitê de auditoria, de que trata a Resolução CMN nº 3.198, de 2004, é
órgão  estatutário  fundamental  ligado  à  alta  administração  das  insttuições,  e  tem  como  objetvo  estabelecer  as
melhores prátcas de governança corporatva relacionadas a todas as atvidades desempenhadas em seu ambiente de
negócio. As insttuições fnanceiras obrigadas a consttuir comitê de riscos, por sua vez, devem reforçar as prátcas de
governança no gerenciamento de riscos de suas operações, inclusive aqueles relacionados à prestação dos serviços de
administração dos fundos de investmentos e de carteiras de valores mobiliários, nos termos da Resolução CMN nº
4.557, de 2017.

Na prátca do mercado, essas condições estão mais relacionadas aos administradores dos fundos de investmento, aos
quais,  adicionalmente  ao  requisito  dos  comitês  de  auditoria  e  de  riscos,  os  recursos  oriundos  de  RPPS  sob  sua
administração devem representar no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração, com o
objetvo de que os administradores elegíveis apresentem maior diversifcação de seu campo de atuação e evidenciem
reconhecida confança e competência na administração de recursos de terceiros pelo mercado.

Por meio do Ofcio Circular Conjunto nº 2/2018/CVM/SIN/SPREV1, a SPREV e a CVM orientaram os gestores de RPPS e
prestadores de serviço dos fundos sobre a aplicação desses critérios, que previu, com base no art. 23-A da Resolução
CMN nº 3.922/2010, que “a lista das insttuições que atendem aos requisitos do inciso I do § 2º e do § 8º do art. 15 da
Resolução CMN nº 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução nº 4.695/2018, será divulgada no síto da SPREV
(www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investmentos-do-rpps/)”. A lista divulgada pela SPREV, foi confeccionada
com base nas informações repassadas pelo BACEN e refere-se às insttuições registradas pela CVM nos termos da
Instrução CVM nº 558/2015. Foram divulgadas também orientações adicionais sobre lista2 e  a atualização da nota
técnica relatva as perguntas e respostas sobre a Resolução CMN3. 

Considerando que o objetvo do CMN ao incluir esses requisitos para as aplicações dos RPPS foi de conferir maior
proteção e segurança a essas alocações, sem prejudicar a rentabilidade, os custos e a sua transparência, que a lista das
insttuições que atendem aos critérios previstos nos incisos I e II do § 2º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010 é
taxatva e divulgada pela SPREV, entendeu-se que, a princípio, poder-se-ia aplicar a essas insttuições um modelo mais
simplifcado de Termo de Análise de Credenciamento. A utlização desse modelo não afasta a responsabilidade dos
dirigentes do RPPS pela criteriosa análise do fundo de investmento que receberá os recursos do RPPS, assim, deve
também ser efetuada uma análise individualizada de cada fundo de investmento, conforme modelo “Formulário de
Análise de Fundo de Investmento”, a ser anexada ao presente termo (contudo, isso poderá ocorrer oportunamente, em
data mais próxima à decisão de investmento). 

1  Disponível em http://www.cvm.gov.br/legislacao/ofcios-circulares/sin/oc-sin-sprev-0218.html 
2  http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Esclarecimento-a-respeito-das-insttuicoes-elegiveis..pdf 
3  http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas-e-Respostas-Resolucao-CMN-2018.12.10-
Versao-04.pdf 

http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas-e-Respostas-Resolucao-CMN-2018.12.10-Versao-04.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas-e-Respostas-Resolucao-CMN-2018.12.10-Versao-04.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Esclarecimento-a-respeito-das-instituicoes-elegiveis_.pdf
http://www.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/sin/oc-sin-sprev-0218.html


TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO 
ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Número do Termo de Análise de Credenciamento         07/2021
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS
Ente Federatvo Viamão CNPJ 88.000.914/0001-01
Unidade Gestora do RPPS Insttuto de Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais de Viamão (IPREV)
CNPJ 31.384.511/0001-88

II - Instituição a ser credenciada  Administrador Gestor 
 Razão Social Sicredi CNPJ 03.795.072/0001-60

 Endereço Avenida Assis Brasil, 3940 - - - São Sebastão - Porto 
Alegre - RS Data Consttuição 28/12/1902

 E-mail (s) secretaria.geral.cas@sicredi.com.br Telefone (s) (51 ) 3358-4700
 Data do registro na CVM 14/11/2016  Categoria (s) Gestor
 Data do registro no BACEN 14/11/2016  Categoria (s) Gestor

Principais contatos com o RPPS  Cargo  E-mail  Telefone

Instituição atende ao preiisto nos incisos I e II do § 2º ou § 8º do art. 15 da Resouução CMN nº 3.922/2010?4

SIM NÃO

Reuação dos documentos referentes à anáuise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011) 

Identiicação do documento Data de iauidade
das certiddes

Página na internet em que o documento foi
consuutado ou disponibiuizado peua

instituição
1. Relaiório Dte Diligence Em anexo
2. Demais informações/Certdõess se fornecedidas 
pela Insttiçço Em anexo

III - Parecer inau 
quanto ao 
credenciamento da 
Instituição 

Insttuição devidamente autorizada a partcipar do mercado fnanceiro 
pelos órgãos reguladores (BACEN/CVM/ANBIMA), bem como seus 
instrumentos para investmentos de acordo com as normas reguladoras 
do mercado destnados aos Regimes Próprios.

