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Aos treze dias do més de dezembro de 2019, reuniu—se a diretoria executiva,
os membros do Comité de Investimentos e 03 membros dos conselhos de
administragao e fiscal, conforme convocaoao do presidente senhor Mario
Ferreira, convocagao essa que segue anexo fazendo parte integrante desta
ata, entre eles os seguintes conselheiros: Claudia Novacov, Sueli Lopes
Ferreira dos Santos, Barbara Martins Guimaraes, Rose Maria Braz da Silva,
Tais Mara Costa Pires, Elisanjala Severo Pereira Fraga, Bruno da Silva
Gomes, Maria Eliete Uriazeniki Nogueira, Maria Benedita Spaluto, José Luis
Céndido, Claudio Silas Figueira Antunes, Aleonai Franco de Lima Pereira,
Marco Antonio Lima, Antonio Carlos Pereira e Nilton Batista Vieira Filho; com
fins especificos de analise e deliberagao sobre a PAl — Politica Anual de
Investimentos para vigorar no ano de 2020, atendendo ao previsto no artigo 40
da Resolugao CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, atualizada pela 4.604,
Portaria MPS 403/2008, 519/2011, e suas alteragoes; previsto nas Portarias
MPS 185/15 e300/15, Lei Federal 9718/98, bem como o disposto nas demais
legislagoes em vigor.

BURIPREV - Instituto de Previdéncia dos Servidores Publicos do
Municipio de Buri, pessoa juridica de direito pL’iblico interno, inscrito no CNPJ
02.922.449/0001-32, sediado a Rua Séo Roque, 47, Centre, nesta cidade de
Buri no Estado de Sao Paulo, CEP 18290—000.

iNTRooucAo

Este documento tem a finalidade de estabelecer os objetivos e restrigoes de

investimento da gestéo dos recursos do BURIPREV através da designagao dos

segmentos, ativos financeiros, faixas de alocagao estratégica, restrigoes, limites e tipo

da gestao. A forma de disponibilizagao aos segurados e pensionista sera por meio

eletrénico, no site do BURIPREV e também sera exposta no mural do BURIPREV, em

até 3O (trinta) dias no maximo apos a data dessa reuniao. Seré ainda permitido pedido

de vistas direto com o BURIPREV, desde que as visitas sejam previamente agendadas.

O mesmo estara’ disponi'vel aos segurados, aposentados e pensionistas, fiscalizagao

interna e externa por no minimo de 10 (dez) anos nas dependéncias do BURlPREV

conforme exigido por lei.
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1. ASPECTOS INTERNOS

A estrutura do Instituto Municipal de Previdéncia BURIPREV esta devidamente

regulamentada pela Lei Municipal 432/2018 e suas alteracoes, onde a maior parte dos

servidores é concursada e, regidos pelo estatuto deste instituto. Conta ainda além da

Diretoria Executiva, com os Conselhos de Administracao e Fiscal e o Comité de

investimentos.

2. GOVERNANCA

O Presidente da Diretoria Executiva seré o responsével em prever em Lei

Municipal, para que em sintonia com o Executivo Municipal aconteca a previsao que

organiza o BURIPREV, quais os niveis de escolaridade minima dentre outros critérios,

deve ser observado para formagao dos Conselhos bem como do Comité de

Investimento que atuara neste orgao.

3. GESTAO
O modelo de gestao adotada mais adequada para esta autarquia é a Gestao

Propria. N50 visualizamos nenhuma razao para terceirizacao da gestao, seja ela parcial

ou total, uma vez que o BURIPREV tem conseguido alcancar ou ficar muito proximo aos

seus objetivos de rentabilidade de risco e retorno. Por outro lado, nao nos sentimos

confortaveis em delegar os investimentos a terceiros sendo que a reponsabilidade do

fracasso ou do sucesso continua sendo deste instituto.

4. DISPONIBILIZACAO

Forma de Divulgacao

Eletronica: http://V\m*w.ipasb.so.gov.br/VZ/documcmoskier/00511go/ 1 3

lmpressa: Afixacao no mural do BURIPREV

VALIDADE

4.1 A presente PAI — Politica de Anual de Investimentos tera validade de 01 dejaneiro

de 2020 até 31 de dezembro de 2020.
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4.2 Esta PAI poderé ser revista no curso de sua execugao, com vistas a adequagao ao

mercado ou a nova legislagao.

4.3 Na eventualidade de haver necessidade de revisao e/ ou rebalanceamento da Taxa

de Desconto e/ ou do juro real componente da Meta Atuarial, do Diretor executivo

atuaré junto aos orgaos internos que foram responsaveis pela

aprovagao/implantagao da Politica de Investimento. Antes de qualquer alteragao

da PAI do exercicio vigente serao analisados se as aliquotas de contribuigoes e seus

respectivos resultados motivados pela nova Taxa de Desconto estao ou n50

compativeis com o equilibrio financeiro e atuarial do BURIPREV, representadas na

PAI pela meta atuarial.

