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Atendendo a boa prática de governança corporativa e a legislação em vigor, especialmente a 

Resolução BC CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, o Comitê de Investimentos do 

SERGIPEPREVIDÊNCIA, como órgão auxiliar na formulação e execução da sua Política de 

Investimentos, para o exercício de 2022, a submete a aprovação do seu órgão superior competente 

o Conselho Estadual de Previdência Social – CEPS. 

Na aplicação dos recursos de que trata esta Política de Investimentos, os responsáveis pela gestão 

do regime próprio de previdência social devem: 

I - Observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à 

natureza de suas obrigações e transparência; 

II - Exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência; 

III - Zelar por elevados padrões éticos;  

IV - Adotar práticas que visem garantir o cumprimento de suas obrigações, considerando, inclusive, 

a política de investimentos estabelecida, observados os segmentos, limites e demais requisitos 

previstos nesta Resolução e os parâmetros estabelecidos nas normas gerais de organização e 

funcionamento desses regimes. 

V - Para assegurar o cumprimento dos princípios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução, os 

responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social e os demais participantes do 

processo decisório dos investimentos deverão comprovar experiência profissional e conhecimento 

técnico conforme requisitos estabelecidos nas normas gerais desses regimes. 

Entendemos o processo decisório de investimento, desde a elaboração da política anual de 

investimentos, e das respectivas responsabilidades das instâncias de decisão, citadas na Legislação. 

Os fundamentos desta Política de Investimentos estão baseados na legislação em vigor,em boas 

práticas na gestão de recursos financeiros previdenciários, com embasamento técnico e pré análise 

das alternativas de investimentos, oferecidas e disponíveis no mercado financeiro nacional, sob a 

ótica dos seus riscos, de seus retornos passados, de retornos futuros possíveis, e de liquidez, além 

da avaliação da experiência e capacidade técnica de seus prestadores de serviço, visando sempre a 

solvência necessária ao pagamento dos benefícios previdenciários já existentes, e os futuros, 

objetivando um permanente equilíbrio atuarial e financeiro do SERGIPEPREVIDÊNCIA . 

1. Introdução, Objetivos e Ressalvas 
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2. Cenário Econômico para o Exercício de 2022 

Nacional 

No Brasil, os indicadores de atividade divulgados no mês de janeiro (referentes a novembro) 

apresentaram a seguinte composição: A produção industrial recuou 0,2% (M/M), o que 

representou a 6ª queda consecutiva. Com o dado, o setor se situou 4,3% abaixo no nível pré-

pandemia. Por outro lado, o varejo restrito cresceu 0,6% (M/M) em novembro. Destaque para o 

estímulo da Black Friday, apesar de o evento ter tido uma contribuição menor que em 2020 por 

causa da inflação e da menor renda disponível das famílias. 

Já o setor de serviços registrou forte avanço (2,4%, M/M) em novembro. Nesse contexto o IBC-Br 

de novembro avançou 0,7% (M/M), interrompendo 4 meses de quedas. Acerca do mercado de 

trabalho, a taxa de desemprego de novembro caiu para 11,6%, impulsionada pelas contratações de 

fim de ano. No tocante ao ambiente político, diante do recesso parlamentar, em janeiro não houve 

eventos relevantes. 

No que se refere aos dados da área fiscal, destaque para o resultado consolidado do setor público. 

O dado de dezembro do setor público consolidado veio um pouco abaixo da expectativa (R$123 

mi), entretanto, em 2021 o saldo foi superavitário em R$64,7 bi (0,7% PIB), representando o 1º 

resultado positivo desde 2013. 

O IPCA avançou 0,54% (M/M) em janeiro, desacelerando em relação ao mês de dezembro. O 

resultado se mostrou em linha com a mediana das projeções de mercado medida pela Agência 

Estado, de 0,55%. Com isso, o índice acumulou alta de 10,38% em 12 meses, ganhando força em 

relação à leitura de dezembro. Conforme esperado, partiu do grupo “Transportes” a principal 

contribuição para a desaceleração do índice. 