IV - Cuasse(s) de Fundo(s) de Iniestimento para os quais a Instituição foi credenciada  
Art. 7º, I, “b” Art. 8º, I,“b”
Art. 7º, I,“c” Art. 8º, II,“a”
Art. 7º, III,“a” Art. 8º, II,“b”
Art. 7º, III,“b” Art. 8º, III
Art. 7º, IV,“a” Art. 8º, IV,“a”
Art. 7º, IV,“b” Art. 8º, IV,“b”
Art. 7º, VII,“a” Art. 8º, IV,“c”
Art. 7º, VII,“b” Art. 9º-A, I
Art. 7º, VII,“c” Art. 9º-A, II
Art. 8º, I,“a” Art. 9º-A, III

4



V - Fundo(s) de Iniestimento administrado(s)/gerido(s) peua instituição
para futura decisão de iniestimento 5 

CNPJ Data da Anáuise

TODOS OS FUNDOS QUE A INSTITUIÇÃO DISPONIBILIZA PARA RPPS, 
ATENDENDO A LEGISLAÇÃO E QUE ATENDA A ESTRATÉGIA E PERFIL DE 
INVESTIDOR DO RPPS.

08/09/2021

Data 08/09/2021
Responsáieis peuo
Credenciamento 

Cargo CPF Assinatura

Maria Eliza Canabarro da 
Silva

Presidente 608.485.700-06

Everson Oliveira de Lima Gestor e Membro do Comitê 
de Investmentos

923.111.800-53

Carlos Eduardo Figueredo
de Quadros

Membro do Comitê de 
Investmentos

858.140.400-68

Paulo Grassioli Scheinert Membro do Comitê de 
Investmentos

009.964.680-30

5  Anexar  o  Formulário  de Análise  do Fundo de Investmento referente  a  cada  fundo/produto  que
poderá ser objeto de alocação por parte do RPPS. (Esse formulário de análise do fundo poderá ser anexado/atualizado
posteriormente, em data tempestva à decisão de investmento).



TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE
INVESTIMENTO

Nos termos do inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 de
novembro de 2018, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão realizar o
prévio credenciamento do administrador e do gestor dos fundos de investmento em que irão aplicar os recursos do
regime. O § 3º do art. 1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá observar, dentre outros critérios, o histórico
e experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da insttuição, a solidez patrimonial, a
exposição a risco reputacional, padrão étco de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho.

Os parâmetros para credenciamento estão previstos no art. 3º, §§ 1º e 2º da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de
2011, sendo que o art. 6º-E, dispõe que “a análise das informações relatias à institiçço credenciada e a ierifcaçço
dos  reqtisiios  mínimos  esiabelecidos  para  o  credenciamenio  deierço  ser  regisiradas  em  Termo  de  Análise  de
Credenciamenio” e de “Aiesiado de Credenciamenio”, conforme modelos disponibilizados no site da SPREV. Deve ser
preenchido um Termo de Análise de Credenciamento para cada Insttuição administradora ou gestora que se pretende
credenciar  para  futura  decisão de investmento  pelo  RPPS  e,  ao  fnal  da análise,  deverá ser  emitdo  o  respectvo
Atestado de Credenciamento (modelo em anexo).

Considerando  as  alterações  promovidas  no  art.  15  da  Resolução  CMN  nº  3.922/2010  pela  Resolução  CMN  nº
4.695/2018 os  formulários anteriormente disponibilizados pela  Secretaria  de Previdência  do Ministério  da Fazenda
(http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investmentos-do-rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-insttuicoes-
e-produtos-de-investmento/) estão sendo alterados.  Registre-se que está mantia a possibiliiaie ie aioção ios
formulários QDD Anbima como moielos ios Termos ie Análise ie Creienciamento ios Aiministraiores e Gestores
ie Funios ie Investmento, conforme anteriormente iivulgaio no site ia SPREV  .    

A utlização desse modelo não afasta a responsabilidade dos dirigentes do RPPS pela criteriosa análise do fundo de
investmento que receberá os recursos do RPPS e a sua adequação à polítca de investmento do RPPS, ao perfl de sua
carteira e das obrigações do seu passivo. Assim, deve também ser efetuada uma análise individualizada de cada fundo
de investmento,  conforme modelo “Formulário de Análise de Fundo de Investmento”, a ser anexada ao presente
termo (contudo, isso poderá ocorrer oportunamente, em data tempestva à decisão de investmento).

A principal alteração promovida pela Resolução CMN nº 4.695/2018 é permitr novas aplicações de recursos dos RPPS
apenas em fundos de investmento em que o administrador ou gestor do fundo seja insttuição autorizada a funcionar
pelo BACEN, obrigada a insttuir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do CMN  (art. 15,
§ 2º, I, da Resolução CMN nº 3.922/2010). O comitê de auditoria, de que trata a Resolução CMN nº 3.198, de 2004, é
órgão  estatutário  fundamental  ligado  à  alta  administração  das  insttuições,  e  tem  como  objetvo  estabelecer  as
melhores prátcas de governança corporatva relacionadas a todas as atvidades desempenhadas em seu ambiente de
negócio. As insttuições fnanceiras obrigadas a consttuir comitê de riscos, por sua vez, devem reforçar as prátcas de
governança no gerenciamento de riscos de suas operações, inclusive aqueles relacionados à prestação dos serviços de
administração dos fundos de investmentos e de carteiras de valores mobiliários, nos termos da Resolução CMN nº
4.557, de 2017.  Assim, no caso do administrador e/ou gestor que atenda a esses requisitos poderá ser utlizado o
formulário específco disponibilizado no site da SPREV  .  

