
DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Igrejinha / RS

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 228Endereço:

CENTROBairro:

(051) 3545-1377Telefone:

88.379.763/0001-36CNPJ:

Complemento:

95650-000CEP:

financas@igrejinha.rs.gov.brE-mail:Fax: (051) 3545-1959

Prefeito

577.782.300-97

01/01/2009

Cargo:

Nome:

Complemento do Cargo:

gabinete@igrejinha.rs.gov.br

JACKSON  FERNANDO SCHMIDT

E-mail:

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

CPF:

Data Início de Gestão:

RUA ERNESTO DORNELLES, 301 SALA 02

CENTRO

03.467.153/0001-31

Complemento:

Nome:

Endereço:

95650-000

ipremi@tca.com.br(051) 3545-3127

Bairro:

Fax:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IGREJINHA

E-mail:

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

CNPJ:

CEP:

(051) 3545-3127Telefone:

01/01/2011Presidente

687.861.740-53

Complemento do Cargo: Data Início de Gestão:

E-mail: krissiakarina@gmail.com

Cargo:

Nome: KRÍSSI KARINA HEIDRICH CPF:

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

FÁBIO CRISTIANO KORNDORFER

Membro do Conselho 01/01/2010Cargo: DeliberativoComplemento do Cargo:

581.296.850-00

E-mail:

CPF:

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:

Data Início de Gestão:

fabiocktche@gmail.comTelefone: (051) 3545-3127 Fax:

Entidade Certificadora: Validade Certificação:

ipremi@tca.com.br(051) 3545-3127

389.486.720-53

E-mail:

CPF:

(051) 3545-3127Telefone:

PAULO ROBERTO VOLKARTNome:

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Fax:

(051) 3545-3127 Fax:Telefone:
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7. DEMONSTRATIVO

CPF:

2012

6,00 %

FÁBIO CRISTIANO KORNDORFER

Data da Elaboração: Data da ata de aprovação:

Indexador:

Responsável pela Elaboração da Política de Investimentos:

Órgão superior competente:

(   X   ) Impresso

13/12/2011

(   X   )  Meio Eletrônico

Meta de Rentabilidade dos Investimentos

581.296.850-00

Exercício:

INPC

Data de envio: 02/01/2012

RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Estratégia de Alocação %
Alocação dos Recursos/Diversificação

Alocação dos recursos

Limite da Resolução %

Renda Fixa - Art. 7º

Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" 100,00 100,00

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00 100,00

Operações Compromissadas - Art. 7º, II 15,00 15,00

FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III 80,00 80,00

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV 30,00 30,00

Poupança - Art. 7º, V 20,00 20,00

FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI 15,00 5,00

FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a" 5,00 5,00

FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" 5,00 5,00

Renda Variável - Art. 8º

FI Ações referenciados - Art. 8º, I 30,00 30,00

FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II 20,00 20,00

FI em Ações - Art. 8º, III 15,00 15,00

FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV 5,00 5,00

FI em Participações - fechado - Art. 8º, V 5,00 5,00

FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI 5,00 5,00

Total 440,00

Declaro que o valor excedido do limite do somatório dos Segmentos "Renda Fixa" e "Renda Variável", está compatível com a Política de Investimentos aprovada pelas instâncias competentes e consolidada
neste Demonstrativo, conforme documentos arquivados

Cenário Macroeconômico e Análise Setorial para Investimentos

O cenário economico internacional, principalmente o europeu, deverá ser o principal termômetro também para a economia brasileira em 2012. A menor demanda de produtos manufaturados é um indicador de desaceleração
mais forte no futuro, em especial, na zona do euro. Entre os três principais motores da economia global, Estados Unidos, China e Europa, esta última é a que apresenta os principais fatores da fraqueza no crescimento. No
Brasil, o Banco Central divulgou em seu relatório Focus, a estimativa para os principais indicadores econômicos brasileiros, apontando para crescimento econômico, com SELIC e inflação menores em 2012. Projeções para
2012: IPCA 5,42%; PIB 3,40%; SELIC 9,5%;Dólar R$ 1,75; Superávit Comercial US$ 17,45 bilhões; Déficit em transações correntes US$ 68 bilhões.
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Objetivos da gestão