Da mesma maneira, a descompressão sobre “combustíveis” e “energia elétrica” trouxe deflação 

para os preços administrados, sendo os preços livres os grandes vetores de alta, apesar de terem 

perdido ritmo na comparação com dezembro. Apesar de a variação do headline ter se mostrado em 

linha com a nossa estimativa e representar desaceleração em relação ao mês anterior, a parte 

estrutural apresentou panorama mais deteriorado que a nossa projeção, mantendo a perspectiva 

de que a inflação seguirá elevada nos próximos meses. Dessa forma, alteramos nossas projeções de 

IPCA para os anos de 2022 e 2023, de 5,4% para 5,7% e de 3,3% para 3,4%, respectivamente. Para 

fevereiro passamos a projetar variação de 0,90% ante 0,84% anteriormente. 

Durante o mês de janeiro, a agenda no âmbito da Política Monetária esteve relativamente 

esvaziada. Entretanto, em 11/01, em cumprimento ao estabelecido no Decreto nº 3.088, de 21 de 

junho de 1999, que instituiu o regime de metas para a inflação no Brasil, o presidente do Banco 

Central divulgou a carta aberta justificando o não cumprimento da meta de inflação. No início de 

fevereiro, em sua primeira reunião do ano, o Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco 

Central decidiu, por unanimidade, elevar a taxa SELIC para 10,75% a.a. 
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Internacional 

EUA 

Nos EUA, a disseminação da variante Ômicron seguiu em ritmo acentuado até meados de janeiro, 

convergindo para uma desaceleração do contágio no final do mês. Acerca da atividade, a divulgação 

da 1ª prévia do PIB do 4T21 indicou uma aceleração importante do indicador, que passou de 2,3% 

(T/T, base anualizada) para 6,9%. Com o resultado, o PIB fechou o ano com expansão de 5,7% em 

2021 ante -3,4% em 2020. 

No mercado de trabalho, novamente a criação de vagas líquidas de emprego não agrícola frustrou 

as expectativas do mercado, totalizando 199 mil em dezembro/21 ante 422 mil esperados. A 

inflação ao consumidor encerrou 2021 com avanço de 7,0% (A/A), representando a maior 

aceleração observada na economia norte-americana em quase 40 anos. 

No tocante à política monetária, o comunicado da última decisão do FOMC reforçou preocupações 

com a inflação, ao destacar nível bem acima de 2,0% em 12 meses, motivando uma retirada mais 

célere dos estímulos monetários. 

Diante desse quadro, o Comitê passa a afirmar que em breve será apropriado elevar a taxa básica 

de juros, sendo amplamente esperado o início do ciclo de altas já na próxima decisão de política 

monetária em março/22. 

Europa 

No continente europeu o número de infecções provocadas pela variante Ômicron mais do que 

dobrou nas duas primeiras semanas do ano. No entanto, o novo surto parece ter atingido um pico 

no mês, já iniciando recentemente trajetória de desaceleração. 

Acerca da atividade, a prévia do PIB do 4T21 para a Zona do Euro avançou 0,3% (T/T), praticamente 

retornando ao nível anterior à pandemia. Quanto ao setor de serviços, a sondagem prévia 

referente ao início de 2022 sinaliza uma contração, chegando a 51,2 pontos. Já no setor industrial, 

em contrapartida, com o alívio nas cadeias de suprimentos, houve crescimento em velocidade que 

não se via desde agosto/21, registrando 59,0 pontos ante 58,0 pontos no mês de dezembro. 

No tocante à política monetária, a ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE) trouxe 

uma avaliação de cenário próxima à observada nas últimas comunicações, com destaque para a 

manutenção da avaliação de que a elevada inflação observada na Zona do Euro decorre, 

preponderantemente, de fatores temporários. Nesse sentido, apesar de ter revisado sua projeção 

ligeiramente para cima, o BCE espera que a inflação permaneça abaixo do objetivo de 2,0% ao 

longo de todo o horizonte de projeção. 

