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1) INTRODUÇÃO
Atendendo a necessidade do Fundo Municipal de Previdência de Tapiramutá quanto a
Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, apresentamos o Relatório Semestral dos Investimentos, sobre
o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras.
Este Relatório vem atender o inciso III do art. 3º da Portaria MPS 519, de 24 de agosto de
2011:
Art. 3º Inciso III - Realizar avaliação do desempenho das aplicações efetuadas por entidade autorizada
e credenciada, no mínimo semestralmente, adotando, de imediato medidas cabíveis no caso da
constatação de performance insatisfatória.
ANEXO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE TAPIRAMUTA
BAHIPORTIFOLIO DE INVESTIMENTOS-POLITICA DE INVESTIMENTOS 2020
CNPJ

ADMINSITRADOR

10.986.880/0001-70
11.484.558/0001-05
10.740.670/0001-06
03.399.411/0001-90
08.246.318/0001-69
03.256.793/0001-00
13.077.415/0001-05
07.111.384/0001-69
08.246.263/0001-97
RECURSOS
INVESTIMENTOS

BRADESCO
BRADESCO
CAIXA ECONOMICA
BRADESCO
BRADESCO
BBRADESCO
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
BRADESCO

INDICE
IMA B
IRFM-1
IRFM 1
CDI
IAM GERAL
CDI
CDI/SELIC
IRF-M
CDI

RES.3 922
Art.7º I “ b”
Art. 7º I “b “
Art. 7º I “ b”
Art. 7º IV “ a”
Art. 7º IV “ a “
Art. 7 º IV “ a”
Art. IV I “ a “
ARt. 7º I, “b”
Art.7º IV ‘a’

VALOR
3.867.211,71
6.958.054,30
2.328.443,80
2.497.870,48
866.478,58
1.769.042,04
657.952,40
1.017.976,15
4.742.311,25

Limite
Res. 3.922
100%
100%
100%
40%
40%
40%
40%
100%
40%

Riscos
3
1
2
1
2
1
2
5
2

24.705.340,71

2)-PORTIFÓLIO

Os recursos do Fundo de Previdência estão, conforme Portfólio previsto acima para
2020, com algumas alocações ainda não efetuadas, previstas agora para o 2º semestre.
Os recursos aplicados em Fundos de Investimentos de Perfil conservador, distribuídos
em 9(nove ) , sendo 1 (hum) na Caixa Econômica Federal e 2 (dois) no Banco do Brasil e
6(seis) no Banco Bradesco S/A , em conformidade com a sua Política de Investimentos ,
com escala de riscos na seguinte proporção : 01(hum) Fundos na escala de risco 5 , 1
(hum ) Fundos na escala de risco 3, 03(três ) na escala de risco 2, 04(quatro) Fundos na
escala de risco 1 e .
O Portfólio demonstra que as aplicações obedecem as determinações da Resolução
3.922/2010 no enquadramento dos limites permitidos, tanto no tocante ao percentual
dos Recursos do RPPS, como também em relação ao percentual permitido de acordo
com o valor do Patrimônio Liquido dos Fundos de Investimentos.
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3- DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇOES FINANCEIRAS

Nos termos do inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela
Resolução CMN nº 4.695, de 25 de novembro de 2018, os responsáveis pela gestão do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão realizar o prévio credenciamento
do administrador e do gestor dos fundos de investimento em que irão aplicar os
recursos do regime. O § 3º do art. 1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá
observar, dentre outros critérios, o histórico e experiência de atuação, o volume de
recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição
a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a
indicadores de desempenho.
Os parâmetros para credenciamento estão previstos no art. 3º, §§1º e 2º da Portaria
MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, sendo que o art. 6º-E, dispõe que “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” e de “Atestado de Credenciamento”, conforme modelos
disponibilizados no site da SPREV.Deve ser preenchido um Termo de Análise de
Credenciamento para cada Instituição administradora ou gestora que se pretende
credenciar para futura decisão de investimento pelo RPPS e, ao final da análise, deverá
ser emitido o respectivo Atestado de Credenciamento (modelo em anexo).
Em observância a Resolução 3.922/2010 o Fundo de Previdência
de Tapiramutá realizou o Credenciamento de Instituições Financeiras para administrar
os recursos em aplicação, como também a Gestão de Fundos de Investimentos, dentro
dos parâmetros legais de ética, histórico e experiência de atuação, o volume de
recursos em favor destas Instituições, a solidez patrimonial, exposição aos riscos e
padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade e indicadores de desempenho.
Assim, sendo concedido Termo de Credenciamento ao Banco do Brasil S/A, BB DTVM ,
Caixa Econômica Federal, Bradesco S/A, , todos preenchendo os requisitos necessários
e obrigatórios para a qualificação de administrador e Gestor dos recursos do Caixa de
Previdência
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4)- DA RENTABILIDADE MENSAL POR FUNDO DE INVESTIMETOS