Por meio do Ofcio Circular Conjunto nº 2/2018/CVM/SIN/SPREV1, a SPREV e a CVM orientaram os gestores de RPPS e
prestadores de serviço dos fundos sobre a aplicação desses critérios, que previu, com base no art. 23-A da Resolução
CMN nº 3.922/2010, que “a lista das insttuições que atendem aos requisitos do inciso I do § 2º e do § 8º do art. 15 da
Resolução CMN nº 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução nº 4.695/2018, será divulgada no síto da SPREV
(www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investmentos-do-rpps/)”. Foram divulgadas também orientações adicionais
sobre lista2 e a atualização da nota técnica relatva as perguntas e respostas sobre a Resolução CMN3. 

1  Disponível em http://www.cvm.gov.br/legislacao/ofcios-circulares/sin/oc-sin-sprev-0218.html 
2  http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Esclarecimento-a-respeito-das-insttuicoes-elegiveis..pdf 
3  http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas-e-Respostas-Resolucao-CMN-2018.12.10-
Versao-04.pdf 

http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas-e-Respostas-Resolucao-CMN-2018.12.10-Versao-04.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas-e-Respostas-Resolucao-CMN-2018.12.10-Versao-04.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Esclarecimento-a-respeito-das-instituicoes-elegiveis_.pdf
http://www.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/sin/oc-sin-sprev-0218.html


Número do Termo de Análise de Credenciamento        08/2021
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS
Ente Federatvo Viamão CNPJ 88.000.914/0001-01
Unidade Gestora do RPPS Insttuto de Previdência dos 

Servidores Públicos Municipais de 
Viamão (IPREV)

CNPJ 31.384.511/0001-88

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS?    (X) SIM     (   ) NÃO

  1. Tipo de ato normatvo/edital  Data
  2. Critérios: 

a. Polítca de investmento anual;
b. Critérios do TCE;
c. O fundo atendendo a legislação vigente, analisamos o cenário para ver a viabilidade.

II - Insttuição a ser creienciaia  Aiministraior Gestor 
 Razão Social Schroder Investment Management Brasil CNPJ 92.886.662/0001-29

 Endereço Rua Joaquim Floriano, 100 - 14º andar - Conj. 142 - 
Itaim Bibi - São Paulo - SP Data Consttuição 10/05/2002

 E-mail (s) brsimsales@schroders.com Telefone (s) (11) 3054-5155
 Data do registro na CVM 10/05/2002  Categoria (s) Gestor

Principais contatos com RPPS  Cargo  E-mail  Telefone

Atenie ao previsto nos incisos I e II io § 2º io art. 15 ia Resolução CMN nº 3.922/2010? Não
Atenie ao previsto no art. 14-A ia Resolução CMN nº 3.922/2010? Não
Em caso ie FIP, atenie ao previsto no § 5º io art. 8º ia Resolução CMN nº 3.922/2010? -
Em caso ie FIDC, atenie ao previsto no inc. III io § 4º io art. 8º ia Res. CMN nº 3.922/2010? -

II.1 - Relação ios iocumentos referentes à análise ia Insttuição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011) 

Iienticação io iocumento analisaio Data io
ioc.

Data ie
valiiaie ias
certiões*

Página ia internet em que o
iocumento foi consultaio ou

iisponibilizaio pela insttuição
1. Relaiório Dte Diligence Em anexo
2. Demais informações/Certdõess se fornecedidas 
pela Insttiçço

Em anexo

II.2 - Classiicação io Ratng ie Gestão ou outra forma ie avaliação, pelo iirigente io RPPS, ia boa qualiiaie
ie gestão e ie ambiente ie controle ia insttuição (art. 15, III, ia Resolução CMN nº 3.922/2010) 

 Tipo de Nota Agência Classifcação obtda Data
- - - -
- - - -

Principais riscos 
associados à 
Insttuição:

  Risco operacionals risco de mercado e risco de crédiio.

Outra forma de 
avaliação da boa 
qualidade de gestão 

 Comparatio com prodtios similares e análise da composiçço da carieira do ftndo.

4 .



II.3 - Informações relatvas à pesquisa ie pairão étco ie coniuta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011) 
Resultado  de  pesquisas  ao  site  da  CVM  (ex.:  http://sistemas.cvm.gov.br/)  sobre  Processos  Administratvos  e
Processos  Administratvos  Sancionadores,  no  site  do  Bacen  (ex.:  http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm)  sobre
Processos  Administratvos  Punitvos,  além  de  outras  pesquisas  de  processos  administratvos,  judiciais,  ou
informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Insttuição,
seus controladores, sócios ou executvos:

Processo/Decisão Assunto/objeto Data Fonte da informação
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Restliado da análise desias 
informações:

Nada consia qte desabone no momenio do credenciamenio.

II.4 - Daios Gerais ia Insttuição e io Portflio sob sua Aiministração/Gestão 
(art. 3º, §2º, I, “b”, Portaria MPS nº 519/2011) 

Mês/Ano
Patrimônio da

Insttuição
(R$)

Patrimônio
total sob

admin/ gestão
(R$)

Patrimônio
total dos RPPS sob
admin/ gestão (R$)

Nº de fundos
sob admin/

gestão

Nº de cotstas
dos fundos
sob admin/

gestão

Nº de cotstas
RPPS dos fundos

sob admin/ gestão

Dez/2020 4.253.289,84 4.253.289,84 640.555,58 16.266 16.266 9.820
Dez/2019 1.928.219,94 1.928.219,94 295.546,48 14.496 14.946 5.856
Dez/2018 967.528,74 967.528,74 76.582,14 2.603 2.603 1.114
Dez/2017 871.368,70 871.368,70 49.930,13 2.307 2.307 861
Dez/2016 540.012,97 540.012,97 6.701,96 1.566 1.566 702