Ásia 

As autoridades sanitárias reforçaram medidas para o controle do avanço da Covid-19 nas principais 

economias asiáticas. Na China, várias regiões seguem protocolo de testagens diárias, mantendo 
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política de “tolerância zero”. No Japão, mais províncias decretaram estado de “quase emergência” 

após aumento expressivo no número de casos diários - atingindo 60 mil/dia. 

Acerca da atividade, na China, o PIB do 4T21 desacelerou de 4,9% para 4,0% (A/A), encerrando o 

ano com avanço de 8,1% (A/A). Entre os vetores de arrefecimento, destaque para a (i) piora do 

setor imobiliário; (ii) eventos climáticos com efeitos negativas na atividade e; (iii) o 

enfraquecimento do consumo das famílias, com números modestos do varejo. No Japão, o Banco 

Central (BoJ) manteve a taxa de depósito em –0,1% ao ano e indicou revisão ligeiramente altista 

para as projeções de inflação em 2022 (de 0,9% para 1,1%) e 2023 (de 1,0% para 1,1%). 

 

3 - Distribuição dos Recursos Financeiros Previdenciários 

 

Nesta data, em virtude de cumprimento de calendário fixado pela Secretaria de Previdência ainda 

não temos a rentabilidade de todo o ano de 2022. Entretanto, em 25/02/2022 temos as seguintes 

distribuições e valores dos investimentos do SERGIPEPREVIDÊNCIA: 

 

 

Notamos que até 25/02/2022 a diversificação da carteira estava, defensivamente, em maior 

percentual, em fundos indexados ao IPCA, numa única janela de tempo capturada pelo índice, que 

são fundos com a carteira composta por ativos com rentabilidade pós-fixada, indexadas ao IPCA, 

com diversas durações (vencimentos) e prefixados respectivamente. 

Aproximadamente 60% do total de recursos estavam investidos em fundos com carteira formada, 

exclusivamente, por títulos públicos federais, que são os que proporcionam menor risco de crédito. 

No geral, o SERGIPEPREVIDÊNCIA, até 25/02/2022, obteve rentabilidade acumulada de 1,26% que 

representou 0,63 pontos percentuais abaixo de sua meta atuarial no mesmo período. 
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Mas, neste momento de definição da próxima política de investimentos fazemos nossas sugestões 

de adequação da atual carteira de investimentos. 

Para tanto, seguimos com as seguintes premissas básicas que devem nortear os investimentos 

durante todo o ano de 2022: 

• O modelo de gestão a ser adotado será o de gestão própria; 

• A estratégia de alocação dos recursos entre os diversos segmentos de aplicação encontra-se 

definida abaixo; 

• Os parâmetros de rentabilidade perseguidos, que deverão buscar compatibilidade com o 

perfil de suas obrigações, tendo em vista a necessidade de busca e manutenção do 

equilíbrio financeiro e atuarial e os limites de diversificação e concentração previstos na 

legislação em vigor; 

• Os limites utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão ou 

coobrigação de uma mesma pessoa jurídica serão rigorosamente iguais aos definidos em 

legislação vigente a cada momento dos investimentos; 

• A metodologia, os critérios e as fontes de referência adotados para precificação e para 

avaliação dos riscos dos ativos que compõem, ou vierem a compor a carteira de 

investimentos do SERGIPEPREVIDÊNCIA serão aqueles aceitos e praticados amplamente 

pelas instituições gestoras de recursos e aprovados por entidades de classe do segmento, 

empresas de auditoria e a CVM, além da utilização de valores dos ativos (“MaM”) em fontes 

de ampla divulgação e credibilidade no mercado financeiro; 

• Os responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social deverão 

certificar-se de que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem as carteiras dos 
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fundos de investimento de que trata esta Política de Investimentos e os respectivos 

emissores são considerados de baixo risco de crédito; 

• Os ativos financeiros de emissores privados das carteiras dos fundos de investimento de 

enquadrados nos segmentos de renda fixa, renda variável, a serem investidos pelo 

SERGIPE PREVIDÊNCIA devem obedecer às seguintes condições: 

I - Emissão por instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, em 

operações finais e/ou compromissadas; 

II - Emissão por companhias abertas, exceto securitizadoras, desde que operacionais e 

registradas na Comissão de Valores Mobiliários; 

III – Devem ser observados que os investimentos em cotas de outros fundos de 

investimento acatem as duas condições anteriores (I e II). 

