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1 INTRODUQAO

Atendendo ^ Resolugao do Conselho Monetario Nacional - CMN n° 4.963, de 25 de novembro de 2021, 
(doravante denominada simplesmente "Resolugao CMN n° 4.963/2021"), o Comite de Investimentos e a 
Diretoria Executiva da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPAIS DE MARINGA, apresenta sua Politica de Investimentos para o exercicio de 2022, 
devidamente analisada e aprovada por seu orgao superior de deliberagao.

A Politica de Investimentos representa uma formalidade legal que fundamenta e norteia todos os processes 
de tomada de decisao relative a aplicagao e gestao dos recursos dos Regimes Proprios de Previdencia 
Social - RPPS, empregada como ferramenta de gestao necessaria para garantir o equilibrio economico, 
financeiro e atuarial.

Os fundamentos para a elaboragSo da presente Politica de Investimentos estao centrados nos criterios 
legais e tecnicos, estes de grande relevancia. Ressalta-se que ser§o observados, para que se trabalhe com 
parametros solidos quanto a tomada de decisoes, a analise do fluxo de caixa atuarial, levando-se em 
consideragSo as reservas tecnicas atuariais (ativos) e as reservas matematicas (passive) projetadas pelo 
calculo atuarial.

2 OBJETIVO

A Politica de Investimentos da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPAIS DE MARINGA tern como objetivo estabelecer as regras, os procedimentos e os controles a 
serem instituidos relatives as aplicagoes e gestao dos recursos garantidores dos pagamentos dos 
segurados e beneficiaries do Regime, visando nao somente atingir a meta de rentabilidade definida a partir 
do calculo feita na apuragao do valor esperado da rentabilidade futura da carteira da investimentos, mas 
tamb6m garantir a manutengao do equilibrio economico, financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os 
principios da boa governanga, da seguranga, rentabilidade, solvencia, liquidez, motivagao, adequagao a 
natureza de suas obrigagoes e transparencia.

Complementarmente, a Politica de Investimentos zela pela diligencia na condugao dos processos internes 
relatives a tomada de decisao quanto as aplicagoes dos recursos, buscando a alocagao dos seus recursos 
em Instituigoes Financeiras que possuam, dentre outras, as seguintes caracteristicas: padrao etico de 
conduta, solidez patrimonial, historico e experiencia positiva, com reputagao considerada ilibada no 
exercicio da atividade de administragao e gestao de grandes volumes de recursos e em ativos com 
adequada relagao risco X retorno.

Para seu cumprimento, a Politica de Investimentos apresenta os criterios quanto ao piano de contingencia, 
os parametros, as metodologias, os criterios, as modalidades e os limites legais e operacionais, buscando a 
mais adequada gestao e alocagao dos seus recursos, visando minimamente o atendimento aos requisites 
da Resoiugcio CMN n° 4.963/2021.
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3 PERFIL DE INVESTIDOR

Segundo o disposto na Instrugao CVM n° 554/2014 e Portaria MRS n° 300/2015 e alteragoes, fica definido 
que os Regimes Proprios de Previdencia Social classificados como Investidores Qualificados deverao 
apresentar cumulativamente:

a) Certificado de Regularidade Previdenciario - CRP vigente na data da realizagao de cada aplicagao 
exclusive para tal categoria de investidor;

b) Possua recursos aplicados comprovados por meio do Demonstrative das Aplicagoes e Investimentos dos 
Recursos - DAIR, no montante igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhdes de reais);

c) Comprove a efetiva formalizagao e funcionamento do Comite de Investimentos, e;

d) Tenha aderido ao Programa de Certificag§o Institucional Pr6-Gest§o e obtido a certificagao institucional 
em urn dos niveis de aderencia.

Para obter a classificag§o de Investidor Profissional, o Regime Proprio de Previdencia Social fica obrigado a 
comprovar as mesmas condigoes cumulativas descritas acima, tendo o item "d" a seguinte descrigao: "tenha 
aderido ao Programa de Certificagao Institucional Pro-Gestcio e obtido a certificagao institucional Nivel IV de 
adescio".

Para a identificagao do Perfil de Investidor da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS 
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA, consideramos as seguintes informagoes:

ANALISE DO PERFIL DE INVESTIDOR

Patrimonio Liquido sob gestao - R$ 582.201.516,63

Certificado de Regularidade Previdenciario - CRP - valido ate 13/03/2022

Comite de Investimentos - Decreto n° 125/2022 e Portaria n° 018/2022

Nivel de Aderencia ao Pro-Gestao - Nivel II

Vencimento da Certificagao do Pro-Gestao - 27/02/2023

A MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 
MARINGA, no memento da elaboragao e aprovagao da dessa Politica de Investimentos esta classificada 
como Investidor Qualificado.

Na obtengao de nivel superior na Certificagao Institucional Pr6-Gest§o, a classificagSo de Investidor mudara 
automaticamente, n§o sendo a MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA prejudicada quanto aos processes e procedimentos internes e de 
controle.
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Fica a MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE 
MARINGA, condicionada ao prazo de 60 (sessenta) dias para revisao e adequapao da Politica de 
Investimentos em atendimento a nova classificapao do Pro-Gestao.

4 ESTRUTURA DE GESTAO

De acordo com as hipdteses previstas na Resolupao CMN n° 4.963/2021, a gestao das aplicagoes dos 
recursos podera ser realizada por meio de gestao propria, terceirizada ou mista.

Para a vigencia desta Politica de Investimentos, a gestao das aplicagdes dos recursos da MARINGA 
PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE MARINGA sera propria

4.1 GESTAO PROPRIA

A adogao deste modelo significa que a totalidade dos recursos ficara sob a gestao e responsabilidade
da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE 
MARINGA e dos colaboradores diretamente envolvidos no processo de Gestao dos Recursos ou 
Investimentos.

A gestao das aplicagoes dos recursos contara com profissionais qualificados e certificados por entidade de 
certificagao reconhecida pelo Ministerio do Trabalho e Previdencia, atraves da Secretaria de Previdencia 
Social, conforme exigido na Portaria MPS n° 519/2011.

Os responsaveis pela gestao da Unidade Gestora da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS 
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA, tern como urn dos principals objetivos a continua 
busca pela ciencia do conhecimento tecnico, exercendo suas atividades com boa fe, legalidade e 
diligencia; zelando por elevados padroes eticos, adotando as boas praticas de gestao previdenciaria 
no ambito do Pro-Gestao, que visem garantir o cumprimento de suas obrigagoes.

Entende-se por responsaveis pela gestao das aplicagoes e recursos da MARINGA PREVIDENCIA - 
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA, as pessoas que participam 
do processo de analise, avaliagao, gerenciamento, assessoramento e decisorio, bem como os participantes 
do mercado de titulo e valores mobiliarios no que se refere a distribuigao, intermediagao e administragao 
dos investimentos.

