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Fundo de Aposentadoria e Penso dos Servidores Pitb1icos do Municipio de GuacuI 
CNPJ: 04.376.371/0001-23 

Oficio FAPSPMG n.° 012/2013. 

GuacuI-ES, 01 de fevereiro de 2013. 

Do: Presidente Executivo do FAPSPMG 
Sr. Sebastião Pereira Pacheco 

Ao: Ministério da Previdência e Assisténcia Social. 

Através do presente, estamos encaminhando, em anexo, os Demonstrativos e a 
Poiltica de Investimentos para 2013, bern como a ata de aprovaçäo do Conseiho 
Deliberativo 
Sern mais para o momento, subscrevemo-nos. 

Atenciosarnente. 

o PEIREIRA PACHECO 
)ENTIF EXECUTIVO 

Av. EspIrito Santo, 425 - Centro - Guaçui-ES - Fonefax: (28) 3553-2522/3070 
c-mails: rpjsguacui@bol.com.br ; fapspmg(ibo1.com.br  



Fundo de Aposentadoria e PensAo dos Servidores Ptb1icos do Municipio de Guacuf 
CNPJ: 04.376.371/0001-23 

ATA DO 

2013 

Ao pnmelro dia do més de fevereiro de dois mil e treze, reuniu-se nas 
-  dependências do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Püblicos do 

MunicIpio de Guacui, corn sede na Avenida Espirito Santo, 425 - Centro, na 
cidade de GuaçuI, Estado do Espirito Santo, para a apreciação das diretrizes do 
Piano de Investimentos do Fundo de Aposentadoria para o exercicio de dois mil e 
treze. Presentes na reunião os seguintes conseiheiros: Wagner Medeiros de 
Souza, Miguel Couzi, Neuma Maria dos Santos, Cetma Aparecida Gonçalves 
Moreira Gomes e Antonio Marcos Pirovani Machado. A seguir o Presidente do 
Conseiho Deliberativo o Sr.' Wagner Medeiros de Souza, iniciou os trabaihos, 
convidando o Sr.' Sebastião Pereira Pacheco Presidente Executivo do Fundo, 
para apresentar ao Conseiho Deliberativo a proposta do Piano da Potitica de 
Investimentos para o exeróicio de dois mil e treze. Piano este que opta para uma 
polItica de apiicação mais conservadora que proporciona mais garantias e 
segurança ao Fundo, mantendo seus recursos em Ft (e F1C de Fl), titulos do 
tesouro nacionai, tItulos de emisso do Tesouro Nacional - SELJC e em Ft (e FtC 
de Fl) referenciados em indicadores de renda fixa, objetivando manter a aplicaçao 
dos recursos que deverão perseguir a rentabilidade real minima de 6% (seis por 
cento) ao ano corn base na variaçao do Indice nacional de preços ao consumidor 
(INPC), privitegiando as aplicaçOes corn o Binômio Risco-Retorno mais adequado 
as nossas necessidades; os tItulos de valores mobiiiários integrantesdos diversos 
segmentos de aplicacao devem set registrados no Sistema Especial de 
Liquidaçao e Custódia (SELIC), deverão ser realizadas por meio de plataformas 
etetrOnicas adrninistradas por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco 
Central do Brash (BACEN), ou peia Comissao Vakres Mobiliários (CMV), nas 
respectivas areas de competência, admitindo-se, ainda, aquisicoes em ofertas 
pUblicas do Tesouro Nacionat por interrnédio das instituiçaes regutarmente 
habititadas, desde que possarn ser devidamente comprovadas, de forma que as 
aplicaçOes corn o Binômio Risco-Retorno que mais se adequam as necessidades 
de liquidez do fluxo de receitas e despesas projetadas. A seguir o Presidente do 
Conseiho Deliberativo coiocou o Piano em pauta para a apreciaçao do mesrno, 
que apôs urn estudo da proposta, aprovaram o Piano. Pois o mesmo além de 
cumprir as exigencias da Resoluçao Monetária n.° 3.506/07 (trés mil, quinhentos e 
seis de dois mil e sete), oferece menos riscos. Nada mais havendo a tratar, 
tavrou-se a presente ata que vai assinada por todos Os presentes. 

ii 
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1. Introducão 

o FAPSPMG - Fundo de Aposentadoria e Pensäo dos Servidores PUblico do MunicIpio 
de Guacui - ES, pessoa jurIdica de direito pUblico interno, inscrito no CNPJ 
04.376.371/0001-23, sediado a Avenida Espirito Santo, n° 425, Centro, CEP 29.560-000, 
neste ato denominado RPPS - Regimes Próprios de Previdência Social, atendendo a 
legislacao pertinente aos investirnentos, em especial a Resolucao CMN n° 3.922, de 25 
de novembro de 2010, apresentada a sua polItica de Investimento para o ano de 2013, 
devidarnente aprovada pelo Conselho Deliberativo, reunido em assernbleia geral 
extraordinária e disponibilizada aos seus segurados e pensionistas. 