4.1 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF- 10.740.670/0001-06
SALDO INICIAL

13

(R$)

JANEIRO

2.315,863,48

FEVEREIRO

Aportes

(R$)

Resgates
(R$)

Rentabilidade
(R$)

SALDO FINAL
(R$)

Taxa de
Retorno
%

10.508.78

2.576.353,32

0,4537

2.576.353,32

9.358,69

2.585.712,01

0,3632

MARÇO

2.585.712,01

15.199,00

2.600.911,01

0,5878

ABRIL

2.600.911,01

11.266,50

MAIO

2.122.179,51

JUNHO

2.322.423,76

249.991,06

2.612,179,51

0,4331

10.266,25

2.322.423,76

0,4837

6.020,04

2.328.443,80

0,2592

SEMESTRE

62.619,26

2,5807

Análise do Fundo:
O Fundo de Investimentos Caixa FI Brasil IRF M1 TP, destinado a atender os Regimes
Próprios de Investimentos, tendo com objetivo proporcionar rentabilidade compatível
ao IRF M1,por meio de aplicações em títulos públicos federais e operações
compromissadas lastreadas em títulos públicos federais .
O Fundo teve neste primeiro semestre teve um desempenho médio
de rentabilidade de 2,5807(dois, cinqüenta e oito zero sete ) por cento , não
conseguindo bater a meta que é prevista em 6%( seis por cento ao ano , sendo de
3%(três ) para o semestre.
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4.2-BB RENDA FIXA IRF M – 07.111.384/0001-69
SALDO INICIAL

13

(R$)

Aportes

(R$)

Resgates
(R$)

Rentabilidade
(R$)

SALDO FINAL
(R$)

Taxa de
Retorno
%

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL

MAIO

1.000.000,00

10.177,83

1.010,177,83

1,0177

JUNHO

1.010.177,83

7.798,32

1,017976,15

0,7719

SEMESTRE

19.976,15

1,7896

Análise do Fundo:
O Fundo de Investimentos BB Renda Fixa IRF-M é destinado aos Regimes Próprios de
Previdência , tendo com objetivo proporcionar a rentabilidade de sua cotas através da
diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira , aplicando seus
recursos exclusivamente em títulos públicos federais registrados na SELIC e ou
operações compromissadas , mantendo no mínimo 80% de sua carteira em ativos cuja
rentabilidade esteja atrelada a variação da taxa de juros domésticos , com retorno
atrás do sub-indice IRF-M ( índice de renda fixa do mercado ). Taxa de administração de
0,2% (zero dois) por cento a.a
O Fundo de Investimentos apresentou bom desempenho no 1º semestre,
considerando os fatores desaforáveis, com rendimento de R$- 19.976,15( dezenove
mil, novecentos e setenta e seis reais e quinze centavos ), com uma taxa de media
1,7896 %(hum, setenta e oito e noventa e seis ), não conseguindo bater meta atuarial
que é prevista em 6%(seis ) cento ao ano e 3%(três) por cento para o semestre.
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4.3- BRADESCO INSTITUCIONAL RIDFI RF IMA-B TP- 10.9846.880/0001-70
SALDO INICIAL
(R$)

Aportes

(R$)

Resgates
(R$)

Rentabilidade
(R$)

SALDO FINAL
(R$)

