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Fundo de Aposentadorja e Penso dos Servidores PtibIicos do Municipio de GuaçuI 
CNPJ: 04.376.371/0001-23 

1. introdução 

o FAPSPMG - Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores PUblicos do MunicIpio de GuaçuI-ES, 
é constituldo na forma da Iegislaçâo pertinente em vigor, corn caráter no econômico e sem fins 
lucrativos, corn autonomia administrativa e financeira. Sua funçâo é administrar e executar a 
previdência social dos servidores, conforme estabelece a Lei 2.927/2001 de 05 de fevereiro de 2017, 
e ResoIuço CMN n 2  3.992/2010 e alteraçôes, que contérn as diretrizes de apkcaçâo dos recursos 
garantidores do piano de benefIcio administrado pelo Regime PrOprio de Previdência Social (RPPS). A 
presente Politica de Investimentos fol discutida e aprovada pelo Conseiho Deliberativo e Cornitè de 
Investimentos do FAPS na reunião ordinária que ocorreu em 13/12/2017. 

2. Definicöes 

Ente Federativo: Guaçui-ES. 

Unidade Gestora FAPSPMG - Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Püblicos do 
MunicIpio de GuaçuI-ES. 

CNPJ: 04.376.371/0001-23. 

Meta de Retorno Esperada: IPCA + 6,00 a.a. 

Categoria do Investidor: Geral 

3. Gestâo Previdenciária (Pro Gestâo) 

A adocâo das meihores práticas de Gestâo Previdenciária, de acordo corn a Portaria MPS N 2  185 de 

14 de maio de 2015, tern por objetivo incentivar o FAPS a adotar meihores práticas de gestão 
previdenctária, que proporcione major controle dos seus ativos e passivo e mais transparência no 

relacionamento corn os segurados e a sociedade. Tal adoço garantirá que os envolvidos no processo 
decisôrio do Instituto cumpram seus códigos de conduta pré-acordados a fim de minirnizar conflitos 
de interesse ou quebra dos deveres. 
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Fundo de Aposentadoria e Penso dos Servidores Piiblicos do Municipio de GuaçuI 
CNPJ: 04.376.371/0001-23 

Assim, corn as responsabilidades bern definidas compete ao Comitê de Investimentos, a elaboracâo 

da Poiltica de investimento (P.1.), que deve submetê-la para aprovaçâo ao Conseiho Administrativo, o 
agente superior rias definicäes das politicas e das estratégias gerais da Instituicäo. 

Ainda de acordo corn os normativos, esta P.I. estabelece as princIpios e diretrizes a serem seguidos na 
gestão dos recursos correspondentes as reservas técnicas, furidos e provisôes, sob a administraçâo 

deste RPPS, visando atingir e preservar o equilibria financeiro e atuarial e a solvência do piano. 

As diretrizes aqui estabelecidas säo complementares, isto é, coexistem corn aquelas estabelecidas 
pela Iegislacão aplicável, sendo os administradores e gestores incumbidos da responsabilidade de 

observ-las concornitantemente, ainda que nâo estejarn transcritas neste documento. 

4. Comitê de Investimentos 

2 	De acordo corn a Portaria MPS n 9  440/13 e o Decreto Municipal n.2 8.967/2013 de 03 de dezembro 
de 2013, a Comitê de Investimento do FAPS e formado por membros do Conselho Fiscal, Conseiho 

Deliberativo e indicacão do Poder executivo, possuindo caráter consultivo. 0 fato de em sua 
composiçäo estarem presentes pessoas tecnicamente preparadas permite que a mesmo seja 
responsável por zelar pela implementaço desta polItica de investimento e realizar recomendaçöes 

junto a Diretoria Executiva e ao Conseiho Adrninistrativo. Neste colegiado, podem ainda participar 

especialistas externos para auxiliar em decisöes mais complexas ou de volumes mais representativos. 