Trata-se de uma formalidade legal que fundarnenta e norteia todo o processo de tomada 
de decisão relativa aos investimentos do instituto de Previdência utilizada como 
instrumento necessário para garantir a consistência da gestao dos recursos no decorrer 
do tempo e visar a manutencao do equilIbrio econômico-financeiro entre os seus ativos e 
passivos. 

Algumas medidas fundamentam a confeccao desta polItica, sendo que a principal a ser 
adotada para que se trabalhe com parârnetros consistentes, refere-se a análise do fluxo 
atuarial da entidade, ou seja, o seu fluxo de caixa do passivo, levando-se em 
consideraçao as reservas técnicas atuariais (ativos) e as reservas matemáticas (passivo) 
projetadas pelo cálculo atuarial. 

2. Objetivos 

A PolItica de Investimentos tern o papel de delimitar os objetivos do RPPS em relacao a 
gestão de seus ativos, facilitando a cornunicacao dos mesmos aos orgaos regulares do 
sistema e aos participantes. 0 presente busca se adequar as mudancas ocorridas no 
âmbito do sisterna de previdência dos Regimes e as mudancas advinhas do prOprio 
mercado financeiro. 

2 	E urn instrumento que proporciona a Diretoria e aos demais orgaos envolvidos na gestao 
dos recursos uma rnelhor definicao das diretrizes básicas, dos limites de risco a que seräo 
expostos os conjuntos de investimento. Tratará, ainda, o presente documento da 
rentabilidade minima a ser buscada pelos gestores, da adequacao da carteira aos 
ditarnes legais e da estrategia de alocacao de recursos a vigorar no perlodo de 
01/01/2013;& 31/12/2013. 

2 	No intuito de alcancar determinada taxa de rentabilidade real para a carteira do RPPS, a 
estrategia de investimento preve sua diversificacao tanto no nIvel de classe de ativos 
(Renda fixa, renda variável, irnóveis) quanto na segrnentacao por subclasse de ativos, 
emissor vencimentos diversos, indexadores etc.; visando igualdade, a otimizacao da 

1 	relacao risco-retorno do montante total aplicado. 
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Sempre será considerada a preservacão do capital. Os nIveis de risco adequado ao perfil 
do RPPS, a taxa esperada de retorno, os limites legais e operacionais, a iiquidez 
adequada dos ativos, tracando-se uma estrategia de investirnento, nao so focada no curio 
e médlo prazo, mas, principalmente, no longo prazo. 

3. Estrutura Organizacional para de Decisöes de Investimentos e Competências 

A estrutura organizacional do RPPS compreende os seguintes orgaos para tomada de 
decisOes de investimento: 

2 	. Conseiho Deliberativo 
Diretoria Executiva 

2 	3.1. Das atribuiçôes dos Orgaos 

Do Conselho Deliberativo 

Apreciar previamente as apiicacoes de recursos nos segmentos de 

investimento previstos nestas Politicas de investimentos; 

• Aprovar as aplicaçoes de recursos nos segmentos de investimento previstos 

nesta Poiltica do Investimentos; 

o Aprovar os limites operacionais e os intervalos de risco que poderao ser 

assurnidos no âmbito da gestao dos recursos garantidores dos pianos de 

benefIcios; 

• Aprovar o percentual rnáximo (corn reiacao ao total da carteira) a ser conferido 

aos administradores/gestores de recursos dos pianos; 

• Determinar o percentuai máximo do total de ativos dos pianos a ser gerido 

corno carteira prOpria; 

• Aprovar os pianos de enquadramento as Iegisiaçoes vigentes; 

• Aprovar os critérios para seiecao e avaiiacao do gestor(es) de recurso(s) dos 

pianos, bern como o lirnite máximo do remuneracao dos referido(s) gestor(es); 

Da Diretoria Executiva: 

