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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS 'iitr"ü'Ãtilll,., 
Praça Gov. Alberto Silva, 442/Centro • fone (089) 3537-1188 
CNPJ 06.554.059/0001-08 

ltl9AMIIIO., ....... 

E-mau: omemol@hotroa11 com 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N• 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO NR 002/2018 

1W 

O Município de Elizeu Martins - PI, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público, para o conhecimento de todos os interessados que realizará licitação na modalidade 

Concorrência Pública N • 001/2022, no dia 31 de Janeiro de 2023 às 10:00hrs. 

Objeto: Contratação de Empresa para Gestão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água 

do Município o de Elizeu Martins - PI. O Edital encontra-se na sede da 

Prefeitura Municipal de Elizeu Martins - PI, situada na Aven ida Manoel Rodrigues s/n, Centro, 

e-mail para contato : pmempi@hotmail.com. 

Eliseu Martins - Pl,15 de Dezembro de 2022 

Deliane da Silva Carvalho 

Presldeme da CPL 

ld:0B620335DC6EESE8 
Av. Manoel Rodrigues, SN, Centro, Eliseu Martins - PI, 
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS/PI 

Política de Investimentos 
Elaboração: Repres~ntante da~!Jidade Gestora 

VERSÃO APROVADO 

1 U/ii]m~ 
Aprov~~: Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo 
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1 INTRODUÇAO 

Atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nt 4.963, de 25 de novembro de 2021, 
(doravante denominada simplesmente "Resolução CMN ni 4.963/2021H) e a Portaria MTP nt 1.467, de 2 
de junho de 2022 (doravante denominada simplesmente "'Portaria nt 1.467/2022"}, o Comitê de 

Investimentos e a Diretoria Executiva do Fundo de Previdência do Município de Eliseu Manlns, 
apresenta sua Polftlca de Investimentos para o exercício de 2023, devidamente analisada e aprovada por 
seu órgão superior de deliberação. 

A Polftiça de Invest imentos representa uma formalidade legal que fundamenta e norteia todos os 
processos de tomada de decisão relativo à aplicação e gestão dos recursos dos Regimes Próprios de 
Previdência Socia l - RPPS, empregada como ferramenta de gestão necessária para garantir o equilíbrio 
econômico, financeiro e atuarlal1. 

Os fundamentos para a elaboração da presente Política de Investimentos est:lio centrados nos critérios 
legais e técnicos, estes de grande relevância, Ressalta ·se que serão observados, para que se trabalhe com 
parâmetros sólidos quanto a tomada de decisões, a análise do fluxo de caixa atuaria l, levando•se em 
consideração as reservas téchlcas atuariais (ativos) e as reservas matemáticas (passivo) projetadas pelo 
cálculo atuaria l. 

2 OBJETIVO 

A Política de Investimentos do Fundo de Previdência do Município de Eliseu M artins tem como 
objetivo estabelecer as regras, os procediment os e os controles relativos às aplicações e gestão dos 
recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do Regime, visando não somente 
at ingir a meta de rentabilidade definida a partir o cálcu lo feito na apuração do valor esperado da 
rentabi lidade futura da carteira da Investimentos, mas também garantir a manutenção do equilíbrio 
econômico, f inanceiro e atuarial. Tendo sempre presentes os princípios da boa governança, sesurança, 
rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. 

Complementarmente, a Política de Investimentos zela pela diligência na condução dos processos Internos 
relativos à tomada de decisão quanto as aplicações dos recursos, buscando a alocação dos seus recursos 
em Instituições Financeiras devidamente credenciadas. 

Para seu cumprimento, a Política de Investimentos apresenta os critérios quanto ao plano de 
contingência, os parâmetros, as metodologias, os critérios, as modalidades e os limites lesais e 
operacionais, buscando a mais adequada gestão e alocação dos seus recursos, visando 
minimamente o atendimento aos requisitos da Resolução CMN n1il' 4 .963/2021. 

3 ESTRUTURA DE GESTÃO 

De acordo com as hipóteses previstas na Resolução CMN nil 4.963/2021 e Portaria n1il' 1.467/2022, a gestão 
das aplicações dos recursos poderá ser realizada por melo de gestão própria, terceirizada ou mista. 

Para a vigência desta Política de Investimentos, a gestão das aplicações dos recursos do Fundo de 
Previdência do Município de Eliseu Martins será própria. 
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3 .1.1 GESTÃO PROPRIA 

A adoção deste modelo significa que a tota lidade dos recursos ficará sob a gestão e responsabilidade do 
Fundo de Previdência do Município de Eliseu Martins e dos colaboradores diretamente envolvidos no 
processo de Gestão dos Recursos ou Investimentos. 

A gestão das aplicações dos recursos contará com profissionais qualificados e certificados por entidade 
de certi ficação reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Previdência, através da Secretária de 
Previdência Social, conforme exigido na Portaria nil 1,467/2022. 

Os responsáveis pela gestão da Unidade Gestora do Fundo de Previdência do Município de Eliseu Martins 
têm como uma das principais objetividades a contínua busca pela ciência do conhecimento técnico, 
exercendo suas atividades com boa fé, legalidade e diligência; zelando por elevados padr6es étlc;os, 
adotando n boas pr~tlcas de &estão prevldencl.liria no lmblto do Pr6-Gestlo, que visam garantir o 
cumprimento de suas obrigaç6es. 

Entende•se por responsáveis pela gestão das aplicações e recursos do Fundo de Previdência do Município 
de Eliseu Martins, as pessoas que participam do processo de análise, avaliação, gerenciamento, 
assessoramento e decisório, bem como os participantes do mercado de titulo e valores moblliárlos no 
que se refere à distribuição, Intermediação e administração dos investimentos. 

A responsabilidade de cada agente envolvido no processo de análise, avaliaç:lo, serenciamento, 
assessoramento e decisório sobre a gestão das aplicações dos recursos, foram definidos e estão 
disponíveis nas políticas do Fundo de Previdência do Municlpio de Ellseu Martins, Instituídos como 
REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS. 

