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INSTITUTO
Política de Investimento /2017

1. Introdução

Atendendo à legislação pertinente aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência
Social - RPPS,em especial à Resolução CMN n9. 3.922, de 25 de novembro de 2010 (texto
consolidado), Portaria Ministério da Previdência Social MPS 519/2011 (texto consolidado)
Portaria Ministério da Previdência Social MPS 185/2015 e Portaria MPS 300/2015, o
Regime Próprio de Previdência Social, por meio de seu Conselho Deliberativo, está
apresentando a versão de sua Política de Investimentos para o ano de 2017, devidamente
aprovada pelo órgão superior de supervisão e deliberação.

Trata-se de uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de tomada
de decisão relativa aos investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município utilizado como instrumento necessário para garantir a consistência
da gestão dos recursos no decorrer do tempo e visar à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro entre os seus ativos e passivos.

2. Objetivos

A Política de Investimentos tem o papel de delimitar os objetivos do RPPS1em relação à
gestão de seus ativos, facilitando a comunicação dos mesmos aos órgãos reguladores do
Sistema e aos participantes. O presente busca se adequar às mudanças ocorridas no
âmbito do sistema de previdência dos Regimes Próprios e às mudanças advindas do próprio
mercado financeiro.

É um instrumento que proporciona à Diretoria e aos demais órgãos envolvidos na gestão
dos recursos uma melhor definição das diretrizes básicas, dos limites de risco a que serão
expostos os conjuntos de investimentos. Tratará, ainda, o presente documento da
rentabilidade mínima a ser buscada pelos gestores, da adequação da Carteira aos ditames
legais e da estratégia de alocação de recursos a vigorar no período de 01/01/2017 à
31/12/2017.

No intuito de alcançar determinada taxa de rentabilidade real para a carteira do RPPS, a
estratégia de investimento prevê sua diversificação, tanto no nível de classe de ativos
(renda fixa, renda variável, imóveis) quanto na segmentação por subclasse de ativos,
emissor, vencimentos diversos e indexadores, visando, igualmente, a otimização da relação
risco-retorno do montante total aplicado.
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Sempre será considerada a preservação do capital, os níveis de risco adequados ao perfil
do RPPS, a taxa esperada de retorno, os limites legais e operacionais, a liquidez adequada
dos ativos, traçando-se uma estratégia de investimentos, não só focada no curto e médio
prazo, mas, principalmente, no longo prazo.

2.1. Estrutura Organizacional para Tomada de Decisões de Investimentos e Competências

2.1.10 Comitê de Investimento:

l)Analisar, avaliar e emitir recomendações sobre proposições de investimentos;

2)Acompanhar e avaliar o desempenho dos investimentos realizado, com base em
relatórios elaborados pelo Diretor (a) Presidente; pelo Diretor Administrativo-
Financeiro e pelo analista ou assessor de investimentos, bem como proposições de
mudança ou redirecionamento de recursos;

3)Analisar os cenários macroeconômicos, político e as avaliações de especialistas
acerca dos principais mercados, observando os possíveis reflexos no patrimônio dos
Planos de benéficos administrados pelo RPPS;

4)Propor, com base nas análises de cenários, as estratégias de investimentos para um
determinado período;

5)Reavaliar as estratégias de investimentos. Com decorrência da previsão ou
ocorrência de fatos conjunturais relevantes que venham, direta ou indiretamente,
influenciar os mercados financeiros e de capitais;

6)Analisar os resultados das carteiras de investimentos do RPPS;
7) Fornecer subsídios para a elaboração ou alteração da política de investimentos do

RPPS;
8) Acompanhar a execução da política de investimentos do RPPS;
9) Recomendar os limites operacionais e os intervalos de risco que poderão ser

assumidos no âmbito da gestão dos recursos garantidores dos benefícios de
competência do INSTITUTO;

10) Indicar o percentual máximo a ser conferido para cada investimento, dentro dos
limites legais buscando adequar os investimentos com a realidade do mercado
financeiro;

11) Buscar o reenquadramento do plano de investimentos, quando ocorrer alguma
alteração ao longo do ano ou ocorrer alguma alteração na legislação;

12) Indicar critérios para seleção das instituições financeiras buscando a segurança e
minimizar os custos operacionais;

13) Analisar e emitindo parecer acerca das propostas e produtos encaminhados pela
Diretoria Executiva;

2.1.2 O Conselho Deliberativo:
1) Aprovar as aplicações de recursos nos segmentos de investimento previstos nesta

Política de Investimentos;
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2) Aprovar os limites operacionais e os intervalos de risco que poderão ser assumidos
no âmbito da gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios;

3) Aprovar o percentual máximo (com relação ao total da carteira) a ser conferido aos
administradoresjgestores de recursos dos planos;

4) Determinar o percentual máximo do total de ativos dos planos a ser gerido como
carteira própria;

5) Aprovar os planos de enquadramento às legislações vigentes;
6) Aprovar os critérios para seleção e avaliação de gesto r (es) de recurso(s) dos planos,

bem como o limite máximo de remuneração dos referido(s) gestor(es);

3. Diretrizes de Alocação dos Recursos

1) A gestão de recursos do Fundo com finalidade previdenciária poderá ser realizada
através de gestão própria ou gestão por entidade credenciada, conforme disposto na
Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010;

2) Nas operações de compra ou venda de títulos públicos deverão ser observadas as
informações divulgadas, diariamente, por entidades reconhecidamente idôneas pela sua
transparência e elevado padrão técnico na difusão de preços e taxas dos títulos, para
fins de utilização como referência em negociações no mercado financeiro, antes do
efetivo fechamento da operação;

3) As operações de compra de títulos públicos deverão ser efetuadas através de leilões
primários ou mercado secundário, desde que os preços praticados nestas operações
observem como parâmetro o intervalo da marcação a mercado dos títulos públicos
divulgados pela ANDIMA ou BACEN no dia das operações, que se refere aos preços
praticados em mercado;

4) As operações de venda de títulos públicos deverão ser efetuadas através de mercado
secundário e os preços praticados deverão observar como parâmetro o intervalo da
marcação a mercado dos títulos públicos divulgado pela ANDIMA ou BACEN no dia das
operações, que se refere aos preços praticados em mercado;

5} As aplicações em operações compromissadas serão realizadas com lastro em Títulos do
Tesouro Nacional;

6} As aplicações em fundos de investimento deverão ocorrer mediante credenciamento da
instituição financeira e a avaliação comparativa de produtos similares, devendo ser
considerados critérios contemplando a segurança, rentabilidade, solvência e liquidez
dessas Aplicações e das instituições, de forma a viabilizar a melhor escolha;

7) As aplicações de recursos deverão perseguir a rentabilidade real de 4,5% a 6% ao ano
com base na variação do índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) ou do índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), privilegiando as aplicações com o binômio
risco-retorno mais adequado às necessidades de liquidez do fluxo de pagamentos de
benefícios previdenciários;

8} Os títulos e valores mobiliários integrantes dos diversos segmentos de aplicação dos
recursos do Regime Próprio de Previdência Social devem ser registra dos no Sistema
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Especial de Liquidação e Custódia (SELlC), em sistemas de registro e de liquidação
financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil e/ou mantidos em conta de
depósito em instituição ou entidade autorizada à prestação desse serviço pela Comissão
de Valores Mobiliários - CVM;

9) Os títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELlC) deverão ser realizadas por meio de plataformas
eletrônicas administradas por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do
Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nas suas respectivas áreas de
competência, admitindo-se, ainda, aquisições em ofertas públicas do Tesouro Nacional
por intermédio das instituições regularmente habilitadas, desde que possam ser
devidamente comprovadas;

10) As aplicações de recursos deverão privilegiar as aplicações com o binômio risco retorno
mais adequado às necessidades de liquidez do fluxo de receitas e despesas projetadas;

11) As aplicações em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC somente
poderão ser efetuadas em produtos que apresentem, obrigatoriamente, dentre os
sistemas de garantia e colateral oferecidos, o mecanismo de subordinação de quotas,
isto é, emissão de quotas subordinadas garantidas pelo originador/cedente dos direitos
creditórios.