A aplicação dos crecursos do IPREMI será caracterizada pela gestão própria e a alocação entre os seguimentos tem o objetivo de garantir o equilíbrio de longo prazo entre os ativos e as obrigações do RPPS, através da
superação da taxa da meta atuarial (TMA), que é igual a variação do INPC, acrescido da taxa de 6% ao ano. Sempre serão considerados; a preservação do capital, os níveis de risco adequados ao perfil do RPPS, a taxa
esperada de retorno, os limites legais e operacionais, a liquidez adequada dos ativos. Cabe observar que existe também a limitação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que considera irregular
os investimentos praticados em bancos considerados não oficiais. Para seu enquadramento o TCE-RS considera bancos oficiais apenas o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco do estado do Rio Grande do
Sul.
Estratégia de formação de preços - investimentos e desinvestimentos

Como o objetivo é atingir e eventualmente superar a meta atuarial, definida como a inflação medida através do INPC, acrescida de 6,00% ao ano, será usado como critério para a escolha de ativos, aqueles que estejam
compostos com títulos públicos cuja rentabilidade esteja vinculada a indices de inflação mais juros, como por exemplo IMA-B, indicador da família do Índice de Mercado Financeiro (ANDIMA) composto por títulos públicos
atrelados ao IPCA. Da mesma forma acontece com os fundos IDKA, cujo indicador representa uma série de índices de renda fixa que refletem  o comportamento de ativos sintéticos com prazos fixos oriundos das curvas de
juros  de títulos públicos prefixados e indexados ao IPCA. Com relação aos investimentos em renda variável, os investimentos e desinvestimentos só ocorrerão mediante uma profunda análise do cenário econômico nacional
e internacional. Tanto em renda fixa como em renda variável, o acompanhamento da rentabilidade e riscos de perdas são acompanhados e avaliados de forma permanente, e alterações no quadro de investimentos se darão
através de deliberação mensal por parte do Comitê de Investimentos do Instituto.
Critérios de Contratação - Administração de carteiras de renda fixa e renda variável

Conforme a atual Política de Investimentos para o exercício de 2012, a gestão de recursos é própria, porém, caso o cenário econômico a ser enfrentado no per´´iodo represente maiores dificuldades para que seja alcançado o
objetivo proposto, havendo consenso entre os Conselhos Gestores envolvidos no processo de tomada de decisões de investimentos do Instituto (Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos) e uma vez
alterada a presente política, poderá o IPREMI optar pela gestão por entidades credenciadas ou gestão mista. Para tanto serão considerados os critérios estabelecidos  pela legislação vigente para contratação de serviços na
área pública e a entidade credenciada deverá ter no mínimo: solidez patrimonial; volume de recursos e experiência positiva no exercício da atividade de administração de recursos de terceiros.

Testes Comparativos e de Avaliação para acompanhamento dos resultados dos gestores e da diversificação da gestão externa dos ativos

Caso venha a se optar por gestão de terceiros, a avaliação destes gestores  será mensal e de acordo com a rentabilidade dos fundos, bem como, através de relatórios que demonstrem a sua avaliação do cenário econômico
nacional e internacional.
Observações

Para investimentos realizados fora dos bancos considerados oficiais pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, caso a posição desta Corte venha a ser alteradaou em decorr~encia de jurisprudência favorável
a esta posição será observado o Rating da instituição e do fundo de investimentos, observando a classificação mínima por agência reguladora conforme segue:
Moody's = Baa1
Standard & Poors = BBB+
Fitch Rating = BBB+
A classificação acima deverá estar sempre acompanhada da indicação "BR" que identifica a classificação brasileira.

Frente à instabilidade do cenário econômico apresentado ao final do exercício, com a IBOVESPA com perdas em torno de 18,00%, com investimentos como dólar e ouro em alta,  o Comitê de Investimentos optou por adotar
os limites máximos e mínimos de investimentos aprsentados pela Resolução CMN 3922, buscando garantir agilidade na alocação de recursos, haja vista a eminente dificuldade em atingir a meta atuarial em 2012.

Declaração: A Política de Investimentos completa e a documentação que a suporta, encontra-se à disposição dos órgãos de controle e supervisão competentes

577.782.300-97 - JACKSON  FERNANDO SCHMIDTRepresentante Legal do Ente:

687.861.740-53 - KRÍSSI KARINA HEIDRICHRepresentante Legal da Unidade Gestora:

Gestor de Recurso RPPS: 581.296.850-00 - FÁBIO CRISTIANO KORNDORFER

Responsável: 389.486.720-53 - PAULO ROBERTO VOLKART

Data: __/__/____ Assinatura:

Assinatura:Data: __/__/____

Assinatura:Data: __/__/____

Assinatura:Data: __/__/____
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