Taxa de
Retorno
%

JANEIRO

3.939.683,44

9.303,13

3.948.986,57

2,3612

FEVEREIRO

3.948.986,57

16.833,90

3.965.820,47

0,4262

MARÇO

3.965.820,47

(-277.930,87)

ABRIL

3.687.889,60

46.903,43

MAIO

3.734,793,03

JUNHO

3.790.495,93

55.702,90
76.715,78

3.687.889,60
3.734.793,03

(-7,0081)
1,2718

3.790,495,93

1,4914

3.867.211,71

2,0238

SEMESTRE

(-69.471,73)

Analise do Fundo:
O Fundo de Investimentos Bradesco Institucional IMA B TP é destinado aos
Regimes Próprio de Previdência , com objetivo de proporcionar ao seus cotistas
rentabilidade que busque atingir 100% da variação do IMA B ( índice de Mercado
ANBIMA) por meio de oportunidades oferecidas pelo mercado domestico , com
retorno atrás do sub-indice IMA B ( índice de mercado ANBIMA , série B ). Taxa
de administração de 0,2% (zero dois) por cento a.a
O Fundo de Investimentos não apresentou desempenho no 1º semestre , com
rendimento negativo de R$- 69.471,73 (sessenta e nove , quatrocentos e setenta
e hum reais e setenta e três centavos ),não conseguindo assim, bater a meta
atuarial que é prevista em 6%(seis ) cento ao ano e 3%(três) por cento para o
semestre, fechado com perdas neste 1º semestre
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4.4-BRADESCO FI RENDA FIXA MAX PODER =08.246.263/000197
13

SALDO INICIAL
(R$)

Aportes

(R$)

JANEIRO

2.495,390,40

FEVEREIRO

2.504.158,85

MARÇO

2.510.773,42

ABRIL

2.518.626,26

2.200.000,00

MAIO

4.729.016,55

200.000,00

JUNHO

SEMESTRE

Resgates
(R$)

Rentabilidade
(R$)

8.768,45

6.614,57

7.852,84

4.793.080,17

10,390,29

SALDO FINAL
(R$)

Taxa de
Retorno
%

2.504,158,85

0,3513

2.510.773,42

0,2641

2.518.626,26
4.729.016,55

0,3127
0,4125

146.079,26

10.142,88

4.793.080,17

0,2144

60.000,00

9.231,08

4.742,311,25

0,1925

53.000,11

1,7475

Analise do Fundo:
O Fundo de Investimentos Bradesco Renda Fixa Max Poder é destinado a receber recursos
dos Regimes de Previdência Próprios instituídos pelos Municípios, cujo objetivo é
proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas
de fundos de investimentos que tem em sua composição 100% em títulos públicos
federais e atenda as limites e garantias exigidos na Resolução 3.922/2010 , com parâmetro
de rentabilidade do CDI ( Certificado de Deposito Interbancário ). Com taxa de
administração de 0,2%.
Neste primeiro semestre de 2020, o Fundo em analise apresentou desempenho
satisfatório com um ganho de R$- 53.000,11 (cinqüenta e ter mil, e onze centavos ) , com
taxa positiva de 1,7475( hum, setenta e quatro setenta e cinco) por cento , não
conseguindo bater a meta que foi estipulada em 6% ao ano e conseqüentemente 3%(três )
por cento no trimestre
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4.5-BB PREVID RF FLUXO – 13.077.415/0001-05

SALDO INICIAL
(R$)

Aportes

(R$)

Resgates
(R$)

Rentabilidade
(R$)

JANEIRO

649.804,26

1.855,76

FEVEREIRO

651.660,02

1.410,52

SALDO FINAL
(R$)