5. ORIGEM DOS RECURSOS

As origens dos recursos do BURIPREV com fins previdenciérios sao:

0 As disponibilidades oriundas das receitas correntes e de capitais;

o Contribuigao dos servidores ativos e inativos;

0 Os bens, direitos e ativos vinculados por lei;

o Taxa de contribuigao normal e suplementar do ente;

0 Ingressos oriundos do COMPREV — Compensagao Previdenciéria;

0 Parcelamento e/ ou reparcelamento de débitos;

o lngressos de recursos oriundos de segregagéo de massa de servidores;

0 Outras receitas.

6. ALOCAc/So DE RECURSOS

Desta forma mantem estabelecido na presente PAI que as aplicagoes que serao

realizadas no exercicio de 2020 serao alocadas nos seguintes segmentos:

o Segmento de Renda Fixa

o Segmento de Renda Variével

7. PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTOS — ANALISE SETORIAL.

Estudo macroeconomicos realizados previamente até a data desta reuniao de

aprovagao desta PAI, nortearam as decisoes de alocagoes. Os cenarios economicos e
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projegoes para o ano de 2020, e subsequentes, exigem que o BURIPREV, a fim de

cumprir com seu objetivo de rentabilidade, atue de maneira dinamica aproveitando da

melhor maneira as oportunidades existentes no mercado financeiro. Desta forma, a

estratégia de investimento e desinvestimento levaram em consideragao os seguintes

aspectos: a legislagao em vigor, a expectativa de rentabilidade, os riscos de cada

segmento, e o limitador quanto a prazo, dado passivo atuarial.

8. OBJETIVO DA ALOCACAO DE RECURSOS — META ATUARIAL

O objetivo da alocagao dos recursos definidos abaixo visa em primeiro plano a

preservagao das reservas técnicas ja constituidas, do equilibrio financeiro e atuarial.

Para tanto deverao serao observados os seguintes pontos:

8.1 O indexador de pregos escolhido foi o IPCA, pois este é o indice que melhor mede a

reposigao do poder de compra corroido pela inflagao no periodo imediatamente

anterior a esta PAI, e ainda que, foi este o indice utilizado pela Prefeitura Municipal

de Buri para atualizar monetariamente os salarios base dos servidores que farao

parte da base de dados a serem utilizados na Reavaliagao Atuarial de 2020, que por

sua vez darao ao ente, quais aliquotas de contribuigoes do ente e dos servidores,

reequilibrarao 0 Plano de Aposentadorias e Pensoes do BURIPREV.

8.2 Baseado no estudo da conjuntura econémica vigente no Pais, e a anélise de

indicadores econémicos prospectivos, e possiveis niveis de juros nominais e de //;:l

juros reais esta PAI apresenta por um lado a meta atuarial, representando o

objetivo financeiro de remuneragao das reservas ja constituidas e aquelas que

forem acrescidas a esta durante o ano de 2020. A meta atuarial , como se sabe, é

formada por um indexador de pregos e salarios (reposigao salarial) e também pelo

juro real (juro nominal descontada a inflagao), possivel de ser obtido dentro das

condigoes oferecidas pelo mercado financeiro. Por outro lado, existe um limitador

legal, para este juro real, que é dado pela Portaria MPS n9 403/2008, que é de 6%.

Nesta analise se conclui que para o ano de 2020, existe a possibilidade de se usar o

limite méximo permitido por lei. Entretanto, como o historico do BURIPREV no que

se refere a resultados atuariais no tocante a juros reais, o bom senso, indica que o
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juro real saudével para equilibrar 0 Plano de Previdéncia é de 5%. Sendo assim,

este é o juro real utilizado nesta PA].

8.3 Que a meta atuarial a ser utilizada deve ser a mesma da taxa de desconto atuarial a

ser utilizada na elaboracao da do célculo atuarial.

8.4E inapropriado usar o limite de desconto atuarial de 6%, sem que este nL’Jmero

tenha sido atingido nos trés Ultimos anos. Caso o BURIPREV nao tenha atingido a

meta de 6% nos ultimos trés anos, o ideal é fazer a media aritmética dos trés

Ultimos e, o resultado ser entao 3 meta atuarial a ser utilizada.

8.5 Importante lembrar que cada ponto percentual abaixo do limite de 6%, fara com

que se aumente a allquota de contribuicao do ente levando em alguns casos a

segregagao ou nova segregacéo de massas. Porém, se este procedimento nao for

adotado por ocasiao da elaboracao da polltica e posteriormente quando da

elaboracao e postagem da reavaliacao atuarial, estara a gestéo muito

provavelmente sujeita apontamentos das auditorias externas.

9. METODOLOGIA DE SELECAO DE lNVESTlMENTOS.

Os investimentos definidos de maneira macro nesta PAl, quando da efetiva execucao,

dentre outros critérios, serao analisados com base na avaliacao risco/retorno, no

contexto do portfolio global do BURIPREV, sendo que o objetivo central dos

investimentos é de aposentadoria e pensoes e, que na dL’Jvida quanto a risco

desmesurado, deve-se optar pela preservacao do capital jé formado;

9.1Individualmente, os retornos dos ativos serao projetados com base em um modelo

que partira do cenario macroeconomico (global e local) e projetara os impactos

desse cenario sobre o comportamento da curva futura de juros no caso da Renda

Fixa, e no caso da Renda Variavel, além de anélise de conjuntura apropriada, deve—

se observar a analise dos segmentos objetos do investimento dos fundos

investidos.

9.2 No caso de investimentos em FIP-Fundo de lnvestimentos em Participacoes, além

da analise estatl’stica, liquidez (através do modelo de ALM) e retorno dos fundos,
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deve—se proceder a anélise fundamentalista das empresas que compoe 0 HP. Neste

tipo de investimento, deve-se observar a Resolugéo 3922/10, com a alteragfio

produzida pela Resolugéo CMN 4604/17.