0 comitê de investimento é formado par 03 (três) membros. Todos as membros do comitê so 
certificados conforme disposto abaixo: 

Certificaçäo Quantidade de Membros 
Certificados 

Certificaço Profissional ANBIMA— 03 

Série 10 (CPA— 10) 

Certificacâo Profissional ANBIMA - 00 

Série 20 (CPA— 20) 

Certificação de Especialista em 00 

Investimento ANBIMA (CEA) 

Certificaço do Gestor dos Regimes 00 

Próprios de Previdéncia Social 

(CGRPPS) 
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Fundo de Aposentadoria e Penso dos Servidores PCiblicos do Municipio de GuacuI 
CNPJ: 04.376.371/0001-23 

S. Consuitoria de investimentos 

A consuitoria de investimentos terá a funcâo de auxiliar o RPPS no acompanhamento e 
monitoramento do desempenho do risco de mercado e do enquadramento das aplicaçôes dos 

recursos, de acordo corn o Art. 18 da Resoiuco CMN a 2  3.922 e alteraçOes. Essa consultoria dever 

ser cadastrada junto a CVM tnica e exciusivamente como consultora de valores mobiiiários e seguir o 
determinado nos incisos I, Ii e ill do artigo supracitado. 

6. Diretrizes Gerais 

Os principios, metodologias e parâmetros estabelecidos nesta P.I. buscam garantir, ao longo do 
tempo, a seguranca, liquidez e rentabilidade adequadas e suficientes ao equtlIbrio entre ativos e 
passivos do RPPS, hem como procuram evitar a exposiçâo excessiva a riscos para os quais os prêmios 
pagos pelo mercado nâo sejam atraentes ou adequados aos objetivos traçados. 

Esta P.I. entrará em vigor em 01 de janeiro de 2018. 0 horizonte de pianejamento utilizado na sua 
elaboraçâo compreende o perlodo de 12 meses que se estende de janeiro a dezembro de 2018. 

Esta poiltica está de acordo corn a Resoluço CMN n2 3.992/10 e alteraçâes e a Portaria MPS n 2  
519/11 e aiteraçôes que dispoem sobre as apiicaçôes dos recursos financeiros dos Regimes Próprios 
de Previdência Social instituIdos pela Uniäo, Estados, Distrito Federal e Municipios bern como 
parâmetros minimos para as alocaçôes de recursos e limites, utiiização de velculos de investimento e 
a meta de rentabilidade. 

Adicionalmente este documento trata da metodologia adotada para o apreçarnento dos ativos 
financeiros e gerenciamento de riscos, em consonância corn as definiçöes constantes na Resolucâo 
CMN n2  3.992/10 e alteracoes. 

Em havendo mudanças na Iegisiaçäo que de alguma forma tornem estas diretrizes inadequadas, 

durante a vigência deste instrumento, esta P.I. e os seus procedimentos serão alterados 

gradativamente, de forma a evitar perdas de rentabilidade ou exposição desnecessária a riscos, 

conforme definiçöes constarttes na Resolução CMN a 9  3.992/10 e alteraçoes. Caso seja necessário, 

deve ser elaborado urn piano de adequacão, corn critérios e prazos para a sua execucão, sempre corn 
o objetivo de preservar os interesses do FAPS, desde que este piano não seja contrário ao arcabouço 

legal constituIdo. 

Se nesse piano de adequação o prazo de enquadramento estabelecido pelas disposicães transitórias 
da nova iegislaço for excedido, o Instituto deverá comunicar oficlaimente a Secretária de Previdência 

do Ministério da Fazenda. 
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Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Püblicos do MunicIplo de GuacuI 

CNPJ: 04.376.371/0001-23 

7. ModelodeGestão 

A gestâo das apiicaçöes dos recursos de acordo corn o Artigo 32, §59, Inciso ii - própria da Portaria 

MPS n2 519/11 e aiteraçäes do FAPS, será própria, ou seja, o RPPS reaiizará diretamerite a execucão 

da P.I. de sua carteira, decidindo sobre as alocaçôes dos recursos e respeitados os parâmetros da 
legislaçâo e definidos nesta P.I. 

8. Segregacão de massa 

0 FAPS não possui segregaçâo de massa do seu piano de beneficios. 

9. Meta de Retorno Esperado 	 = 

Para o exercIcio de 2018 o FAPS prever que o seu retorno esperado será no mInimo o IPCA, acrescido 

de uma taxa de juros de 6,00% (seis por cento) ao ano. 

A escoiha do Indice de atuaIizaço monetária e a taxa de juros justifica-se para o equilIbrio do deficit 
atua nal. 

10. Aderência das Metas de Rentabilidade 

As metas de rentabilidade definidas no item anterior estâo aderentes ao perfil da carteira de 

investimento e das obrigaçoes do piano. 