• Para fins de cômputo dos limites definidos nesta Política de Investimentos são consideradas 

como aplicações de recursos financeiros previdenciários do SERGIPEPREVIDÊNCIA: 

 

I - As disponibilidades oriundas das receitas correntes e de capital;  

II - Os demais ingressos financeiros auferidos pelo regime próprio de previdência social;  

III - As aplicações financeiras;  

IV - Os títulos e os valores mobiliários; 

 

• Não entram no cálculo do patrimônio líquido do SERGIPEPREVIDÊNCIA, para efeito de 

enquadramento nos limites da legislação em vigor, referente aos investimentos: 

 

I - Ativos vinculados por lei ao regime próprio de previdência social;   

II- Demais bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária do regime próprio de 

previdência social. 

III- As disponibilidades financeiras; 

 

• Ressalvadas as regras expressamente previstas nesta Política de Investimentos, aplicam-se 

aos fundos de investimento de que trata este artigo os limites de concentração por emissor 

e por modalidade de ativo financeiro e demais critérios definidos pela Comissão de Valores 

Mobiliários, em regulamentação específica. 

 

Segmento de Renda Fixa: 

Seguindo as diretrizes da Resolução BC CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, sugerimos o 

limite mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) dos investimentos do RPPS, no segmento de 

renda fixa. Dentro deste limite mínimo observaremos principalmente: 
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• Aplicações de recursos na aquisição direta de títulos públicos federais, diante de boas 

perspectivas de retorno; 

• Aplicações, preferencialmente, em fundos de investimentos com carteiras formadas, 

exclusivamente por títulos públicos federais; 

• Avaliar a oportunidade de aplicações financeiras que impliquem em exposição a risco de 

crédito privado de emissão de empresas de capital aberto e instituições financeiras 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central; 

• Possibilidade de atribuição de limite para fundos de crédito privado e FIDC’s abertos e 

fechados, mas somente em suas cotas denominadas de “seniors”;  

• Reduzir ao mínimo necessário as aplicações indexadas ao CDI e que estas sejam utilizadas 

para o pagamento de despesas correntes e administrativas; 

• Que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem as carteiras dos fundos 

investidos, ou os respectivos emissores, enquadrados nos incisos III e IV do Artigo 7º, sejam 

considerados de baixo risco de crédito com base, dentre outros critérios, em classificação 

efetuada por agência classificadora de risco registrada ou reconhecida pela Comissão de 

Valores Mobiliários; 

• Que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem as carteiras ou os respectivos 

emissores, de FIDC's, sejam considerados de baixo risco de crédito com base, dentre outros 

critérios, em classificação efetuada por agências classificadoras de risco registrada ou 

reconhecida pela Comissão de Valores Mobiliários; 

• Que o total das aplicações de regimes próprios de previdência social represente, no 
máximo, 50% (cinquenta por cento) do total de cotas seniores de um mesmo fundo de 
investimento em direitos creditórios; e 

• Que o regulamento do fundo de investimento em direitos creditórios determine que o 
devedor ou coobrigado do direito creditório tenha suas demonstrações financeiras 
auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no mínimo, 
anualmente. 

• Os fundos de investimento enquadrados neste segmento, não poderão manter em seu 

patrimônio aplicações em ativos financeiros no exterior, assim definidos pela Comissão de 

Valores Mobiliários, em regulamentação específica; 

No Segmento Renda Variável e Investimentos Estruturados: 

Seguindo as diretrizes da Resolução BC CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, sugerimos o 

limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) dos investimentos do RPPS, no segmento de renda 

variável e investimentos estruturados.  