651.660,02

Taxa de
Retorno
%
0,2855

653,070,54

0,2164

1.625,32

654.695,86

0,2488

1.301,81

656.997,67

0,1988

1.106.25

657.103,92

0,1683

848,48

657.952,40

01291

653.070,54
MARÇO
ABRIL

654.695,86

MAIO

656.997,67

JUNHO

657.103,92

SEMESTRE

1.000.000,00

1.000.000,00

8.202,50

1,2469

Analise do Fundo:
O Fundo de Investimentos BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC, destinado a
receber recursos do RPPS- Regime de Próprio de Previdência Social instituídos
pelos Municípios, tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas,
mediante aplicação de seus recursos em fundos de investimentos que atendam as
limites e garantias exigidos pela Resolução 3.922, doravante denominados FLs,
tendo como parâmetro de rentabilidade o CDI(Certificado de Depósito
Interfinanceiro).
A taxa de administração do Fundo é de 1%( Hum) por cento a.a. Conforme no
quadro acima a rentabilidade obtida do Fundo no 1º semestre de 2020 foi de R$
8.202,50 ( oito mil, duzentos e dois reais e cinqüenta centavos ) , atingindo o
percentual de 1,2469%( hum, vinte quatro sessenta e nove ) por cento, não
conseguindo bater a meta proposta na Política de Investimentos que é de 6%(seis)
por cento ao ano
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4.6-BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM-03.399.411/0001-90
SALDO INICIAL
(R$)

Aportes

(R$)

Resgates
(R$)

Rentabilidade
(R$)

SALDO FINAL
(R$)

Taxa de
Retorno
%

JANEIRO

2.469.354,71

9.135,77

2.478.490,48

0,3699

FEVEREIRO

2.478.490,48

6.171,52

2.484,662,00

0,2490

MARÇO

2.484.662,00

166,43

2.484.828,43

0,0066

2.484.828,43

ABRIL

-(1.341,77)

2.483.486,66

(-0,0539)

MAIO

2.483.486,66

7.928,07

2.491.414,73

0,3192

JUNHO

2.491.414,73

6.455,75

2.497.870,48

0,2591

SEMESTRE

28.515,78

1,1499

Analise do Fundo:
O Fundo de Investimentos Bradesco FI RF Referenciado Di Premium de Renda
Fixa, é destinado a receber recursos dos recursos dos Regimes Próprios de
Previdência Social , tendo principal objetivo proporcionar a rentabilidade de suas
cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e ou
modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiros , títulos
públicos federais registrados na SELIC, tendo com parâmetro de rentabilidade o
CDI (Certificado de Deposito Interbancário).Com taxa de administração de 0,2%
Neste primeiro semestre de 2020 o Fundo de Investimentos comportou positivo
comum rendimento de R$- 28.515,78(vinte e oito mil, quinhentos e quinze reais e
setenta e oito centavos ), com uma taxa positiva de 1,1499% (hum, quatorze e
noventa e nove ) por cento , não conseguindo bater a meta que é de 6% ao ano,
conseqüentemente , 3% (três ) por cento no trimestre.
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4-7 BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 03.256.793/0001/00
SALDO INICIAL
(R$)

Aportes

(R$)

Resgates
(R$)

Rentabilidade
(R$)

SALDO FINAL
(R$)

Taxa de
Retorno
%

JANEIRO

1.740.374,99

6.244,78

1.746.619,77

0,3588

FEVEREIRO

1.746.619,77

4.733,90

1.751.353,67

0,2710

MARÇO

1.751.353,67

5.616,84

1.756.970,51

0,3207

ABRIL

1.756.970,51

4.615,29

1.761.585,80

0,2626

MAIO

1.761,585,80

3.930,66

1.765,516,46

0,2231

JUNHO

1.765.516,46

3.525,58

1.769.042,04

0,1996

SEMESTRE

28.667,05

1,6358

Analise do Fundo:
O Fundo de Investimentos Bradesco Fi Referenciado Di Federal Extra, é destinado a
obter aplicações dos Regimes próprios de Previdência Social, tendo como principal
objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas em aplicação em ativos de renda
fixa , com diversificação , buscando acompanhar a rentabilidade do CDI ( Certificado de
Deposito Interbancário ), mantendo em sua carteira no mínimo 80% do PL em ativos
com taxa de juros domésticos e índice de preços , com taxa de administração de 0,15%
ao ano.
O Fundo de Investimentos R foi uma das opções do Comitê de Investimentos do Caixa
de Previdência de Tapiramutá para prosseguir sua política de Investimentos na
diversificação de suas aplicações. O fechamento do semestre foi positivo em R$28.667,05 ( vinte e oito mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinco centavos ) com
uma taxa de 1,6358 ( hum, sessenta e três cinqüenta e oito ) por cento
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4.8-BRADESCO FI RF IRFM 1 TITULOS PUBLICOS – 11.484.558/0001-06
SALDO INICIAL
(R$)