Verificamos que o passivo atuarial do RPPS cresceu nos ciltimos três anos era de: 

ANO PASSIVO ATUARIAL 

2014 R$ 121.497.376,55 

2015 R$ 197.485.806,78 

2016 R$ 150.231.140,95 

Venificamos ainda que a rentabilidade da carteira nos üitimos três anos está aderente a meta de 

rentabilidade escoihida, conforme o histórico abaixo: 

ANO Meta Atuarial (IPCA + 6%) = % 	CONSOLIDADO = % 
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Fundo de Aposentadoria e Pensäo dos Servidores Püblicos do Municipio de GuaçuI 

CNPJ: 04.376.371/0001-23 

2014 No havia consultoria financeira Nâo havia consultoria financeira 

2015 	 17,31% 	 9,94% 

2016 	 12,67% 	 19,47% 

11.Carteira Atual 

A carteira atual, de acordo corn a tabela abaixo, demonstra as percentuals de a(ocação assim como os 
limites legais observados por segmento na data 29/09/2017. 

SEGMFJITO CARTEIRA 

Renda Fixa 	 100% 	 100% 

Renda Variavel 	 30% 	 0% 

12.AIocaço de recursos e os limites por segmento de apIicaço 

A análise e avaIiaço das adversidades e das oportunidades, observadas em cenários futuros, 
contribuem para a formaçäo de uma visâo ampla do FAPS e do ambiente em que este se insere, 

visando assim a estabilidade e a solidez do sistema. 

0 grau de rnaturacäo, suas especificidades e as caracteristicas de suas obrigaçöes, bern como o 
cenário macroeconômico, determinam as seguintes diretrizes dos investimentos: 

• A alocação dos recursos nos diversos segmentos; 

• Os limites máximos de aplicacâo em cada segmento e prazos de vencimentos dos 

investimentos, 

• A escoiha par ativos que possuem ou no amortizaçôes ou pagamento de juros periódicos; 

dentre outros. 

13. Cenário 

A expectativa de retorno dos investimentos passa pela deflnição de urn cenário econômico que deve 

levar em consideraco as possIveis variacôes que os principals indicadores podern sofrer. 
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Fundo de Aposentadoria e Penso dos Servidores Püblicos do MunicIplo de GuaçuI 

CNPJ: 04.376.371/0001-23 

o cenário utilizado corresponde ao Boetim Focus (10/11/2017) que representa a media das 

expectativas dos principals agentes de mercado. 

I 	' 	 t 
N 

I 	 I 	3.15 	I 	SM 	I 	&i 	I - 	tft 1 	3130 	I 	Man 	I 	am 	I 	 fI% 1 
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Nesse cenário exposto acirna, o FAPS está corn a sua carteira de investirnentos aderente aos 

indicadores, podendo assim acruar a rentabilidade dos seus principals fatores de riscos investidos e se 

manter aderente tambérn a meta de rentabilidade proposta. 

As discussöes da Reforma da Previdência no Congresso Nacional constituem urn importante ponto de 

atenção para o {nome do RPPS}, corn a sua possivel aprovaçäo podendo afetar o FAPS de duas 

maneiras: 

1- A sua aprovação poderá diminuir a taxa estrutural de juros da econornia, fazendo corn que 

nesse cenário seja efetuada a reviso da meta de rentabilidade atual e para os futuros 

exercIcios; 

2- A aprovacâo da reforma terá impacto importante no passivo atuarial do FAPS, fato este que 

tambérn acarretará urna revisão da meta de rentabilidade atual e para os futuros exercIcios. 

14. AIocaco Objetivo 

A tabela a seguir apresenta a aIocaço-objetivo e os limites de apIicaço em cada urn dos segmentos 

definidos pela Resoluçâo CMN ri2 3.922/2010 e alteraçôes. Essa alocaçâo tern como intuito 

determinar a aIocaço estratégica a ser perseguida ao longo do exercicio desta PolItica de 

Investirnento que meihor ref lita as necessidades do passivo. 
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FUNDOS 100% TITULOS POBLICOS - REFERENCIADO 

FUND OS OF INDICEI00% TITULOSPOBLICOS - 
REFERENCMDO 

oPERAcOES COMPROMISSADAS 

FIJNDOS RENDA FIXA REFERENCIADOS 

FUNDOSDEINDICERENDA FIXA REFERENOADOS 

FUNDOSDERENDA F1XA 

FUNDOS DE INDICE DE RENDA FIXA 

LETRAS IMOBIUARIAS GARANTIDAS 

CERTIFICADO DE ()EPOSITO BANCARIO 

POUPANA 

COTA SENIOR FIDC 

FUNOOS RENDA F1XA °CREDITO PRIVADO" 