II.5 - Polítca ie Distribuição - Integrantes do sistema de distribuição que atuam na abrangência do RPPS (art. 
3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

  Nome/Razão Social: Sicredi
CPF/CNPJ: -
Informações sobre a 
Polítca de Distribuição:

-

II.6 - Daios gerais ie Funios cujas carteiras estão sob sua aim/gestão (art. 3º, §2º, I, “b”, Port. MPS 519/2011):

   Funios ie 
Investmento sob 
aiministração/gestão 
por classiicação 
Resolução CMN  

Nº de
fundos

Patrimônio
total dos

fundos (R$)

Nº total
de

cotstas

Nº de
cotstas

RPPS

Total
investdo
por RPPS 

Desde
quando

gere fundos
dessas
classes

Observações sobre
(performance/

histórico) da insttuição
com relação a esses

tpos de fundos (texto)
Art. 7º, I, “b” - - - - - - -
Art. 7º, I,“c” - - - - - - -
Art. 7º, III,“a” - - - - - - -
Art. 7º, III,“b” - - - - - - -
Art. 7º, IV,“a” - - - - - - -
Art. 7º, IV,“b” - - - - - - -
Art. 7º, VII,“a” - - - - - - -
Art. 7º, VII,“b” - - - - - - -
Art. 7º, VII,“c” - - - - - - -
Art. 8º, I,“a” 01 57.306.789 2.994 - - - -
Art. 8º, I,“b” - - - - - - -
Art. 8º, II,“a” - - - - - - -
Art. 8º, II,“b” - - - - - - -
Art. 8º, III - - - - - - -

http://sistemas.cvm.gov.br/
http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm


Art. 8º, IV,“a” - - - - - - -
Art. 8º, IV,“b” - - - - - - -
Art. 8º, IV,“c” - - - - - - -
Art. 9º-A, I - - - - - - -
Art. 9º-A, II - - - - - - -
Art. 9º-A, III - - - - - - -

III - FUNDO(S) DE INVESTIMENTO ADM/GERIDO PELA INSTITUIÇÃO P/ FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO

Nome do(s) Fundo(s) de 
Investmento(s) CNPJ do Fundo Classifcação 

Resolução CMN

Aderência ao benchmarking do mercado, 
ao perfl da carteira do RPPS e às 
estratégias da polítca de investmentos

SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES 06.051.151/0001-55 Art. 8º, I, a Ibovespa

IV - COMPARAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES ADM/GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome da Insttuição CNPJ Principais produtos 
(texto)

Principais vantagens/problemas em geral 
identfcados com essas outras 
insttuições (texto)

- - - -
- - - -

Comparação histórico, experiência, de volume de recursos, rentabilidade e riscos com outras Insttuições 
credenciadas que ofertam mesma classe de produtos/fundos (texto conclusivo):

Produtos da Caixa e do Banco do Brasil analisados e se equivalem a questão risco e retorno.

V - CONCLUSÃO DA ANÁLISE ia Insttuição aiministraiora/gestora objeto io presente Creienciamento
Apesar da insttuição não estar na lista exaustva da SPREV, o fundo do Sicredi que a gestão é feita pela insttuição 
está apto.
Qualquer produto ofertado por essa insttuição deve ser verifcado se atende a legislação, pois a mesma não está na 
lista, logo, não está apta.

Data 08/09/2021
Responsáveis pela Análise Cargo CPF Assinatura

Maria Eliza Canabarro da Silva Presidente 608.485.700-06

Everson Oliveira de Lima Gestor e Membro do 
Comitê de 
Investmentos

923.111.800-53

Carlos Eduardo Figueredo de 
Quadros

Membro do Comitê 
de Investmentos

858.140.400-68

Paulo Grassioli Scheinert Membro do Comitê 
de Investmentos

009.964.680-30



TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE
FUNDO QUE ATENDA AO PREVISTO NO ART. 15, § 2º, I, DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/2010 

Nos termos do inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 de
novembro de 2018, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão realizar o
prévio credenciamento da insttuição administradora dos fundos de investmento em que serão aplicados os recursos
do regime. O § 3º do art.  1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá observar,  dentre outros critérios, o
histórico  e  experiência  de  atuação,  o  volume  de  recursos  sob  a  gestão  e  administração  da  insttuição,  a  solidez
patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão étco de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de
desempenho. Os parâmetros para credenciamento estão previstos no art. 3º, §§ 1º e 2º, da Portaria MPS nº 519, de 24
de agosto de 2011, sendo que o art. 6º-E, dispõe que “a análise das informações relatias à institiçço credenciada e a
ierifcaçço dos reqtisiios mínimos esiabelecidos para o credenciamenio deierço ser regisiradas em Termo de Análise
de  Credenciamenio” e de “Aiesiado de Credenciamenio”, conforme modelos disponibilizados no site da SPREV.

A principal alteração promovida pela Resolução CMN nº 4.695/2018 é permitr novas aplicações de recursos dos RPPS
apenas em fundos de investmento em que o administrador ou gestor do fundo seja insttuição autorizada a funcionar
pelo BACEN, obrigada a insttuir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do CMN  (art. 15,
§ 2º, I, da Resolução CMN nº 3.922/2010). O comitê de auditoria, de que trata a Resolução CMN nº 3.198, de 2004, é
órgão  estatutário  fundamental  ligado  à  alta  administração  das  insttuições,  e  tem  como  objetvo  estabelecer  as
melhores prátcas de governança corporatva relacionadas a todas as atvidades desempenhadas em seu ambiente de
negócio. As insttuições fnanceiras obrigadas a consttuir comitê de riscos, por sua vez, devem reforçar as prátcas de
governança no gerenciamento de riscos de suas operações, inclusive aqueles relacionados à prestação dos serviços de
administração dos fundos de investmentos e de carteiras de valores mobiliários, nos termos da Resolução CMN nº
4.557, de 2017.