Todo o processo de cumprimento da Politica de Investimentos e outras diretrizes legais, que envolvam os 
agentes discriminados acima, terao suas agbes deliberadas e fiscalizadas pelos conselhos competentes e 
pelo controle interne.
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4.2 ORGAOS DE EXECUQAO

Os recursos da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 
DE MARINGA, visam a constitui?ao das reservas garantidoras dos beneficios e devem ser mantidos e 
controlados de forma segregada dos recursos do ente federative e geridos, em conformidade com esta 
Politica de Investimentos e com os criterios para credenciamento das Institutes Financeiras e contratagao 
de prestadores de servigos.

Compete ao Comite de Investimentos a formulagao e execugao da Politica de Investimento juntamente com 
a Diretoria Executiva e Gestor dos Recursos, que devem submete-la para aprovagao do Conselho de 
Administragao e fiscalizagao do Conselho Fiscal, orgaos superiores de competencia da MARINGA 
PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE MARINGA

A estrutura definida atraves da Lei Complementar n° 749, de 17 de dezembro de 2008, garante a 
demonstrag3o da Segregagao de Atividades adotadas pelos 6rg£os de execugao, estando em linha com as 
boas praticas de gestao para uma boa governanga previdenciciria.

Em casos de Conflitos de Interesse entre os membros integrantes do Comite de Investimentos, Diretoria 
Executiva e Conselhos, a participagao do conflitante como voto de qualidade sera impedida e/ou anulada, 
sendo devidamente registrado em ata de reuniao.

Nao fica exclulda a possibilidade da participagao de urn Consultor de Valores Mobiliarios no fornecimento 
de "minuta" da Politica de Investimentos e propostas de revisao para apreciagao do Gestor dos Recursos, 
Comite de Investimentos e Diretoria Executiva.

4.3 CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS

A MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE MARINGA
tern a prerrogativa da contratagao de empresa de Consultoria de Valores Mobiliarios, de acordo com os 
criterios estabelecidos na Resolugao CMN n° 4.693/2021, Portaria n° 519/2011 com suas alteragoes e 
Resolugao CVM n° 19/2021, na prestagao dos servigos de orientag3o, recomendagao e aconselhamento, 
sobre investimentos no mercado de valores mobiliarios, cuja adogao e de unica e exclusive 
responsabilidade da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPAL DE MARINGA.

Para a efetiva contratagao da empresa de Consultoria de Valores Mobiliarios, a MARINGA PREVIDENCIA - 
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE MARINGA devera realizar diligencia e 
avaliagao quanto ao perfil dos interessados, considerando no minimo os criterios definidos abaixo:

a) Que a prestagao dos servigos de orientagao, recomendagao e aconselhamento seja de forma 
profissional, sobre investimentos no mercado de valores mobiliarios;
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b) Que a presta?§o dos servigos seja independente e individualizada, cuja adogao e implementagao das 
orientagoes, recomendagoes e aconselhamentos sejam exclusivas da MARINGA PREVIDENCIA - 
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE MARINGA;

c) Que a prestagao de servigos de orientagao, recomendag§o e aconselhamento abranjam no minimo os 
temas sobre: (i) classes de ativos e valores mobiliarios, (ii) titulos e valores mobiliarios especificos, (iii) 
Instituigoes Financeiras no ambito do mercado de valores mobiliarios e (iv) investimentos no mercado de 
valores mobiliarios em todos os aspectos;

d) As informagoes disponibilizadas pelo consultor de valores mobiliarios sejam verdadeiras, completas, 
consistentes e nao induzir o investidor a erro, escritas em linguagem simples, Clara, objetiva e concisa;

e) Que apresente em contrato social urn Consultor de Valores Mobiliarios como responsavel pelas 
atividades da Consultoria de Valores Mobiliarios;

f) Que apresente em contrato social urn Compliance Officer como responsavel pela implementagao e 
cumprimento de regras, procedimentos e controles internes e das normas estabelecidas pela Resolugao 
CVM n° 19/2021;

g) Que mantenha p£gina na rede mundial de computadores na forma de consulta publica, as seguintes 
informagSes atualizadas: (i) formuterio de referencia; (ii) codigo de 6tica, de modo a concretizar os deveres 
do consultor de valores mobiliarios; (iii) a adogao de regras, procedimentos e descrigao dos controles 
internes e (iv) a adogao de politica de negociagao de valores mobiliarios por administradores, empregados, 
colaboradores e pela propria empresa.

h) Que apresentem em seu quadro de colaboradores, no minimo, um Economista devidamente registrado 
no Conselho Regional de Economia - CORECON;

i) Que os profissionais e consultores que atuam diretamente nas atividades de orientagao, recomendagao e 
aconselhamento comprovem experiencia profissional em atividades diretamente relacionadas & consultoria 
de valores mobiliarios, gestao de recursos de terceiros ou an&lise de valores mobiliarios;

j) Que os profissionais e consultores que atuam diretamente nas atividades de orientagao, recomendagao e 
aconselhamento comprovem possuirem no minimo as certificagoes ANBIMA CEA e CGA e o registro de 
Consultor de Valores Mobiliarios pessoa fisica.

Nao serao considerados aptos os prestadores de servigos que atuem exclusivamente com as atividades:

a) Como planejadores financeiros, cuja atuagao circunscreva-se, dentre outros servigos, ao planejamento 
sucessorio, produtos de previdencia e administragao de finangas em geral de seus clientes e que nao 
envolvam a orientagao, recomendagao ou aconselhamento;
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b) Que promovam a elaborapao de relatbrios gerenciais ou de controle que objetivem, dentre outros, retratar 
a rentabilidade, composiqao e enquadramento de uma carteira de investimento & luz de politicas de 
investimento, regulamentos ou da regulamentagSo especifica incidente sobre determinado tipo de cliente;

c) Como consultores especializados que n§o atuem nos mercados de valores mobiliarios, tais como aqueles 
previstos nas regulamentaqoes especfficas sobre fundos de investimento em direitos creditbrios e fundos de 
investimento imobiliario, e;

d) Consultores de Valores Mobiliarios que atuam diretamente na estruturaqao, originagao, gestao, 
administragao e distribuigao de produtos de investimentos que sejam objeto de orientagao, recomendagao e 
aconselhamento aos seus clientes.

Serb admitido que o Consultor de Valores Mobiliarios contratado e as entidades integrantes do sistema de 
distribuigao de valores mobiliarios e a MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA, em comum acordo, estabelegam canais de comunicagao e 
ferramentas que permitam conferir maior agilidade e seguranga a implementagao das orientagoes, 
recomendagoes e aconselhamentos na execugbo de ordens.