Aportes

(R$)

Resgates
(R$)

Rentabilidade
(R$)

SALDO FINAL
(R$)

Taxa de
Retorno
%

JANEIRO

6.792.222,03

28.360,33

6.820.582,36

0,4175

FEVEREIRO

6.820.582,36

24.149,62

6.844.731,98

0,3540

MARÇO

6.844.731,98

39.500,34

6.884.232,32

0,5770

ABRIL

6.884.232,32

28.565,27

6.912,797,59

0,4149

MAIO

6.616.797,59

27.235,16

6.940.032,75

0,4116

JUNHO

6.940.032,75

18.021,55

6.958.054,30

0,2596

SEMESTRE

156.832,27

2,4346

Analise do Fundo:
O Fundo de Investimentos Bradesco IRF M Títulos Públicos RF, destinado a receber
recursos do RPPS- Regime de Próprio de Previdência Social instituídos pelos Municípios,
tem como objetivo proporcionar ao seus cotistas rentabilidade que busque superar a
variação do IRF-M-1, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados
domésticos
Carteira composta por títulos públicos federais, tendo como parâmetro de
rentabilidade o IRF-M (índice de referencia de Mercado ). A taxa de administração do
Fundo é de 0,2%( Dois ) por cento a.a. Conforme no quadro acima a rentabilidade
obtida do Fundo no 1º semestre de 2020 foi de R$- 156.832,27( cento e cinqüenta e
seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos ) atingindo o percentual
de 2,4346 %( dois, quarenta e três e quarenta e seis ) por cento, não conseguindo
bater neste 1º semestre a meta proposta na Política de Investimentos que é de
6%(seis) por cento a.a., demonstrando desempenho satisfatório em meio a paralisação
da economia na pandemia .
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4.9-BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL 08.246.318/000169

SALDO INICIAL
(R$)

Aportes

(R$)

Resgates
(R$)

Rentabilidade
(R$)

SALDO FINAL
(R$)

Taxa de
Retorno
%

JANEIRO

3.076.266,63

17.489,48

3.093.756,11

0,5685

FEVEREIRO

3.093.756,11

14.445,54

3.108.201,65

0,4669

MARÇO

3.108.201,65

(-64.476,00)

3.043.725,55

(2-0743)

ABRIL

3.043.725,55

3.934,68

847.660,31

0,1205

MAIO

847.660,31

9.753,00

857.413,33

1,1505

857.413,33

9.065,25

866.478,58

1,0572

JUNHO

SEMESTRE

2.200.000,00

(-9.788,05)

Analise do Fundo:
Fundo de Investimentos Bradesco FIC Renda Fixa IMA Geral, destinado a receber
recursos do RPPS- Regime de Próprio de Previdência Social instituídos pelos
Municípios, tem como objetivo proporcionar a rentabilidade que busque superar a
variação do IMA Geral ( Índice Geral de Mercado ANBIMA) , mediante aplicação de
em títulos de renda fixa a taxa de juros pré e pós fixados .
A taxa de administração do Fundo é de 0,25%( Zero, vinte e cinco ) por cento a.a.
Conforme no quadro acima a rentabilidade obtida do Fundo no 1º semestre de
2020 foi negativa em de R$- 9.788,05 ( Nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e
cinco centavos ) não conseguindo bater neste 1º semestre a meta proposta na
Política de Investimentos que é de 6%(seis) por cento ao ano, conseqüentemente
3% ao mês.
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5.0- RENDIMENTO SEMESTRAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

5.1 – RENDIMEMENTO SEMESTRAL X CUMPRIMENTO DE META
MÊS
(R$)

VALOR APLICADO (R$)

VALOR
RENDIME
NTO
(R$)

