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REGIME PRÓPRIO DEPREVIDÊNCIA SOCIAL DOMUNICÍPIO DEVIÇOSA DO
CEARÁ - VIÇOSA-PREV

ATADO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata da IV Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência do RPPS

do Município de Viçosa do Ceará. Aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro de 2019 (dois mil
e dezenove), às 10:00 horas, na sala de reuniões do VIÇOSA PREV, reuniram-se os membros do
Comitê de Investimentos do VIÇOSA PREV, os membros do Conselho Municipal de Previdência -
CMP e a Diretoria dos Viçosa Prev com a finahdade de apresentar, analisar e aprovar a Política de
Investimentos do Viçosa Prev para o ano de 2020. Inicialmente o Sr. José Elias Silva de Oliveha,
Diretor do Viçosa Prev e Presidente do Comitê de Investimentos cumprimentou a todos os
presentes. Em seguida apresentou esboço da Política de Investimentos do Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará - VIÇOSA PREV a ser aprovada para o ano
de 2020. Disse que a Política de Investimentos é o documento que estabelece as diretrizes,
fundamenta e norteia o processo de tomada de decisão de investimentos dos recursos
previdenciários, observando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e
transparência. Tem por objetivo promover a maximizaçâo da rentabilidade dos seus ativos,
buscando a preservação e a integridade de seu patrimônio e a constituição de reservas para o
pagamento de benefícios aos seus segurados. Esta Pohtica de Investimentos obedece ao que
determina a legislação vigente, especialmente a Resolução do Conselho Monetário Nacional n°
3.922/2020 e suas alterações e a Portaria do Ministério da Previdência Social n® 519/2011 e suas
alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência
Social- RPPS. O VIÇOSA PREV adota o modelo de Gestão Própria dos recursos e realiza
diretamente a execução da Política de Investimentos, decidindo sobre as alocações dos recursos
respeitados os parâmetros da legislação vigente. A estratégia de alocação da Política de
Investimentos para o ano de 2020 deverá ser norteada pelos seguintes limites: No segmento Renda
Fixa, estratégia alvo de 85,00% da carteira; No segmento Renda Variável e Investimentos
Estruturados, estratégia alvo de 13,00% da carteira e no segmento Investimentos no Exterior,
estratégia alvo de 2,00% da carteira. A meta atuarial a ser perseguida pelo VIÇOSA PREV no ano
de 2020 será de IPCA + 5,89%. Considerando a projeção de inflação para o ano de 2020 de 3,60%,
temos como meta atuarial projetada o valor de 9,70%. Esta Política de Investimentos poderá,
justificadamente, ser revista no curso de sua execução com vistas à adequação ao mercado ou à
nova legislação. Concluída a elaboração da Política de investimentos, foi aprovada por unanimidade
pelos membros do Comitê de Investimentos e pelos membros do Conselho Municipal de
Previdência-CMP do Município de Viçosa do Ceará. Nada mais havendo a tratar nesta reunião eu,
Antonio Carlos Rocha Lima, seaetário "ad hoc", lavrei a presente ata que vai assinada por mim e
por todos os presentes. Viçosa do Ceará-CE, 14 de novembro de 2019.

3 >1 /

HLa