Definir Os parâmetros a serem utilizados para a macro-aiocacao; 
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• Decidir acerca do nümero dos administrador(es)/gestor(es) externos de renda 

fixa e/ou variável; 

• Propor o percentual máximo (corn relacao ao total da carteira) a ser conferido a 

cada administrador/gestor; 

Propor modificacoes deste procedimento ao conselho deliberativo; 

• Propor modelo para atribuicao de limite de crédito bancário; 

• Assegurar o enquadramento dos ativos dos pianos perante a iegislacao vigente 

e propor ao Conseiho Deliberativo, quando necessãrio, pianos de 

enquadramento; 

• Determinar as caracterIsticas gerais dos ativos elegIveis para a integracao e 

manutencao no âmbito, das carteiras; 

• Aprovar os procedirnentos a serem utilizados na contratacao ou troca de 

administrador(es)/gestor(es) de renda fixa e/ou variável; 

• Avaiiar o desempenho dos fundos em que o RPPS for cotista, comparando-os 

corn os resuitados obtidos, em rnercados, por gestor(es) corn semeihante perfil 

decarteira; 

• Propor ao Conseiho Deliberativo os limites operacionais e os intervalos de risco 

que poderao ser assurnidos no âmbito da gestao dos recursos garantidores, 

nas diversas modalidades de investirnento e; 

• Aprovar os critérios a serern adotados para a selecao de gestor(es). 

4. Diretrizes de Alocacão dos Recursos 

1) A gestao de recursos do Fundo corn finalidade previdenciária poderá ser realizada 
através de gestao prOpria ou gestao P01 entidade credenciada, conforme disposto na 
Resoiucao CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010; 
2) Nas operaçoes de cornpra ou venda de tItulos publicos deveräo ser observadas as 
informacOes divulgadas, diariamente, por entidades reconhecidamente idOneas pela sua 
transparência e eievado padrao técnico na difusäo de precos e taxas dos tItulos, para fins 
de utiiizacao como referenda em negociacoes no mercado financeiro, antes do efetivo 
fechamento da operacao; 
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3) As operacoes de compra de titulos püblicos deveräo ser efetuadas através de IeilOes 
primarios ou mercado secundário, desde que os precos praticados nestas operacoes 
observem como parâmetro o intervalo da marcacao a mercado dos titulos pUblicos 
divulgados pela ANDIMA ou BACEN no dia das operacoes, que se refere aos precos 

T 	praticados em mercado; 

T 	4) As operacoes de venda de tItulos püblicos deveräo ser efetuadas através de mercado 
secundário e os precos praticados deverão observar como parâmetro o intervalo da 
marcaçao a mercado dos tItulos pUblicos divulgado pela ANDIMA ou BACEN no dia das 
operacOes que se refere aos precos praticados em mercado; 
5) As aplicaçOes em operacoes compromissadas seräo realizadas corn lastro em titulos 
do Tesouro Nacional; 
6) As aplicacoes em fundo de investimentos deveräo ocorrer mediante credenciamento da 
instituicao financeira e a avaliacao cornparativa de produtos sirnilares devendo ser 
considerados critérios contemplando a seguranca, rentabilidade, solvência e Iiquidez 
dessas aplicacoes e das instituicoes, de forma a viabilizar a meihor escoiha; 
7) As aplicacoes de recursos deveräo perseguir a rentabilidade real minima de 6% ao ano 
corn base na, variacao do indice de preco ao consumidor amplo (IPCA) ou do Indice 
Nacional de Precos ao Consumidor (INPC), privilegiando as aplicacOes corn binômio 
risco-retorno mais adequado as necessidades de Iiquidez do fluxo do pagamentos do 
benefIcios previdenciários; 
8) Os titulos e valores mobiliários integrantes dos diversos segmentos de aplicacão dos 
recursos do regime Próprio do Previdência Social devem ser registrados no Sistema 
Especial de Liquidacao e Custodia (SELIC), em sistemas de registro e de liquidacäo 
financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil e/ou mantidos em conta do 
deposito em instituicao ou entidade autorizada a prestacao desso servico pela Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM; 
9) Os titulos do emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de 
Liquidacao e Custodia (SELIC), deverão ser realizadas por melo de plataformas 
eletrônicas administradas por sisternas autorizados a funcionar polo Banco Central do 
Brasil ou pela Comissäo de Valores Mobiliários (CVM), nas suas rospectivas areas do 
competência, adrnitindo-se, ainda, aquisicOes em ofertas pUblicas do Tesouro Nacional 
por intermédio das instituicoes regulamentares habilitadas desde quo possam ser 
devidamente comprovadas; 
10) As aplicacOes de recursos deveräo privilegiar as aplicacoes com o binOmio risco-
retorno mais adequados as necessidades de liquidez do fluxo de receitas e despesas 
projetadas. 