META
SEMESTRA
L

TAXA DE
RETORNO

META
%

%

Janeiro

23.479.159,94

91.677,94

3%

0,3904

0,1301

Fevereiro

22.069.990,71

83.718,26

3%

0,3793

0,1264

3%

(0,9514)

(0,3171)

3%

0,4470

0,1490

3%

0,5687

3%

0,5590

Março

23.904.325,74

(-272.446,10)

Abril

23.631.579,54

105.637,50

Maio

23.955,517,12

Junho

24.627.658,88

136.243,00
137.681,83

282.512,43

1,3930

0,1895
0,1863

0,4642

No quadro, observa-se o comportamento da Carteira de Investimentos do
Fundo de Previdência, com rendimento no valor de R$- 282.512,43(duzentos e
oitenta e dois mil, quinhentos e doze reais e quarenta e três centavos), que
significa um ganho em percentual de 1,3930(hum, trinta e nove e trinta ) por
cento, sem no entanto, atingir a meta proposta na Política de Investimentos e
no Estudo Atuarial que fixou em 6%( seis por cento) ao ano,
conseqüentemente, 3% (três ) por cento no semestre.
Muito embora não atingindo a meta prevista, nota-se uma tendência positiva da
Carteira de Investimentos, principalmente pela sua diversificação, com
aplicação em ativos que no geral tem se demonstrado bom desempenho em
meio a pandemia do corona vírus que tem causado pânico, incertezas e muitas
inquietação no Mercado Financeiro do Brasil e do exterior
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5.2- DA ILUSTRAÇÃO DOS RENDIMENTOS MENSAIS

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

O Gráfico expõe os percentuais mensais da Carteira de Investimentos referente ao
primeiro semestre, com exceção do mês de março, todos os demais meses tiveram
rendimentos positivos e, por considerar março o início da pandemia no Brasil, o
mercado de capitais numa reação a tantas incertezas , retraiu bastante, causando
prejuízos aos investidores .
Apesar de todo susto em abril já houve o início de uma tímida recuperação, fazendo
com que a Carteira de Investimentos do Caixa de Previdência fechasse positiva,
abaixo da meta, mas positivo o que já é um resultado favorável em meio a tantas
duvida e oscilações da economia.
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5.3- RENDIMENTO SEMESTRAL X META ATUARIAL

ACUMULADO NO SEMESTRE

META

O gráfico 1 demonstra o comportamento da Carteira de Investimentos no Semestre de
2020, com rendimentos positivos de 1,3930% (hum trinta e nove trinta ) por cento,
mesmo sendo um ganho tímido, é relevante citar que estamos vivendo uma pandemia
que paralisou, praticamente, toda economia e vem causando pânico, inquietação e
muitas incertezas no cenário econômico.
O gráfico 2 apresenta o percentual da meta prevista na Política de Investimentos e no
Estudo Atuarial que é de 6%( seis) por cento ao ano, conseqüentemente , 3% (três) por
cento no semestre , o que espera-se uma melhora no comportamento da economia,
com uma possível abertura já no 2º semestre, coincidindo com novas alocações de
diversificações previstas, que deverão da um novo impulso nos ativos do Caixa de
Previdência e o cumprimento da meta.
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6.0- DO PERFIL DO INVESTIDOR

Objetivo do Perfil:
Perfil quem tem o objetivo de equilibrar os ganhos com segurança
da carteira de investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA
FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e
com maior segurança na conservação dos recursos do RPPS.
Comportamento da Carteira:
A carteira com perfil MODERADO COM TENDÊNCIA
CONSERVADORA, busca manter a maior parte dos investimentos que apresentam
rentabilidades mensais positivas, em títulos de Renda Fixa, carteira composta de
Títulos Públicos Federais, sem buscar ganhos arrojados, mantendo os recursos numa
Carteira que apresenta maior segurança.
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7.0- DO CENARIO ECONOMICO
1º Semestre de 2020.