Nao serao aceitas ferramentas fornecidas ou disponibilizadas pelos integrantes do sistema de distribuigao 
de valores mobiliarios, mesmo que de forma gratuita, nao gerando assim Conflito de Interesse ou a indugao 
a erros por parte da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPAIS DE MARINGA

5 META ATUARIAL

A Portaria MF n° 464, de 19 de novembro de 2018, que estabelece as normas aplicbveis as avaliagoes 
atuariais dos Regimes Proprio de Previdencia Social, determine que a taxa atuarial de juros a ser utilizada 
nas Avaliagoes Atuariais, seja o menor percentual dentre o valor esperado da rentabilidade futura dos 
investimentos dos ativos garantidores da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA e a taxa de juros parametro, cujo ponto da Estrutura a Termo da 
Taxa de Juros Media, seja o mais proximo a duragao do passive.

A taxa de desconto, tambbm conhecida como META ATUARIAL, e utilizada no calculo das avaliagoes 
atuariais para trazer o valor presente de todos os compromissos do piano de beneflcios na linha do tempo e 
que determine assim o quanto de patrimonio o Regime Prbprio de Previdencia Social devera possuir para 
manter o equillbrio atuarial.

Esse equillbrio somente sera posslvel de se obter caso os recursos sejam remunerados, no mlnimo, por 
uma taxa igual ou superior. Do contrario, se a taxa que remunera os recursos passe a ser inferior a taxa 
utilizada no calculo atuarial, o piano de beneficio se tornarb insolvente, comprometendo o pagamento future 
dos beneflcios.
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Considerando o resultado da dura$ao do passive do RPPS de 23,09 anos, a taxa de juros parametro 
definida e de 4,95% (quatro virgula noventa e cinco por cento), em conformidade com a Portaria SPREV 
n° 6.132, de 25 de maio de 2021.

Pica, assim definida, como taxa de desconto ou simplesmente META ATUARIAL para o exercicio de 2022 a 
taxa de 4,95% (quatro virgula noventa e cinco por cento), somado ao IPCA, de acordo com a 
recomendagao no Parecer Atuarial, de 29 de junho de 2021.

A escolha do IPCA justifica-se devido que ha anos o Tesouro Nacional vem agindo de forma a alongar sua 
divida, buscando unificar sua base de corregao pelo IPCA. As outras esferas de poder acabaram por aderir 
ao referido indice, que hoje comporta a corregao dos ativos e passives, de urn modo geral. Por outro lado, o 
Tesouro Nacional tern priorizado a emissao de titulos indexados ao IPCA (NTN-B), indicando que os titulos 
de interesse dos RPPS seguir3o este indice de corregao da inflagao.

6 CENARIO ECONOMICO

RESUMO GERAL

O Ibovespa, principal indice acionario do mercado, apresentou alta acumulada de 1,3% na primeira semana 
de novembro, o indice veio de urn historico de acumuladas quedas.

Tivemos tamb6m, a divulgagao da ata do Copom, onde foi apresentado de forma bem Clara, as 
preocupagoes em relagao as expectativas inflacionarias, e que de certa maneira, podem gerar urn alto custo 
para a economia de longo prazo.

Ainda na primeira semana, tivemos uma baixa volatilidade no mercado domestico, tendo em vista o 
desenrolar da PEC dos precatorios, al6m do Ibovespa registrar uma alta acumulada de 1,44% na semana.

Outro ponto sobre a PEC dos precatorios, foi a liberagao de cerca de R$ 90 bilhoes no orgamento, 
auxiliando a viabilizagao do Auxilio Brasil com o valor de R$ 400. A reagao do mercado foi positiva, pois 
apesar da medida representar um furo no teto dos gastos representa controle por parte do governo.

Tambem tivemos a divulgagao do IPCA de outubro que avangou para 1,25% registrando uma alta 
acumulando 10,67% em 12 meses.

Ao decorrer do mes, devido a PEC dos precatorios, o mercado apresentou bastante volatilidade, onde o 
Ibovespa apresentou um fechamento semanal de -3,10%.

Ainda assim, no ultimo pregao tivemos um alivio referente tambem a PEC dos precatorios na possivel 
discussao do fatiamento da PEC, onde poderia ser aprovado parte do texto agora, que auxiliaria a
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aprovag§o da parte regulators do Auxilio Brasil e a segunda parte poderia ser revisada e aprovada 
posteriormente.

INTERNACIONAL

Em novembro, surgiram os primeiros casos de nova cepa, conhecida como Omicron, trazendo consigo 
bastante volatilidade dos mercados. Os mercados globais nas ultimas semanas do mes, fecharam em 
queda, devido ao medo de novas medidas restritivas relacionadas a nova cepa.

Nos Estados Unidos, a reunSo realizada pelo FED se mostrou em linha com as expectativas de mercado, 
anunciando o im'cio do Tapering, que seria a redugao da compra de tltulos, impactando a liquidez global, e 
influenciando os ativos de risco.

Tambem nos Estados Unidos, foi divulgada a maior alta de inflagSo desde 1990, o indice de pregos ao 
consumidor acumulou em 12 meses 6,2%.

O presidente americano Biden, nomeou Jerone Powell para o seu segundo mandate como presidente do 
FED. O presidente americano decidiu renovar seu mandate apesar da pressao da ala esquerda de seu 
Partido Democrata, que preferia urn candidate mais proximo de suas ideias.

Na China, os dados de vendas do varejo divulgados na segunda do mes de novembro, surpreenderam 
positivamente, com uma alta de 3,5% em outubro.

Entretanto, os investidores seguem em alerta devido a economia chinesa ter sido afetada pela crise do setor 
imobiliario e crise energ6tica que tern afetado a atividade industrial.

Tambem na China, a inflag§o ao produtor, que mede o custo dos produtos vendidos as empresas, bateu urn 
novo recorde em outubro, atingindo 13,5% em doze meses.

Em contrapartida, o Indice de Pregos ao Consumidor, que mensura a variagao de prego de determinados 
produtos da China, registrou uma aceleragao de 0,7% para 1,5%.

Ja em relagSo a Evergrande, tivemos seus efeitos controlados pela China, que conseguiu praticamente 
anular o risco de calote da gigante da construgao.

No mercado internacional, em agenda global enfraquecida, os investidores estiveram atentos as 
declaragoes dos presidentes dos Bancos Centrais, acerca da condugao da politica monetaria e tambem 
agregando mais volatilidade nos mercados.

O indicador de sentiment© economico da Comissao Europeia caiu a 117,5 pontos, em novembro. Em 
outubro esse indicador era de 118,6 para os 19 paises que usam o euro.
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Na industria, o sentimento teve leve queda a 14,1 em novembro, de 14,2 em outubro. Para os serviqos, o 
sentimento subiu a 18,4 de 18,0. A expectativa do mercado era de que ambos recuassem.

Os principals setores que apresentaram melhora, foram os setores do varejo e da construqao. Apesar da 
melhora nos setores, o sentimento economico caiu dois pontos entre os consumidores, indo de -6,8 para -
4,8.

Na Alemanha, maior economia da Europa, vimos sua inflaqao ao consumidor atingir 4,5%, maior patamar 
desde 1993.