Todo o processo de cumprimento da Polít ica de Investimentos e outras diretrizes legais, que envolvam os 
agentes descriminados acima, terão suas ações deliberadas e fiscalizadas pelos conselhos competentes e 
pelo controle interno. 

3.1.2 ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 

Os recursos do Fundo de Previdência do Município de Eliseu Martins visam à constituição das reservas 
garantidoras dos benefícios e devem ser mantidos e controlados de forma segregada dos recursos do ente 
federativo. Esses mesmos recursos serão geridos em conformidade com esta Política de Investimentos, 
com os critérios para credenciamento das Instituições · Financeiras e contratação de prestadores de 
serviços. 

Compete ao Comitê de Investimentos a formu lação e execução da Política de Investimento juntamente 
com a Diretoria Execut iva e Gestor dos Recursos, que devem submetê•la para aprovação do Conselho 
Deliberativo e fiscalização do Conselho Fiscal, órgãos superiores de competência do Fundo de Previdência 
do Município. 

A estrutura definida através da LEI DE CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO RPPS garante a demonstração da 
Segregação de Atividades adotadas pelos órgãos de execução, estando em linha com as boas prAitlcas de 
gestão e governança previdenciária. 

Em casos de Conflitos de Interesse entre os membros inteirantes do Comitê de Investimentos, Diretoria 
Executiva e Conselhos, a participação do conflitante como voto de qualidade será impedida e/ou anulada, 
sendo devidamente registrado em ata de reunião. 
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Não flca exclufda a possibilidade da participação de um Consultor de Valores Moblllirios no fornecimento 
de "minuta" para a elaboraçJo da Política de Investimentos, bem como propostas de revisão para 
apreciação do Gestor dos Recursos, Comitê de Investimentos e Diretoria Executiva. 

4 META DB RENTAB:IL:IDADB 
A Portaria nli 1.467 /2022, que esta bel~ as normas aplidivels às avaliações atuariais dos Regimes Próprk> 
de Previdência Soclal, determina que a taQ atuarial de Juros a ser utlllzada nas Avallaç6es Atuariais seli 
equivalente à tan de Juros parlmetro cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros M~la • ETTJ seja 
o mais próximo à duração do pa~vo do Fundo de Previdência do Município de Ellseu Martins. 

A taxa de desconto, também conhecida como meta atuarial, ~ utilizada no cálculo das avaliações atuarias 
para trazer o valor presente de todos os compromissos do plano de benefícios na linha do tempo e que 
determina a$$lm o quanto de patrimõnlo o Regime Próprio de Previdência Social deverj possuir para 
manter o equilíbrio atuarial . 

Esse equllfbrlo somente senl possível de se obter caso os recursos sejam remunerados, no mínimo, por 
uma taxa Igual ou superior. Do contr.irlo, se a taxa que remunera os recursos passe a ser Inferior a taxa 
utilizada no cálculo atuarial, o plano de beneficio se tomarj lnso~nte, comprometendo o pagamento 
futuro dos beneffdos. 

Considerando a exposlç.:lo da carteira e seus Investimentos, as proJeçGes dos Indicadores de desempenho 
dos retomas sobre esses mesmos Investimentos, o valor esperado da- rentabilidade futuna dos 
investimentos dos ativos garantidores do Fundo de Previdência do Munldplo de Eliseu Martins, conhecida 
como META DE RENTABILIDADE é de (IPC.A)+ • ,!Mn'. 

O RPPS no exerdclo de sua execuçlo, atravfs de estudos tKnlcos, promoverá o acompanhamento das 
duas ta,cas (meta de rentabllldade e ta,ca de desconto oU atuarial) para que seja evidenciado, no longo 
prazo, qual proporcionava a melhor sltuaçlo financeiro atuarial para o plano de benefícios 
previdenciários. 

Observada a necessidade de busca e manutençJo do equllfbrlo financeiro e atuarial do Fundo de 
Previdência do Município, a meta de rentabilidade poderá ser diferenciada por período dentro do 
exercfclo vlaente, prospectada pelo perfil da carteira de Investimentos do Fundo de Prevfdênda do 
Município e pelo cenário macroeconõmlco e financeiro; 

5 CBNÁR:IO ECONÔMCCO 

lnternaclonal 

De acordo com o Departamento do Trabalho, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA avançou 
0,1% em aaosto em comparação com o mês anterior. J.i o núcleo de Inflação, que exclui os preços de 
energia e alimento, subiu 0,6" no mês e está acima do esperado. Como resultado, a Inflação avançou 
8,3% na comparação anual. 

Na China, as exportações aumentaram 7,1% em agosto em comparação com o mesmo perfodo de 2021, 
estando bem abaixo das expectativas que eram de 12,8%. Já as Importações crl!sceram somente 0,3% no 
mf:s devido à baixa demanda doméstica. Com Isso, o super.tivit comercial do pars é de US$ 79,39 bilhões. 

O índice de preços ao consumidor chinês (IPC) cresceu 2,5" em aaosto em consequência da atta no preço 
dos alimentos, transportes e serviços. Já o índice de preços ao produtor ficou em 2,3" no mês em relação 
ao mesmo período de 2021. 
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Na Zona Euro, a inflação ao consumidor (CPI) atingiu máxima histórica ao apresentar alta de 9,1% em 
agosto. Com isso, hõli aumento da pressão para que haja elevação da taxa de juros. 

A Ucrãnia anunciou contraofensiva no sul do país, a fim de recuperar as cidades ocupadas pela Rússia. 
Para isso, foram lançados foguetes em ocupações russas. 

A China anunciou redução nas taxas de empréstimos de 1 e 5 anos, a fim de estimular a economia do país. 