FUNDO DE DEBENTURES 

FUNDOS DEAc6ESREFERENOAD0550Ac6E5 

FUND OS DE INDICES REFERENCJADOS SoAcOES 

FUND OS DEAçOES 

FUNDOS DE INDICES 

FUND OS MULTIMERC.400S 

FUND OS DEPARTICIPAcOES 

FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 

100,00% Art. 79,  I,.'a" 

100,00% 	0,00% 67,90% 	 100,00% 	Art. 7, I, 'b" 

100,00% Art. 79,  11  'c" 

5,00% Art. 72,  II 

60,00% 	 0,00% 16,63% 	 60,00% 	Art. 79,  III, "a" 

60,001Y. Art. 72,  III, "b' 

40,00% 	 0 00% 1547% 	 40,00%. 	Art 72 IV a 

40,00% Art. 72,  IV, 'b" 

20,00% Art. 72,  V, "b' 

15,00% Art. 79,  VI, "a" 

1500% Art 7° VI 	b 

5,00% Art. 79,  VII, "a" 

5,00% Art. 72,  VII, "b' 

5,00% Art. 79,  VII, 'c" 

3000°! Art.82 I 	a 

30,00% Art. 89, I, "b" 

2000% Art 8 9  If 	a 

20,00% Art. 8, II, "b" 

10,00% Art. 891 .111 

5,00% Art. 82, IV, "a" 

5,00
1
Y Art. 8, IV, -b-  Art. 

 alocaço objetivo foi definida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de 
mercado vigentes quando da elaboraçâo deste docurnento, conlorme descrito no item 13. 

15. Aprecamento de ativos financeiros 

Os tItulos e valores mobiiiários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, nos quals o 
Instituto aplica recursos devem ser marcados a valor de mercado (exceto os ativos pertencentes as 
carteiras dos Fundos regidos pela portaria MPS n 2  65 de 26/02/2014), de acordo corn os critérios 

recomendados pela CVM, pela ANBIMA e definidos na Resoluçâo CMN n 2  3.992/10 e alteracöes. 

O método e as fontes de referenda adotados para aprecamento dos ativos pelo Instituto SâO OS 

mesmos estabelecidos por seus custodiantes e estho disponIveis no Manual de apreçamento do 

custodia nte. 

Av. Espirito Santo, 425 - Centro - Guacul-ES - Fonefax: (28) 3553-2522/3070 
e-mails: rppsguacutboLcom.br; fapspmg@bol.com.br 	

Ai4 	9 



- I 	Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Páblicos do MunicIpio de GuacuI 

CNPJ: 04.376.371/0001-23 

E recornendado que todas as negociacöes sejam realizadas através de plataformas eietrônicas e em 

bolsas de valores e mercadorias e futuros, visa ndo major transparência e major proximidade do valor 

real de mercado. 

16. Gestão de Risco 

Em linha corn o que estabelece a Resolução CMN nQ 3.922/2010 e alteraçOes, este tópico estabelece 

quais serâo os critérios, parâmetros e limites de gestâo de risco dos investimentos. 

o objetivo deste capItulo é demonstrar a análise dos principals riscos destacando a importncia de 

estabelecer regras que permitam identificar, avallar, mensurar, controtar e monitorar os riscos aos 

quais os recursos do piano estão expostos, entre eles os riscos de mercado, de crédito, de liquidez, 

operacional, legal, terceirizacäo e sistêmico. 

16.1. Risco de Mercado 

o acompanhamento do risco de mercado será feito através do cáiculo do Value-at-Risk (VaR) por 

cota, que estima, corn base nos dados históricos de volatilidade dos ativos presentes na carteira 

analisada, a perda esperada. 