9.3 Quanto a investimentos Fll — Fundos Imobiliérios, deve-se atentar para além da

anélise de liquidez (ALM), taxa de retorno esperada, ainda os riscos inerentes ao

produto como: risco ambiental, documentagéo, risco da construtora dentre outros.

Neste tipo de investimento, deve—se observar a Resolugéo 3922/10, com a

alteragéo produzida pela Resolugfio CMN 4604/17.

9.4As informagoes utilizadas para a construgéo dos cenérios e modelos acima

descritos serfio obtidas de fontes pUblicas e de consultorias privadas.

1o. LIMITAcoEs

Nas Aplicagoes dos lnvestimentos de forma lndireta via fundos de investimentos

deveréo ser observados os limites de concentragéo dos investimentos da seguinte

forma:

o Os titulos e valores mobiliérios de emisséo de pessoa juridica nfio podem

exceder a 20% dos recursos em moeda corrente do BURIPREV.

- Deposito em poupanga, so seré permitido em lnstituigoes financeiras

classificadas com baixo risco de credito por agéncia classificadora de risco com

sede no Pal's e que o controle societério néo seja detido diretamente ou

indiretamente detido por Estado.

- A aplicagéo em Cotas de Fundo de Investimentos de Renda Fixa ou Cota de

fundo de investimento em cota de fundo de investimentos de renda fixa esté

limitada a 40% dos recursos em moeda corrente do BURIPREV.

0 OS recursos destinados a investimentos em cotas de fundos de investimento

e/ou cotas de fundos de investimento em cotas com excegéo dos FIDC’s -—

Fundos de Investimento em Direitos Creditérios, deveréo deter no méximo 5%
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dos recursos do BURIPREV e de 15% do PL do Fundo com excegao do previsto

no itemabaixo. Neste tipo de investimento, deve—se observar a Resolugao

3922/10, com a alteragao produzida pela Resolugao CMN 4604/17.

0 Que a politica de investimento do fundo de investimento — Fl ou Fundo de

Investimento em Cotas de Fundos de Fundos de Investimentos — FIC, seja

compativel com o parametro de referéncia do fundo de investimento.

o Quando do investimento em Fundos de Investimentos - Fl e/ ou Fundo de

Investimentos em cotas de Fundos de Investimentos FIC de Fl ou FIC de FIDC é

condigao obrigatéria para haver o aporte que os gestores e/ ou os

administradores dos fundos se comprometam com o fornecimento da carteira

aberta dos fundos, bem como, das avaliagoes de risco de crédito e de mercado

dos ativos que compoe suas carteiras.

o Sera obrigatorio por parte dos Diretores e ou Executivos do BURIPREV, a

observagao dos limites por segmento permitidos para bem como individuais

investimentos, para posterior consolidagao desses limites no contexto gerai da

carteira de investimento do BURIPREV.

o Os limites de forma geral deverao obedecer aos previsto nesta PAL

11. RESTRIcoEs

11.1 Os investimentos em titulos que nao sejam aqueles de emissao do Tesouro

Nacional, so poderao constar no portfolio do BURIPREV, via fundos de

investimentos ou via fundos de investimentos em cotas de fundo de investimentos,

desde que esses ativos sejam considerados como de baixo risco de crédito por

avaliagao realizada por empresa de risco com sede no Pais, com excegao dos FIDCs

— Fundos de Investimentos em Direitos Creditorios que, cuja nota de risco deveréo

ser exaradas por empresa de risco com sede no Pais, para o Fundo e, n50, de

maneira individual para os ativos que o compoe sua carteira de investimentos.
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11.2 Nos investimentos em FlDCs (Fundos de lnvestimentos em Direitos

Creditorios) serfio obedecidas as seguintes restrigoes:

0 Que o ente Federativo n50 funcione como devedor ou avalista dos

recebiveis.

o O investimento em FIDC fechado n50 pode exceder a 5% dos recursos do

BURIPREV, com o Iimite de 20% de concentragéo por emissor e que o

fundo seja classificado como de baixo risco de crédito por agéncia com

sede no Pan's.

0 Que a somatoria dos Investimentos em renda variével assim

compreendido: fundos de indices referenciados em agoes; fundos

multimercados; fundo de investimentos em participagoes e fundos de

investimentos imobiliérios, em sua somatéria néo ultrapasse 30% dos

recursos do BURIPREV.

o Observar a Resolugéo 3922/10, com a alteragéo produzida pela Resolugéo

CMN 4604/17.

11.3 Até 30% em fundos de agoes referenciados Ibovespa ou lBRX—SO, desde que

conste no nome do fundo a classificagéo e que ha politica de investimento do

fundo do regulamento do fundo, conste a classificagéo do mercado em que atue

sendo estes necessariamente o Ibovespa e/ ou IBRX.

11.4 Deve—se ainda observar ao item acima o Iimite de 20% dos recursos do

BURIPREV por fundo e 15% do Patrimonio Liquido do fundo.