A Alemanha impôs uma pequena taxa sobre o gás natural, com o principal objetivo de conter a demanda 
e fortalecer as finanças de um setor que foi devastado pelo corte no fornecimento de gás russo. 

Os EUA criaram cerca de 315 mll vagas de trabalho fora do setor agrícola em agosto, entretanto a taxa de 
desemprego cresceu para 3,7% no mês. 

De acordo com os dados dlvulgados pelo Federal Reserve, a produção industrial recuou 0,2% em agosto, 
estando abaixo das projeções realizadas. 

O Oow Jones recuou 4,06%, o S&P 500 caiu 4,24%, o Nasdaq desvalorizou 4,67%, o FTSE 100 (Londres) 
recuou 1,88% e Oax (Alemanha) caiu 4,81% no mês. 

A Ar;libia Saudita Informou que caso os preços do petróleo continuem a cair, reduzirá a produção do 
produto entre os países da Opep. Como isso, os preços do barril de petróleo sofreram elevação. 

Nacional 

O lbovespa encerrou agosto com alta acumulada de 6,16%. Como resultado, o índ ice acumula alta de 
4,48% no ano. 

A alta foi reflexo dos dados de deflação em Julho e da divulgação da ata do Copom, onde não houve 
comprometimento do Comitê em realizar novas elevações da taxa Selic em 2022. 

De acordo com o IBGE, o IPCA-1S (prévia da Inflação) apresentou deflação em agosto de -0,73%, estando 
um pouco acima do esperado. 

Segundo a FGV, o IGP·M caiu 0,70% em agosto influenciado pela redução do ICMS e dos preços na 
refinaria. Como resultado, o índice acumula alta de 7,63% no ano e al ta de 8,59% em 12 meses. 

Foi divulgado que a arrecadação federal de julho atingiu mais de R$ 202 bilhões, sendo o melhor resultado 
para o mês desde o inicio da série histórica, retratando a retomada do mercado de trabalho. 
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O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu o fim do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 
após dizer que tal recolh imento desestimula os investimentos em produtos, o que consequentemente 

contribui para a desindustrialização brasileira. 

Houve redução de 1,6% na produção de petróleo em agosto ao compará-la com o mês anterior e reduç,o 
de 2,9% em comparação com o mesmo mês de 2021. 

Foi divulgado os resultados da produção industrial de julho, a qual apresentou queda de 0,4% em 

comparação com o mês anterior e está abaixo do esperado. 

O Comitê de Política Monetária (Copom}, elevou a taxa Selic em 0,5% na reunião realizada no Início de 

agosto. Com isso, a taxa acumula 13,75% ao ano. 

O dólar apresentou valorização em agosto, após encerrá-lo com alta de 0,51%. Entretanto, a moeda norte• 

americana possui queda de 6,719' frente ao real em 2022. 

Variaçiodod6uirem2022 
Q:u{,kldt, IK~l!lflto,"m R, 

-~~ - OOl,lt-l!Mffll()I) 
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Atividade, Emprego e Renda 

De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego recuou para 9,1% no trimestre encerrado em julho, sendo 

o menor índice da série desde o trimestre encerrado em dezembro de 2015. Entretanto, a falta de 

emprego ainda atinge 9,9 milhões de pessoas, sendo o menor nível desde o trimestre encerrado em 

janeiro de 2016. 

Evolução da taxa de desemprego no Brasil 
Índice no trimestre 

g1 

A população ocupada foi de 98, 7 milhões, o maior nível da série histórica que foi iniciada em 2012. Já o 

número de trabalhadores informais corresponde a 3918% da população ocupada. 

O rendimento médio rea l do trabalhador foi 2,9% mai~r do que o registrado no trimestre anterior/ sendo 

o maior terceiro aumento seguido. 

Setor Público 

A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia informou, a balança comercial 
brasileira registrou superávit de US$ 4,2 bilhões em agosto. Entretanto, o resultado é de 
queda se comparado com o mês anterior. 

Resultado da balança comercial em 2022, mesa mk 

// 
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Em agosto, as exportações totalizaram US$ 30,840 bilhões e as Importações, USS 26,675 bilhões. No 
acumulado do ano, a balança comercial tem saldo positivo de US$ 44, 1 bilhões. 

Tanto as exportações, quanto as Importações bateram recordes de valor no mês. Quanto as exportações, 
o resultado devem-se ao aumento dos embarques. Já a quantidade de produtos comprados subiu 14,9", 
além do aumento dos preços. 

lnflllÇAo 

O Índice Naclonal de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu 0,36% em asosto na comparaçlo com mh 
anterior, sendo a se1unda deflação seguida e esd em Unha com o esperado pelo mercado. Com Isso, o 
índ ice acumula alta de 4,39" no ano e alta de 8 ,73% em 12 meses. 

A queda foi Impulsionada pela redução nos preços dos combustfvels, após redução da cobrança do ICMS. 
Além d isso, houve redução dos transportes (-3,37") e do grupo de comunicação (-1,10%). 

Por outro lado, o vestuilrio apresentou aumento (1,69"}, saúde e cuidados pessoais também 
apresentaram variação positiva de 1,31". 

IPCA.- Inflação oficial mh a m~s 
V•Nçlo ~) "411 comparaçl,o com o m k antfflor 

g1 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) apresentou queda de 0 ,319' no mf s, com destaque na 
redução de 3,24% no srupo de transportes. Como resultado, o fndlce acumula a lta de 4,65" no ano e alta 
de 8 ,82'6 em 12 meses. 

2 ,00% 
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Concluslo 

Conforme eicposto acima, observamos que o mês de agosto foi positivo para o Brasil, tendo em vista que 
a bolsa de valores e o IPCA apresentaram resultados favorévels. Com Isso, notamos que as medkfas 
Implementadas pelo sovemo e Banco Central estão sendo efetivas. 

Jil o setor externo continuou apresentando volatilldade e lnc&nezas para os pró,tlmos JM"(fodos, tendo em 
vista os resultados de queda de produçlo Industrial e de queda das bolsas. 