Nas ultimas semanas do mes, A Europa voltou a ser o grande epicentre da variante Omicron, tendo a 
Alemanha como a mais afetada, onde discutiu-se bastante os temas relacionados a lockdown e medidas 
restritivas.

ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,6% no 3° trimestre do ano. Essa e a primeira vez desde o 
trimestre terminado em abril de 2020 em que a taxa de desemprego fica abaixo de 13%.

Evolugao da taxa de desemprego
Sndice no trimestre
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As maiores taxas de desemprego foram registradas em Pernambuco (19,3%), Bahia (18,7%), Amapa 
(17,5%) e Alagoas (17,1%). J£ as menores, em Santa Catarina (5,3%), Mato Grosso (6,6%), Mato Grosso 
do Sul (7,6%) e Rondonia (7,8%).

Apesar da queda do desemprego, o rendimento dos brasileiros caiu pelo 4° trimestre seguido, afetado pela 
geragao de vagas precarias e pressionado tambem pela inflagao nas alturas, que passou de 10% no 
acumulado em 12 meses.
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A balan?a comercial registrou deficit de US$ 1,307 bilhao em novembro deste ano, o que significa que as 
importagoes superaram as exportagoes. O resultado representa o primeiro saido negative do ano.

No acumulado de Janeiro a novembro de 2021, em comparagao ao mesmo periodo do ano passado, as 
exportagoes cresceram 34,9% e somaram US$ 256,10 bilboes. Ja as importagoes cresceram 39,7% e 
totalizaram US$ 198,91 bilboes.

Balan^a comercial
Resuliedo de novemdro de 2D21

23

20

15
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£ ,

o
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Ponte: Ministerio da Economia
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Apesar do deficit de novembro, a balanpa comercial registrou super£vit de US$ 57,191 bilboes no 
acumulado dos 11 primeiros meses deste ano, novo recorde para o periodo. A s6rie historica oficial do 
governo tern inicio em 1989.

O bom desempenho parcial de 2021 acontece em urn ano marcado pelo crescimento dos prepos das 
"commodities", alem da alta da moeda norte-americana, que faz com que os produtos brasileiros se tornem 
mais baratos la fora.

INFLAQAO

O Conselho Monetcirio Nacional (CMN) determinou que a meta da inflagao do ano de 2021 e de 3,75%, com 
margem de tolerancia de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, podendo variar de 2,25% 
a 5,25%.

O IPCA (Indice de Prepos do Consumidor Amplo) iniciou 2021 com desacelerapao em comparapao com 
dezembro do ano anterior e fechou o mes com 0,25%.

Por6m em fevereiro, o indice registrou alta acima do que se era esperado e encerrou o mes com 0,86%, 
sendo impactado principalmente pelo aumento do prepo da gasolina.

Na maioria dos meses seguintes, o IPCA continuou registrando alta acima do que se era esperado, dado 
principalmente pela elevap§o dos prepos dos combustiveis, da energia eletrica e dos alimentos.

No mes de outubro o indice acelerou 1,25%, sendo a maior alta para o mes desde 2002. Com isso, ate 
outubro, a inflapao acumula alta de 8,24% em 2021 e alta de 10,67% nos ultimos 12 meses.

O relatbrio "Focus" divulgado pelo Banco Central em 6 de dezembro apresenta aumento da projepao dos 
analistas para o IPCA, onde consta que a estimativa da inflapao oficial brasileira e alcanpar 10,18%, ou seja, 
acima do que se era esperado no comepo do ano.
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IPCA - Infla^ao mes a mes 2021
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0 INPC (Indice Nacional de Pregos ao Consumidor) registrou aceleragao em todos os meses de 2021, 
sendo impactado principalmente pela alta do prego dos produtos alimenticios. Ate outubro, o indice acumula 
alta de 8,45% em 2021 e de 11,08% em 12 meses.

A projeg§o do indice sofreu elevagao de 8,40% para 10,04% de acordo com o Boletim Macrofiscal do 
Ministerio da Economia divulgado no dia 17 de novembro. Sendo assim, a expectativa e de que o salario 
minimo possuira urn aumento maior do que foi proposto no mes de agosto.

INPC - Inflagao mes a mes 2021
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CAMBIO E SETOR EXTERNO

Durante 2021 o real apresentou grande desvalorizagao frente ao dolar durante todo o ano. A moeda norte 
americana, principal moeda utilizada em todo o mundo para realizar transagoes, permaneceu com cotagao 
d^ria acima de R$ 5,00 praticamente todos os dias.

O relatdrio de Mercado Focus divulgado pelo Banco Central no dia 6 de dezembro, apresentou que a 
mediana das expectativas sao de que o dolar fique em R$ 5,56 no fim de 2021. Alem disso, a moeda 
estrangeira ja acumula ganhos de 9,67% frente ao real somente esse ano.

Essa elevagao pode ser explicada pela retirada gradual dos estimulos da economia pelo banco central dos 
Estados Unidos, o FED (Federal Reserve), o que provocara uma redugSo na liquidez dos mercados.

PERSPECTIVA

Quanto as expectativas com relagao ao Brasil, passa por urn processo de imunizagao mais eficiente. 
Teremos que acompanhar as decisoes do Bancos Centrals em relagSo a politica monetaria, que indica 
seguir com medidas contracionistas, tendo em vista o piano de vacinagSo em pratica, a aceleragao da 
inflagao e os estimulos que seguem sendo despejados na economia.

Os dados indicam uma pressao persistente nos pregos ao consumidor ample e isto pode levar o Banco 
Central a intensificar as discussoes sobre o ritmo das reformas.

Podendo se esperar mais mudangas na taxa de juros no future proximo, como ja e adiantado no relatorio 
semanal do Banco central.

A partir disso, teremos que avaliar o andamento de reformas e em qual intensidade sera elaborada.

A preocupagao com o quadro fiscal, o grave endividamento e teto de gastos, segue sendo o principal foco, 
devido as recentes manobras do governo para amplia-lo.

Caso o desajuste fiscal acontega, aiam de gerar desconfianga dos investidores estrangeiros, geraria urn 
aumento inesperado e brusco na taxa de juros, por esse motivo, e do risco Brasil, fato que seria prejudicial 
para a o momento atual da economia.

Situagao que o Brasil vem tentando evitar ao longo dos ultimos anos, reconquistar os investidores 
estrangeiros, a partir de urn quadro fiscal mais bem elaborado, uma agenda de reformas estruturais, que 
ocasionalmente levaria o Brasil a urn controle maior sobre as receitas e gastos governamentais.

Apesar de todas as oscilagoes de mercado, as expectativas seguem sendo o piano de vacinagao contra a 
Covid-19 e toda a pauta de reforma que segue sem definigao pelo governo.
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0 mais recomendado para o atual momento e a cautela ao assumir posipoes mais arriscadas no curto 
prazo, a volatilidade nos mercados deve se manter sem ainda a desenhar um horizonte claro, em razao 
principalmente pelo nosso cenario politico.