3.1 Segmentos de Aplicação
Esta política de investimentos se refere à alocação dos recursos da entidade entre e em
cada um dos seguintes segmentos de aplicação, conforme definidos na legislação:

a) Segmento de Renda Fixa
b) Segmento de Renda Variável
c) Segmento de Imóveis

3.2 Objetivos da Gestão da Alocação
A gestão da alocação entre os Segmentos tem o objetivo de garantir o equilíbrio de longo
prazo entre os ativos e as obrigações do RPPS,através da superação da taxa da meta
atuaria I (TMA), que é igual à variação do índice de inflação. Além disso, ela complementa a
alocação estratégica, fazendo as alterações necessárias para adaptar a alocação de ativos
às mudanças no mercado financeiro.
As aplicações dos recursos dos RPPSpoderão ter gestão própria, por entidade credenciada
ou mista. Considerando os critérios estabelecidos pela legislação vigente a entidade
credenciada deverá ter, no mínimo, solidez patrimonial, volume de recursos e experiência
positiva no exercício da atividade de administração de recursos de terceiros.

3.3 Faixasde Alocação de Recursos
3.3.1. Segmento de Renda Fixa:
As aplicações dos recursos do RPPSem ativos de renda fixa poderão ser feitas por meio de
carteira própria e/ou fundos de investimentos. Os fundos de investimentos abertos e/ou
fechados, nos quais o RPPSvier a adquirir cotas, deverão seguir a legislação em vigor dos
RPPS.
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3.3.2. Segmento de Renda Variável:
As aplicações dos recursos do RPPSem ativos de renda variável poderão ser feitas por meio
de fundos de investimentos.

3.3.3. Segmento de Imóveis:
De acordo com art. gQ, as alocações no segmento de imóveis serão efetua das
exclusivamente com os terrenos ou outros imóveis vinculados por lei ao RPPS.

3.4. Metodologia de Gestão da Alocação

A definição estratégica da alocação de recursos nos segmentos acima identificados foi feita
com base nas expectativas de retorno de cada segmento de ativos para os próximos 12
meses, em cenários alternativos.

Os cenários de investimento são traçados a partir das perspectivas para o quadro nacional
e internacional, da análise do panorama político e da visão para a condução da política
econômica e do comportamento das principais variáveis econômicas.

Para as estratégias de curto prazo, a análise se concentra na aversão a risco dos RPPS, em
eventos específicos do quadro político e nas projeções para inflação, taxa de juros,
atividade econômica e contas externas. A visão de médio prazo procura dar maior peso às
perspectivas para o crescimento da economia brasileira e mundial, para a situação
geopolítica global, para a estabilidade do cenário político e para a solidez na condução da
política econômica.

Dadas tais expectativas de retorno dos diversos ativos em cada um dos cenários
alternativos, a variável chave para a decisão de alocação é a probabilidade de satisfação da
meta atuarial no período de 12 meses, aliada à avaliação qualitativa do cenário de curto
prazo.

4. Diretrizes para Gestão dos Segmentos

4.1 Metodologias de Seleção dos Investimentos
As estratégias e carteiras dos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável serão definidas,
periodicamente, pelo(s) gestor(es) externo(s), no caso dos recursos geridos por meio de
aplicação em Fundos e/ou carteiras administradas, e pela Diretoria Executiva, no caso da
carteira própria. Ressalte-se que as informações utilizadas para a construção dos cenários e
modelos são obtidas de fontes públicas (bases de dados públicas e de consultorias).

4.2. Segmentosde Renda Fixa
4.2.1. Tipo de Gestão
O RPPS optou por uma gestão com perfil mais conservador, mas também, buscando
prêmios em relação ao benchmark adotado para a carteira.

4.2.2. Ativos Autorizados
No segmento de Renda Fixa, estão autorizados todos os ativos permitidos pela legislação
vigente. A alocação dos recursos dos planos de benefícios do RPPS no segmento de Renda
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Fixa deverá restringir-se aos seguintes ativos e limites, de acordo com a Resolução CMN
3922/10:
"Art. 7º No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de
previdência social subordinam-se aos seguintes limites:

I - até 100% (cem por cento) em:
a) títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação

e Custódia (SELlC);
b) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto,

cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas
exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" deste inciso e cuja política de
investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do
índice de Mercado Anbima (IMA) ou do índice de Duração Constante Anbima (IDkAL
com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;

II - até 15% (quinze por cento) em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente
pelos títulos definidos na alínea "a" do inciso I;

III - até 80% (oitenta por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como
renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa,
constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o
compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do índice de Mercado Anbima
(IMA) ou do índice de Duração Constante Anbima (IDkAL com exceção de qualquer
subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;

IV - até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como
renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa,
constituídos sob a forma de condomínio aberto;

V - até 20% (vinte por cento) em depósitos de poupança em instituição financeira
considerada como de baixo risco de crédito pelos responsáveis pela gestão de recursos
do regime próprio de previdência social, com base, dentre outros critérios, em
classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País;

VI - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios,
constituídos sob a forma de condomínio aberto;

VII - até 5% (cinco por cento) em:
a) cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de

condomínio fechado; ou
b) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados

em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a
expressão "crédito privado".

§ 1º As operações que envolvam os ativos previstos na alínea "a" do inciso I deste artigo
deverão ser realizadas por meio de plataformas eletrônicas administradas por sistemas
autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVML nas suas respectivas áreas de competência, admitindo-se, ainda,
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aquisições em ofertas públicas do Tesouro Nacional por intermédio das instituições
regularmente habilitadas, desde que possam ser devidamente comprovadas.

§ 22 As aplicações previstas nos incisos 111 e IV deste artigo subordinam-se a que a
respectiva denominação não contenha a expressão "crédito privado".

§ 32 As aplicações previstas nos incisos 111 e IV e na alínea "b" do inciso VII subordinam-se a
que o regulamento do fundo determine:

- que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem suas carteiras ou os
respectivos emissores sejam considerados de baixo risco de crédito, com base, dentre
outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em
funcionamento no País;e

11 - que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua
controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou
quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte por cento).

§ 42 As aplicações previstas no inciso VI e alínea "ali do inciso VII deste artigo subordinam-
se:
I - que a série ou classe de cotas do fundo seja considerada de baixo risco de crédito, com

base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de
risco em funcionamento no País;

11 - que o regulamento do fundo determine que o limite máximo de concentração em uma
mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela direta ou
indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle
comum seja de 20% (vinte por cento).

§ 5º A totalidade das aplicações previstas nos incisos VI e VII não deverá exceder o limite de
15% (quinze por cento).

4.3. Segmento de Renda Variável
4.3.1. Limites de Alocação
No segmento de renda variável, os recursos em moeda corrente dos regimes próprios de
previdência social subordinam-se aos seguintes limites: "Art.8º No segmento de renda
variável, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-
se aos seguintes limites":
I - até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma

de condomínio aberto e classificados como referenciados que identifiquem em sua
denominação e em sua política de investimento indicador de desempenho vinculado ao
índice Ibovespa, IBrX ou IBrX-50;

11 - até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de índices referenciados em ações,
negociadas em bolsa de valores, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX
e IBrX-50;

111 - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos
sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as
cotas de fundos de índices referenciados em ações que compõem suas carteiras estejam
no âmbito dos índices previstos no inciso 11 deste artigo;
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IV - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como
multimercado, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos
determinem tratar-se de fundos sem alavancagem;

V - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimento em participações,
constituídos sob a forma de condomínio fechado;

VI - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas
negociadas em bolsa de valores.