Os Investidores continuam preocupados quanto aos resultados que mostram uma desa~eraçlo do 
crescimento econõmlco global, ocasionado pela alta Inflação e constantes elevações das taxas básicas de 
Juros. 

As perspectivas de novas altas dos Juros nos EUA fazem com que muitos Investidores estranaelros deixem 
o Brasil para que obtenham melhores rentabllldades no país norte-americano. Com Isso, h' uma maior 
probabilidade de que a cotação do dólar se eleve nos próximos períodos, além disso, h~ a indicação de 
que poderé ter uma recesslo 1lobal. 

As perspectivas slo de que as prfndpals ewnomlH a,ntfnue m subindo H taxas báslc:.H de Juros para 
conter os avanços da fnflaçlo. Jé o Brasil, a e>q>eetattva é de que o cido de alta da ta,ca esteja próximo do 
fim. 

Para os '11tlmos meses de 2022, o Brasil passaré por grande volatllldade com as eleições presldendals se 
aproximando. 

EXPECTATIVAS DE MERCADO 

iPCAI'() 

K,P.M~) 
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75.00 

61,50 
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6 ALOCAÇÃO BSTRA'l"BGXCA DOS RBCORSOS 

..... 

Na apllc:.ação dos rec\lt$0S, os respondveis pela gestlo dH aplicações dos recursos do Fundo de 
Prevtd~nda do Município de Ellseu Martins devem observar os llmltes e crltfffos e5Ulbtiecldos nesta 
Política de Investimentos, na Resolução CMN nt 4 .963/2021 e qualquer outro ato normativo reladonado 
ao tema, emitido pelos órgãos fiscalizadores e normatlzadores. 

EUSEU MARTINS - PREV 
Av. Manoel Rodrigues, SN, Centro, Eliseu Martins - P I. 
64660-000. 
CNPJ - 2 1.671 .196/0001-16 

Fundo Previdenciário do Municí · de Eliseu Martins'PI 
A estratégia de a locação dos recv rsos pa ra os próximos cinco a nos, leva e m conside ração não somente 0 
cenário macroeconômico como tam bém as especificidades da est ratégia definida pelo resultado da 
a nál ise do fluxo de caixa atuarial e as projeções futuras de déficit e/ou superávlt . Alocaç/Jo Estratégica 
poro o exercfclo de 2023 

Seemento Tipo de Ativo 

Ronda 

.,. 1 a• T flulos do Tnouro Nacional 
SELIC 

.,.1 b · FI 100% Títulos T N 

7° 1 C • FI Refem Índice d e RF, 100% TP 

-,. li • Oper. comproml68&<13S em TP TN 

r 11 1.i,. FIRF 

.,. lll b - Fl clelndk:e1 RF 

-r rv . Renda Flu c1e emi,_.o Nocãrta 

-,. V a · FI em Olr• lto$ Creditórlos • ..... 
.,. V r, • FI Renda Fixa "'Crédito Privado~ 

-r V e· FI de O&Wntures lnfroeatrvtura 

Umlte de Rllnda l'lul 

8" I • FI deAç&s 

S- li • ETF. lnd~ de Ações 

Llmtt. dll ......... 
º""" 
100,00% 

100,00% 

100,00% 

0<>,00% 

0<>,00% 

20.00% 

5.00% 

S,00% 

5.00% 

100,00% 

30.00% 

30,00% 

Varta~, 10-1 - FI Multimercado 10,00% 
E•ttuturadoe 1-----------1----_J ., .. 10- 11 . FI em PartlclpaçõH 

10" UI • FI Mercado d e AcêHO 5.00% 

11•- Fllmobil~rio 5.00% ....... 
9'9 1 • Renda Fixa • Ofvkla Exiema 10,00¾ 

.....,., 9- li • Conatituldos no Brasil 10.00% 

9- llt • Açõe& • BDR Nlvet 1 
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Fundo Previdenciário do Município de Eliseu Martins/PI 
O Fundo de Previd~ncla do Munlc(plo de Ellseu Martins considera os limites apresentados no resultado 
do estudo técnico elaborado através das reservas técnicas atuariais e as reservas matem~tlcas projetadas 
pelo dilculo atuarial, o que pode e,tlgir maior fle,tlbllidade nos níveis de llquldez da carteira de 
Investimentos. Foram observados também, a compatlbllldade dos ativos Inve stidos com os prazo e taxas 
das obrl1ações presentes e futuras. 

Para a elaboração e definição dos llmttes apresentados foram consJderados lnclusJve as anéllses 
mercadolóalc:.as e as perspeçtivas, bem como a compatibllldade dos ativos investidos atualmente pelo 
Fundo de Previdfncla do Munld plo com os prazos, montantes e taxas das obrl1ações atuariais presentes 
e futuras. 

SEGMENTO DE RENDA FIXA 
Obedecendo os limites permitidos no se1mento de renda fbra pela Resolução CMN n• 4.963/2021, o 
Fundo de Prevldlncla do Munlcfplo de Eliseu Martins propõe-se adotar o llmtte de ""-lmo de"" dos 
Investimentos. 

A negociação de tftulos públicos no mercado secundilrlo {compra/venda de títulos públicos) obedecera 
ao disposto no Art, 7•, Inciso 1, alínea •a• da Resoh,1çlo CMN n• 4.963/2021, onde deverão estar 
registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). 

A c;omerclaUzaçlo dos Títulos Pllblla,s e demais Ativos Financeiros, deveria acontect!!!r atravtis da 
plataformas eletrõnlcas administradas por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasll 
ou pela Comissão de Valores Moblllérlos, nas suas respectivas .ireas de competência, admitindo-se, ainda, 
aqulslçlo em ofertas pllbllcas do Tesouro Nacional por intermédio das instituições rqularme nte 
habllltadas. 