6.1 EXPECTATIVAS DE MERCADO

Indices (Mediana Agregado) 2022 2023

IPCA (%) 5,03 3,40

IGP-M (%) 5,41 4,00

Taxa de Cambio (R$/US$) 5,57 5,40

Meta Taxa Selic (%a.a.) 11,50 8,00

Investimentos Direto no Pais (US$ bilhoes) 57,55 69,50

65,20Divida Liquida do Setor Publico (% do PIB) 63,00

1,85PIB (% do crescimento) 0,50

53,00Balanpa comercial (US$ Bilhoes) 55,25

https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20211217.pdf (2021.12.17)

7 ALOCACAO ESTRATEGICA DOS RECURSOS

Na aplicapcio dos recursos, os responsaveis pela gestao das aplicagoes dos recursos da MARINGA 
PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE MARINGA devem 
observar os limites e criterios estabelecidos nesta Politica de Investimentos, na Resolugao CMN n° 
4.963/2021 e qualquer outro ato normative relacionado ao tema, emitido pelos orgaos fiscalizadores e 
normatizadores.

A estrategia de alocagio dos recursos para os prbximos cinco anos, leva em consideragao nao somente o 
cenario macroeconomico como tambem as especificidades da estrategia definida pelo resultado da analise 
do fluxo de caixa atuarial e as projegoes futuras de deficit e/ou superavit.
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Alocagao Estrategica para o exercicio de 2022 - Resolugao CMN n° 4.963, de 25 de novembro de 2021.

Estratggia de Alocagao 
Politica de Investimento de 2022

Estrategia de Alocagao 
prdximos 5 anosSegmento Limite

Pr6-Gestao % 
Nivel II

Limites Posigao Atual 
da Carteira (R$) 

12/2021

Posigao Atual 
da Carteira (%) 

12/2021

Limite 
Inicial % porTipo de Ativo Limite

SuperiorRenda
Fixa

Limite 
Inferior (%)

Estrategia 
AI vo (%)

Blocos Limite 
Inferior (%)

Limite
Superior (%)(%)

Art. 7°, I, “a” Titulos do Tesouro Nacional SELIC 100,00% 100,00% 65.939.293,54 11,33% 0,00% 24,00% 60,00% 0,00% 60,00%

Art. 7°, I, “b" FI 100% Titulos TN

FI Ref. em Indice de RF, 100% TP

100,00% 100,00%

100,00%

100,00% 217.524.435,33 37,36% 10,00% 20,00%

0,00%

60,00% 10,00% 60,00%
Art. 7°, I, “c” 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 5,00%

Art. 7°, II Operagoes compromissadas em TP TN 5,00% 5,00% 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Art. 7°, III, “a” FI Referenciados RF 60,00% 70,00% 38.927.938,26 6,69% 0,00% 10,00% 30,00% 0,00% 30,00%

10,00%
70,00%

FI de indices Referenciado RFArt. 7°, III, “b” 60,00% 70,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00%

Art. 7°, IV Renda Fixa de emissao bancaria 20,00% 20,00% 20,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 10,00%

Art. 7°, V, “a” FI em Direitos Creditorios - Senior 5,00% 10,00% 3.786.790,99 0,65% 0,00% 1,00% 5,00%

5,00%

5,00%

0,00% 5,00%
Art. 7°, V, “b” 
Art. 7°, V, “c”

FI Renda Fixa “Credito Privado” 5,00%

5,00%

10,00% 25,00% 0,00 0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

5,00%
FI de Debentures Infraestrutura 10,00% 0,00 0,00% 0,00% 5,00%
Limite de Renda Fixa 100,00% 100,00% 326.178.458,12 56,03% 10,00% 55,00% 100,00% 10,00% 100,00%
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Estrategia de Aiocagao 
Politica de Investimento de 2022

Estrategia de Alocagao 
prdximos 5 anosSegmento

Limite
Pro-Gesteo % 

Nivel II

Limites Posigao Atual 
da Carteira (R$) 

12/2021

PosigSo Atual 
da Carteira (%) 

12/2021

Limite 
Inicial %Renda

Varidvel,
Estruturados

eFIl

porTipo de Ativo Limite
SuperiorLimite 

Inferior (%)
Estrategia 
AI vo (%)

Blocos Limite 
Inferior (%)

Limite
Superior (%)(%)

Art. 8°, I 
Art. 8°, II

FI deAgoes

ETF - indice de Agoes

30,00% 40,00% 137,512.009,24 23,62%

0,00%

5,00% 23,00% 40,00% 5,00%

0,00%

40,00%

20,00%
40,00%

30,00% 40,00% 0,00 0,00% 0,00% 20,00%

Art. 10, I FI Multimercado 10,00% 10,00% 54.556.905,16 9,37% 0,00% 10,00% 10,00% 0,00% 10,00%

Art. 10, II 
Art. 10, III

FI em Participagoes (FIP) 5,00% 5,00% 15,00% 6.259.490,44 1,08% 0,00% 1,00% 5,00% 0,00% 5,00%

FI Mercado de Acesso 5,00% 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Art. 11 FI Imobiliario (Fll) 5,00% 10,00% 10,00% 3.178.403,60 0,54% 0,00% 1,00% 5,00% 0,00% 5,00%

Limite de Renda Variavel, Estruturados e Fll 30,00% 40,00% 201.506.808,44 34,61% 5,00% 35,00% 40,00% 5,00% 40,00%

Estrategia de Alocagdo 
Politica de Investimento de 2022

Estrategia de AlocagSo 
proximos 5 anosLimite

Pr6-Gesteo % 
Nivel II

Limites Posigdo Atual 
da Carteira (R$) 

12/2021

Posigdo Atual 
da Carteira (%) 

12/2021

Segmento Limite 
Inicial % porTipo de Ativo Limite

SuperiorLimite 
Inferior (%)

Estrategia 
AI vo (%)

Blocos Limite 
Inferior (%)

Limite
Superior (%)

Exterior
(%)

Art. 9°, I Renda Fixa - Divida Externa 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Art. 9°, II Constituidos no Brasil 10,00% 10,00% 10,00% 41,435.816,47 7,12% 0,00% 8,00% 10,00% 0,00% 10,00%

5,00%Art. 9°, III Agoes - BDR Nivel I 13.080.433,60 2,24% 0,00% 2,00% 5,00% 0,00%

Limite de Investimentos no Exterior 10,00% 10,00% 54.516.250,07 9,36% 0,00% 10,00% 10,00% 0,00% 10,00%
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Estrat^gia de Alocagao 
Politica de Investimento de 2022

Estrategia de Alocagdo 
prdximos 5 anosSegmento Limite

Pr6-Gestao % 
Nivel II

Limites Posigao Atual 
da Carteira (R$) 

12/2021

Posigao Atual 
da Carteira (%) 

12/2021

Limite 
Inicial % porTipo de Ativo Limite

Superior
Empr6stimos
Consignados

Limite 
Inferior (%)

Estrategia 
Alvo (%)

Blocos Limite 
Inferior (%)

Limite 
Superior (%)(%)

Art. 12 Empr6stimo Consignado 5,00% 10,00% 10,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Limite Empr6stimo Consignado 5,00% 10,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total 100,00% 100,00% 582.201.516,63 100,00% 100,00%
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A MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA
considera os limites apresentados no resultado do estudo tecnico elaborado atraves das reservas tecnicas 
atuariais e as reservas matematicas projetadas pelo calculo atuarial, o que pode exigir maior flexibilidade 
nos niveis de liquidez da carteira de investimentos. Foram observados, tamb6m, a compatibilidade dos 
ativos investidos com os prazo e taxas das obrigaqbes presentes e futuras do Regime Proprio.