5. Segmento de Aplicacão 

Esta politica de investimento se refere a alocacao dos recursos da entidade entre e em 
cada urn dos segmentos do aplicacao, conforme definidos na Iegislacao: 
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a) Segmento de Renda Fixa 

b) Segmento de Renda Variável 

c) Segmento de Imôveis 

5.1 Objetivos da Gestão da Alocaçäo 

A gestao da alocacao entre os Segmentos tern o objetivo de garantir o equilIbrio de longo 
prazo entre os ativos e as obrigacoes do RPPS através da superaçao da taxa da meta 

atuarial (TMA) que é igual a variacao do Indice de inflacao. Além disso, ela complementa 

a alocacao estrategica, fazendo as alteracoes necessárias para adaptar a aIocaço de 
ativos as mudancas no mercado financeiro. 
As aplicacoes dos recursos dos regimes proprios de previdência social poderäo ter gestao 
prOpria, por entidade credenciada ou mista. Considerando os critérios estabelecidos pela 
legislaçao vigente a entidade credenciada deverá ter, no mInimo, solidez patrimonial, 

volume de recursos e experiencia positiva no exercIcio da atividade de administracão de 

recursos de terceiros. 

5.2 Faixas de Alocacão de Recursos 

Segmento de Renda Fixa: 

As aplicacoes dos recursos do RPPS em ativos de renda fixa poderão ser feitas por meio 

de carteira própria e/ou fundos de investimentos. Os fundos de investimentos abertos e/ou 
fechados, nos quais o RPPS vier a adquirir cotas, deveräo seguir a legislaçao em vigor 

dos RPPS. 

Segmento de Renda Variável: 

As aplicaçoes dos recursos do RPPS em ativos de renda variável poderao ser feitas por 

meio de fundos de investirnentos. 

Segmentos de imóveis: 
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De acordo corn o art. 9 0, as alocacoes no segmento de imóveis serão efetuadas 
exciusivamente corn os terrenos ou outros imóveis vinculados por lei ao regime próprio de 
previdência social. 

5.3 Metodologia de Gestäo da Alocacäo 

A definicao estrategica da alocacao de recursos nos segmentos acima identificados fol 
feita corn base nas expectativas de retorno de cada segrnento de ativos para os próximos 
12 (doze) meses, ern cenários alternativos. 
Os cenários de investimentos são traçados a partir das perspectivas para o quadro 
nacional e internacional, da análise do panorama politico e da visao a conducao da 
politica econômica e do comportamento das principals variáveis econômicas. 
Para as estrategias de curto prazo, análise se concentra na aversäo a risco dos RPPS, 
em eventos especIficos do quadro politico e nas projecoes para inflacao, taxa de juros, 
atividades econômicas e contas externas. A visao de médio prazo procura dar rnaior peso 
As perspectivas para o crescimento da economia brasileira e rnundial, para a situacao 
geopolitica global, para a estabilidade do cenário politico e para a solidez na conducao da 
politica econômica. 
Dadas tais expectativas de retorno dos diversos ativos em cada urn dos cenários 
alternativos, a variável chave para a decisão de alocacao e a probabilidade de satisfacao 
da meta atuarial no perlodo de 12 (doze) meses aliada a avaliacao do cenário de curto 
prazo. 

6. Diretrizes para gestão dos Segmentos 

6.1 metodologias de seleção dos Investimentos 

As estrategias e carteiras dos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável serão 
definidas, periodicamente, pelo(s) gestor(es) externo(s), no caso dos recursos geridos por 
meio de aplicacão em Fundos e/ou carteiras administradas, e pela Diretoria Executiva, no 
caso da carteira prôpria. Ressalte-se que as inforrnacOes utilizadas para a construcao dos 
cenários e modelos são obtidas de fontes pUblicas (bases de dados pUblicas e de 
consultorias). 
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6.2 Segmentos de Renda Fixa 

Tipo de Gestäo 

o RPPS optou por uma gestao corn perfil mais conversador, mas também, buscando 

premios ern reiacao ao benchmark adotado para a carteira. 