O 1º semestre de 2020 foi marcada pela pandemia do coranavírus , que
paralisou bruscamente as atividades econômicas no Brasil e no mundo, gerando muitos
desempregos , desabastecimento, nervosismo e inquietação aos mercados. A pandemia
interrompeu temporariamente o processo de consolidação fiscal pelo que passava a
economia brasileira, durante o período de crise sanitária e econômica, passando ser
prioritário, evidentemente, a proteção a vida e da saúde das pessoas, bem como a luta pela
preservação do emprego, renda e empresas, muitas das medidas envolvendo um custo fiscal
significativo, aumento da divida publico, restrição e encolhimento das receitas . Em que
pese esse quadro inflacionário favorável, enquanto se mantém abaixo da meta, os
investimentos, principalmente dos Regimes Próprios de Previdência deve ser mantido em
Renda Fixa de baixo risco de crédito, com carteira composta de títulos Públicos Federais,
pensado em manter seus ativos mais seguros para o pagamento das aposentadorias e
pensão dos seus associados. Devido a tantas incertezas e inseguranças o cumprimento da
meta atuarial estabelecida está praticamente comprometido, pelo fato da indisposição de
buscar investimentos mais arrojados, mas trarão maiores risco a Carteira.
IPEA- Dado o ineditismo do choque sobre a economia mundial, fazer
projeções macroeconômicas com um nível razoável de confiança tornou-se tarefa muito
difícil. O grau de incerteza ainda é muito grande mesmo em relação aos aspectos
epidemiológicos associados à Covid-19. Nesta visão geral da Carta de Conjuntura, não se
pretende avaliar modelos epidemiológicos nem fazer juízo de valor sobre os tipos de
medidas de isolamento social implantadas. O objetivo é fazer um diagnóstico da conjuntura
econômica, analisar as medidas de política econômica apresentadas para mitigar os efeitos
da crise aguda e apresentar previsões para a economia brasileira condicionais a cenários. Em
todos os três cenários avaliados, mantemos fixa a hipótese de rápida recuperação parcial da
atividade econômica já no terceiro trimestre deste ano. Esta hipótese depende da
efetividade das políticas econômicas mitigadoras sendo adotadas no Brasil e no mundo, e de
um relativamente rápido avanço no controle da pandemia, que permitiria a retirada gradual
das medidas restritivas. O que varia entre os cenários analisados é o tempo necessário de
isolamento social. No cenário em que o isolamento duraria mais um mês (até o final de
abril), a previsão é que o PIB feche o ano com uma queda de 0,4%. Nos cenários com
isolamento por dois e três meses, as quedas do PIB em 2020 seriam ainda maiores, de 0,9%
e 1,8%, respectivamente. O custo em termos de PIB é crescente porque, mesmo com
meditas mitigadoras bem sucedidas, os riscos de falências e de demissões aumentam
quanto maior for o tempo em que as empresas ficam com perda muito grande (ou total) de
faturamento.
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9.0-CONCLUSÃO.
Atendendo o Art 3º ,III da Portaria MPS 519, de 2010 e Resolução nº 1379/2018 TCM/BA.
A Carteira de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de
Tapiramutá, apresenta-se com uma rentabilidade semestral de 1,3930% (hum trinta e nove
trinta por cento, não conseguindo atingir a meta de 3%( três ) por cento para o semestre,
fato já atribuído e analisando neste Relatório como sendo pela chegada da crise do corana
vírus , causando incerteza nos mercados, paralisando as economias em todo mundo,
fechamentos de empresas , desemprego, aumento de gastos públicos , paralisação da
indústria, turismo, e conseqüentemente, desvalorização econômica de várias atividades da
vida de todos os brasileiros e estrangeiros .
O Fundo de Previdência de Tapiramutá mantém Gestão Própria, com
acompanhamento de um Consultor de Valores Mobiliários e aconselhamento dos
Administradores dos Fundos de Investimentos.

Tapiramutá-Ba, 20 de julho de 2020.

EDIVAM JOSÉ CEDRO DE SOUZA
Consultor de Valores Mobiliários
CVM/ANBIMA/APIMEC

AGNALDO LOMES DO NASCIMENTO FILHO
Gestor do Funtap
ANBIMA CPA 10/APIMEC
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