No momento da definição desta Política de Investimentos para 2022 o mercado acionário vem 

apresentando índices de rentabilidade de alta. Ressaltamos, porém, que o IBOVESPA não é um 

índice que reflete a intensidade do crescimento econômico do País. Ele é muito influenciado por 
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expectativas dos agentes de mercado com relação a um maior crescimento da economia brasileira 

nos próximos anos. 

Sugerimos realizar investimentos contínuos em fundos de ações enquadrados neste segmento, 

salvo em épocas pontuais e específicas. De forma complementar sugerimos que seja definido um 

percentual, inicial ou adicional, a ser alocado neste segmento. Com esta definição podemos chegar 

a um valor financeiro anual a ser investido. 

Dentro deste limite máximo sugerimos também: 

• Dar preferência a fundos enquadrados no Artigo 8º, Inciso II; 

• Disponibilizar limite máximo de 5% para fundos multimercado – Artigo 8º, Inciso III;  

• Disponibilizar, muito seletivamente, acatando os critérios da nova redação da Resolução BC 

CMN nº 4.963, para estes fundos, limite máximo de aplicação para fundos os fundos 

enquadrados no Artigo 8º, IV que são os FIP's – Fundos de Investimentos em Participações e 

os FII's – Fundos de Investimentos Imobiliários; 

• Nas aplicações em cotas de fundo de investimento em participações (FIP’s), constituídos sob 

a forma de condomínio fechado, está vedada a subscrição em distribuições de cotas 

subsequentes, salvo se para manter a mesma proporção já investida nesses fundos; 

• Nas aplicações em cotas de fundo de investimento em participações (FIP’s), que ele seja 

qualificado como entidade de investimento, nos termos da regulamentação específica da 

Comissão de Valores Mobiliários; 

• Nas aplicações em cotas de fundo de investimento em participações - FIP’s, o regulamento 

do fundo a ser investido deve determinar que: 

a) o valor justo dos ativos investidos pelo fundo, inclusive os que forem objeto de integralização de 

cotas, deve estar respaldado em laudo de avaliação elaborado por Auditores Independentes ou 

Analistas de Valores Mobiliários autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários; 

b) o valor justo dos ativos emitidos, direta ou indiretamente, por cada uma das companhias ou 

sociedades investidas pelo fundo corresponda a, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do total 

do capital subscrito do fundo; 

c) que a cobrança de taxa de performance pelo fundo seja feita somente após o recebimento, pelos 

investidores, da totalidade de seu capital integralizado no fundo, devidamente atualizado pelo 

índice de referência e taxa de retorno nele previstos;  

d) que o gestor do fundo de investimento, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, 

mantenham a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% (cinco por 

cento) do capital subscrito do fundo, sendo vedada cláusula que estabeleça preferência, privilégio 

ou tratamento diferenciado de qualquer natureza em relação aos demais cotistas;  
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e) que seja comprovado que o gestor do fundo já realizou, nos últimos 10 (dez) anos, 

desinvestimento integral de, pelo menos, 3 (três) sociedades investidas no Brasil por meio de 

fundo de investimento em participações ou fundo mútuo de investimento em empresas 

emergentes geridos pelo gestor e que referido desinvestimento tenha resultado em recebimento, 

pelo fundo, da totalidade do capital integralizado pelo fundo nas referidas sociedades investidas, 

devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno previstos no regulamento. 

f) Que as companhias ou sociedades investidas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiras 

auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no mínimo, anualmente; 

Os limites e condições de que trata os investimentos em FIP's, exigidos acima, não se aplicam a 

fundos de investimento em cotas de fundo de investimento (FIC) desde que as aplicações do fundo 

de investimento em participações observem tais limites. 

As aplicações em cotas de fundos de investimento imobiliário - FII devem atender ao critério de que 

este fundo tenha presença em 60% (sessenta por cento) nos pregões de negociação em mercados 

regulamentados de valores mobiliários no período de 12 (doze) meses anteriormente à aplicação. 