Na prátca do mercado, essas condições estão mais relacionadas aos administradores dos fundos de investmento, aos
quais,  adicionalmente  ao  requisito  dos  comitês  de  auditoria  e  de  riscos,  os  recursos  oriundos  de  RPPS  sob  sua
administração devem representar no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração, com o
objetvo de que os administradores elegíveis apresentem maior diversifcação de seu campo de atuação e evidenciem
reconhecida confança e competência na administração de recursos de terceiros pelo mercado.

Por meio do Ofcio Circular Conjunto nº 2/2018/CVM/SIN/SPREV1, a SPREV e a CVM orientaram os gestores de RPPS e
prestadores de serviço dos fundos sobre a aplicação desses critérios, que previu, com base no art. 23-A da Resolução
CMN nº 3.922/2010, que “a lista das insttuições que atendem aos requisitos do inciso I do § 2º e do § 8º do art. 15 da
Resolução CMN nº 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução nº 4.695/2018, será divulgada no síto da SPREV
(www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investmentos-do-rpps/)”. A lista divulgada pela SPREV, foi confeccionada
com base nas informações repassadas pelo BACEN e refere-se às insttuições registradas pela CVM nos termos da
Instrução CVM nº 558/2015. Foram divulgadas também orientações adicionais sobre lista2 e  a atualização da nota
técnica relatva as perguntas e respostas sobre a Resolução CMN3. 

Considerando que o objetvo do CMN ao incluir esses requisitos para as aplicações dos RPPS foi de conferir maior
proteção e segurança a essas alocações, sem prejudicar a rentabilidade, os custos e a sua transparência, que a lista das
insttuições que atendem aos critérios previstos nos incisos I e II do § 2º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010 é
taxatva e divulgada pela SPREV, entendeu-se que, a princípio, poder-se-ia aplicar a essas insttuições um modelo mais
simplifcado de Termo de Análise de Credenciamento. A utlização desse modelo não afasta a responsabilidade dos
dirigentes do RPPS pela criteriosa análise do fundo de investmento que receberá os recursos do RPPS, assim, deve
também ser efetuada uma análise individualizada de cada fundo de investmento, conforme modelo “Formulário de
Análise de Fundo de Investmento”, a ser anexada ao presente termo (contudo, isso poderá ocorrer oportunamente, em
data mais próxima à decisão de investmento). 

1  Disponível em http://www.cvm.gov.br/legislacao/ofcios-circulares/sin/oc-sin-sprev-0218.html 
2  http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Esclarecimento-a-respeito-das-insttuicoes-elegiveis..pdf 
3  http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas-e-Respostas-Resolucao-CMN-2018.12.10-
Versao-04.pdf 

http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas-e-Respostas-Resolucao-CMN-2018.12.10-Versao-04.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas-e-Respostas-Resolucao-CMN-2018.12.10-Versao-04.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Esclarecimento-a-respeito-das-instituicoes-elegiveis_.pdf
http://www.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/sin/oc-sin-sprev-0218.html


TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO 
ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Número do Termo de Análise de Credenciamento         09/2021
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS
Ente Federatvo Viamão CNPJ 88.000.914/0001-01
Unidade Gestora do RPPS Insttuto de Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais de Viamão (IPREV)
CNPJ 31.384.511/0001-88

II - Instituição a ser credenciada  Administrador Gestor 
 Razão Social Banco Cooperatvo Sicredi S.A. CNPJ 01.181.521/0001-55

 Endereço Av. Assis Brasil, nº 3.940 – Torre C - 12º andar – São 
Sebastão – Porto Alegre - RS Data Consttuição 16/10/1995

 E-mail (s) diretoria.banco@sicredi.com.br Telefone (s) (51) 3358-4700
 Data do registro na CVM 14/11/2016  Categoria (s) Administração de Carteiras
 Data do registro no BACEN 14/11/2016  Categoria (s) Administração de Carteiras

Principais contatos com o RPPS  Cargo  E-mail  Telefone

Instituição atende ao preiisto nos incisos I e II do § 2º ou § 8º do art. 15 da Resouução CMN nº 3.922/2010?4

SIM NÃO

Reuação dos documentos referentes à anáuise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011) 

Identiicação do documento Data de iauidade
das certiddes

Página na internet em que o documento foi
consuutado ou disponibiuizado peua

instituição
1. Relaiório Dte Diligence Em anexo
2. Demais informações/Certdõess se fornecedidas 
pela Insttiçço Em anexo

III - Parecer inau 
quanto ao 
credenciamento da 
Instituição 

Insttuição devidamente autorizada a partcipar do mercado fnanceiro
pelos  órgãos  reguladores  (BACEN/CVM/ANBIMA),  bem  como  seus
instrumentos para investmentos de acordo com as normas reguladoras
do mercado destnados aos Regimes Próprios.