Para a elaboragao e definigao dos limites apresentados foram considerados, inclusive, as an£lises 
mercadologicas e as perspectivas, bem como a compatibilidade dos ativos investidos atualmente pela
MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA
com os prazos, montantes e taxas das obrigagoes atuariais presentes e futuras.

7.1 SEGMENTO DE RENDA FIXA

Obedecendo os limites permitidos no segmento de renda fixa pela Resolugao CMN n° 4.963/2021, a
MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA 
propoe-se adotar o limite maximo de 100% (cem por cento) dos investimentos.

A negociag§o de tltulos publicos no mercado secundario (compra/venda de titulos publicos) obedecera ao 
disposto no art. 7°, inciso I, allnea "a" da Resolugao CMN n° 4.963/2021, onde deverao estar registrados no 
Sistema Especial de Liquidagao e de Custodia (SELIC).

A comercializagao dos Tltulos Publicos e demais Ativos Financeiros, dever§o acontecer atrav6s de 
plataformas eletronicas administradas por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou 
pela Comissao de Valores Mobilicirios, nas suas respectivas areas de compet£ncia, admitindo-se, ainda, 
aquisigSo em ofertas publicas do Tesouro Nacional por intermedio das instituigoes regularmente habilitadas.

Na aquisig§o dos Tltulos Publicos Federais contabilizados pelos respectivos custos de aquisigao, 
acrescidos dos rendimentos auferidos, a MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA dever£ cumprir cumulativamente as exigencias da Portaria MF n° 
577, de 27 de dezembro de 2017 sendo elas:

a) seja observada a sua compatibilidade com os prazos e taxas das obrigagoes presentes e futuras do 
RPPS;

b) sejam classificados separadamente dos ativos para negociagao, ou seja, daqueles adquiridos com o 
proposito de serem negociados, independentemente do prazo a decorrer da data da aquisig§o;

c) seja comprovada a intengao e capacidade financeira do RPPS de mante-los em carteira ate o 
vencimento; e

d) sejam atendidas as normas de atuaria e de contabilidade aplic^veis aos RPPS, inclusive no que se refere 
a obrigatoriedade de divulgag§o das informagoes relativas aos tltulos adquiridos, ao impact© nos resultados 
e aos requisites e procedimentos, na hipotese de alteragSo da forma de precificagao dos tltulos de emisscio 
do Tesouro Nacional.
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7.2 SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL, INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS E FUNDOS DE 
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS

Em relagao aos segmentos de renda variavel, investimentos estruturados e fundos de investimentos 
imobiliarios, a Resoiugao CMN n° 4.963/2021 estabelece que o limite legal dos recursos alocados nos 
segmentos, nSo poderSo exceder, cumulativamente, ao limite de 40% (quarenta por cento) da totalidade 
dos recursos em moeda corrente.

Neste sentido, a MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 
DE MARINGA propoe adotar como limite maximo o percentual de 40% (quarenta por cento) da
totalidade dos recursos.

Sao considerados como investimentos estruturados, segundo a Resolugao CMN n° 4.963/2021, os fundos 
de investimento classificados como multimercado, os fundos de investimento em participagdes - FIR e os 
fundos de investimento classificados como "Agoes - Mercado de Acesso".

7.3 SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

No segment© classificado como "Investimentos no Exterior", a Resolugao CMN n° 4.963/2021 estabelece 
que o limite legal dos recursos alocados nao podera exceder cumulativamente ao limite de 10% (dez por 
cento) da totalidade dos recursos em moeda corrente.

Neste sentido, a MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 
DE MARINGA propde adotar como limite maximo o percentual de 10% (dez por cento) da totalidade dos 
recursos.

Deverdo ser considerados apenas os fundos de investimentos constitufdos no exterior que possuam 
histdrico de 12 (doze) meses, que seus gestores estejam em atividade ha mais de 5 (cinco) anos e 
administrem o montante de recursos de terceiros equivalente a US$ 5 bilhoes de dolares na data do aporte.

7.4 EMPRESTIMO CONSIGNADO

Para o segment© de emprdstimos a segurados, na modalidade consignados, a Resolugao CMN n° 
4.963/2021 estabelece o limite legal de 10% (dez porcento) da totalidade dos recursos em moeda corrente.

Devido a complexidade na construgao e adogao de parametros especlficos de governanga para o process© 
de implantagao da modalidade, a MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA propoe nao adotar, neste momento, limite do percentual da 
totalidade dos recursos.

No process© de implantagao da modalidade, nao serao considerados desenquadramentos os limites aqui 
definidos, tendo a MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPAIS DE MARINGA, prazo de 60 (sessenta) dias para revisao e adequagao da sua Polltica de 
Investimentos em atendimento aos novos parametros, especificamente o art. 12, § 11 da Resolugao CMN n° 
4.963/2021.
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7.5 LIMITES GERAIS

No acompanhamento dos limites gerais da carteira de investimentos da MARINGA PREVIDENCIA - 
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA em atendimento aos limites 
aqui estabelecidos e da Resolugao CMN n° 4.963/2021, serao consolidadas as posigoes das aplicagoes dos 
recursos realizados direta e indiretamente por meio de fundos de investimentos e fundos de investimentos 
em cotas de fundos de investimentos.

Os limites utilizados para investimentos em titulos e valores mobiliarios de emiss3o ou coobrigagao de uma 
mesma pessoa juridica ser3o os mesmos dispostos na ResolugSo CMN n° 4.963/2021.

No que tange ao limite geral de exposigao por fundos de investimentos e em cotas de fundos de 
investimentos, fica a MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPAIS DE MARINGA limitado a 20% (vinte por cento) de exposigao, com excegao dada aos fundos 
de investimentos enquadrados no art. 7°, inciso I, alinea "b" da Resolugao CMN n° 4.963/2021.

A exposigao do total das aplicagoes dos recursos da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS 
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA, no patrimonio liquido de urn mesmo fundo de 
investimento limitar-se-3o em 15% (quinze por cento). Para os fundos de investimentos classificados como 
FIDC - Fundos de Investimentos em Direitos Creditorios, Cr6dito Privado e FI de Infraestrutura, a exposigao 
no patrimonio liquido em urn mesmo fundo de investimento limitar-se-3o & 5% (cinco por cento).