Ativos Autorizados 

No segmento de Renda Fixa, estäo autorizados todos os ativos permitidos pela Iegisiacao 
vigente. A alocacao dos recursos dos pianos de benefIcios do RPPS no segmento de 

Renda Fixa deverá restringir-se aos seguintes ativos, de acordo corn a Resoiucao CMN 

3922/10: 

I - Ate 100% (cern por cento) em: 

a) TItulos de ernissäo do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de 

Liquidacao e Custodia (SELIC); 
b) Cotas de fundos do investimentos, constituldos sob a forma de condomInlo aberto, 
cujos regulamentos prevejarn que suas respectivas carteiras sejam representadas 
exciusivarnente pelos tItuios definidos na ailnea "a" deste inciso e cuja poiltica de 
investimento assuma o comprornisso de buscar o retorno de urn dos submndices do mndice 

de Mercado Anbirna (IMA) ou do Indice de Duracao Constante Anbirna (IDKA), corn 

excecao de qualquer subIndice atrelado a taxa de juros de urn dia; 

II - Ate 15% (quinze por cento) em operacao compromissadas, lastreadas exciusivamente 

pelos tItulos definidos na ailnea "a" do inciso I; 

III - Ate 80% (oitenta por cento) em cotas de fundos de investimentos ciassificados como 
renda fixa ou corno referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa 

constituldos sob a forma de condomInio aberto e cuja poiltica de investimento assuma o 
compromisso de buscar o retorno de urn dos subIndices do Indice do morcado Anbima 
(IMA) ou do Indice do Duracao Constanto Anbirna (IDKA), corn excecao do qualquor 

subIndice atrelado a taxa do juros de urn dia; 

IV - Ate 30% (trinta por cento) em cotas do fundos do investimento classificados como 
renda fixa ou corno roforonciados em indicadores do desemponho do ronda fixa, 

constituldos sob a forma de condomInio aberto; 

Poiltica de Investimento - 2013 



Diretrizes e investimento 2013 
FAPSPMG - Fundo de Aposentado e Pensão dos Servidores Páblicos do MunicIpio 

de Guaçul - ES 

V - Ate 20% (vinte por cento) em depósitos de poupança em instituiçao financeira 
considera como de baixo risco de crédito pelos responsáveis pela gestao de recursos do 
regime próprio de previdência social, corn base, dentre outros critérios, em classificacao 
efetuada P01 agência classificadora de risco em funcionamento no pals; 

VI - Ate 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos 
creditOrios, constituidos sob a forma de condorninlo aberto; 

VII - Ate 5% (cinco por cento) em: 

a) Cotas de fundos de investimentos em direitos creditôrios, constituidos sob a forma de 
condominio fechado; ou 
b) Cotas de fundos de investimento classificados corno renda fixa ou como referenciados 
em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denorninacao a 
expressao "crédito privado". 

§ 1 0  As operacoes que envolvam os ativos previstos na alinea "a" do inciso I deste artigo 
deveräo ser realizadas por meio de plataformas eletrônicas administradas por sisternas 
autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores 
Mobiliarias (CVM), nas suas respectivas areas de competência, admitindo-se, ainda, 
aquisicoes em ofertas publicas do Tesouro Nacional por intermédio das instituicOes 
regularmente habilitadas, desde que possarn ser devidamente comprovadas. 

§ 20  As aplicacoes previstas nos incisos III e IV deste artigo subordinam-se a que 
respectiva denominacao nao contenha a expressao "credito privado". 

§ 3 0  As aplicacoes previstas nos incisos III e IV e na ailnea "b" do inciso VII subordinam-
se a que o regulamento do fundo determine: 

I - Que os direitos, tItulos e valores mobiliários que compoem suas carteiras ou os 
respectivos emissores sejam considerados de baixo risco de crédito, corn base, dentre 
outros critérios, em classificacao efetuada por agências classificadora de risco em 
funcionamento no Pals: e 

II - Que o lirnite máximo de concentracao em urna mesma pessoa juridica de sua 
controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou 
quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte por cento). 