Parágrafo único. As aplicações previstas neste artigo, cumulativamente, limitar-se-ão a 30%
(trinta por cento) da totalidade das aplicações dos recursos do regime próprio de
previdência social e aos limites de concentração por emissor conforme regulamentação
editada pela Comissão de Valores Mobiliários (ANEXOI - DEMONSTRATIVODA POLíTICADE
INVESTIMENTOS- DPIN - CONTEMPLA LIMITES LEGAIS E ESTRATÉGICOS PARA OS INVESTIMENTOS).

4.4. Segmento de Imóveis:
"Art. 9º As aplicações no segmento de imóveis serão efetuadas exclusivamente com os
imóveis vinculados por Lei ao Regime Próprio de Previdência Social."

Parágrafo único. "Os imóveis de que trata o caput poderão ser utilizados para a aquisição
de cotas de fundos de investimento imobiliário, cujas cotas sejam negociadas em ambiente
de bolsa de valores."

5. CRITÉRIOSDECREDENCIAMENTOESELEÇÃODEGESTORES
Para a seleção de instituições financeiras autorizadas a operar com o RPPSserá constituído
processo de credenciamento sobre a figura do administrador e do gesto r do fundo de
investimento conforme disposto na Resolução CMN nº. 3922, de 25 de novembro de 2010
e as Portarias MPS nº 519/2011 (texto consolidado),abaixo:

"IX - na gestão própria, antes da realização de qualquer operação, assegurar que as
instituições escolhidas para receber as aplicações tenham sido objeto de prévio
credenciamento. (Redação dada pela Portaria MPS nº 440, de 09/10/2013)"

"Gestão Própria: quando o RPPS realiza diretamente a execução da política de
investimentos de sua carteira, decidindo sobre as alocações dos recursos, respeitados os
parâmetros da legislação."

O processo consistirá de busca de informações junto às instituições financeiras de
questionário modelo - QUESTIONÁRIO PADRÃO ANBIMA DUE DILlGENCE PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO

- SEÇÃO I, SEÇÃO 11e SEÇÃO 111)que contemplará a análise dos seguintes quesitos, atestado
formalmente pelo representante legal do RPPS.

5.1. Em relação à instituição financeira (administrador e gesto r do fundo de investimento):
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a) atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central
do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente;

b) observação de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no
mercado financeiro e ausência de restrições que, a critério do Banco Central do
Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou de outros órgãos competentes
desaconselhem um relacionamento seguro.

c) regularidade fiscal e previdenciária

5.2. Em relação ao fundo de investimento:

a) análise do histórico e experiência de atuação do gesto r e do administrador do fundo de
investimento e de seus controladores;
b) a análise quanto ao volume de recursos sob sua gestão e administração, bem como
quanto a qualificação do corpo técnico e segregação de atividades;
c) a avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos
assumidos pelos fundos de investimentos sob sua gestão e administração, no período
mínimo de dois anos anteriores ao credenciamento.

5.3. Requisitos Finais para o Credenciamento

Art. 6º-E Sem prejuízo do disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 3º, (definidos nos itens 5.1 e
5.2) serão observadas em relação ao credenciamento de que trata o inciso IX daquele
artigo as seguintes disposições: (Incluído pela Portaria MPS nº 300, de 03/07/2015)

I - a análise das informações relativas à instituição credenciada e a verificação dos
requisitos mínimos estabelecidos para o credenciamento deverão ser registradas em
Termo de Análise de Credenciamento, cujo conteúdo mínimo constará de formulário
disponibilizado pela SPPS no endereço eletrônico do MPS na rede mundial de
computadores -Internet; (Incluído pela Portaria MPS nº 300, de 03/07/2015)

11 - a decisão final quanto ao credenciamento da instituição constará de Atestado de
Credenciamento, conforme formulário disponibilizado pela SPPSno endereço eletrônico do
MPS na rede mundial de computadores - Internet; (Incluído pela Portaria MPS nº 300, de
03/07/2015 )

111 - os documentos que instruírem o credenciamento, desde que contenham identificação
de sua data de emissão e validade e sejam disponibilizados pela instituição credenciada em
página na rede mundial de computadores - Internet, cujo acesso seja livre a qualquer
interessado, poderão ser mantidos pelo RPPSpor meio de arquivos em meio digital, que
deverão ser apresentados à SPPSe aos demais órgãos de controle e fiscalização, internos
ou externos, sempre que solicitados. (Incluído pela Portaria MPS nº 300, de 03/07/2015)
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Parágrafo único. A utilização do Termo de Análise de Credenciamento e do Atestado de
Credenciamento não afasta a responsabilidade do RPPS pela verificação do cumprimento
dos requisitos mínimos para o credenciamento e não impede que o RPPS estabeleça
critérios adicionais, com o objetivo de assegurar a observância das condições de segurança,
rentabilidade, solvência, liquidez e transparência na aplicação dos recursos, segundo o
disposto em Resolução do CMN. (Incluído pela Portaria MPS nº 300, de 03/07/2015)

5.4. Observações:

a) a análise dos quesitos verificados nos processos de credenciamento deverá ser
atualizada a cada seis meses.
b) as aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, inclusive prazos de carência
e para conversão de cotas de fundos de investimentos, deverão ser precedidas de atestado
do responsável legal pelo RPPS, evidenciando a sua compatibilidade com as obrigações
presentes e futuras do regime.
c) Deverá ser realizada a análise e registro do distribuidor, instituição integrante do sistema
de distribuição ou agente autônomo de investimento, certificando-se sobre o contrato para
distribuição e mediação do produto ofertado e a regularidade com a Comissão de Valores
Mobiliários - CVM.

6. ALOCAÇÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO- RESOLUÇÃO CMN 3922/10

TIPO DEPRODUTOPERCENTUALDO CAPITAL TIPO DEPRODUTOPERCENTUALDO CAPITAL
ALOCAÇÃO DE RECURSOS (Até)

Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria; 100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100%
100% Títulos Públicos Federais (previsto no
regulamento do fundo);
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 80%
(50% de títulos públicos federais);
Fundos de Investimentos Crédito Privado 5%
FIDC (Aberto) 15%
Fundos de Ações 30%
Fundos de índices - ETF 20%
Fundos Multimercados 5%

Fundos Imobiliários 5%
Fundos de Participação 5%

• Observação: Subiimites dos investimentos não foram considerados no quadro acima.

6.1.1 GESTÃO DO RISCO DE CRÉDITO - NÃO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES
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o RPPS somente poderá alocar recursos em fundos de investimento classificados com o
mais alto grau de qualidade de crédito, mediante nota por agência internacional de
classificação de risco, representada pelo quadro abaixo.

ClASSIFICAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO - RATING AG~NCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
MAIS ALTO GRAU DE QUALIDADE DE CRÉDITO Vencimento de 1 (UM) ano ou mais - Longo

Prazo

Aaa Moody's

AAA Fitch

AAA Standard & POOr' s

6.1.2 GESTÃO DO RISCO DE MERCADO
A carteira de investimentos será monitorada no binômio risco-retorno com a utilização das
principais medidas de risco dos investimentos: retorno absoluto, retorno relativo,
volatilidade, V@r (value at risk) e índice de Sharpe. Serão consideradas diferentes janelas
de tempo para melhor capturar as oscilações inerentes aos investimentos, tanto de renda
fixa quanto de renda variável.

6.1.3 GESTÃO DO RISCO DE LlQUIDEZ
O direcionamento dos investimentos priorizará fundos de investimentos com
características de liquidez imediata (prazo de desinvestimento total de até 30 dias). A
alocação em produtos com baixa liquidez somente será permitida, desde que avaliados os
seguintes requisitos: nível de proteção do capital investido; lastro das operações do fundo;
credibilidade da instituição financeira gestora do fundo de investimento, prazo de
desinvestimento definido em regulamento.
Vedado a alocação em fundos de investimento de prazo indeterminado. sem mecanismos
de resgate total do capital. via o próprio fundo de investimento.