Para os fundos de investimentos classificados como FIDC - Fundos de Investimentos em Direitos 
Creditdrios, que fazem parte da carteira de investimentos da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA 
DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA, a partir de 1° de Janeiro de 2015, o limite 
estabelecido no par^grafo anterior, devera ser calculado em proporgao ao total de cotas da classe senior e 
nao do total de cotas do fundo de investimento.

O total das aplicagdes dos recursos da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA, em fundos de investimento n§o pode exceder a 5% (cinco por 
cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por urn mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu 
respective grupo econdmico.

Na obtengdo da Certificagdo Institucional Prd-Gestdo, os limites definidos nesta Politica de Investimentos 
serdo elevados gradativamente de acordo com o nivel conquistado em consonancia com o disposto no art. 
7°, § 7°, art. 8°, § 3° e art. 10°, § 2° da Resolugao CMN n°4.963/2021.

Em eventual desenquadramento dos limites aqui definidos, o Comite de Investimentos juntamente com o 
Gestor dos Recursos devera se ater as Politicas de Contingencia definidas nesta Politica de Investimentos.

7.6 DEMAIS ENQUADRAMENTOS

A MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA
considera todos os limites estipulados nesta Politica de Investimentos e na Resolugao CMN n° 4.963/2021, 
destacando especificamente:

22



Maringa Previdencia - Previdencia dos Servidores 
Publicos Municipals de MaringaMARINGA

AAA RI IMG Al> R )i V I
rrrijRA o/v cio/voc

a) Poder§o ser mantidas em carteira de investimentos, por ate 180 (cento e oitenta) dias, as aplicapoes que 
passem a ficar desenquadradas em relap§o a esta Politica de Investimentos e a Resolupao CMN n° 
4.963/2021, desde que seja comprovado que o desenquadramento foi decorrente de situapoes 
involuntarias, para as quais nao tenha dado causa, e que o seu desinvestimento ocasionaria, 
comparativamente & sua manutenpao, maiores riscos para o atendimento aos principios de seguranpa, 
rentabilidade, solv£ncia, liquidez, motivapao, adequapao a natureza de suas obrigapdes e transparencia;

b) Poder3o ainda ser mantidas em carteira de investimentos, ate seu respective encerramento, os fundos de 
investimentos que apresentem prazos para vencimento, resgate, carencia ou conversao de cotas superior a 
180 (cento e oitenta) dias, estando a MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA obrigada a demonstrar a adopao de medidas de melhoria da 
governanpa e do controle de riscos na gestao dos recursos.

Ser3o entendidos como situapOes involuntarias:

a) Entrada em vigor de alterapoes da Resolupao vigente;

b) Resgate de cotas de fundos de investimento por urn outro cotista, nos quais a MARINGA PREVIDENCIA 
- PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA nao efetue novos aportes;

c) ValorizapSo ou desvalorizapSo dos demais ativos financeiros e fundos de investimentos que incorporam a 
carteira de investimentos da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPAIS DE MARINGA;

d) Reorganizap§o da estrutura do fundo de investimento em decorrencia de incorporapao, fus§o, cisao e 
transformapcio ou de outras deliberapbes da assembleia geral de cotistas, apos as aplicapoes realizadas 
pela MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 
MARINGA;

e) Ocorrencia de eventos de riscos que prejudiquem a formapao das reserves e a evolupao do patrimonio
da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 
MARINGA, ou quando decorrentes de revisSo do piano de custeio e da segregap3o da massa;

f) Aplicapbes efetuadas na aquisip§o de cotas de fundo de investimento destinado exclusivamente a 
investidores qualificados ou profissionais, caso a MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS 
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA deixe de atender aos criterios estabelecidos para 
essa categorizapao em regulamentap§o especifica; e

g) Aplicapbes efetuadas em fundos de investimentos ou ativos financeiros que deixarem de observar os 
requisites e condipoes previstos na Resolupao CMN n° 4.963/2021.

Complementarmente ao processo de Credenciamento, somente serao considerados aptos ou enquadrados 
a receberem recursos da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPAIS DE MARINGA os fundos de investimento que possuam prestadores de servipos de gestao e 
administrapao de recursos, as Instituipoes Financeiras que atendem cumulativamente as condipoes:
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a) 0 administrador ou gestor dos recursos seja instituigao autorizada a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil, obrigada a instituir comite de auditoria e comite de riscos nos termos da regulamentagao do 
Conselho Moneterio Nacional;

b) O administrador do fundo de investimento que detenha, no maximo, 50% dos recursos sob sua 
administragSo oriundos de Regimes Prdprios de Previdencia Social, e;

c) O gestor e o administrador do fundo de investimento que tenham sido objeto de previo credenciamento e 
que seja considerado pelos responsaveis pela gest§o dos recursos da MARINGA PREVIDENCIA - 
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE MARINGA como de boa qualidade de 
gest§o e ambiente de controle de investimento.

Em atendimento aos requisites dispostos, deverao ser observados apenas quando da aplicagao dos 
recursos, podendo os fundos de investimentos nao enquadrados nos termos acima, permanecer na carteira 
de investimentos da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPAIS DE MARINGA ate seu respective resgate ou vencimento.

Na obteng§o de nlvel superior na CertificagSo Institucional Pro-Gestao, nao serao considerados 
desenquadramentos os limites aqui definidos, tendo a MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS 
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA prazo de 60 (sessenta) dias para revisao e 
adequagSo da sua Poh'tica de Investimentos em atendimento aos novos limites.

7.7 VEDAQOES

O Gestor dos Recursos e o Comite de Investimento da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS 
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA deverSo seguir as vedagoes estabelecidas na 
Resolug§o CMN n° 4.963/2021, ficando adicionalmente vedada a aquisigSo de:

a) OperagOes compromissadas lastreadas em tltulos publicos; e

b) Aquisigao de qualquer ativo final, emitido por Instituigoes Financeiras com alto risco de credito.

8 CONTROLE DE RISCO

As aplicagoes financeiras estao sujeitas a incidencia de fatores de risco que podem afetar adversamente o 
seu retorno, e consequentemente, fica a MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA obrigada a exercer o acompanhamento e o controle sobre esses 
riscos, considerando entre eles:

Risco de Mercado - e o risco inerente a todas as modalidades de aplicagoes financeiras dispomveis no 
mercado financeiro; corresponde e incerteza em relagSo ao resultado de urn investimento financeiro ou de 
uma carteira de investimento, em decorrencia de mudangas futuras nas condigOes de mercado. £ o risco de 
variagoes, oscilagoes nas taxas e pregos de mercado, tais como taxa de juros, pregos de agoes e outros 
indices. E= ligado as oscilagoes do mercado financeiro.
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Risco de Credito - tamb6m conhecido como risco institucional ou de contraparte, 6 aquele em que ha a 
possibilidade de o retorno de investimento nao ser honrado pela instituigao que emitiu determinado titulo, na 
data e nas condigoes negociadas e contratadas;

Risco de Liquidez - surge da dificuldade em se conseguir encontrar compradores potenciais de um 
determinado ativo no momento e no prego desejado. Ocorre quando um ativo esta com baixo volume de 
negdcios e apresenta grandes diferengas entre o prego que o comprador esta disposto a pagar (oferta de 
compra) e aquele que o vendedor gostaria de vender (oferta de venda). Quando e necessario vender algum 
ativo num mercado ilfquido, tende a ser diflcil conseguir realizar a venda sem sacrificar o prego do ativo 
negociado.