11.5 0 total das aplicagoes dos recursos do regime proprio de previdéncia social

em fundos de investimento e carteiras administradas n50 pode exceder a 5% do

volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras

ligadas ao seu respectivo grupo economico, assim definido pela CVM em

regu|amentag§o especifica.
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11.6 Que o Iimite dos recursos investidos pelos BURIPREV em fundos que tenham

em denominagao ”crédito privado”, atinjam no maximo de 5% dos recursos do

BURIPREV, e ainda que, cada ativo tenha classificagao por ativo, como sendo de

baixo risco de crédito por avaliagao exarada por agéncia de risco com sede no Pais;

11.7 0 limite por emissor dos créditos que compoe a carteira do fundo, nao seja

superior a 15% do PL do fundo e, no consolidado que este limite n50 ultrapasse a

5% dos recursos do BURIPREV;

11.8 Estao vedados todos os tipos de operagoes com derivativos, a mic serem

aquelas para protegao da carteira de fundos de investimentos, ainda assim

limitadas a uma vez o patrimonio liquido do fundo e ainda que, seus regulamentos

prevejam tal restrigao.

11.9 Esta vedado qualquer investimento em Fundos de lnvestimentos ou Fundo

em Cotes de Fundos de lnvestimentos, que nao preveja em seu regulamento a

impossibilidade de operagoes do tipo Day—trade, ou aqueles omissos quanto ao

tema.

11.10 Esta’ vedada a realizagao de Day—Trade — compras e vendas de ativos com

mesmo vencimento no mesmo dia, mesmo que o BURIPREV detenha estoque

anterior do ativo financeiro, objeto da negociagéo - em operagoes em Titulos

PL’Jblicos por parte do BURIPREV.

11.11 Estéo vedados os investimentos em fundos de investimentos em gestoras ou

administradoras que nao se disponham a fornecer a carteira aberta dos fundos de

investimentos, em periodo méximo defasado de cinco dias L'Iteis da data do

fechamento do més anterior ao da analise da carteira de investimentos.

11.12 As aplicagoes em Cotas de fundos de Investimento, lastreadas em Titulos

Piiiblicos, Cotas de Fundos Referenciados em desempenho de Renda Fixa e, Cotas

de Fundos de Investimento de Renda Fixa (risco de juros), deverao ter como
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parémetro de rentabi|idade um dos sub—indices de rentabi|idade do indice de

Mercado ANBIMA — IMA para que possam ser considerados como da categoria dos

sub-indices ANBIMA. Caso contrério; deverao ser enquadrados como fundos de

renda fixa;

11.13 Caso a carteira do fundo seja composta pelo IMA—S, ou fundo da categoria DI,

deve ser enquadrado para efeito de CADPREV—DAIR como fundo de renda fixa

mesmo que sua carteira seja composta de 100% em titulos pdblicos;

11.14 As aplicagoes em poupanga n50 poderao ser feitas com bancos controlados

pelo Estado ou Uniao;

11.15 Os Fundos de Investimentos detentores de crédito privado e que nao

detenham no nome do fundo a expressao ”crédito privado” so estarao elegiveis

para recebimento de investimentos por parte do BURIPREV desde que estes

créditos nao ultrapassem a 49,9% do Patrimonio Liquido do fundo e ainda que

estes sejam avaliados de forma individual como baixo risco de crédito por agéncia

classificadora de risco com sede no Pais.

11.16 Os fundos referidos no item 11.14 acima poderao deter até 80% dos recursos

do BURIPREV sendo que no méximo 20% dos recursos do BURIPREV por fundo e

concomitantemente de 15% do PL do fundo.

11.17 Os créditos privados componentes das carteiras do fundo previsto no item

14, acima, deverao obrigatoriamente a ser no méximo a 20% de concentragao por

emissor.

11.18 Os créditos privados aludidos no item 11.14 deverao ser obrigatoriamente de

baixo risco de crédito, realizado por empresa de risco com sede no Pais.

11.19 Esta vedado o investimento em cotas de fundos de investimento que //\

prevejam a possibilidade de alavancagem ou naqueles omissos quanto a0 tema.
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11.20 Nos investimentos via cota de fundos de lnvestimentos ou Fundo em Cotas

de Fundos de lnvestimentos, deveré ser observado que o reguiamento dos Fundos

disponha e obrigatoriamente o seguinte:

11.21 Para investimentos em fundos com possibilidade de baixa volatilidade, assim

compreendidos o Fundo de Curto Prazo, Referenciados, Renda Fixo nao Longo

Prazo, seré permitido 0 use no seu regulamento da cota de abertura.

11.22 Para investimentos em fundos com possibiiidade de alta volatilidade, assim

compreendidos os Fundos de Agoes, Multimercado e Renda Fixa de Longo Prazo,

serao obrigatorios que no seu regulamento preveja que sera utilizada a cota de

fechamento.

11.23 05 lnvestimentos de forma indireta (cotas de F! e FIC de Fi; FIDC e FIC de FIDC)

sera necessaria a possibilidade de Identificar os ativos constantes da carteira de

investimentos.

11.24 Seré obrigatoria a consolidagéo dos investimentos, de modo a se observar os

limites previstos nesta PAI.

11.25 No consolidado dos investimentos realizados diretos e indiretos, na carteira

do BURIPREV, n50 poderé ser ultrapassado o limite de 15% em operagoes

compromissadas.

11.26 Estéo vedados os investimentos em fundos de curto prazo em particular

aqueles com resgate e aplicagao automatica.