7. INVESTIDOR QUALIFICADO / INVESTIDOR PROFISSIONAL- Portaria MPS 300/2015

Art. 12 A Portaria MPS/GM n2 519, de 24 de agosto de 2011, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

Art. 6Q-A. Será considerado investidor qualificado, para os fins da normatização
estabelecida pela CVM, o RPPSque atenda cumulativamente aos seguintes requisitos:
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I - cujo ente federativo instituidor possua Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP
vigente na data da realização de cada aplicação exclusiva para tal categoria de investidor,
pelo cumprimento das normas gerais de organização e funcionamento dos RPPS,
estabelecidas na Lei nº 9.717/1998 e nos atos normativos dela decorrentes;

11 - possua recursos aplicados, informados no Demonstrativo das Aplicações e
Investimentos dos Recursos - DAIR enviado à SPPS,do bimestre imediatamente anterior à
data de realização de cada aplicação exclusiva para tal categoria de investidor, em
montante igualou superior a R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais);

111 - comprove o efetivo funcionamento do Comitê de Investimentos, na forma do art. 3º-A;

IV - tenha aderido ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos
Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios - "Pró-Gestão RPPS", instituído pela Portaria MPS nº 185, de 14 de maio de
2015, e obtido certificação institucional em um dos níveis de aderência nela estabelecidos.

Parágrafo único. O requisito estabelecido no inciso IV do caput será exigido a partir de 1º
de janeiro de 2017, reduzindo-se a partir daí o montante de recursos definido no inciso 11

para R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Art. 6º-B. Será considerado investidor profissional, para os fins da normatização
estabelecida pela CVM, o RPPSque atenda cumulativamente aos seguintes requisitos:

I - cujo ente federativo instituidor possua Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP
vigente na data da realização de cada aplicação exclusiva para tal categoria de investidor,
pelo cumprimento das normas gerais de organização e funcionamento dos RPPS,
estabelecidas na Lei nº 9.717/1998 e nos atos normativos dela decorrentes;

II - possua recursos aplicados, informados no Demonstrativo das Aplicações e
Investimentos dos Recursos - DAIR enviado à SPPS,do bimestre imediatamente anterior à
data de realização de cada aplicação exclusiva para tal categoria de investidor, em
montante igualou superior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais);

III - comprove o efetivo funcionamento do Comitê de Investimentos, na forma do art. 3º-A;

IV - tenha aderido ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos
Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios - "Pró-Gestão RPPS", instituído pela Portaria MPS nº 185, de 14 de maio de
2015, e obtido certificação institucional no quarto nível de aderência nela estabelecido.
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Art. 6º-C. A classificação do RPPS como investidor qualificado ou investidor profissional, na
forma dos art. 52-A e 52-8, não exime seus representantes legais, dirigentes, responsáveis
pela gestão dos recursos e membros dos órgãos de deliberação colegiada da
responsabilidade pela adoção de elevados padrões éticos e técnicos na governança e
controle das operações e pela observância das condições de segurança, rentabilidade,
solvência, liquidez e transparência na aplicação dos recursos, segundo o disposto em
Resolução do CMN.

Mairiporã, 08 de dezembro de 2016.

Presidente

XlI,v1'L íJe ROi:5RIG~ULLER
O· etora Adm/Financeiro

v Substituta
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ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA POLfTICA DE INVESTIMENTO - DPIN - PREENCHIMENTO E ENVIO VIA
CAD-PREV DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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SECRETARIA DE POLlTICAS DE PREVID!:NCIA SOCIAL· SPPS

MINISTÉRIO DA PREVID~NCIA SOCIAL· MPS

PRIiVlD.NCIA SOCIAL
s.cnlmriil dtI PtJIltJc/Is ds

P,'..,ldêncJ. 5ocJ.1

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERViÇO PÚBLICO· DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLlTICA DE INVESTIMENTOS· DPIN

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Ente Federativo UF CNPJ Unidade Gestora do RPPS CNPJ

airiporã P 6523163000150 NSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 6292868000199

Exercicio Data de Envio Retificação Sim/Não

§o17 ~8/0T11T 11:21 Fão I
Atestamos, na forma da lei e para todos os fins de direito, que as informações constantes do Demonstrativo da Polftica de Investimentos - DPIN acima identificado, cujas estratégias de alocação dos recursos definidas para o exercício encontram-se demonstradas no quadro abaixo,
corrrespondem à politica anual de aplicação de recursos do Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional.
Estamos cientes de que a omissão de infomnaçães no OPIN ou a inserção de Infomnações falsas ou diversas das que deveriam constar, que possam resultar na emissão indevida do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, será passível de comunicação ao Ministério Público
Federal, para que se apure a eventual prálica do illcito de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do Código Penal.

@, Y'
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SECRETARIA DE POLiTICAS DE PREVID~NCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDl!:NCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS

P06VIDÊNCIA SOCIAL
Sec,.tMrla de Polítl~# de

Ptwlll'ldtinclil Social

DEMONSTRATIVO DA POLlTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇAo

ESTRATEGIA DE ALOCAÇÃO - F'OLITICA DE INVESTIMENTO DE 2017

SEGMENTO TIPO DE ATIVO LIMITE DA RESOLUÇÃO
CMN%

LIMITE INFERIOR (%) ESTRATEGIA ALVO LIMITE SUPERIOR (%)(%)

Renda Fixa Títulos Tesouro Nacional 100,00

Renda Fixa Sub-total 100,00

Renda Fixa FI 100% títulos TN tOO,OO 50,00 40,00 100,00

Renda Fixa Sub-total 100,00 40,00

Renda Fixa Operações Compromissadas com Títulos do TN 15,00 15,00

Renda Fixa Sub-total 15,00

Renda Fixa FI Renda Flxa/Referenclados RF 80,00 20,00 80,00

Renda Fixa Sub-total 80,00 20,00

Renda Fixa FI de Indices Referenciados em RF Subfndices Anbima 80,00 0,00 80,00

Renda Fixa Sub-total 80,00 0,00

Renda Fixa FI de Renda Fixa 30,00

Renda Fixa Sub-total 30,00

Renda Fixa FI de Indices Referenclados em Renda Fixa 30,00 10,00 30,00

Renda Fixa Sub-total 30,00 10,00

Renda Fixa Poupança 20,00

Renda Fixa Sub-total 20,00

Renda Fixa Letras Imobiliárias Garantidas 20,00

Renda Fixa Sub-total 20,00

Renda Fixa FI em Direitos Credítórioa - Aberto - Cota Sênior 15,00 1,00 15,00

Renda Fixa Sub-total 15,00 1,00

Renda Fixa FI em Direitos Credltórioa - Aberto - Cota Subordinada 15,00

Renda Fixa Sub-total 15,00

Renda Fixa FI em Direitos Credítórioa - Fechado - Cota Sênior 5,00 1,00 5,00

Página 2 de 4

~. y. 19/07/2017 09:17:06



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLiTICAS DE PREVID~NCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVID~NCIA NO SERViÇO PÚBLICO - DRPSP
,.,,/fiVIDtfNCIA SOCIAL

Sec,.tat1~ de PtJlítlQlS d.
",.. •.,dw,ctM Soei.1

DEMONSTRATIVO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

ESTRATEGIA DEALOCAÇAO-POLITICA DE INVESTIMENTO DE 2017

SEGMENTO TIPO DE ATIVO LIMITE DA RESOLUçAO
CMN%

LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATEGIA ALVO LIMITE SUPERIOR (%)

(%)

Renda Fixa Sub-total 5,00 1,00

Renda Fixa FI em Direitas Creditórios - Fechado - Cota Subordinada 5,00

Renda Fixa Sub-total 5,00

Renda Fixa FI Renda Fixa "Crédito Privado" 5,00 2,00 5,00

Renda Fixa Sub-tatal 5,00 2,00

Sublotal 74,00

Renda Variável FI Aç6es referenclados 30,00 1,00 30,00

Renda Variável Sub-total 30,00 1,00

Renda Variável FI de Indices Referenciados em Ações 20,00

Renda Variável Suo-total 20,00

Renda Variável FI em Ações 15,00 15,00 15,00

Renda Variável Sub-total 15,00 15,00

Renda Variável FI Multimercado - Aberto 5,00 5,00

Renda Variável Sub-total 5,00

Renda Variável FI em Participações - Fechado 5,00 3,00 3,00

Renda Variável Sub-Iotal 5,00 3,00

Renda Variável Fllmobiliêrios 5,00 2,00 5,00

Renda Variável Sub-Iotal 5,00 2,00

Renda Variêvel FI Imobiliário

Renda Variável Sub-total

Sublotal 21,00

TOTAL 95,00

RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

CPF INOME ICARGO IASS.:

~



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLlTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERViÇO PÚBLICO - DRPSP
PR.VIlDilNCIA SOCIAL

SfIc,.tarl~ de PolítJc.Js eM
PtwvlóêncJ.l SocIal

DEMONSTRATIVO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

RESPONSÁVEIS PELAGESTAO DE RECURSOS DO RPPS ,,~~~ ,
CPF NOME CARGO ASS.: ) --,
08865529822 Filomena Aparecida Cardoso Garcia Diretor ! I().J-(A~ /
22754130810 Getuio Spada Presidente ~

----------
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IMPRENSA OFI(IAL
Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de Mairiporã

Ano VIII - Número 595

PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE MAIRIPORÃ

Mairiporã, Sábado, 10 de Dezembro de 2016

Mairiporã consegue mais de R$ 1 milhão para a
realização de trabalho social com os moradores

do Programa Minha Casa, Minha Vida

A prefeitura conseguiu a liberação de recursos na ordem de
R$1,2 milhões, que serão destinados a contratação de empresa
para a realização de trabalho social com o moradores das L 100
unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, que
estão sendo construídas, em Terra Preta. Trata-se de um conjunto
de ações de caráter informativo e educativo, que serão realizados
junto aos beneficiários, proporcionando melhores condições e
qualidade de vida às famílias.

O maior programa habitacional da região será composto de
prédios que serão divididos em quatro condomínios, denominados
Condomínio Residencial Canaã I, com 15 blocos; Condomínio
Residencial Canaã Il, com 14 blocos; Condomínio Residencial
Canaã Ill, com 12 blocos e Condomínio Residencial Canaã IV,
com 14 blocos, somando 55 blocos com 20 unidades habitacionais
cada.

Cada condomínio terá sua área de lazer, quadra poliesportiva e
área de churrasqueira. Além disso, também serão construídas uma
creche e uma escola de educação infantil na área do
empreendimento.

'"lpt
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Audtêncla Pública para o estudo para crtacâo do Parque Municipal do
Pico do Olho D1Água, Mairiporã, São Paulo.

local! Câmara Municipal

Data: 14 de dezembro de 2016

Credenciamento: 19h às 19h30

Início: 19h30 - Término: 21h30

Objetivos:

./ Apresentação do Plano de Trabalho do IPT - Instituto de Pesquisas
Tecnotóglcas e-Ls Etapa do Projeto;

.,/ Apresentação do resultado das 5 oficinas do diagnóstico rápido
partictpatlvas realizadas no Munidpio;

./ Definição básica da área de estudo para crlação da unidade de
conservação do Pico do Olho Q'ÁgUd.

Sua presença é muito Importante.



Mairiporã, Sábado, 10 de Dezembro de 2016

INSTITUTO DE PREVIDJ::NCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNIClplO DE MAIRIPORA

Lei Municipal: 2.348 de 02/04/04 - CNPJ: 06.292.868/0001-99
Estado de São Paulo

CONCESSÃO DE BENEFíCIOS

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Ato de Concessão n' 476 de 07/12/2016, beneficiária VERA LUCIA NUNES -
Processo n' 146/2016.
Ato de Concessão n' 478 de 07112/2016, beneficiária DALVA MORGADO
CARLOS - Processon' 148/2016.
APOSENTADORIA POR IDADE
Ato de Concessão n' 474 de 07/12/2016, beneficiária MIRIAM LUCIA DA COSTA
TEIXEIRA - Processo nO143/2016.
Ato de Concessão n? 475 de 07/12/2016, beneficiária MARIA APARECIDA
FERNANDES DE OLlVEtRA - Processo n' 144/2016.
Ato de Concessão n' 477 de 07/12/2016, beneficiária INÊZ CARDOSO LEITE
GIMENEZ - Processo n' 14712016.
PENSÃO VITALíCIA
Ato de Concessão n' 479 de 07/1212016, beneficiária MARIA APARECIDA DIAS
PEDROSO - Processo n' 14912016.

SUZI Ma RODRIGUES MULLER
Diretora AdmlFinanceiro·Substituta

MARIA ANGELICA PEREIRA
Diretora Presidente
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POLlTlCADE INVESTtMENTOS
EXERCíCIODE 2017

o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municipio de Mairíporã -
IPREMA- torna públicoque a Política de Investimentosadotadapara o exercicio de
2017 foi aprovada pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em
06/12/2016 devidamente registrada em Ata.

A gestão das aplicações dos recursos financeiros do Instituto será realizada pelo
Comitêde Investimentos.

A aíocação-objenvodos recursos do IPREMA será feita em conformidade com a
Resolução nO3.92212010 do Conselho Monetário Nacional.

Toda e qualquer operação de crédito e investimento deverá respeitar íntegralmente os
dispositivos preceituados na resolução nO 3.92212010 do Conselho Monetário Nacional
no decorrer do exercício de 2017 e, caso haja necessidade de reavaliação da Politica
de Investimentos será convocado o Conselho de Administração para que se manifeste
e delibere sobre o tema.

A avaliação de desempenho da gestão de recursos será realizada trimestralmente.

A Polltica de Investimentos para o Exercício de 2017 se encontra à disposição para os
servidores Ativos, Inativos e Pensionistas na sede do IPREMA.

Mairiporã, 08 de dezembro de 2016.

SUZIMARtARODRIGUeSMULLeR
Diretora Administrativa e Financeira

Substituta

MARIAANGELICAPeReiRA
Presidente
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Apresentação

o objetivo deste Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de
Investimento ("Questionário Due Diligence") é o de conferir maior racionalidade
aos processos de diligência voltados para a seleção e a alocação de recursos em
fundos de investimento, com o estabelecimento de um padrão único para o
questionário a ser utilizado nesses processos. Geralmente aplicado por
investidores institucionais ou alocadores de recursos ao gestor do fundo de
investimento no qual se pretende investir, o Questionário Due Diligence foi
elaborado e será periodicamente revisado por um Grupo de Trabalho formado por
associados à ANBIMA. Sua utilização, contudo, não inibe a troca de informações
adicionais acerca de questões eventualmente não contempladas no documento
entre as partes envolvidas.

O Documento contém 3 Seções:

Seção 1 - Informações sobre a Empresa

Seção 2 -Informações sobre o Fundo de Investimento

Seção 3 - Resumos Profissionais

A adoção do documento é recomendada pelo Código de Regulação e Melhores
Práticas de Fundos de Investimentos.
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1) Informações sobre a EmQresa.. .._----~ -~- ._--,---- - _._.,--~_..._._-- -".'- .- _._-- --_ ... ..._------~.-~. --_._-.---- _. - .-

1- Informações Cadastrais
1.1 Razão Social

1.2 Nome de fantasia

1.3 Endereço

1.4 CNPJ

1.5 Data de constituição

1.6 Telefone

1.7 Fax

1.8 Website

1.9 Quais são as autoridades regulatórias em que a empresa possui registro? Fornecer
detalhes sobre os registros, tais como nome, data e nOde registro da atividade.

1.10 Membro de associações de classe? Quais?

1.11 Nome de quem responde o questionário

1.12 Cargo

1.13 Telefone para contato

1.14 Fax

1.15 E-mail para contato

2 - Informações Institucionais
2.1 Quadro societário: nomes dos principais SOCIOS e respectivas participações (anexar

Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3)

2.2 Principais alterações no quadro societário nos últimos cinco anos.

2.3 Qual a estrutura empresarial do grupo?

2.4 Forneça o Organograma da Empresa (anexar Resumo Profissional dos principais
executivos conforme modelo constante na Seção 3)

2.5 Responsável perante a CVM (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na
Seção 3)
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2.6 A empresa é signatária do Código de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em

caso afirmativo, citar o(s) Código(s).