Na aquisição dos Títulos Pllbllcos Federais contabilizados pelos respectivos custos de aquisição, acrescidos 
dos rendimentos auferidos, o Fundo de Prevldfncla do Munlcfplo de Ellseu Martins deverá cumprir 
cumulativamente as exigências da Portaria n• 1.467# de 02 de junho de 2022 sendo e lH : 

a) Seja observada a sua compatibllldade com os prazos e taxas das obl1gações presentes e 
futuras do RPPS; 

b) Sejam c1asslflcados separadamente dos ativos para negociação, ou seja, daqueles adquiridos 
com o propósito de serem n egociados, Independentemente do prazo a decorrer da data da 
aquisição; 

e) Seja comprovada a Intenção e capacidade financeira do RPPS de mantê-los em carteira até o 
vencimento; e 

d) Sejam atendidas as nonnas de atuária e de contabilidade aplldvel.s aos RPPS, Inclusive no 
que se refere à obrigatoriedade de divulgação das informações reladvas a os títulos 
adquiridos, ao impacto nos res ultados e aos requis itos e procedimentos, na hipótese de 
alteração da forma de preciflcação dos títulos de emissão do Tesouro Nacional. 

SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL, INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS E FUNDOS DE 
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

Em relação aos seamentos de renda varljvel, investimentos estruturados e fundos de Investimentos 
imobiliários, a Resolução CMN nt 4 .963/2021 estabelece que o limite teaal dos recursos alocados nos 
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Fundo Previdenciário do Município de Eliseu Martins/PI 
segmentos, nlo poderio exceder cumulativamente ao limite de 30'6 da totalidade dos recursos em 
moeda corrente. 

Neste sentido, o Fundo de Prevldfncla do Munlclpio de Ellseu Martins prop&e adotar como llmtte mmdmo 
o percentual de 3a.K, d• totalidade dos recursos. 

São considerados como Investimentos estruturados segundo Resolução CMN n• 4.963/2021, os fundos 
de Investimento clo1S$1flcados como multlmercado, os fundos de Investimento em participações - FIPs e 
os fundos de Investimento classificados como .,Ações - Mercado de Acesso,.. 

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

No seamento classlflcado como • investimentos no Exterior"', a Resolução CMN n• 4 .963/2021 estabelece 
que o limite legal dos recursos alocados nlo poderá exceder cumulativamente ao limite de 1°" (dez por 
cento) da totalidade dos recursos em moeda corrente. 

Neste sentido, o Fundo de Previdência do Município de Ellseu Martins propõe adotar como llmlte múlmo 
o percentual de 109' da totalklade dos recursos. 

Deverão ser considerados apenas os fundos de Investimentos constituídos no exterior que possuam 
histórico de 12 (doze) meses, que seus gestores estejam em atividade há mais de 5 (cinco) anos e 
administrem o montante de recursos de terceiros equival@nt@ a US$ S bilhi!Ha:s de dólares na data do 
aporte. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 

Para o segmento de empréstimos a segurados em atividade, aposentados e pensionistas, na modalidade 
consignados, a Resolução CMN n• 4 .963/2021 estabelece que o limite legal de 10%, (dez por cento) da 
totalidade dos recursos em moeda corrente. 

Devido à complexidade na construção e adoção de parlmetros @specfficos d@ govemança para O processo 
de Implantação da modalidade, o Fundo de Previdência do Município de Ellseu Martins propõe adotar, 
neste momento, como llmlttt o percentual de 5.oot' (dnco por cento) da totaHd.cle dos rwcursos. 

os partmetros de rentabilidade persepildos para • carteira de empmtlmos consiplados buscaram 
compatlbllldade com o perfil das obrtpç6es, do Funcl~ de Prevldtnda do Munldplo. tendo em vista a 
necessklade de busca • menutençlo do equilíbrio financeiro e atuarial, 

No processo de Implantação da modalidade, não serão considerados desenquadramentos os limites aqui 
deflnldos, tendo o Fundo de Previdência do Município o prazo de 60 (sessenta) dias para revisão e 
adequação da sua Polftlca de Investimentos em atendimento aos novos parãmetros, especificamente o 
Art. 12, § 11 da Resolução CMN ni 4 .963/2021. 

6.1.1 LIMITES GERAIS 

No acompanhamento dos limites gerais da carteira de Investimentos do Fundo de Previdência do 
Munlcfplo de Ellseu Martins, em atendimento aos llmltes aqui estabelecidos e da Resolução CMN n• 
4.963/2021, serão consolidadas as posições das aplicações dos recursos realizados direta e Indiretamente 
por melo de fundos de lnvestim@ntos e fundos de Investimentos e m cotas de fundos de Investimentos. 

Os limites utilizados para Investimentos em tftulos e valotes mobiliários de emissão ou coobrigação de 
uma m@sma pessoa jurídica serio os mesmos dispostos na Resoluçlo CMN n• 4.963/2021. 

Av. Manoel Rodrigues, SN, Centro, Eliseu Martins - PI. 
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Fundo Previdenciário do Município de Eliseu Martins/PI 
No que tange ao limite geral de exposição por fundos de investimentos e em cotas de fundos de 
Investimentos, fica o Fundo de Previdência do Município limitado a 209' de exposlçlo, com exceçlo dada 
aos fundos de Investimentos enquadrados no~-71, inciso 1, alínea • b• da Resolução CMN n• 4 .963/2021. 

A exposição do total das aplicações dos recursos do Fundo de Previdência do Munlcfplo no patrfmõnlo 
líquido de um mesmo fundo de Investimento llmttar-se-.lo em 15" (quinze por cento). Para os fundos de 
investimentos classlflcados como FIDC- Fundos de Investimentos em Direitos Credltórlos, Crédito Privado 
e FI de Infraestrutura, a exposição no patrlmõnlo líquido de em um mesmo fundo de Investimento limitar• 
se-ão à 5" (cinco por cento). 