12. ENQUADRAMENTO

Os investimentos que foram realizados antes da entrada em vigor da Resolugao

CMN 3922/10 e Portaria MP5 519 de agosto de 2011, e cujos regulamentos estejam

em desacordo com as Iegislagoes citadas, poderao ser mantidas em carteiras até o :1 L,-

vencimento ou caréncia, desde que sejam solicitados os resgates e, que sejam ”/9

langados no CADPREV—DAIR como ativos em enquadramento.
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Essa politica de investimento deveré ser obrigatoriamente conjuntamente assinada

por pessoa devidamente credenciada pelos orgéos reguladores de certificagéo

continuada nos termos da Iegislagéo em vigor, pelo Prefeito Municipa|, pelo Presidente

do BURIPREV pelos Membros do Comité de Investimentos e pelos Membros dos

Conselhos.

13.CENARIo MACROECONGMICO

Para embasar as decisoes de investimento seré elaborado cenério macroeconomico

com revisfio trimestral das seguintes premissas nacionais e internacionais.

13.1 Cenério Internacional

13.2 Capacidade de crescimento dos paises;

13.3 Politica de defesa de suas moedas;

13.4 Nivel de taxa de juros;

13.5 Nivel de inflagéo;

13.6 Abertura comercial;

13.7 Acordos bilaterais;

13.8 Politica cambial dos diversos pal'ses.

13.9 Cenério Nacional

13.10 Previséo de Taxa SELIC no final do periodo;

13.11 Previsfio de SELIC de juros média;

13.12 Inflagéo (|PCA, IGPM);

13.13 Crescimento econémico;

13.14 Superévit primério;

13.15 Participagéo Relativa da Divida Pablica sobre o PIB;

13.16 Nl'veis possiveis de juros reais.

14. PROJec/So DE INDICADORES ECONOMIcos.

INDICADORES 2020 2021 2022

IPCA 3,90% 3,75% 3,50
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INPC 3,83% 3,59% 3,56%

Taxa Selic 5,25% 7,00% 7,00%

Elaboracéo: Kansai Analista
Fonte https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus - acesso em 02.09.2019

https://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/?wicket:interface=:2:::: - acesso 02.09.2019

15. CENARIO ATUAL DA CARTEIRA.

A carteira do BURIPREV tern fundos de baixo e médio risco e atualmente esta em

100% Renda Fixa, 68,91%— Fl 100% titulos TN — Art. 79, l, ”b”, 6,53% — Titulos PUblicos

de emissao do TN — Art. 79, I, ”a” e 24,56% - Fl Renda Fixa - Geral — Art. 79, IV, ”a”. No

acumulado do ano a rentabilidade da carteira é de 4,76%, enquanto a meta acumulada

é de 5,93%, sendo assim o BURIPREV atingiu 803% da meta atuarial.

16. METODOLOGIAS E CRITERIOS

Os riscos se subdividem em trés categorias para o BURIPREV:

o Risco de liquidez: este risco considera a preocupacao em se realizar

investimentos de longo prazo, sem o devido estudo de alm podendo vir

produzir necessidade de caixa (equilibrio financeiro) no qual o BURIPREV possa

vir a nao ter condicao de sustentar.

o Risco de Mercado: Risco esse associado a oscilac§o(volatilidade) das cotas dos

valores mobiliérios investidos neste caso procura—se estudar economicamente

quais as possibilidades de queda /alta da taxa de juros e dentro deste critério

alongar ou encurtar esta carteira d investimento, assim minimizando ou

maximizando a volatilidade da carteira.

o Risco de credito: risco este associado a impossibilidade ou ao n50 interesse de

determinado emissor componente da carteira de fundo de investimento pelo

BURIPREV INVESTIDO. Dessa forma algumas precaucoes sao tomadas entre

elas, a exigéncia de avaliacao de risco por agéncia corn sede no pais Rating. 0

rating seré analisado e criticado sob pena de nao ser aceito. Além disso,

quando se fizer necessario demais informacoes serao requeridas junto as

empresas como: Balanco de contabilidade atual, relatorio de auditoria

independente, analise de balanco vertical e horizontal e também valuation.
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17. ADERENCIAS AS METAS

Os investimentos definidos de maneira macro nesta PAI, quando da efetiva execugéo,

dentre outros critérios, seréo analisados com base na avaliagéo risco/retorno, no

contexto do portfolio global do BURIPREV, sendo que o objetivo central dos

investimentos é de aposentadoria e pensées e, que na ddvida quanto a risco

desmesurado, deve—se optar pela preservagéo do capital jé formado;

18. FAIXAS DE ALOCACAO DE RECURSOS

RENDA FIXA
POSICAO ESTRATEGIA DE ALOCACAO -

LIMITEDA POSICAO ATUAL POLITICA DE INVESTIMENTO DE 2020

SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUCAO ATUAL DA DA LIMITE ’ LIMITE
ESTRATEGIA

CMN % CARTEIRA (RS) CARTEIRA INFERIOR SUPERIOR
ALVO (%)

(%) (%) (%)

Tltulos dlicos de emisséo do TN —
100,00 3.219.236,49 6,53% 5,00% 6,53% 15,00%

Art. 79 , I, a

Fl 100% tl'tulos TN — Art. 79, l, b 100,00 33.982.427,90 68,91% 60,00% 68,91% 100,00%

ETF — 100% Titulos PL’Jblicos - Art.
100,00

79, l, c

Operagfies compromissadas — Art.
5,00

79 , ll

Fl Renda Fixa ”Referenciado" - Art.
60,00

40,00%

79, III, a

ETF - Renda Fixa ”Referenciado“ —
60,00

0to Art. 7—, III, b

X
is: Fl Renda Fixa - Geral — Art. 79, IV, 8 40,00 12.111.657,07 24,56% 23,00% 24,56% 40,00%

('5 ETF - Demals lndicadores de RF -
'5 40,00
1: Art. 72, IV, b
O)
m Letras Imobiliérias Garantidas — Art.

