
 Por que devemos capitalizar os 
recursos?

      Porque precisamos pensar na solvência do RPPS no longo
prazo e  garantir  a  sustentabilidade  na  gestão desses  recursos,
além de ser uma obrigatoriedade legal.

 Quanto temos?
     No mês de outubro/20 avançamos para o patamar de  391,5
milhões em carteira. 

 Onde estão os recursos?
      Os seguintes bancos estão credenciados junto ao IPREV: Caixa,
Banco do Brasil, Banrisul e Bradesco e os montantes em cada um
estão assim distribuídos:
 > Caixa: R$ 159 milhões – 40,8% da carteira;
 > Banco do Brasil: R$ 161 milhões – 41,16% da carteira;
 > Banrisul: 70 milhões – 17,8 % da carteira;
 > Bradesco: 930 mil – 0,24% da carteira.

 
 Quem está cuidando disso?

     Temos uma Gestão de Investimentos dedicada especificamente
para cuidar desses interesses, que juntamente com o Comitê de
Investimentos, Diretoria Financeira e com a Diretoria Executiva do
IPREV, decidem pela melhor alternativa de alocação de recursos.
Estamos  contratando  empresa  especializada  em  mercado
financeiro para  nos assessorar,  afim de minimizar  os riscos de
gestão dessa desafiadora área. Nossas atividades são fiscalizadas
pelos Conselhos Fiscal e Administrativo eleitos pelos servidores
ativos e inativos do Município, pela Secretaria de Previdência, TCE
e outros.

 Preciso me preocupar?
      Claro que sim! Afinal de contas, é pra onde foram todas as
contribuições que fizemos durante nossa vida funcional e a única
fonte  de  recursos  que  vai  nos  garantir  um  benefício
previdenciário. 
   Todo  investimento  tem  risco,  logo,  nossa  estratégia  é  a
diversificação dos fundos de investimentos, mesmo assim não tem

como fugir dos riscos de mercado, liquidez e crédito, entre outros.
Informe-se!

 Quem regula essa atividade?
      Nossas decisões não acontecem de forma aleatória. Temos a
Politica de Investimentos que define os limites e em que tipo de
ativos  podemos  investir.  Essa  Política  não  pode  contrariar  a
Resolução nº 3.922 do Conselho Monetário Nacional CMN, logo a
atividade é regulada e caso contrário pode sofrer apontamentos
dos órgãos de controle. Além dos órgãos, os envolvidos precisam
ter uma certificação que os habilita a trabalhar com investimentos,
além de nível superior. Essa certificação chama-se CPA10 (no seu
nível básico), tem validade de 3 anos, e os interessados precisam
prestar uma prova de conhecimentos na área. Muito importante
deixar claro que os envolvidos não são especialistas no assunto.

 Quanto estamos ganhando? 

 Temos metas a atingir?
Anualmente uma empresa que trabalha com profissional

Atuário  vai  produzir  um  documento  chamado  calculo  atuarial,
onde constarão as projeções de receitas e despesas  do RPPS e
identificarão  que ações  precisam  ser  tomadas  no  ano  corrente
para  fazer  frente  as  necessidades  futuras  do  instituto.  Temos
também o estudo de solvência do instituto, o ALM. Desse trabalho
vão  surgir  as  metas  em  percentuais  que  o  instituto  deverá
observar  durante  o  ano.  Publicaremos  em  nosso  site
mensalmente.

 O dinheiro dos fundos pode ser 
usado em despesas administrativas?

       Existem fundos de natureza previdenciária e administrativa.
As despesas administrativas serão custeadas com fundos de taxa
administrativa  que  são  calculadas  anualmente,  sendo  um
percentual  legal  sobre  a  folha  de  pagamentos.  Recursos
previdenciários  só  podem  ser  usados  para  pagar  benefícios
previdenciários.

  Termos Técnicos? E agora?
Fique tranquilo! Já preparamos um glossário que vai elucidar

a maioria dos termos utilizados nessa área. Procure em nosso site
na sessão investimentos. www.iprev-viamao.com.br/investimentos

 Como posso acompanhar o que 
está acontecendo? 
      Na sessão Investimentos do nosso site, você pode acessar as
seguintes informações: 
- Autorizações de aplicações e resgates (APR´s), que são emitidas
a cada operação nos investimentos;
- Atas das reuniões do Comitê de Investimentos;
- Credenciamento das Instituições Financeiras;
- Carteira mensal fechada;
- Estudo de solvência do instituto – ALM;
- Planejamento Mensal de Investimentos;
- Relatório de acompanhamento da meta atuarial;
- Política de Investimentos anual;
- Glossário Básico de Investimentos;
- Informativo mensal;
- Mural da sede do IPREV.

Qual o fluxo de investimentos?

a) recebimento da receita (Prefeitura, Câmara, INSS e outros);
b) tomada de decisão de investimento conforme reunião ordinária
do  Comitê  de  Investimentos,  com  observação  da  Política  de
Investimentos, ALM e mercado de capitais;
c) elaboração de ofício a ser assinado pela Presidência;
d) acompanhamento da operação junto aos bancos.

Obs.:  na  necessidade  de  resgates  o  fluxo  também  é
realizado, até o crédito ser disponibilizado em conta.
 

Mês
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Rendimentos do mês
Saldo Inicial Saldo Final

Maio 372.796.200,26 377.887.889,10 6.406.796,42

Junho 377.887.889,10 381.101.109,08 4.941.585,09

Julho 381.101.109,08 388.250.324,44 6.234.356,30

Agosto 388.250.324,44 388.298.310,85 -2.107.702,54

Setembro 388.298.310,85 390.847.693,97 -3.038.828,18

Outubro 390.847.693,97 391.568.773,19 -335.380,49
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