Para os fundos de Investimentos classlflcados como FIOC - Fundos d@ Investimentos em Direitos 
Credltórlos, que fazem parte da carteira de Investimentos do Fundo de Previdência do Município a partir 
de 11 de Janeiro de 2023, o llmlte estabelecido no parágrafo anterior# deverá ser calculado em proporção 
ao total de cotas da classe sénior e não do total de cotas do fundo de lnvestlm@nto. 

O total das aplicações dos recursos do Fundo de Previdência do Município em fundos de Investimento 
não pod@ exceder a S" (dnco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo 
gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico. 

Na obtenção da Certificação Institucional Pró-Gestão, os llmltes definidos nesta Política de Investimentos 
serão elevados gradativamente de acordo com o nfvel conquistado em consonãncla com o d isposto no 
art. 71, § 1•, art. à•, § 3a e art. 100, § 2a da Resolução CMN n•4.963/2021. 

Em eventual des@nquadramento dos llmttes aqui definidos, o Comitê de Investimentos Juntamente com 
o Gestor dos Recursos, deverão se ater as Políticas de Contingência definidas nesta Política de 
Investimentos. 

6 .1 .2 DEMAIS ENQUADRAMENTOS 

O Fundo de Previdência do Munlclplo de Ellseu Manlns considera todos os limites estipulados nesta 
Política de Investimentos e na Resolução CMN n• 4.963/2021* destacando especificamente: 

a) Poderão ser mantidas em carteira de investimentos, por até 160 (cento e oitenta) d ias, as 
aplicações que passem a ficar desenquadradas em relação a esta Polftica de Investimentos e 
a Resolução CMN n• 4.963/2021, desde que seja comprovado que o desenquadramento fol 
decorrente de situações invo1untárlas, para as quais não tenha dado causa, e que o seu 
desinvestimento ocasionaria, comparativamente à sua manutenção, maiores riscos para o 
atendimento aos pr1ndplos segurança, rentabutdade, so1vência, ltquldez, motivação, 
adequação a natureza de suas obrigações e transparência; 

b) Poderão ainda ser mantidas em carteira de investimentos, até seu respectivo encerramento, 
os fundos de investimentos que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou 
conversão de cotas s uperior a 180 (cento e oitenta) dias, estando o Fundo de Previdência do 
Munlciplo obrigado a demonstrar a adoção de medidas de melhoria da govemança e do 
controle de riscos na gestão dos recursos. 

Ser:lo entendidos como situações lnvolunt.irlas: 

a) Entrada em vigor de alterações da Resolução vigente; 

b) Resgate d e cotas de fundos de investimento por um ouO'O cotlsta, nos quais o Fundo de 
Previdência do Município nã o efetue novos aportes; 

Av. Manoel Rodrigues, SN, Centro, Eliseu Martins• PI, 
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Fundo Previdenciário do Município de Eliseu Martins/PI 
e) Valorização ou desvalorização dos demais ativos financeiros e fundos de investimentos que 

incorporam a carteira de Investimentos do Fundo de Previdência do Município; 

d) Reorganização da estrutura do fundo de investimento em decorrência de incorporação, 
fusão, cisão e transformação ou de outras deliberações da assembleia geral de cottstas, após 
as aplicações realizadas pelo Fundo de Previd~nda do Municfpio; 

e) Ocorrência de eventos de riscos que prejudiquem a formação das reservas e a evolução do 
patrimõnio do Fundo de PrevidAncia do Município ou quando decorrentes de revisão do 
plano de custeio e da segregação da massa; 

f) Apllcações efetuadas na aquisição de cotas de fundo de investimento destinado 
exclusivamente a Investidores qualificados ou profissionais, caso o Fundo de Previdência do 
Município deixe de atender aos critérios estabelecidos para essa categorização em 
regulamentação especlflca, com exceção do exposto na Nota Técnica SEI nª 457 /2022/MTP; 
e 

g) ApUcaç6es efetuadas em fundos de investimentos ou ativos financeiros que deixarem de 
observar os requisitos e condições previstos na Resolução CMN n ª 4.963/2021. 

Complementarmente ao processo de Credenciamento, $0mente serio considerados aptos ou 
enquadrados a receberem recursos do Fundo de Previdência do Município# os fundos de Investimento 
que possuam por prestadores de serviços de gest:lo e administração de recursos, as Instituições 
Financeiras que atendem cumulativamente as condições: 

a) O administrador ou gestor dos recursos seja instituição autorizada a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil. obrigada a lnsdtu1r comitê de auditoria e comitê de riscos nos termos da 
regulamentação do Conselho Monetário Nacional : 

b) O admin istrador d o fundo de investimento detenha, no máximo, 50% dos recursos sob sua 
administração oriundos Regimes Próprios de Previdência Social e 

e) O gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de prévio 
credenciamento e que seja considerado pelos responsáveis pela gestão dos recursos do 
Fundo de Previdência do Município como de boa qualidade de gestão e ambiente de controle 
de investimento. 

Em atendimento aos requisitos dispostos, deverão ser observados apenas .quando da aplicação dos 
recursos, podendo os fundos de lnvestlmentos não enquadrados nos termos acima, permanecer na 
carteira de Investimentos do Fundo de Prevldancla do Município até seu respectivo resgate ou 
vencimento. 

N.-i obte nção da Certificação lnstltuclonal Pró-Gestão, não serão considerados de1;enquadramentos os 
limit@s aqui definidos, tendo o Fundo de Previdência do Município prazo de 60 (sessenta) dias para revisão 
e adequação da sua Polftlca de Investimentos em atendimento aos novos llmftes. 

6.1.3 VEDAÇÕES 

o Gestor dos Recursos e o Comitê de Investimento do Fundo de Previdência do Munldplo de Ellseu 
Martins deveria seguir as vedações estabelecidas na Resolução CMN n• 4 .963/202~ ficando 
adicionalmente vedada a aquisição de: 
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Fundo Previdenciário do Município de Eliseu fv1artins/PI 
• Operações compromissadas lastreadas em tftulos públicos e 
• Aquisição de qualquer ativo final com alto risco de crédito. 