2.7 A empresa é signatária do Código de Ética da ANBIMA?

2.8 A empresa é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as
instituições.

2.9 Os principais sócios ou os principais executivos detêm participação em outros negócios?
Ouais?

2.10 Os principais executivos exercem alguma atividade de representação ou governança
(cargos em Conselhos, Diretorias, Comissões, Associações, Bolsas, etc.) em outras
empresas ou entidades? Ouais?

2.11 Descreva breve histórico da empresa.

2.12 A Empresa possui Código de Etica e Conduta, Manual de Compliance, Manual de Risco,
Manual de marcação a mercado, Manual de Gestão de Liquidez, Política de Suitabilíty. Em
caso afirmativo, favor anexar.

2.13 Cite os Comitês formais, a sua composição em termos de cargos, a frequência com que
são realizadas as suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões.

2.14 Se o grupo econômico da empresa presta serviços de administração, controlado ria e
custódia descreva a estrutura e o relacionamento com a empresa de gestão (anexar
Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3)

2.15 A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, detalhar as
atividades atuais, organograma e a qualificação dos profissionais.

3 - Números da Empresa
3.1 - Preencha a Tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da Empresa.
Ano Patrimônio sob Número de pessoas Número de portfólios

gestão (posição de que trabalham na sob gestão
final de período) empresa

2009
2010
2011
2012
2013

3.2 Tipologia dos portfólios sob gestão (* sem dupla contagem)
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N° % Carteira

• Fundos:
Domicílio local

Domicílio em outro país

• Clubes

• Carteiras
Domicílio local

• Res. N° 2.689

3.3 Como os ativos sob gestão estão divididos conforme as seguintes categorias de fundos de
investimento?

Tipo N° Exclusivos % total
• Curto Prazo

• Referenciado

• Cambial

• Renda Fixa

• Multimercado

• Dívida Externa

• Ações

• FIDC

• FIP

• FIEE

• FII
• Fundo de índice (ETF)
• Outras categorias

3.4 Com quantos distribuidores e!ou alocadores a Empresa tem acordos ou contratos de
distribuição?

n°
3.5 Considerando o volume total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco

maiores distribuidores ou alocadores?

3.6 Atualmente, qual é o percentual do volume sob gestão que são originados especificamente
de aplicações da própria Empresa (incluindo controladores, coligadas, subsidiárias, seus
sócios e principais executivos)?

3.7 Qual a distribuição do passivo segundo tipologia de investidor?
Tipo nO % passivo
• Pessoas Físicas

• Empresas
• Instituições Financeiras! Seguradoras! Soco de Capitalização

• Investidores Institucionais Previdenciários
• Distribuidores, Alocadores (inclui fundos de fundos de

terceiros e famí/y offices)

6



Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais

ANBIMA
• Investidor Estrangeiro I I
• Governo I I

3.8 I Considerando o volume total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos 10
maiores clientes? Fornecer o percentual detido por cada um deles.

4 - Receitas da Empresa
4.1 I Qual a estrutura de receitas da Empresa? (gestão, performance, comissões, rebates etc.)

4.2 I Qual parcela do resultado da Empresa vem da atividade de gestão de carteiras?

4.3 I A receita de Taxa de Administração é suficiente para cobrir os custos da Empresa?

5 - Recursos Humanos
5.1 I Quais as regras de remuneração ou comissionamento dos funcionários e associados?

5.2 I Quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela Empresa?

5.3 I Existe uma política para treinamento e desenvolvimento profissional dos
funcionários/associados? Qual?

6 -Informações Gerais
6.1 I Qual o limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela atual estrutura da

Empresa (instalações, equipe, hardware e software)? Existem planos de expansão?

6.2 I A empresa já foi objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída à gestão?
(anexar relatório mais recente)

6.3 I A empresa já recebeu alguma premiação por publicações ou entidades no que tange à
qualidade e ao histórico de gestão? Quais?

7 -Informações Operacionais
7.1 - Análise Econômica e Pesquisa
7.1.1 I Descreva a estrutura de análise econômica e de pesquisa da empresa (anexar Resumo

Profissional conforme modelo constante na Se~ão 3)

7.1.2 Principais mudanças na equipe de pesquisa nos últimos cinco anos

7.1.3 Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções?

7.1.4 Caso utilize research próprio, quais ferramentas de análise são utilizadas no processo
decisório? Esta equipe trabalha exclusivamente para o buy side ou também produz
relatórios e informações para outros (sell side)?

7.1.5 Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise?

7.2 - Gestão de Recursos
7.2.1 Descreva a estrutura de gestão de recursos da empresa (anexar Resumo Profissional

conforme modelo constante na Seção 3)
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7.2.2 I Principais mudanças na equipe de~estão nos últimos cinco anos.

7.2.3 Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na gestão?

7.2.4 Qual o processo de seleção e acompanhamento das corretoras?

7.2.5 Liste as corretoras aprovadas.

7.2.6 Que critérios orientam a divisão de ordens entre as corretoras selecionadas? Comente
concentração, rodízio e o uso de discount brokers e research brokers.

7.2.7 Qual é a política de gestão de caixa da empresa? Há uso de operações compromissadas
com títulos públicos, outros fundos de investimento, CDBs de um dia? Descreva-a.

7.2.8 Como a gestão controla o prazo médio dos títulos para fundos de longo prazo, para fins
de sua classificação tributária?

7.2.9 De que forma o desempenho dos gestores e dos fundos é avaliado?

7.2.10 A quem os gestores prestam conta da performance dos fundos?

7.3 - Risco
7.3.1 - Estrutura
7.3.1.1 Descreva a estrutura de gerenciamento de riscos da empresa (anexar Resumo

Profissional conforme modelo constante na Seção 3)

7.3.1.2 Quem é o responsável pela área e a quem se reporta?

7.3.1.3 Principais mudanças na equipe de risco nos últimos cinco anos.

7.3.1.4 Que serviços/sistemas são utilizados para apoio no controle de risco? São desenvolvidos
internamente ou contratados junto a terceiros? Quem os fornece? Como foram
escolhidos? Citar, especificamente, por tipo de risco (crédito, contraparte, preço, liquidez
e operacional).

7.3.1.5 Quais são os relatórios de riscos, com que freqüência são gerados, o que contêm e
quem recebe e analisa estes relatórios?

7.3.2 - Risco de Crédito
7.3.2.1 Descreva a metodologia de gestão do risco de crédito das carteiras.

7.3.2.2 Como cada nova operação de crédito é analisada e aprovada?

7.3.2.3 A empresa, independentemente do critério de precificação, possui algum procedimento
ou estratégia no caso da iminência ou ocorrência de eventos de inadimplência?
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7.3.3 - Risco de Contraparte
7.3.3.1 Descreva a metodologia de gerenciamento do risco de contraparte.

7.3.3.2 Como são selecionadas as contrapartes e aprovados seus limites?

7.3.4 - Risco de Preço
7.3.4.1 Descreva a(s) metodologia(s) adotada(s) para a apuração do risco de preço (ex: VaR,

Stress Test, Stop loss, etc).

7.3.4.2 Como são formalizados os controles de risco de preço?

7.3.4.3 Como é realizado o controle e o monitoramento de limites das estratégias (ex.: books tais
como volatilidades, direcionais, arbitragens etc)? Com que frequência de atualização?

7.3.4.4 Nos casos de posições que ultrapassem seus limites, como é o processo de tomada de
decisão para o reenquadramento?

7.3.4.5 O administrador ou o custodiante realiza controles de risco adicional para as carteiras do
gestor? Em caso afirmativo, fornecer detalhes.