Os limites previstos para fundos de investimentos imobiliários – FII's não se aplicam às cotas de 

fundos de investimento imobiliário que forem admitidas à negociação no mercado secundário, 

conforme regulamentação da CVM, e que sejam integralizadas por imóveis legalmente vinculados 

ao Regime Próprio de Previdência Social. 

Os ativos financeiros de emissores privados das carteiras dos fundos de investimentos do Artigo 8º 

da Resolução BC CMN nº 4.963, enquadrados nos incisos I, a; II, a; III e IV, que forem alvo de 

credenciamento juntos ao SERGIPEPREVIDÊNCIA, devem obedecer às seguintes condições: 

I - Emissão por instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, em 

operações finais e/ou compromissadas; ou 

II - Emissão por companhias abertas, exceto securitizadoras, desde que operacionais e registradas 

na Comissão de Valores Mobiliários; ou 

III - Cotas de classe sênior de fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC), constituídos sob 

a forma de condomínio fechado, classificado como de baixo risco de crédito e assim considerados 

por, pelo menos, uma agência classificadora de risco, registradas ou reconhecidas pela Comissão de 

Valores Mobiliários; ou 

IV - Cotas de fundos de investimento que observem as condições dos incisos I e II acima. 

As condições acima não se aplicam às ações admitidas à negociação em mercado organizado, bônus 

ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em mercado 

organizado e cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em 

mercado organizado. 
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4. Meta de Rentabilidade dos Investimentos 

 

A taxa de retorno esperada para os investimentos do RPPS, conforme definido nesta política de 

investimentos também deverá servir de parâmetro para a meta atuarial utilizada na avaliação 

atuarial. Fica estipulada então a meta de retorno dos investimentos igual a meta atuarial, 

correspondente a variação do IPCA + 2% de juros, para o ano de 2022, em consonância com o 

indexador que deve ser utilizado no próximo cálculo atuarial. 

Ressalte-se aqui que a gestão do SERGIPEPREVIDÊNCIA deve manter o contato mais próximo 

possível do profissional que executará este serviço diante do cenário prospectivo de juros. 

 

5. Objetivo da Gestão 

 

O modelo de gestão adotado é o de gestão própria.  

A meta de rentabilidade que será perseguida, para o conjunto de todos os investimentos, será de, 

no mínimo, igual a meta atuarial do SERGIPEPREVIDÊNCIA de IPCA + 2%. 

A tolerância a riscos, notadamente aos de crédito privado estará reduzida na medida em que, para 

todos os fundos de investimentos que podem ter estes ativos na composição de suas carteiras, 

estes deverão ser de emissão de empresas ativa e de capital aberto. 

No tocante ao risco de liquidez este será sempre avaliado tendo por base o não comprometimento 

dos pagamentos futuros dos benefícios previdenciários.  

O risco de mercado, inerentes aos segmentos de renda fixa e de renda variável e de menor poder 

de gestão e mitigação, por parte dos gestores e do Comitê de Investimentos, serão controlados e 

acompanhados sistematicamente e deverão ser esclarecidos e compreendidos em casos de 

significativas volatilidades, positivas e negativas. 

A metas para os custos administrativos decorrentes dessas decisões serão verificadas e 

acompanhadas devendo guardar correlação com a média praticada pelo mercado para cada 

modalidade de investimento. 