20,00
79, V, b

CDB — Certificado de Deposito
15,00

Bancério — Art. 79, VI, 3

Poupanga — Art. 79, VI, b 15,00

Fl em Direitos Creditorios - Cota
5,00 5,00%

Sénior - Art. 79, VII, a

Fl Renda Fixa "Crédito Privado" -
5,00 5,00%

Art. 79, VII, b

Fl Debéntu res de lnfraestrutura -
5,00 5,00%

Art. 79, VII, c »2__
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RENDA VARIAVEL
~ ESTRATEGIA DE ALOCACAO -

POSICAO ,
~ POLITICA DE INVESTIMENTO DE

LIMITEDA POSICAO ATUAL
~ 2020

SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUCAO ATUAL DA DA
LIMITE ’ LIMITE

CMN % CARTEIRA (RS) CARTEIRA ESTRATEGIA
INFERIOR SUPERIOR

(%) ALVO (%)
(%) (%l

Fl de Agées — Indices c/ no
30,00

10,00%

minimo 50 agoes - Art. 89, l, a

ETF — lndice de A96es (c/ no
_

30,00

0 minimoSO) — Art. 89, l, b

>
:5? Fl de Agaes - Geral — Art. 89, n, a 20,00 5,00%

L
(‘6 ETF — Demals lndices de Agées -
> 20,00
('5 Art. 89, II, b

13 Fl Multimercado - Aberto — Art.
C 10,00 5,00%

CD 89, m
0:

Fl em Participagées — Art. 89, IV, a 5,00
5,00%

Fl lmobiliérios - Art. 89, IV, b 5,00
5,00%

A somatoria dos investimentos em renda variével n50 poderé em conjunto ultrapassar

30% dos recursos do BURIPREV.

19. JUSTIFICATIVA DA ALOCACAO DE RECURSOS

19.1 Titulos do Tesouro Nacional - Art. 79, I, a.

Os titulos péblicos sabidamente 550 OS mais seguros e garantidos pelo tesouro

nacional, oncle apresenta baixa volatilidade. Além disso, a relagéo custo/benefl’cio em

deter carteira propria de tl’tulos pliblicos ou investir em fundos de investimentos, o

primeiro oferece as melhores vantagens em termos de custos operacionais, menor (ou

nenhum) risco de crédito, gerenclamento de risco de liquidez, dentre outros e, de if

acordo com a legislagéo em, vigor, o BURIPREV pode deter 100% de seus recursos A, ‘

dispom’vel neste tipo de ativo, bastando respeitar as condigoes lmpostas pela

Ieglslagéo em vigor no que se refere a procedimentos operacionais.

19.2 100% TI’tqs PL'Iblicos - Art. 79, l, b.

05 titulos pL'Jblicos sabldamente 550 05 mais seguros e garantidos pelo tesouro

nacional. Dessa forma, os fundos de investimentos que 550 detentores de ”lastro” em
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100% titulos de emissao do STN, apresentam riscos de mercado e baixo de liquidez.

Porém o risco de crédito esta mitigado em razao destes titulos terem como garantia a

arrecadagao tributéria. Desta forma, definiu—se um percentual nestes tipos de fundos

de investimentos, restando apenas cautela quanto a que familia de indice pertence

cada fundo, em razao do risco de mercado a (volatilidade) envolvido.

19.3 Operagfies Compromissadas com TI'tulos do TN - Art. 79, ll

Este tipo de investimento visa propiciar quidez imediata dos recursos investidos,

porém, com a seguranga necessaria, uma vez que as operagoes compromissadas

autorizadas para os BURIPREV sao aquelas Iastreadas em tl’tulos de emissao do

Tesouro Nacional, sendo este tipo de investimento permitido na Resoluga'o CMN

3922/10 no artigo acima aludido. Por outro Iado, a opgao a este tipo de investimento,

seria os fundos de curto prazo. Porém este tipo de investimento é vedado aos RPPSs.

Sendo assim, ficou autorizado tal investimento, a depender qual a taxa oferecida vis a

vis as taxas praticadas pelo mercado nos demais ativos.

19.4 Fl Renda Fixa/Referenciados RF -Art. 79, III, a.

Estratégia é definida desses valores mobiliérios, em primeiro plano em razao da

detengao obrigatoria de 50% da carteira em titulos de emissao do Tesouro Nacional; o

segundo ponto analisado é que a politica de investimento do fundo deve obedecer a

um benchmark previamente definido. Terceiro lugar, os ativos de créditos privados

componentes da carteira dos fundos deve deter:

o Avaliagao de risco com agéncias de risco com sede no pai’s Rating. Avaliagao

esta com no minimo baixo risco de crédito;

0 De acordo com a CVM 555/15 estes ativos deverao ter controle sobre o limite

de concentragao do emissor.

Assim, a decisao é pelo investimento de parte dos recursos neste tipo de ativo, com as

ressalvas que este tipo de produto detém: risco de crédito, risco de mercado

(volatihdade), risco de quidez (geralmente dado por prazos de caréncia) sendo

necesséria a realizagao do ALM — Asset Liabilitiies Management, e por fim, observagao

da Iegislagao especifica para os RPPSs, que disciplina quais os tipos de emissores
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destes créditos poderao constar na carteira destes fundos quando oferecidos aos

RPPSs.