16.1.1. 	VaR 

Para o consolidado dos segmentos, o controle de risco de mercado será feito por melo do cálcuio do 

Value-at-Risk (VaR) por cota, corn o objetivo do FAPS controlar a volatflidade da cota do piano de 

benefIcios 

0 controle de riscos deve ser feito de acordo corn os seguintes ilmites: 

Av. EspIrito Santo, 425 - Centro - GuaçuI-ES - Fonefax: (28) 3553-2522/3070 
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I 	 Fundo de Aposentadoria e Pensâo dos Servidores PibIicos do Municipio de Guaçui 

CNPJ: 04.376.371/0001-23 

Os limite do VaR dos mandatos de Renda Fixa e Renda Variável foram estipuados atrás de estudo 
realizados utilizando os VaR históricos disponIveis, através de três premissas básicas: 1- estimaço do 

VaR histórico dos principals benchmarks do mercado de Renda Fixa e Renda VariveI; 2- estimaco do 

VaR histórico dos fundos de investimento da carteira de ativos do RPPS; e 3- margem de segurança 
para acomodar possIveis eventos inesperados. 

16.2. Risco de Crédito 

16.2.1. 	Aborda gem Qualitativa 

A Instituicão utilizará para essa avaliação do risco os ratings atribuidos por agenda classificadora de 
risco de crédito atuante no Brasil. 

Para checagem do enquadramento, os tItulos privados devem, a princIpio, ser separados de acordo 
corn suas caracterIsticas. 

Os tItulos emitidos por instituicôes nâo financeiras podem ser analisados pelo rating de emissão ou 
do emissor. No caso de apresentarem notas distintas entre estas duas classificaçôes, será 

considerado, para fins de enquadramento, o pior rating. 

Posteriormente, é preciso verificar se o papel possul rating por uma das agendas elegIveis e se a nota 
é, de acordo corn a escala da agenda, igual ou superior a cIassificaco minima apresentada na tabela 

a seguir. 

Av. Espirito Santo, 425 - Centro - GuacuI-ES - Fonefax: (28) 3553-2522/3070 
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Fitch Ratings A-(bra) A-(bra) A-(bra) 

SR Ratings brA brA brA 

Austin Rating brAA brAA brAA 

LF Rating brAA brAA brAA 

Os investimentos que possuIrem rating igual ou superior as notas indicadas na tabela seräo 

enquadrados na categoria grau de investirnento, desde que observadas as seguintes condiçöes: 

> Os tItulos que não possuem rating pelas agências eiegIveis (ou que tenham classificaço 
inferior as que constam na tabela) devem ser enquadrados na categoria grau especulativo; 

Caso duas agendas elegiveis classifiquern o mesmo papel, será considerado, para fins de 
enquadramento, o pior rating; 

No caso de ativos de crédito que possuarn garantia do Fundo Garantidor de Crédito - FGC, será 

considerada a como classificacão de risco de crédito a classificacão dos ativos semeihantes 
ernitidos pelo Tesouro Nacional, desde que respeitados os devidos lirnites legais; 

> 0 enquadrarnento dos tItulos será feito corn base no rating vigente na data da verificaço da 
aderência das aplicaçôes a politica de investimento. 

16.3. 	Risco de Liquidez 

0 risco de liquidez pode ser dividido em duas classes: 

A. Possibilidade de inthsponibilidade de recursos para pagamento de obrigaçöes 
(Passivo); 

B. Possibilidade de reduçöo do demanda de mercado (Ativo). 

Os itens a seguir detaiham as caracterIsticas destes riscos e a forma como eles serâo geridos. 

A. Indisponibilidade de recursos para pagclmento de obrigacöes (Passivo) 

A gestao do risco de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigacöes depende do 
planejamento estratégico dos investimentos do piano. A aquisição de tItulos ou valores mobiliários 

corn prazo ou fluxos incompatIveis corn as necessidades do piano pode gerar urn descasamento. 

Av. Espirito Santo, 425 - Centro - Guaçu i-ES - Fonefax: (28) 3553-2522/3070 
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B. Reducào de demanda de mercado (Ativo) 

A segunda classe de risco de liquidez pode ser entendida como a possibilidade de reduço ou 
inexistência de demanda pelos tItulos e valores mobiliários integrantes da carteira. A gestão deste 
risco será feita corn base no seguinte indicador: 

Percentual da carteira que pode ser negociada; 

0 controle do risco de liquidez de demanda de mercado será feito por rneio dos Iirnites cia tabela 
abaixo, onde será analisado o curto (de 0 a 30 dias), médio e longo prazo (acima de 365 dias). 