§ 40  As aplicacoes previstas no inciso VI e alinea "a" do inciso VII deste artigo 
subordinam-se a: 

I - Que a série ou classe de notas de cotas do fundo seja considerada de baixo risco de 
credito, corn base, dentre outros critérios, em classificacao efetuada por agencia 
classificadora de risco em funcionamento no Pals; 

II - Que o regularnento do fundo determine que o Iimite máximo de concentracao em urna 
mesma pessoa jurIdica, de sua controladora, de entidade por ela direta ou indireta 
controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle cornum de 20% 
(vinte P01 cento). 
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§ 50 A totalidade das aplicaçoes previstas nos incisos VI e VII nao deverá exceder o limite 
de 15% (quinze por cento). 

63 Segmentos de Renda Variável 

Limites de Alocacão 

No segmento de renda variável, os recursos em moeda corrente dos regimes próprios de 
previdência social subordinam-se aos seguintes lirnites: 

I - Ate 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento constituidos sob a forma 
de condomInio aberto e classificados corno referenciados que identifiquern em sua 

denominacao e em sua poiltica de investimento indicador de desempenho vinculado ao 

Indice Ibovespa, IBrX ou IBrX-50; 

II - Ate 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de indices referenciados em acoes, 
negociadas em bolsa de valores, admitindo-se exciusivamente os indices Ibovespa, IBrX 

e IBrX-50; 

Ill - Ate 15% (quinze por cento) em cotas de fundo de investimento em acOes, constituidos 
sob a forma de condomInio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinern que as 
cotas de fundos indices referenciados em acoes que compoem suas carteiras estejam no 
âmbito dos Indices previstos no inciso II deste artigo; 

IV - Ate 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimentos classificados como 

multimercado, constituidos sob a forma de condominio aberto, cujos regulamentos 

determinem tratar-se de fundos sem alavancagem; 

V - Ate 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimentos em participacOes, 
constituIdos sob a forma de condomInio fechado; 

VI - Ate 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário, corn cotas 

negociadas em bolsa de valores. 

As aplicacoes previstas neste segmento, curnulativarnente, Iimitar-se-äo a 30% (trinta por 
cento) da totalidade dos recursos do regime prôprio de previdência social e aos limites de 
concentração por emissor conforme regulamentacao editada pela Comissäo de Valores 

Mobiliários. 

6.4 Segmento de Imóveis: 
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As aplicacoes no segmento de imáveis seräo efetuadas exciusivarnente corn os irnOveis 
vinculados por lei ao regime próprio de previdência social. 
Os imôveis de que trata o caput poderão ser utilizadas para a aquisicao de cotas de 
fundos de investimentos imobiliário, cujas cotas sejarn negociadas em arnbiente de bolsa 
de valores. 

7. Resumo de Alocação dos Recursos 

Segmento Artigo Inciso Alinea Limite de Tipo de ativo Limitacão de 
Aplicacao  Diversificacão 

I "a" 100% Titulo 	do 	Tesouro 	Nacional 	(SELIC) 
Plataforma Eletrônica. 

Cotas 	de 	fundos 	de 	Investimentos, 
100% constituido sob a forma de condomInio 

aberto, cujos regulamentos Prevejam que 
suas 	carteiras 	estejarn 	representadas 25% PL 

Exclusivamente 	por 	tItulos 	definidos 	na FI/IMA/IDKa 
allnea 'a" e compromisso de busca retorno 
IMNIDKa. 

Renda II 15% Operacao 	Compromissada 	lastreada 
Fixa exciusivamente Corn titulos definidos no 

(Limite inciso 	I, alinea 'a". 
Máximo  
100%) III 80% Cotas 	de 	fundos 	de 	investimentos 

classificados como Renda fixa ou como 
70  referenciam 	em 	indicadores 	de 

desempenho de 	renda fixa, 	politica 	de 20% RPPS 

investimento, 	compromisso 	retorno 25% 
IMNIDka. PL 
Denominacao 	não 	contenha 	'créd Ito 

FI/IMA/IDka "Titulo privado 	privados de baixo risco de 
crédito". Lirnite máximo por emissor privado 
de 20%. 

IV 30% Cotas 	de 	fundos 	de 	investimento 
classificados como renda fixa ou como 
referenciados 	em 	indicadores 	de 
desempenho de renda fixa, constituldo sob 20% RPPS 

a 	forma 	de 	condomInio 	aberto. 25% 
Denominacâo 	nâo 	contenha 	"crédito PL Fl 
privado". TItulos privados de baixo risco de 
crédito. Limite máxirno por ernissor privado 
de 20%. 

V 20% Deposito de poupanca. 