19.5 Fl de Renda Fixa —Art. 79, IV, a.

Nesta categoria de investimento, o fundo pode deter ativos pré ou pés-fixados.

Ativos de curto prazo e de longo prazo, ainda, titulos pL’iicos ou titulos privados.

Assim o investimento foi autorizado, porém, deve—se observar qual a caracteristica de

cada fundo, seu histérico, sua carteira, e seu objetivo (se ativo ou passivo), antes da

realizagao de investimento. No caso do regulamento permitir créditos privados, deve—

se atender tanto para as notas de risco (rating) como também para as categorias de

emissores.

19.6 Letras Imobiliarias Garantidas - Art. 79, V, b

Apesar de permitido o investimento neste tipo de ativo, ele n50 é atrativo para os

RPPSs, visto que é isento de imposto para pessoas fisicas e com isto, o papel é

negociado em mercado em condigées desfavoréveis para o BURIPREV. O investimento

foi permitido neste tipo de investimento, ressalvado a questao de rendimento acima

que deve ser observado antes de cada investimento e também o risco de crédito

envolvido, pois o FGC — Fundo Garantidor de Crédito adotou regras que tornam

praticamente inexistente esta seguranga aos RPPSs devido ao poder (tamanho) de

investimento que este segmento dispée.

19.7 CDB - Certificado de Depésito Bancario - Art. 79, VI, a

Este produto, em alguns casos pode ser competitive. Porém, existe o risco de

crédito. Por outro lado, este risco é minorado pelo FGC — Fundo Garantidor de Crédito,

porém em até R$ 250.000,00 por instituigao financeira e R$ 1.000.000,00 no conjunto

de todas as instituigées financeiras investidas. Assim, a analise de risco, em particular

usando o Acordo da Basiléia é extremamente relevante. O investimento foi permitido

neste tipo de investimento, ressalvado a questa'o de rendimento acima que deve ser

observado antes de cada investimento e também o risco de crédito envolvido, pois o

FGC — Fundo Garantidor de Crédito adotou regras que tornam praticamente

inexistente esta seguranga aos RPPSs devido ao poder (tamanho) de investimento que

este segmento disp6e.
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19.8 Poupanga - Art. 79, VI, b

O investimento foi permitido neste tipo de investimento, ressalvado a questao

de rendimento acima que deve ser observado antes de cada investimento e também o

risco de crédito envolvido, pois o FGC — Fundo Garantidor de Crédito adotou regras

que tornam praticamente inexistente esta seguranga aos RPPSs devido ao poder

(tamanho) de investimento que este segmento dispoe.

19.9 Fl em Direitos Creditérios - Cota Sénior — Art. 79 VI.

05 investimentos nessa rubrica serao realizados somete a partir da avaliagao da

nota de risco do FIDC e analise setorial de originarao dos recebl'veis, existe a

necessidade a analise prévio da ALM, além disto , existem sérias restrigoes na analise

destes produtos inseridas pela Resolugao CMN 4604/17. 0 investimento foi

autorizado, entretanto, entendemos ser praticamente impossivel — pelas regras atuais

que o BURIPREV encontre produtos deste tipo disponl'vel de acordo com a legislagao

em vigor para os RPPSs.

19.10 Fl Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 79, VII, b.

Este tipo de valor mobiliario é aquele mais ariscado dentre os fundos de renda fixa,

em razao, de poder deter até 100% da carteira em ativos de crédito privado. Desta

forma é avaliado o limite por emissor dos ativos componentes da carteira do fundo, a

obrigatoriedade de analise de risco (RANTING) por crédito individual, além das demais

anélises que se fizer necessério.Também neste tipo de produto, inovagoes foram

inseridas pela 4064/17, no que tange a qualidade (tipo) de emissor do ativo de crédito

que poderao fazer parte da carteira. Tal verificagao devera ser realizada por ocasiao de

cada investimento. O investimento foi autorizado, entretanto, entendemos ser

praticamente impossivel — pelas regras atuais - que o BURIPREV encontre produtos

deste tipo disponl'vel de acordo com a legislagao em vigor para os RPPSs.

19.11 Fl Debéntures de lnfraestrutura - Art. 79, VII, c

Por ser ativo de longuissimo prazo, antes de cada investimento, deve ser objeto de
g .

analise de esterilizagao de passivo (ALM), além da analise de risco do negécio a ser ”Tu-J

investido visto que estes recursos sao direcionados para infraestrutura, segmento que

é de altissimo risco de finalizagao da obra com consequente risco de desinvestimento.
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E ainda ativo de altissimo risco de crédito. O investimento foi autorizado por este

Conselho, com a ressalva que, todas as informacoes acima descritas devam ser

analisadas em detalhes antes de cada investimento.

19.12 Fl de Acées - lndices c/ no minimo 50 acoes - Art. 89, I, a.

Quando aprovados na PAl, $50 05 mais utilizados em razao de estarem

atrelados aos indices divulgados pela BMF Bovespa. O investimento em renda variével,

em particular acoes foi autorizado por ser este um segmento que pode apresentar

born rendimento no exercicio de 2020. Porém, devem—se respeitar todos os pré—

requisitos da legislacao em vigor.