16.4 Risco Operacional 

Risco Operacional é "a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de faiha, deficiência ou 
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos". Dessa forma a 
gestâo desse risco será a implementacäo de açôes que garantam a adoção de normas e 

procedimentos de controles internos, alinhados corn a Jegislaçäo aplicável. Dentre os procedimentos 
de controle podern ser destacados: 

A definicäo de rotinas de acompanhamento e análise dos relatOrios de monitoramento dos 
riscos descritos nos tópicos anteriores; 

> 0 estabelecirnento de procedirnentos formais para tornada de deciso de investirnentos: 

> Acompanhamento da formaço, desenvolvimento e certificaço dos participantes do processo 
decisOrio de investimento; e 

) Forrnalizaço e acompanhamento das atribuiçOes e responsabilidade das todos os envolvidos 
no processo planejamento, execuçäo e controle de investimento. 

16.5 Risco Terceirizacöo 

Na administraço dos recursos financeiros ha a possibilidade de terceirização total ou parcial dos 
investimentos do RPPS. Esse tipo de operação delega determinadas responsabilidades a gestores 
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externos, porérn nâo isenta o RPPS de responder legairnente perante Os órgos supervisores e 
fisca lizadores. 

Neste contexto, o modelo de terceirização exige que o RPPS tenha urn processo formalizado para 

escoiha e acompanhamento de seus gestores externos, conforme definiçöes na Resoluço CMN n 2  
3.922/10 e alteracôes e demais normativos da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. 0 

procedimento de seleço de gestores pelo RPPS deve conter histórico, justificativas, documentaco 
relacionada, entre outros. 

16.6 Risco Legal 

o risco legal está relacionado a não conformidade corn normativos internos e externos, podendo 
gerar perdas financeiras procedentes de autuacöes, processos judiciais ou eventuais 
questionamentos. 

o controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre atividades e investimentos, será feito por 
melo: 

> Da realizaço de relatórios de compliance que permitam verificar a aderência dos 
investimentos as diretrizes da legislacão em vigor e a polItica de investimento, realizados corn 
periodicidade mensal e analisados pelo Conseiho; 

Da utilizaçâo de pareceres jurIdicos para contratos corn terceiros, qua ndo necessário. 

16.7 Risco Sistêmico 

o risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de que o sisterna financeiro seja contarninado por 
eventos pontuais, corno a faléncia de urn banco ou de urna empresa. Apesar da dificuldade de 

gerenciarnento deste risco, ele no deve ser relevado. E importante que ele seja considerado em 

cenários, premissas e hipóteses para análise e desenvolvimento de mecanismos de antecipaco de 

acaes aos eventos de risco. 

Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos a esse risco, a alocaçäo dos recursos deve 
levar em consideraçâo os aspectos referentes a diversificaço de setores e emissores, bern como a 
diversificaço de gestores externos de investimento, visando a mitigar a possibilidade de inoperância 
desses prestadores de servico em urn evento de crise. 

17. Consideracöes Finais 

Este docurnento será disponibilizado no site oficial do FAPS: www.fapsprng.com.br , a todos Os 

servidores, participantes e interessados e os casos omissos deveräo ser dirimidos pelo Conseiho de 

Deliberativo e Comitê de Investimentos. 
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Guacui-ES, 13 de dezembro de 2017. 