7 CON'l'ROLE DB RXSCO 

Diante da metodologia e os critérios a serem adotados ao analisar os riscos dos investimentos, assim como 
as dlretrlze1; para seu controle e monitoramento, é necessário observar a avallaçlo dos riscos de crédito, 
mercado, liquidez, operacional, legal, sistémico e outros Hpecíflcos a cada oper.1ção e tolertnda do RPPS 
a esses riscos mencionados, conforme exposto no Art. 101, da Portaria 1.467/22. 

A5 aplicações financeiras estio sujeitas à incld@ncla de fatores de risco que podem afetar adversamente 
o seu retomo, e consequentemente, fica o Fundo de Previdência do Munlcfplo obrigado a exercer o 
acompanhamento e o controle sobre esses riscos, considerando @ntre eles: 

Rlsco de Mercado - é o risco ln@rente a todas as modalidades de aplicações financeiras 
disponíveis no mercado financeiro; corresponde à Incerteza em relação ao resultado de um 
Investimento financeiro ou de uma carteira de Investimento, em decorrência de mudanças 
futuras nas condições de mercado. ~ o risco de variações, oscilações nas taxas e preços de 
mercado, tais como taxa de juros, preços de ações e outros índices. 1:: ligado às oscilações 
do mercado financeiro. 

Risco de er.dlto - também conhecido como risco Institucional ou d@ contraparte, é aquele 
em que h.i a possibilidade de o retomo de Investimento não ser honrado pela Instituição 
que emitiu determinado título, na data e nas condições negociadas e contratadas; 

Rhco de Uquklez - surge da dlflculdade em se conseguir encontrar compradores potenciais 
de um determinado ativo no momento e no preço desejado. Ocorre quando um ativo estô!i 
com baixo volume de negócios e apresenta grandes diferenças entre o preço que o 
comprador está disposto a pagar (oferta de compra) e aquele que o vendedor gostaria de 
vender (oferta de venda). Quando é necess.iirlo vender algum ativo num mercado Ilíquido, 
tende a ser dlffcll conseguir realizar a venda sem sacrificar o preço do ativo nqoclado. 

Equlllbrlo Econômico e Financeiro 

Em atendimento ao Artigo 64 §1• e §2• da Portaria 1.467/2022, o RPPS adota"' medidas para honrar os 
compromissos estabelecidos no plano d@ custeio e/ou segregação de massa,.. além da adequaçlo do plano 
de custeio sobre a capacidade orçamentaria e financeira. 

Para Isso sera Implementado um estudo para avaliar o equilíbrio econõmlco e financeiro (conforme 
exposto no Anexo VI da Portaria 1.467 /22). Ademais o RPPS ter.i um acompanhamento das Informações 
referente aos seus demonstrativos, devendo ser encaminhada aos óra:los de controle Interno e externo 
com o objetivo de subsidiar a an.illse de capacidade orçament.irla, financeira e flseal, visando honrar com 
as obrigações presentes e futuras do RPPS. 

8 POLÍTICA DB ACONPANBAMBNTO B AVAL:tAÇÃO 

Para o acompanhamento e avallaçao dos resultados da cartelr.1 de Investimento e de seus respectivos 
fundos de Investimentos, serão adotados metodoloalas e critérios que atendam conjuntamente as 
normativas expedidas pelos órgãos fiscalizadores e resuladores. 

Como forma de acompanhamento, será obrigatório a elaboração de relatórios mensais, qu@ cont@mple 
no mínimo Informações sobre a rentabllldade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas 
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Fundo Previdenciário do Município de Eliseu Martins/PI 
quanto as apllcações dos recursos do Fundo de Previdência do Município, bem como a aderência das 
alocações e dos processos decisórios relacionados. 

O referido relatórlo mensal deverá ser acompanhado de parecei" do Comitê de Investimentos, que devera 
apresentar a an"lse dos resultados obtidos no mês de referência, inclusive suas conslderaç&es e 
deliberações. 

O Comitê de Investimentos dever.fi apresentar no mínimo o plano de ação com o cronograma das 
atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos. 

Deverão fazer parte dos documentos do processo de acompanhamento e avaliação: 

a) sobre o panorama econõmico relativo à semana e mês anterior; 
Editorial 

b) Relatório Mensal qu.e contém: análise qualitativa da situação da carteira em relação à 
composição, rentabllldade, enquadramentos, aderência à Po1Ctlca de Investimentos, riscos; 
análise quantitativa baseada em dados históricos e ilustrada por comparativos griflcos; 
cumprindo a exigência da Portaria 1.467, de 02 de Junho de 2022, 

c) Relatório Trimestral que contém: anállse sobre a rentabilidade e risco das diversas 
modalidades de operações realizadas pelo RPPS, com títulos, valores moblllárlos e demais 
ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável. Investimentos estruturados e 
investimentos no exterior, cumprindo a exigência da Portaria 1.467, de 02 de junho de 
2022(ata reunião comitê). 

d) Relatório de AmUise de Fundos de Investimentos classificados a ICVM S55/2014 que 
contém: aná1ise de regulamento, enquadramento, prospecto (quando houver) e parecer 
opinativo; 

e) Relatório de Análise de Fundos de Investimentos classificados como "Estruturados" que 
contém: análise de regulamento, enquadramento, prospecto (quando houver) e parecer 
opinativo 

CONTROI.ES INTERNOS 

Antes de qualquer aplicação,. resgate ou movimentações financeiras ocon-fdas na carteira de 
Investimentos do Fundo de Previdência do Município, os responsáveis pela gestão dos recursos deverão 
seguir todos os princípios e diretrizes envolvidos nos processos de aplicação dos recursos. 