7.3.5 - Risco de Liquidez
7.3.5.1 Descreva a(s) metodologia(s) adotada(s) para a apuração do risco de liquidez, incluindo

o tratamento de baixa liquidez el ou resgates excessivos.

7.3.5.2 Como é realizado o controle e o monitoramento de limites das estratégias (ex.: books tais
como volatilidades, direcionais, arbitr~ens et~? Comgue fr~uência de atualiz~ão?

7.3.6 - Risco Operacional
7.3.6.1 Descreva a metodologia de gestão do risco operacional.

7.3.6.2 Descreva os procedimentos de confirmação de ordens executadas e de checagem das
posições das carteiras e custódia.

7.3.6.3 Descreva os principais pilares dos planos de contingência, continuidade de negócios e
recuperação de desastres adotados pela sua empresa.

7.3.6.4 Descreva a política de seguran~a da informação.

7.3.6.5 Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Qual a política de escuta das
gravações?

7.3.6.6 Descreva os procedimentos de back-up e redundância de informações, desktops e
servidores (para back-up, cite especificamente a periodicidade, local e prazo de
armazenamento).

7.3.6.7 Descreva a política de controle de acesso ao Data Center (físico e lógico).

7.3.6.8 Descreva o parque tecnológico atual da instituição. Citar no-breaks, capacidade dos
servidores, links de internet e telefonia etc.
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7.3.6.9 I A instituição possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus?

7.3.6.10 I São realizados testes periódicos para verificação de segurança e integridade de
sistemas? Com que frequência?

8 -Compliance e Auditoria Interna
8.1 Quem são os responsáveis pelas áreas de compliance e auditoria interna e a quem se

reportam?

8.2 Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas
atualizações, pelas pessoas que trabalham na empresa.

8.3 Descreva a política de investimentos pessoais e seu monitoramento.

8.4 Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da
empresa?

8.5 Descreva as regras para investimento dos recursos próprios da empresa.

8.6 Descreva os procedimentos para o controle de meios de comunicação alternativos ao
sistema corporativo visando à administração de conflitos de interesse tais como front
running, vazamento de informações confidenciais etc. (exemplos de meios de
comunicação alternativos: telefone celular, sistemas de mensagens instantâneas e de
webmail externo)

8.7 Como são verificados os procedimentos que visem ao combate à lavagem de dinheiro
feitos pelos seus distribuidores.

8.8 Caso a empresa desenvolva outras atividades, descreva sua política de chinese wall e
de que forma é garantida a proteção de informação entre departamentos que não
estejam envolvidos no mesmo projeto ou linha de negócio.

8.9 No caso de a empresa utilizar serviços de administração, controladoria ou custódia
prestados por empresa do mesmo grupo econômico, como se garante a segregação
entre a área prestadora de serviço e a gestão de carteiras?

8.10 Descreva as regras e os procedimentos para monitoramento da divisão de ordens,
e~ecific~ão de comitentes e operações entre carteiras.

8.11 Descreva as regras e procedimentos de monitoramento das operações realizadas fora de
plataformas eletrônicas de negociação, enfatizando estabelecimento de preços e fontes
de referência utilizadas.

8.12 Existe algum agente externo (ex.: consultoria), além do administrador, envolvido na
verificação da adesão a limites de risco, limites legais ou regulamentares das posições
dos fundos sob gestão da Empresa?

8.13 Descreva como são tratados os conflitos de interesse resultantes da participação ou
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atuação dos sócios ou executivos em outros negócios, bem como de sua eventual
participação em Conselhos Fiscais e de Administração.

8.14 Descreva as regras para o tratamento de soft doI/ar tais como recebimento de presentes,
cursos, viagens etc.

8.15

A empresa recebe comissões para alocação por investimentos em títulos e valores
mobiliários distribuídos em balcão? Quais as regras? Favor tratar o assunto de rebates
de taxas de administração e performance sobre fundos investidos pagos ao gestor de
forma específica.

8.16 São realizados testes periódicos para verificação de conformidade com políticas
internas? Com que frequência?

9 - Questões Jurídicas e Legais
9.1 Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da empresa (departamento

jurídico próprio ou consultoria de terceiros)

9.2 A empresa ou algum de seus dirigentes já foram punidos pela CVM, pelo Banco Central
ou pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro? Se positivo, informar o número do
processo.

9.3 Existe algum processo contra a Empresa ou algum de seus dirigentes na CVM , no
Banco Central ou no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro?

10 - Anexos Marcar Anexos Abaixo
10.1 Resumo Profissional
10.2 Manual de Risco
10.3 Manuais de Marcação a Mercado
10.4 Manual de Compliance
10.5 Código de Ética e Conduta
10.6 Manual de Política de Exercício de Direito de Voto

(Proxy Voting)
10.7 Relatório de Rating
10.8 Manual de Liquidez
10.9 Política de Suitability
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Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por
pessoas devidamente autorizadas a fazê-to, respondendo esta instituição pela sua
exatidão, veracidade e integridade da informação de todo o conteúdo prestado
neste documento e de seus anexos.

Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário
devidamente atualizadas semestralmente, enviando nova versão do questionário
aos distribuidores e alocadores nos meses de janeiro e julho, com data-base
dezembro e junho, com exceção das informações contidas no Item 3 - Eventos
Importantes, as quais serão atualizadas e comunicadas imediatamente após a sua
ocorrência.

I Lo~1
Nome:

I Data:

Cargo:

Assinatura: _
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3) Eventos Importantes

1 - Qualquer alteração em alguma questão dessa seção deve ser informada imediatamente
após sua efetivação, com a indicação da referida data.

1.1 I Mudança societária que altere o controle acionário da empresa.

1.2 I Entrada e saída dos principais sócios.

1.3 I Alteração no quadro de profissionais responsáveis pelas atividades da empresa gestora,
incluindo compliance e risco.

2 - Alterações desde a última atualização
2.1 I Data da última atualização.

2.2 I Quais foram os fatos relevantes da empresa gestora desde a última atualização?

2.3 I Liste os itens alterados desde a última atualização do questionário.
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o objetivo deste Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de
Investimento ("Questionário Due Diligence") é o de conferir maior racionalidade
aos processos de diligência voltados para a seleção e a alocação de recursos em
fundos de investimento, com o estabelecimento de um padrão único para o
questionário a ser utilizado nesses processos. Geralmente aplicado por
investidores institucionais ou alocadores de recursos ao gestor do fundo de
investimento no qual se pretende investir, o Questionário Due Diligence foi
elaborado e será periodicamente revisado por um Grupo de Trabalho formado por
associados à ANBIMA. Sua utilização, contudo, não inibe a troca de informações
adicionais acerca de questões eventualmente não contempladas no documento
entre as partes envolvidas.

O Documento contém 3 Seções:

Seção 1 - Informações sobre a Empresa

Seção 2 -Informações sobre o Fundo de Investimento

Seção 3 - Resumos Profissionais

A adoção do documento é recomendada pelo Código de Regulação e Melhores
Práticas de Fundos de Investimento.
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1 -Alterações desde a última atualização
1.1 I Nome

1.2 I CNPJ

1.3 I Data de início

1.4 I Classificação CVM

1.5 I Classificação ANBIMA

1.6 I Código ANBIMA

1.7 I O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?

1.8 I Classificação tributária (CP/LP/Ações)

1.9 I Público-alvo

1.10 I O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica
aplicável ao cotista, p. ex., Resolução n° 3.792, do CMN?