IV - Cuasse(s) de Fundo(s) de Iniestimento para os quais a Instituição foi credenciada  
Art. 7º, I, “b” Art. 8º, I,“b”
Art. 7º, I,“c” Art. 8º, II,“a”
Art. 7º, III,“a” Art. 8º, II,“b”
Art. 7º, III,“b” Art. 8º, III
Art. 7º, IV,“a” Art. 8º, IV,“a”
Art. 7º, IV,“b” Art. 8º, IV,“b”
Art. 7º, VII,“a” Art. 8º, IV,“c”
Art. 7º, VII,“b” Art. 9º-A, I
Art. 7º, VII,“c” Art. 9º-A, II
Art. 8º, I,“a” Art. 9º-A, III

4



V - Fundo(s) de Iniestimento administrado(s)/gerido(s) peua instituição
para futura decisão de iniestimento 5 

CNPJ Data da Anáuise

TODOS OS FUNDOS QUE A INSTITUIÇÃO DISPONIBILIZA PARA RPPS, 
ATENDENDO A LEGISLAÇÃO E QUE ATENDA A ESTRATÉGIA E PERFIL DE 
INVESTIDOR DO RPPS.

08/09/2021

Data 08/09/2021
Responsáieis peuo
Credenciamento 

Cargo CPF Assinatura

Maria Eliza Canabarro da 
Silva

Presidente 608.485.700-06

Everson Oliveira de Lima Gestor e Membro do Comitê 
de Investmentos

923.111.800-53

Carlos Eduardo Figueredo
de Quadros

Membro do Comitê de 
Investmentos

858.140.400-68

Paulo Grassioli Scheinert Membro do Comitê de 
Investmentos

009.964.680-30

5  Anexar  o  Formulário  de Análise  do Fundo de Investmento referente  a  cada  fundo/produto  que
poderá ser objeto de alocação por parte do RPPS. (Esse formulário de análise do fundo poderá ser anexado/atualizado
posteriormente, em data tempestva à decisão de investmento).



TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE
FUNDO QUE ATENDA AO PREVISTO NO ART. 15, § 2º, I, DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/2010 

Nos termos do inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 de
novembro de 2018, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão realizar o
prévio credenciamento da insttuição administradora dos fundos de investmento em que serão aplicados os recursos
do regime. O § 3º do art.  1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá observar,  dentre outros critérios, o
histórico  e  experiência  de  atuação,  o  volume  de  recursos  sob  a  gestão  e  administração  da  insttuição,  a  solidez
patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão étco de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de
desempenho. Os parâmetros para credenciamento estão previstos no art. 3º, §§ 1º e 2º, da Portaria MPS nº 519, de 24
de agosto de 2011, sendo que o art. 6º-E, dispõe que “a análise das informações relatias à institiçço credenciada e a
ierifcaçço dos reqtisiios mínimos esiabelecidos para o credenciamenio deierço ser regisiradas em Termo de Análise
de  Credenciamenio” e de “Aiesiado de Credenciamenio”, conforme modelos disponibilizados no site da SPREV.

A principal alteração promovida pela Resolução CMN nº 4.695/2018 é permitr novas aplicações de recursos dos RPPS
apenas em fundos de investmento em que o administrador ou gestor do fundo seja insttuição autorizada a funcionar
pelo BACEN, obrigada a insttuir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do CMN  (art. 15,
§ 2º, I, da Resolução CMN nº 3.922/2010). O comitê de auditoria, de que trata a Resolução CMN nº 3.198, de 2004, é
órgão  estatutário  fundamental  ligado  à  alta  administração  das  insttuições,  e  tem  como  objetvo  estabelecer  as
melhores prátcas de governança corporatva relacionadas a todas as atvidades desempenhadas em seu ambiente de
negócio. As insttuições fnanceiras obrigadas a consttuir comitê de riscos, por sua vez, devem reforçar as prátcas de
governança no gerenciamento de riscos de suas operações, inclusive aqueles relacionados à prestação dos serviços de
administração dos fundos de investmentos e de carteiras de valores mobiliários, nos termos da Resolução CMN nº
4.557, de 2017.

Na prátca do mercado, essas condições estão mais relacionadas aos administradores dos fundos de investmento, aos
quais,  adicionalmente  ao  requisito  dos  comitês  de  auditoria  e  de  riscos,  os  recursos  oriundos  de  RPPS  sob  sua
administração devem representar no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração, com o
objetvo de que os administradores elegíveis apresentem maior diversifcação de seu campo de atuação e evidenciem
reconhecida confança e competência na administração de recursos de terceiros pelo mercado.

Por meio do Ofcio Circular Conjunto nº 2/2018/CVM/SIN/SPREV1, a SPREV e a CVM orientaram os gestores de RPPS e
prestadores de serviço dos fundos sobre a aplicação desses critérios, que previu, com base no art. 23-A da Resolução
CMN nº 3.922/2010, que “a lista das insttuições que atendem aos requisitos do inciso I do § 2º e do § 8º do art. 15 da
Resolução CMN nº 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução nº 4.695/2018, será divulgada no síto da SPREV
(www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investmentos-do-rpps/)”. A lista divulgada pela SPREV, foi confeccionada
com base nas informações repassadas pelo BACEN e refere-se às insttuições registradas pela CVM nos termos da
Instrução CVM nº 558/2015. Foram divulgadas também orientações adicionais sobre lista2 e  a atualização da nota
técnica relatva as perguntas e respostas sobre a Resolução CMN3. 

Considerando que o objetvo do CMN ao incluir esses requisitos para as aplicações dos RPPS foi de conferir maior
proteção e segurança a essas alocações, sem prejudicar a rentabilidade, os custos e a sua transparência, que a lista das
insttuições que atendem aos critérios previstos nos incisos I e II do § 2º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010 é
taxatva e divulgada pela SPREV, entendeu-se que, a princípio, poder-se-ia aplicar a essas insttuições um modelo mais
simplifcado de Termo de Análise de Credenciamento. A utlização desse modelo não afasta a responsabilidade dos
dirigentes do RPPS pela criteriosa análise do fundo de investmento que receberá os recursos do RPPS, assim, deve
também ser efetuada uma análise individualizada de cada fundo de investmento, conforme modelo “Formulário de
Análise de Fundo de Investmento”, a ser anexada ao presente termo (contudo, isso poderá ocorrer oportunamente, em
data mais próxima à decisão de investmento). 