O acompanhamento mensal do de:sempenho da carteira de investimentos em relação a Meta d e: 
Rentabilidade: de:flnlda, garantlnl ações e medidas no curto e médio prazo do equacloname:nto de 
quaisquer distorções decorrentes dos riscos a ela atrelados. 

Entende-se como participação no processo decisório quanto à formulação e execução da Polftlca de 
Investimentos a abrangência de: 

a) garantir o cumprimento das normativas vigentes; 

b) garantir o cumprimento da Polftica de Investimentos e suas revisões; 

e) garantir a adequação dos investimentos de acordo com o perfil do Fundo de Previdência do 
Munldplo; 
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d) monitorar o grau de risco dos investimentos; 

e) observar que: a rentabllldade dos recursos esteja de acordo com o nfvel de risco assumido: 

f) garantir a gestão ética e transparente dos recursos; 

g) garantir a execução dos processos Internos voltados para área de investimentos; 

h) instaurar s lndtcflnda no tlmbfto dos Investimentos e processos de investimentos se assim 
houver a necessidade; 

l) executar plano de contingência no ãmbito dos investimentos conforme detlnldo em PoUtica 
de Investimentos se assim houver a necessidade; 

j) garantir a execução, o cumprimento e acompanhamento do Credenciamento das Instituições 
Financeiras; 

k) garantir que a Alocação Estratégica esteja em consonância com os estudos técnicos que 
nortearam o equilíbrio atuarial e financeiro e 

1) qualquer outra atividade relacionada diretamente a área de investimentos. 

Todo o acompanhamento promovido pelo ComltA de lnvestfme:ntos sera designado em formato de iilta 
e/ou relatório e/ou parecer, sendo disponibilizado para apreciação, análise, contestação e aprovação por . 
parte do Conselho de De:llberação. Sua periodicidade se adequada ao porte: do Fundo de Previdência do 
Município. 

Os relatórios e/ou pareceres supracitados serão mantidos e colocados à disposição do Ministério da 
Secretária da Previdência e Trabalho, Secretária de Previdê ncia Social - SPREV, Tribunal de Contas do 
Estado, Conselho Fiscal, Controle Interno e demais órgãos flscallzadores e: Interessados. 

9 DXSPOSXÇÕES GERAJ:S 

A presente Política de Investimentos poderá ser revista no çurso de sua e,ceçuçãio e dever, ser monitorada 
no curto prazo, a contar da data de sua aprovação pelo órslo superior competente do Fundo de: 
Previdfncla do Município, sendo que o prazo de validade compreendera apenas o ano de 2023. 

Reuniões extraordln.irlas promovidas pelo Comitê de Investimentos e posteriormente com Conselho 
Deliberativo do Fundo de Prevldencla do Município, serão realizadas .sempre que houver necessidade: de 
ajustes nesta Política de Investimentos perante o comportamento/conjuntura do mercado, quando se 
apresentar o interesse da preservação dos ativos finance:lros e/ou com vistas à adequação à nova 
leglslação. 

A Política de Investimentos e suas possíveis revisões; a documentação que os fundamenta, bem como as 
aprovações exigidas, permanecerão à disposição dos órsãos de acompanhamento1 supervls:lo e 
fiscalização pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

Deverão estar certificados os responsáveis pelo acompanhamento e operaclonalfzação dos Investimentos 
do Fundo de Previdência do Município, através de exame de certificação organizado por entidade 
aut6noma de reconhecida capacidade tknica e difusão no mercado brasileiro de capitais, cujo conteúdo 
abrangerá, no mínimo, o contido no anexo a Portaria n• 1.467/2022, Art. 76, Inciso li. 
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A comprovaçlo da habllitaçlo ocorrer.\ mediante o preenchimento dos campos espedflcos constantes do 
Demonstrativo da Política de Investimentos - OPIN e do Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos 
Recursos - OAIR. 

casos omissos nesta Polftlca de Investimentos remetem-se à Resolução CMN n• 4 .963/2021 e suas e à 
Portaria no 1.467/2022 e demais normativas pertinentes aos Regimes Próprios de Prevtdlncla Social. 

t parte Integrante desta Polftlca de Investimentos, cópia da Ata do Comitl de Investimentos que é 
participante do processo decisório quanto à sua formulação e execuçlo, cópia da Ata do 6rslo superior 
de dellberaçlo competente que aprova o presente Instrumento, devidamente assinada por seus 
membros. 

Este documento esU assinado: 

/ 
,S:,z, o 6P✓1H&207ir rs:: v<1üH' 
Representante do Conselho Deliberativo do RPPS 

ld:030E6263AB32E408 

Portaria nº 91 /2022 

ESTADO DO PIAU( 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS 

CNPJ: 06.553.713/0001/69 
Praça Licínio Pereira, 24 = CEP: 64.645-000 

Francisco Santos - PI 

Francisco Santos-PI, 09 de Dezembro 2022. 

O Prefeito Municipal de Francisco 
Santos, Estado do Piauí, no uso de suas 
atribuições legais. 

Considerando que com base na Lei Municipal nº 275/2007, no Capítulo 
IV, Seção X do Estado dos Servidores Públicos Municipais, o requerente faz jus 
Licença Prêmio de 03 (meses). 

Considerando o requerimento escrito de 09 de Dezembro de 2022. 

Art 1º-. Conceder o Servidor Público Municipal, Beatriz 
dos Santos Rodrigues Silva Licença Prêmio pelo prazo de 03 meses (três 
meses); no período 02 de Janeiro de 2023 a 02 de Abril de 2023 . 

Art. 2º. - A presente portaria entre em vigor nesta data e 
revoga disposições em contrário. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Santos-PI, 09 

de Dezembro de 2022. 

Publicada, registrada e numerada esta portaria, sob o nº 91 

(noventa e um) em 09(nove) de Dezemb o de 2022 

Prefe to Municipal 
Luls José de Barros 

Prefeito Municipal 
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