19.13 Fl de Acées - Geral - Art. 89, II, a

E um tipo de fundo mais agressivo que o fundo referenciado, n50 tendo a

obrigacéo de devolver o benchmark dado pelos indices da bolsa de valores, dando ao

gestor destes fundos de investimentos mais flexibilidade na escolha das acoes. O

investimento em renda variével, em particular acoes foi autorizado por ser este um

segmento que pode apresentar bom rendimento no exercicio de 2020. Porém, devem-

se respeitar todos os pré—requisitos da legislacao em vigor.

19.14 Fl Multimercado - Aberto - Art. 89, Ill.

Essa rubrica permite diversificacao da carteira buscando atingir a meta atuarial.

Entretanto e um segmento de altissimo risco uma vez que a instrucao CVM 555/15

permite que tais produtos invistam em outros fundos das mais variadas categorias de

investimentos disponiveis nos mercados de capitais brasileiros.

Caso o regulamento do fundo sob anélise permita crédito de emissao privada na

carteira, deve—se observa o contido na Resolucao CMN 4064/17 no que se refere ao

tipo de emissor.

O investimento foi autorizado por este Conselho, porém, com as ressalvas:

0 Que tipo de fundo multimercado;

0 Ha ou nao crédito privado;

0 N50 havendo investimento no exterior;

- Ha ou nao alavancagem.
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Respondidas as questoes acima, e observando—se a legislagao em vigor e conferindo se

0 produto esté adequado as normas dos RPPSs, passa—se a analisar cada investimento

de forma individual.

19.15 Fl em Participagfies — Fechado — Art. 89, IV, a.

Este e um segmento de acesso por parte das empresas ao mercado acionério

brasileiro, portanto trata—se de private equity (investimentos em agoes de companhias

emergentes) que necessitam de aporte financeiro. Nesse sentido a analise

mercadologica é de fundamental importancia, seguido da analise rigorosa de crédito

dos socios da empresa investida. A restrigao para este tipo de produto para os RPPSs é

bastante grande. O investimento foi autorizado cabendo a Diretoria Executiva observar

todos os pontos antes da realizagao do investimento.

19.16 Fl lmobiliérios - Art. 89, IV, b.

Buscar, através da aplicagao dos recursos, de acordo com 0 Art. 39 da

Resolugao CMN n9 3.922, de 25 de novembro de 2010, uma rentabilidade igual ou

superior a meta atuarial (IPCA + 5% a.a.), aproveitando as oportunidades surgidas nos

diversos sub—itens do segmento imobiliério. Antes do investimento neste tipo de

produto, observar os diversos pré—requisitos contidos na Resolugao CMN 4604/17. A

restrigao para este tipo de produto para os RPPSs é bastante grande. O investimento

foi autorizado cabendo a Diretoria Executiva observar todos os pontos antes da

realizagao do investimento.

Dessa forma, estando todos os Diretores Executivos, Conselhos de

Administragao e Fiscal, membros do Comité de lnvestimentos e 0 Sr. Prefeito

Municipal devidamente de acordo com os termos supracitados, subscrevem:

3. Tais Mara Costa Pires.-." Ml/l.......... . ......... ’ .‘...................................
/.
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4. Rose Maria Bréz da Silva ....................................................................
........

5. Cléudia Novacov.....................................................................
....................

6. Maria Benedita Spaluto ............................................................................
...

J’yl‘fi' {RU .

7. Ténia Aparecida Muniz ......whgv’fikfl‘qm/ .....................

_ _ /i . . ,

8. Marco Antonio Lima ..... ._ J . .. Fa ...................................

. . . at: t .../r
9. Aleonal Franco de Lima Perelra:.... Tyvvv.........................

/ .. .

13. Bruno da Si|va Gomes.............................................................................

14. Cléudio Silas Figueira Antunes..............................................................

15.Ni|ton Batista Vieira Filho ........... ...-. ............................................

Mérigierreira
Presidente do BURIPREV

/ I/V '“ 2 /;., 51;",

1.]: ahya .Chain



CONVOCACAO PARA REUNIAo

Eu, Mério Ferreira, Diretor Presidents do BURIPREV, (Instituto de

Previdéncia dos Servidores Pfiblicos do Municipio de Buri), no uso de suas atribuigoes

legais, vem respeitosamente através dessa, convocar o (a) senhor (a), abaixo

mencionados, a comparecer, na sede deste Instituto, sito £1 Rua Sio Roque, 47, centro, n0

dia 13/12/2019 (SEXTA—FEIRA) its 15:90\ hm ondg\ trataremos de assuntos

referentes a aprovagfio da PAI — Politica Afiual dé Invest"; ' ‘ s.

BURIPREV
Instituto de Previdéncia
dos Servidores Pfiblicos
do Municipio de Buri

CN3102-923-449/0001-33 4. Rose Maria Bréz da Silva............. 0.1;. ' ...............................

Rua Sao Roque. 43 — Bun - SP
e-mail: ipasb@ipasb.sp.gov.br

Fone/Fax: (15) 3546-3250 5 Claudia NOVaCOV

6. Maria Benedita Spaluto ..................................................................
.............

A - . . W ”I, “A. - 1,,9- V1; . . wk); /‘

7. Tama Aparemda MumZK<5fl~WT(:11'”1“"a“Y ...........................
L/

A ~

M ‘
.................

Sem mais no momento, grato pela atengfio:

Buri (SP), 12 de dezembro de 2019.

MériE‘Ferreira
Presidente