Será permitida a manutenção ou contratação de consultorias de investimentos para auxiliar na 

definição dos investimentos e obrigações legais, desde que a consultoria seja credenciada e 

devidamente autorizada a funcionar pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, além de 

apresentar todas as certidões atualizadas e de que, mediante pesquisa, fique assegurado que esta 

manutenção, ou contratação, observa os melhores princípios da boa administração pública e  

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. 
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6. Estratégia de Formação de Preços – Investimentos e Desinvestimentos 

 

Os critérios e metodologias adotadas nas análises que orientem as decisões de investimentos em 

ativos passarão pelas seguintes etapas:  

 

1) Recebimento de representantes das instituições ofertantes e prestadoras de serviços dos 

fundos de investimentos;  

2) Credenciamento dos veículos de investimentos, bem como de seus prestadores de serviços, 

com base na legislação em vigor, notadamente o prescrito na Resolução BC CMN nº 4.963 e 

Portaria MPS 519, e suas respectivas revisões e alterações, no caso de manifestação de 

interesse de investimento, por parte do comitê de investimentos;  

3) Reunião do Comitê de Investimentos para votação de seus membros quanto a oportunidade 

de aplicação de parcela dos recursos financeiros; 

4) Registro em ata. 

 

No caso de investimentos que exijam a presença de classificação de risco de crédito desenvolvida 

por agencia classificadora de risco (rating), registradas ou reconhecidas pela CVM, serão 

considerados, como de baixo risco de crédito aquelas alternativas e prestadores de serviços que 

tenham, como nível mínimo de avaliação, as mesmas notas atribuídos aos títulos públicos 

representativos da dívida pública soberana brasileira e, inicialmente atribuídos por determinadas 

agências.  

A aceitação de classificação de risco de crédito, por outras agências, deverá ser definida em 

proposição do Comitê de Investimentos com aprovação formal, e assim aceita sua inclusão, nesta 

política de investimentos, e realizada em reunião ordinária ou extraordinária, do Comitê de 

Investimentos e, se necessário, do seu órgão superior competente, o seu Conselho. 

Os critérios e metodologias adotadas nas análises que orientem as decisões de desinvestimento de 

ativos passarão pelas seguintes etapas:  

 

1) Identificação de aplicações com rentabilidade insatisfatória em relação ao seu benchmark 

e/ou a nossa meta atuarial no primeiro semestre de 2021;  

2) Será solicitada uma reunião com um representante da instituição gestora para obtenção 

de esclarecimentos;  

3) Em reunião do Comitê de Investimentos estes aspectos serão analisados para serem 

decididos, por votação, a manutenção ou resgate parcial / total do investimento. 

 

Nos casos dos investimentos cujos riscos de crédito e liquidez sejam significativos e que não foram 

contemplados com limites nesta política de investimentos somente poderão ser alterados diante de 
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boas alternativas de investimentos, notadamente com baixo risco de crédito, definido pela gestão 

deste RPPS assim consideradas aquelas após análise do Comitê de Investimentos e devidamente 

aprovadas em todas as instâncias de decisão, sempre tendo como subsídio da decisão o relatório da 

eventual consultoria de investimentos contratada. 

 

7. Comitê de Investimentos 

 

Antes de quaisquer aplicações, o Comitê de Investimentos deste RPPS deverá ter aprovado o 

credenciamento do veículo financeiro e de seus prestadores de serviços, verificando aspectos 

como: enquadramento do produto quanto às exigências legais, seu histórico de rentabilidade, 

busca de informações em diferentes canais, avaliação de todos os riscos, e perspectiva de 

rentabilidade satisfatória no horizonte de tempo e demais parâmetros definidos em legislação. 

Na gestão própria, antes da realização de qualquer operação, assegurar que as instituições escolhid

as para receber as aplicações tenham sido objeto de credenciamento.  

Para o credenciamento referido deverão ser observados, e formalmente atestados por representan

te legal do RPPS, no mínimo: 

a) Utilizar os novos modelos de "Termo de Análise de Credenciamento e Atestado de 

Credenciamento – Demais Adm ou Gestor de FI”; 

b) Receber o “Questionário Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1”, analisar e 

preencher o modelo do “Atestado de Credenciamento” em caso de instituição ser 

credenciada; 

c) Informar/atualizar o credenciamento nos campos próprios do DAIR. 