1.11 I Exclusivamente para Investidor qualificado?

1.12 I Conta Corrente (banco, agência, nO)

1.13 I Conta CETIP (nO)

1.14 I Administração (indique contato para informações).

1.15 I Custódia (indique contato para informações).

1.16 I Auditoria externa (indique contato para informações).

1.17 I No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar:
Escriturador
Agente de depósito (Custódia Física)
Consultor Especializado
Assessor Jurídico
Seguradora

1.18 I Cotização: abertura ou fechamento?
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1.19 I Reqras para aplicação e resoate:

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)
CarêncialTempo mínimo para permanência (lock-up p8riod) e
eventuais penalidades para resgates antes do término desse
período.
Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)
Aplicação inicial mínima
Aplicação máxima por cotista
Aplicação adicional mínima
Resgate Mínimo

1.20 I Taxa de Entrada (upfront fee)

1.21 I Taxa de Saída (redemption fee)

1.22 I Taxa de Administração

1.23 I Taxa de Administração máxima

1.24 I Taxa de Performance

• %
• Benchmark
• Frequência
• Linha-d'água

1.25 I Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de
Administração e de Performance?

1.26 I Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores?

1.27 I Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria
externa) contratado diretamente pelo Fundo?

2 -Informações Qualitativas
2.1 - Perfil
2.1.1 I Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de

investimento.

2.1.2 I Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no
histórico do Fundo.

2.1.3 I Processo de Decisão de Investimento.

2.1.4 I Descreva o processo decisório de investimento.
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2.1.5 I Cite as premiações, ratings e rankings.

2.2 - Equipe de Gestão do Fundo
2.2.1 I Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme

modelo constante na Seção 3).

2.2.2 I Cite o histórico de alterações significativas na equipe.

2.3 - Estratégias e Carteiras
2.3.1 I Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como:

• Brasil (exclusivamente)
• Brasil (predominantemente) especifique
• Global especifique

2.3.2 I Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos utilizados.

2.3.3 I Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.:
stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos etc.).

2.3.4 I Qual a política do fundo em relação às operações de day trade?

2.3.5 - Uso de Derivativos
2.3.5.1 I Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:

• Proteção de carteira ou de posição SimD NãoD

• Mudança de remuneração/indexador Sim O Não O
• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, Sim O Não O

straddles, box, financiamentos com termo ete.)
• Alavancagem Sim O Não O

2.3.5.2 I Mercados em que são utilizados derivativos:
Juros Sim O NãoD
Câmbio Sim O Não O
Ações Sim O Não O
Commodities SimO NãoO
Em Bolsas:

• Com garantia SimD Não O
• Sem garantia SimD NãoD

Em balcão:

• Com garantia SimD NãoD
• Sem garantia SimO Não O

2.3.6 - Compra de Cotas de Fundos de Investimento
2.3.6.1 I • de fundos de terceiros? Sim O Não O
2.3.6.2 I • de fundos do gestor? SimD NãoD
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3 - Informações Adicionais
3.1 I PL atual

3.2 I PL médio em 12 meses

3.3 I PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa

3.4 I Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua
família? Quais são os critérios de definição?

3.5 I Número de cotistas

3.6 I Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa,
controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?

3.7 I Descreva as regras de concentração de passivo

3.8 I Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas

3.9 I Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia
desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê?

3.10 I Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo?

3.11 I Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto?
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4 - Gestão de Risco
4.1 I Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo.

4.2 I Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo.

4.3 I Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.

4.4 I Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na
Instituição para tal?

4.5 I Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking
Errar e Expected Shortfa/l)?

4.6 I Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no
item 4.5

4.7 I Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto stress)?

4.8 I Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5.

4.9 I Quando atingiu o limite da(s) metodologia s) citadas no item 4.5? Por quê?

4.10 I Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo
Fundo? Comente.

4.11 I Qual o VaR médio do Fundo nos últimos
3 meses?
6 meses?
12 meses?
24 meses?
4.12 I Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo

Fundo e em qual(is) ativo(s)?

4.13 I Qual o limite para perdas em cenário de stress?

4.14 I Quando atingiu o limite? Por quê?

4.15 I Qual o stress médio do Fundo nos últimos
3 meses?
6 meses?
12 meses?
24 meses?
4.16 I Comente o último stop loss relevante do Fundo.
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5 - Comportamento do Fundo em Crises

Período Evento Comportamento Explicação
Jul- Outl97 Crise da Ásia
Ago/98 Crise da Rússia
Outl98 Quebra do LTCM
Jan/99 Desvalorização do Real
Mar/OO Crise do Nasdaq
Abr/01 Apagão
SetlO1 Ataques terroristas nos

EUA
Mar-Jul/02 Escândalos contábeis
Jun/02 Marcação a mercado
Jul-OutlO2 Eleições no Brasil
Mai/06 Crise das Bolsas norte-

americanas
Jul-Ago/07 Crise das hipotecas
Out/2008 - Crise no Sistema
Mar/2009 Financeiro norte-

americano
Jan/10 - Crise de endividamento
Jun/10 dos PIGS

6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to val/ey)
Período Evento Perda Explicação Tempo para

Recuperação
1.
2.
3.
7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar
o maior período)
7.1 Atribução Contribuição (%)

7.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou
resgates).

7.3 O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor?
Quando? Por quê?

8 - Relacionamento com Distribuidores/Alocadores
8.1 Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade?

Com que defasagem?

8.2 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada
para distribuidores/alocadores?

8.3 Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?
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9 - Atendimento aos Cotistas
9.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua

periodicidade? Com que defasagem?

9.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e
com qual frequência seu conteúdo é atualizado?

9.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser
acessado e qual o horário para atendimento?

10 - Investimento no Exterior
Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo
10.1 Qual é a Estrutura desse Fundo?

10.2 Quais os riscos envolvidos?

10.3 Qual o produto?

10.4 Qual (is) a (s) estratégia (s) de alocação em ativos no exterior?

10.5 Qual (is) o (s) veículo (s) utilizado (s) para estas alocações?

10.6 Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador,
custodiante, RTA, prime broker, entre outros)

10.7 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de
contaminação entre elas.

10.8 O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades
reguladoras pertinentes?

10.9 Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi
constituída a diretoria do Fundo.

11 - Anexos
11.1 Regulamento Sim O Não O
11.2 Prospecto Sim O Não O
11.3 Ultima lâmina SimD NãoD
11.4 Último Informe de Perfil Mensal (Arquivo Sim O Não O

XML - Padrão CVM) da carteira
11.5 Último Informe de Extrato das Informações Sim O Não O

sobre o Fundo (Arquivo XML - Padrão
CVM)

11.6 Relatórios de Gestão SimD Não O
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2) Declaração

Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por
pessoas devidamente autorizadas a fazê-Io, respondendo esta instituição pela sua
exatidão, veracidade e integridade da informação de todo o conteúdo prestado
neste documento e de seus anexos.

Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário
devidamente atualízadas semestralmente, enviando nova versão do questionário
aos distribuidores e alocadores nos meses de janeiro e julho, com data-base
dezembro e junho, com exceção das informações contidas no item 3 - Eventos
Importantes, as quais serão atualizadas e comunicadas imediatamente após a sua
ocorrência.

I Lo~1 I Data:
Nome:

Cargo:

Assinatura: -----------------------------------------------
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3) Eventos Importantes do Fundo de Investimento

1- Nome do Fundo
1.1 I Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e

Auditor.

1.2 I Alteração de dados de contato

1.3 I Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo

1.4 I Alteração da classificação tributária

1.5 I Alteração de limites de risco dos fundos
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••.Questionário Padrão Due Diligence para
Fundos de Investimento - Seção 3:

Resumos Profissionais

Gestor de Recursos de Terceiros (Pessoa Jurídica):
Nome

Questionário preenchido por:
Nome

Data:

Observacões. :

- Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja pertinente ao profissional, este deve
ser preenchido com "N/A".



Informações Gerais
Nome

Email (opcional)

Data de Nascimento

Experiência Profissional
Instituição Atual

Cargo

Data em que assumiu cargo atual
uata em que passou a Jazer parte 00

atual departamento

Data de entrada (mês/ano)

Instituição 1

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Instituição 2

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Instituição 3

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Instituição 4

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Instituição 5

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Cargos ocupados em Entidades de Classe
Entidade

Cargo

Período

Entidade

Cargo

Período

Formação
Graduação

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Pós Graduação

Curso

Instituição
Data da conclusão (mês/ano)

Mestrado

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Doutorado

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Certificação profissional
Título

Órgão Certificado r

Título

Órgão Certificado r

Comentários adicionais