VI 15% Cotas 	de 	fundos 	de 	investimento 	em 25% PL Fl 
direitos creditOrios, constituidos sob a forma limite 
de condorninlo aberto. Serie ou classe de de 15% 
cotas 	de 	baixo 	risco 	de 	crédito. 	Limite Cumulativo 
máxirno 	de 	concentracao 	por 	emissor Nos incisos VI 
privado de 20%. e 

VII 
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Cotas de fundos de investimento em direito 
creditôrios, constituidos sob a forma de 25% PL Fl 

"a" 5% condominio fechado. Série ou classe de Limite de 
cotas 	de 	baixo risco 	de crédito. 	Limite 15%Cumulativo 
máximo 	de 	concentracao 	por 	emissor Nos incisos VI 
privado de 20%. e VII. 

VII Cotas 	de 	fundos 	de 	investimento 
"b" 5% classificados 	como 	referenciados 	em 25% PL Fl 

indicadores de desempenho de renda fixa Limite de 
que 	contenham 	em 	sua 	denominacao 15%Cumulativo 
"crédito privado". Titulos privados de baixo nos 
risco de crédito. Limite méximo por emissor Incisos Vie VII 
privado de 20%. 

Cotas de fundo de investimentos aberto 
Renda classificados 	como 	referenciados 	que 20% RPPS 

Variável I 30% identifique 	na 	Denominaçao 	e 	politica 25% PL Fl 
(Limite investimento 	indicador 	vinculado 	aos 
Mãximo indices Ibovespa, IBrX e IBRX-50. 
30%) e  

aos Cotas de fundo de indices referentes em 
Limites de 80  II 20% acöes, negociados em bolsa de valores, 
concentra- admitindo-se 	Exclusivamente 	os 	indices 20% PL Fl 

cäo por Ibovespa. IBrX e IBrX-50. 
emissor  

conforme Cotas de investimentos em acäes abertos, 
regula- III 15% regulamento 	determinem 	de 	fundos 	de 

mentacao indices da Carteira Ibovespa. IBrX e IBrX- 25% PL Fl 
editada 50. 

pela CVM  

Colas 	de 	fundo 	de 	investimento 
IV 5% classificados 	como 	multimercado, 

constituido sob a forma de Condominio 25% PL Fl 
aberto, se alavancagem. 

Colas 	de 	findos 	de 	investimentos 	em 
V 5% participacao, constituidos sob a forma de 25% PL Fl 

condominlo Fechado.  

VI Cotas 	de 	fundos 	de 	investimentos 
5% imobiliárias, 	corn 	cotas 	negociadas 	em 25% PL Fl 

bolsa de valores. 

Terrenos Aquisicao 	de 	cotas 	de 	fundo 	de 
lmOveis Ou outros investimentos imobiliârio, cujas cotas sejam 
(Limite lmOveis em ambiente de Bolsa de valores. 
Máximo Vinculados 
Carteira 90 Por lei ao 

de RPPS 
Imoveis) 

8. Critérios de Credenciamento e Selecao de Gestores 

Para a selecao de instituicao financeira autorizada a operar corn o RPPS será constituldo 
o processo de credenciarnento conforrne disposto na resoluçao CMN n° 3922, de 
novembro de 2010. 0 processo consistira de busca de inforrnacoes junto as instituiçOes 
financeiras que contemplará a analise das seguintes informacoes: 
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Critério Qualitativo 

- Credibilidade da Instituicao junto ao mercado financeiro; 

- Solidez da Instituicao (Modelo Fiduciário - Administrador, Gestor e custodiante); 

- Experiência na gestao de recursos de clientes institucionais; 

- Qualidade da equipe e turnover; 

- Qualidade do atendimento na area de relacionamento. 

Critérios Quantitativos 

- Desempenho (rico/retorno) dos produtos enquadrados na Iegislacao vigente; 

- Desempenho do gestor nos mornentos de crise. 

9. Disposicoes Gerais 

Justificadamente, a poiltica anual de investirnento poderá ser revista no curso de sua 
execuçao, corn vistas a adequacao ao rnercado ou a nova Iegislacao. 

Guacui-ES, 01 de fevereiro de 2013. 

SebaèJ[c1 P1é1êfra Pacheco WiMip(deSouza 
Pre,ident Executivo 	 PresidentdoQtho Deliberativo 
CPF: 6264.317-20 	 CPF: 

086.1  . 07_61 
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