Quando se tratar de fundos de investimentos, o credenciamento deverá abranger também a figura 

do gestor e do administrador do fundo, contemplando, no mínimo: 

a) Utilizar o novo formulário “Anexo ao Credenciamento – Análise de Fundo de Investimento”; 

b) Receber o “Questionário Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 2”, e informar 

no “Termo de Análise e Atestado de Credenciamento do Administrador” e no “Atestado de 

Credenciamento do Gestor” se o fundo é ou não elegível para receber aplicações; 

c) Informar/atualizar o credenciamento nos campos próprios do DAIR.  

O Comitê de Investimentos sempre verificará a comparação dos investimentos com sua meta 

atuarial para identificar os investimentos com rentabilidade insatisfatória, ou inadequadas ao 

cenário econômico, visando possíveis indicações de solicitação de resgate. 
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Compete ao Comitê de Investimentos, em função auxiliar a diretoria executiva, a formulação, 

proposição e execução da Política de Investimentos 2022 deste RPPS.  

No tocante a operacionalidade de credenciamento e seleção de prestadores de serviços, o Comitê 

de Investimentos deverá observar todos os aspectos determinados pela Portaria MPS 519 alterada 

pelas Portarias 170 e 440/13. Adicionalmente, observar a nova redação da Resolução BC CMN nº 

4.963. 

Ainda dentro de suas atribuições destacam-se:  

I - Garantir o cumprimento da legislação e desta política de investimentos; 

II - Avaliar a conveniência e adequação dos investimentos; 

III - Monitorar o grau de risco dos investimentos; 

IV - Observar a rentabilidade dos recursos; 

V - Garantir a gestão ética, legal e transparente dos recursos financeiros previdenciários; 

Deverão estar certificados os responsáveis pelos investimentos do RPPS e a maioria dos integrantes 

do Comitê de Investimentos através de exame de certificação organizado por entidade autônoma 

de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, cujo conteúdo 

abrangerá, no mínimo, o contido no anexo a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011.  

 

8. Considerações Finais 

 

As informações contidas na Política de Investimentos e em suas revisões deverão ser 

disponibilizadas aos interessados, no prazo de trinta dias, contados de sua aprovação, observados 

os critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social.  

Diante da exigência contida na Portaria MPS 519 no seu art. 3º, inciso VIII, a Política de 

Investimentos deverá ser disponibilizada no site deste RPPS, Diário Oficial do Estado ou em local de 

fácil acesso e visualização, ou em outros canais oficiais de comunicação com os assistidos e a 

sociedade estadual. 

Diante da exigência contida, na mesma Portaria MPS 519 no seu art. 4º, incisos I, II, III e IV, 

parágrafo primeiro e segundo e ainda, Artigo 5º da Resolução BC CMN nº 4.963, a presente Política 

de Investimentos poderá ser revisada durante sua vigência (ano de 2022), caso seja necessária a 

alteração de limites ora estabelecidos ou adequação a legislação, a contar da data de sua 
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aprovação, sempre provocada pelo Comitê de Investimentos a posteriormente levada a apreciação 

ao Conselho Estadual de Previdência Social deste RPPS. 

Complementa esta Política de Investimentos, ata da reunião do órgão superior competente que a 

aprovará estando assinada por todos os seus membros presentes. 

Conforme Portaria MPS nº 440, de 09 de outubro de 2013, este documento também deverá ser 

assinado: 

1) Pelo representante do ente federativo; 

2) Pelo representante da unidade gestora do RPPS; 

3) Pelos responsáveis envolvidos pela elaboração, aprovação e execução desta Política de 

Investimento e assim dos conseqüentes investimentos. 

 

 

MARCO ANTÔNIO QUEIROZ 
Secretário da Fazenda do Estado de Sergipe 

 

JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARÃES 
FILHO 

Diretor Administrativo e Financeiro do 
Sergipe Previdência 

 

 

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 
Diretor Presidente do Sergipe Previdência  

 

JARBAS OLIVEIRA GONÇALVES 
Gerente de Arrecadação e Investimento do 

Sergipe Previdência

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado pelo Conselho Estadual de Previdência Social – CEPS na reunião ordinária do dia 23/03/2022. 

 