1  Disponível em http://www.cvm.gov.br/legislacao/ofcios-circulares/sin/oc-sin-sprev-0218.html 
2  http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Esclarecimento-a-respeito-das-insttuicoes-elegiveis..pdf 
3  http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas-e-Respostas-Resolucao-CMN-2018.12.10-
Versao-04.pdf 

http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas-e-Respostas-Resolucao-CMN-2018.12.10-Versao-04.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Perguntas-e-Respostas-Resolucao-CMN-2018.12.10-Versao-04.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/12/Esclarecimento-a-respeito-das-instituicoes-elegiveis_.pdf
http://www.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/sin/oc-sin-sprev-0218.html


TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO 
ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Número do Termo de Análise de Credenciamento        10/2021
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS
Ente Federatvo Viamão CNPJ 88.000.914/0001-01
Unidade Gestora do RPPS Insttuto de Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais de Viamão (IPREV)
CNPJ 31.384.511/0001-88

II - Instituição a ser credenciada  Administrador Gestor 
 Razão Social SulAmérica Investmentos Gestora de Recursos CNPJ 21.813.291/0001-07

 Endereço Rua dos Pinheiros, 1673 – 12º andar – Pinheiros – 
São Paulo - SP Data Consttuição 04/02/2015

 E-mail (s) investmentos@sulamerica.com.br Telefone (s) (11) 3779-7000
 Data do registro na CVM 14/04/2015  Categoria (s) Gestor
 Data do registro no BACEN 14/04/2015  Categoria (s) Gestor

Principais contatos com o RPPS  Cargo  E-mail  Telefone

Instituição atende ao preiisto nos incisos I e II do § 2º ou § 8º do art. 15 da Resouução CMN nº 3.922/2010?4

SIM NÃO

Reuação dos documentos referentes à anáuise da Instituição (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011) 

Identiicação do documento Data de iauidade
das certiddes

Página na internet em que o documento foi
consuutado ou disponibiuizado peua

instituição
1. Relaiório Dte Diligence Em anexo
2. Demais informações/Certdõess se fornecidas 
pela Insttiçço Em anexo

III - Parecer inau 
quanto ao 
credenciamento da 
Instituição 

Insttuição devidamente autorizada a partcipar do mercado fnanceiro 
pelos órgãos reguladores (BACEN/CVM/ANBIMA), bem como seus 
instrumentos para investmentos de acordo com as normas reguladoras 
do mercado destnados aos Regimes Próprios.

IV - Cuasse(s) de Fundo(s) de Iniestimento para os quais a Instituição foi credenciada  
Art. 7º, I, “b” Art. 8º, I,“b”
Art. 7º, I,“c” Art. 8º, II,“a”
Art. 7º, III,“a” Art. 8º, II,“b”
Art. 7º, III,“b” Art. 8º, III
Art. 7º, IV,“a” Art. 8º, IV,“a”
Art. 7º, IV,“b” Art. 8º, IV,“b”
Art. 7º, VII,“a” Art. 8º, IV,“c”
Art. 7º, VII,“b” Art. 9º-A, I
Art. 7º, VII,“c” Art. 9º-A, II
Art. 8º, I,“a” Art. 9º-A, III

V - Fundo(s) de Iniestimento administrado(s)/gerido(s) peua instituição
para futura decisão de iniestimento 5 

CNPJ Data da Anáuise

4
5  Anexar  o  Formulário  de Análise  do Fundo de Investmento referente  a  cada  fundo/produto  que
poderá ser objeto de alocação por parte do RPPS. (Esse formulário de análise do fundo poderá ser anexado/atualizado



Todos os fundos de investmento são credenciados.
Essa insttuição está sendo credenciada exclusivamente para uma possível 
utlização no Fundo SICREDI SUAAMRRICA VAAOR FI AÇÕEES, ou outro fundo
de investmento que o Sicredi venha a disponibilizar e tenha a insttuição 
como Gestor, mas sempre   com o devido credenciamento do Fundo.

08/09/2021

Data 08/09/2021
Responsáieis peuo
Credenciamento 

Cargo CPF Assinatura

Maria Eliza Canabarro da 
Silva

Presidente 608.485.700-06

Everson Oliveira de Aima Gestor e Membro do Comitê 
de Investmentos

923.111.800-53

Carlos Eduardo Figueredo
de Quadros

Membro do Comitê de 
Investmentos

858.140.400-68

Paulo Grassioli Scheinert Membro do Comitê de 
Investmentos

009.964.680-30

posteriormente, em data tempestva à decisão de investmento).



ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1 
(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instttiiço Administradora e Gestora do Ftndo de Investmento e

attalizado qtando da alocaiço)

Nome Ftndo SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES CNPJ: 24.633.875/0001-99

Administrador Banco Cooperatio Sicredi S.A. Nº Termo Cred. 09/2021 CNPJ: 01.181.521/0001-55

Gestor SulAmérica Iniestmentos Nº Termo Cred. 10/2021 CNPJ: 21.813.291/0001-07
Ctstodiante Sicredi CNPJ: 01.181.521/0001-55

 

Classifcaiço do Ftndo Resoltiço CMN 3.922222111
Art. 7º, I, “b” Art. 8º, I,“b”
Art. 7º, I,“c” Art. 8º, II,“a”
Art. 7º, III,“a” Art. 8º, II,“b”
Art. 7º, III,“b” Art. 8º, III
Art. 7º, IV,“a” Art. 8º, IV,“a”
Art. 7º, IV,“b” Art. 8º, IV,“b”
Art. 7º, VII,“a” Art. 8º, IV,“c”
Art. 7º, VII,“b” Art. 9º-A, I
Art. 7º, VII,“c” Art. 9º-A, II
Art. 8º, I,“a” Art. 9º-A, III
Sem Preiisão 4.695

Identfcaiço dos doctmentos analisados 
referentes ao Ftndo:

Data do
doc.

Página na internet em qte o doctmento foi
constltado ot disponibilizado pela instttiiço

1. Relatório Due Diligence www.sicredi.com.br
2. Demais informações/Certdõess se fornecedidas 
pela Instuição

www.sicredi.com.br

II.5 - Forma de Distribtiiço do Ftndo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)
  Nome/Razão  Social  do

distribuidor:
Sicredi

CPF/CNPJ: 03.795.072/0001-60
Informações sobre a 
Polítca de Distribuição:

A distribuição dos Fundos de Iniestmento é realizada exclusiiamente pelo Banco
Sicredi, por meio de suas agências e canais digitais.

Restmo das informaiões do Ftndo de Investmento 
Data de Consttuição: 03/03/2016 Data de Início das Atiidades: 29/09/2020

Polítca de Iniestmentos
do Fundo

Índice de referência/objetio de rentabilidade: Não Informado
Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos, em ações, bônus ou recibos de 
subscrição e certicados de depósito de ações, cotas de fundos de ações e cotas 
dos fundos de índice de ações.

Público-alio: Iniestdores em geral

Condições de 
Iniestmento (Prazos/ 
Condições para resgate) 

Prazo de Duração do Fundo NA
Prazo de Carência (dias) NA
Prazo para Coniersão de Cotas (dias) D+21 du
Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) D+23 du
Prazo Total (dias) 24 du

Condições de
Iniestmento

(Custos/Taxas)

Taxa de entrada (%) NA
Taxa de saída (%) NA
Taxa de administração (%) 1,50%

1



Taxa de Performance
Índice de referência Frequência Linha-d`água
100% do Iboiespa 20,00% NA

Aderência do Fundo aos 
quesitos estabelecidos 
na Resolução do CMN 
relatios, dentre outros, 
aos gestores e 
administradores do 
fundo, aos atios de 
crédito priiado que 
compõem sua carteira

Fundo apto para RPPS

Alterações ocorridas 
relatias às insttuições 
administradoras e 
gestoras do fundo: 

NA

Análise de fatos 
releiantes diiulgados:

NA

Análise da aderência do 
fundo ao peril da 
carteira do RPPS e à sua 
Polítca de 
Iniestmentos:

Adere, dentro dos limites do risco associado

Principais riscos 
associados ao Fundo:

Risco mercado e Liquidez

Histórico de Rentabilidade do Ftndo

Ano Nº de
Cotstas

Patrimônio
Líqtido

(R$)

Valor da
Cota do Ftndo

(R$)

Rentabilidade
(%)

Variaiço %
do índice de
referência

Contribtiiço em relaiço ao
índice de referência2 ot

Desempenho do ftndo como %
IPCA + 6%

1622121 1.293 29.193.032,70 1,3771698 15,92% 243,34% 235,48%
2121 223 5.722.053.99 1,1880744 18,81% - -

 Análise da Carteira do Ftndo de Investmento

Composiiço da
carteira (attal)

Espécie de atvos % do PL
Ações 90,15%
Operação compromissada 5,80%
Valores a pagar/receber 4,06%

Caso o Ftndo 
apliqte em cotas 
de ottros Ftndos 
de Investmento

CNPJ Fundo(s) Classiicação Resolução CMN % do PL
1.
2.
3.
.....

Maiores emissores
de tttlos de 
crédito privado em
estoqte do Ftndo

Emissor (CPF/CNPJ) Tipo de Emissor % do PL

Carteira do Fundo é aderente à Polítca de 
Iniestmentos estabelecida em seu regulamento e 
com a classiicação na Resolução CMN

SIM



Prazo médio da carteira de ttulos do Fundo (em meses (30) dias) NA
Compatbilidade do Fundo com as obrigações 
presentes e futuras do RPPS Compatiel 

Nota de Risco de
Crédito

Agência de risco Nota
NA NA

Análise concltsiva e
comparatva com

ottros ftndos:
Fundo apto e em conformidade aos atios disponíiel no mercado com o mesmo objetio.

Comentários
Adicionais Fundo com objetio de obter rentabilidade superior à iariação do Iboiespa.

Declaro qte tenho conhecimento dos aspectos qte caracterizam este Ftndo de
Investmento, em relaiço ao conteúldo de set Regtlamento e de fatos relevantes qte possam
contribtir para set desempenho, além de sta compatbilidade ao perfl da carteira e à Polítca

de Investmentos do RPPS.

Data: 18219222121
Responsáveis pela Análise: Cargo CPF Assinattra

Maria Eliza Canabarro da Silia Presidente 608.485.700-06

Eierson Oliieira de Lima Gestor e Membro do 
Comitê de 
Iniestmentos

923.111.800-53

Carlos Eduardo Figueredo de 
Quadros

Membro do Comitê 
de Iniestmentos

858.140.400-68

Paulo Grassioli Scheinert Membro do Comitê 
de Iniestmentos

009.964.680-30
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