CeIr I Gomes 

Pr sidente Executiva o FAPS 

. 	4o raistc Presidente do Comitfd estimentos 
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2018 
Ao décimo terceiro dia do mês de dezembro de 2017, reuniu-se nas 
dependências do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Páblicos do 
MunicIpio de GuacuI, corn sede na Avenida Espirito Santo, 70— Centro, na cidade 
de Guaçui, Estado do Espirito Santo, para a apreciaçâo das diretrizes do Piano 
de Investimentos do Fundo de Aposentadoria para o exercIcio de dois mil e 
dezoito. Presentes na reunião os membros do Conseiho Deliberativo: Wagner 
Medeiros de Souza, Miguel Couzi, Neuma Maria dos Santos, Antonio Marcos 
Pirovani Machado e Os membros do Comitê de investirnentos Roberto Cristôvão 
de Oliveira, Luiz Ciáudio Aguiar de Aimeida e ja citado acima Wagner Medeiros 
de Souza. A seguir o Presidente do Conseiho Deliberativo o Sr.° Wagner 
Medeiros de Souza, iniciou os trabaihos, convidando a Sr.a  Celma Aparecida 
Gonçaives Moreira Gomes Presidente Executiva do FAPS, para apresentar ao 
Conseiho Deiiberativo e o Comité de Investimentos a proposta do Piano da 
Poiltica de investimentos para o exercIcio de dois mil e dezoito conforme as 
alteraçOes da Resoluçao CMN (Conseiho Monetário Nacionaf) n.° 4.604/2017. 
Piano este que opta para uma poiltica de aplucaçâo rnais conservadora que 
proporciona mais garantias e segurança ao Fundo, mantendo seus recursos em 
Fl (e FIG de Fl), tItulos do tesouro nacional, titulos de emissão do Tesouro 
Nacional - SEL1C e em Fl (e F1C de Fl) referenciados em indicadores de renda 
fixa, objetivando manter a aplicaçâo dos recursos que deverão perseguir a 
rentabihdade real mInima de 6% (seis por cento) ao ano corn base na variação do 
indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), priviiegiando as apiicacôes corn 
o Binômio Risco-Retorno mais adequado as nossas necessidades; os tItulos de 
valores mobiiiários integrantes dos diversos segmentos de apiicaçâo devern ser 
registrados no Sistema Especial de Liquidaçâo e CustOdia (SELIC), deverâo ser 
realizadas por meio de plataformas eletrônicas administradas por sistemas 
autorizados a funcionar peio Banco Central do Brasil (BACEN), Cu pela Comissâo 
Valores Mobillérios (CMV), nas respectivas areas de competéncia, admitindo-se, 
ainda, aquisicöes em ofertas pCiblicas do Tesouro Nacional por intermédio das 
instituicoes regularmente habilitadas, desde que possam ser devidamente 
comprovadas, de forma que as aplicacôes com o Binômio Risco-Retorno que 
mais se adéquam as necessidades de Iiquidez do fluxo de receitas e despesas 
projetadas. A seguir o Presidente do Conseiho Deiiberativo colocou o Piano em 
pauta para a apreciaçao do mesmo, que apos urn estudo da proposta aprovaram 
o Plano, corn a formuiacao de resolucoes assinadas pelos Presidente do 
Conseiho Deliberativo e o Presidente do Comitê de investimentos. Pois o mesmo 
aiém de cumprir as exigéncias da Resolucão Monetária n.° 3.506/07 (trés mu, 
quinhentos e seis de dois mil e sete), oferece menos riscos. Nada mais havendo a 
trata - vro e a pr nt ata e, v assinada por todos os presentes. 
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RESOLUcAO CONSELHO DELIBERATIVO N.° 00512017 

DispOe sobre a aprovacão da Poiltica de 
Investimentos para o ano de 2018 con forme 
alteracoes da Resoluçao CMN n.° 4.60412017. 

O Presidente do Comitê de tnvestimentos do FAPSPMG - Fundo de 
Aposentadoria e Pensäo dos Servidores Pciblicos do MunicIpio de GuaçuI, no 
uso de suas atribuiçoes e competência conferidas pela Portaria FAPSPMG n.° 
174/2017. 

RESOLVE: 

Art. 1.°- Aprovar a determinacao por unanimidade em ata pelos membros do 
comité de investimentos, pela aprovacao da PoIItica de Investimentos para o 
ano de 2018, conforme ata. 

Art. 20  - Esta resoluçao entrará em vigor na data de sua publicaçâo, revogando 
as disposicöes em contrário. 

GuaçuI-ES, 13 de dezembro de 2017. 

f0 
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RESOLUCAO DO COMITE DE INVESTIMENTOS N.° 01312017 

Dispoe sobre a aprovacäo da PolItica de 
Investimentos para o ano de 2018 con forme 
alteracoes da Resolucao CMN n..° 4.60412017. 

O Presidente do Comitê de Investimentos do FAPSPMG - Fundo de 
Aposentadoria e Pensâo dos Servidores Püblicos do MunicIpio de GuacuI, no 
uso de suas atribuiçOes e competéncia conferidas pela Portaria FAPSPMG n.° 
174/2017. 

RESOLVE: 

Art. 1. 0  — Aprovar a determinaçao por unanimidade em ata pelos membros do 
comitê de investimentos, pela aprovacao da Poiltica de Investimentos para o 
ano de 2018, conforme ata. 

Art. 21  - Esta resolucao entrará em vigor na data de sua publicacao, revogando 
as disposiçöes em contrário. 

GuaçuI-ES, 13 de dezembro de 2017. 

ROB TO 	TOVA DE OLIVEIRA 
Presidente do Comitê kie Invesfimentos 
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