8.1 CONTROLE DO RISCO DE MERCADO

A MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA
adota o VaR - Value-at-Risk para controle do risco de mercado, utilizando os seguintes parametros para o 
calculo:

• Modelo parametrico;
• Intervalo de confianga de 95% (noventa e cinco por cento);
• Horizonte temporal de 21 dias uteis.

Como parSmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compoe a carteira, os 
membros do Comite de Investimentos e o Gestor dos Recursos deverSo observar as referencias abaixo 
estabelecidas e realizar reavaliagao destes ativos sempre que as referencias pr6-estabelecidas forem 
ultrapassadas.

• Segmento de Renda Fixa: 3,97% (tres virgula noventa e sete por cento) do valor alocado neste 
segmento;

• Segmento de Renda Variavel e Estruturados: 23,42% (vinte e tres virgula quarenta e dois por 
cento) do valor alocado neste segmento, e;

• Segmento de Investimento no Exterior: 23,25% (vinte e tres virgula vinte e cinco por cento) do 
valor alocado nesse segmento

Como instrumento adicional de controle, a MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA devera monitorar a rentabilidade do fundo de investimento em 
janelas temporais (mes, ano, tres meses, seis meses, doze meses e vinte e quatro meses), verificando o 
alinhamento com o benchmark de cada ativo. Desvios significativos dever§o ser avaliados pelos membros 
do Comite de Investimentos, que decidir£ pela manutengao, ou nao, dos investimentos.

8.2 CONTROLE DO RISCO DE CREDITO

Na hipdtese de aplicagao de recursos financeiros em fundos de investimento que possuem em sua carteira 
de investimentos ativos de credito, subordinam-se que estes sejam emitidas por companhias abertas 
devidamente operacionais e registrada; e que sejam de baixo risco em classificagao efetuada por agencia 
classificadora de risco, os que estiverem de acordo com a tabela abaixo:
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AGENCIA CLASSIFICADORA DE RISCO RATING MINIMO

STANDARD & POORS BBB+ (perspectiva estevel) 

Baal (perspectiva estavel) 

BBB+ (perspectiva estavel) 

A (perspectiva estavel)

A (perspectiva estavel)

A (perspectiva estavel)

MOODY’S

FITCH RATING

AUSTIN RATING

LF RATING

LIBERUM RATING

As agendas classificadoras de risco supracitadas estao devidamente registradas na Comiss§o de Valores 
Mobiliarios - CVM e autorizadas a operar no Brasil. Utilizam o sistema de rating para classificar o nivel de 
risco das instituigfies financeiras, fundo de investimentos e dos ativos financeiros integrantes da carteira de 
investimentos dos fundos de investimentos ou demais ativos financeiros.

8.3 CONTROLE DO RISCO DE LIQUIDEZ

Nas aplicagoes em ativos financeiros que tem seu prazo de liquidez superior a 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias, a aprovagao de alocag^o dos recursos dever£ ser precedida de atestado de compatibilidade 
que comprove a anSlise de evidenciagao quanto a capacidade da MARINGA PREVIDENCIA - 
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE MARINGA em arcar com o fluxo de 
despesas necessarias ao cumprimento de suas obrigagoes atuariais, ate a data da disponibilizagSo dos 
recursos investidos.

Entende-se como atestado de compatibilidade, que comprova a analise de evidenciag§o quanto a 
capacidade em arcar com o fluxo de despesas necessarias ao cumprimento de suas obrigagoes atuariais, 
ate a data da disponibilizagSo dos recursos investidos, o estudo de ALM - Asset Liability Management.

9 ALM - ASSET LIABILITY MANAGEMENT

As aplicagbes dos recursos e sua continuidade deverSo observar a compatibilidade dos ativos investidos 
com os prazos, montantes e taxas das obrigagoes atuariais presentes e futuras da MARINGA 
PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE MARINGA com o 
objetivo de manter o equilibrio econbmico-financeiro entre ativos e passives.

Para garantir a compatibilidade, os responsaveis pela MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS 
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA devem manter os procedimentos e controles 
internes formalizados para a gest§o do risco de liquidez das aplicagbes de forma que os recursos estejam 
disponiveis na data do pagamento dos beneficios e demais obrigagbes do Regime. Deverao inclusive 
realizar o acompanhamento dos fluxos de pagamentos dos ativos, assegurando o cumprimento dos prazos
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e dos montantes das obrigagoes da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA.

Para se fazer cumprir as obrigatoriedades descritas acima, a MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA 
DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA buscarS a adogao da ferramenta de gest3o 
conhecida como estudo de ALM - Asset Liability Management.

O estudo compreende a forma pormenorizadamente da liquidez da carteira de investimentos em honrar os 
compromissos presentes e futures, proporcionado a MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS 
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA a busca pela otimizagao da carteira de 
investimentos, apresentando a melhor trajetoria para o cumprimento da meta de rentabilidade, 
resguardando o melhor resultado financeiro posslvel tambem no longo prazo.

O estudo de ALM - Asset Liability Management devera ser providenciado no mmimo uma vez ao ano, apds 
o fechamento da Avaliagao Atuarial, sendo necess^rio seu acompanhamento periddico, com emissao de 
Relatdrios de Acompanhamento que proporcionard as atualizagfies de seus resultados em uma linha 
temporal nao superior a urn semestre.

Sua obrigatoriedade encontra-se prevista na ResolugSo CMN n° 4.963/2021, art. 6°, § 1°; Portaria n° 
185/2015, art. 2°; Portaria MPS n° 519/2011, art. 3°, § 4°; Portaria n° 464/2018, art. 73; Instrugao Normativa 
n° 2/2018, art. 4° e Instrugao Normativa n° 9/2018, art. 5°, § 1° ao § 5°.

10 POLITICA DE TRANSPARENCIA

As informagoes contidas nessa Politica de Investimentos e em suas possiveis revisoes deverao ser 
disponibilizadas aos interessados, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovagao, observados os 
critdrios estabelecidos atraves dos atos normativos vigentes.

A vista da exigencia contida no art. 4°, incisos I, II, III, IV e V, pardgrafo primeiro e segundo e ainda, art. 5° 
da ResolugSo CMN n° 4.963/2021, a Politica de Investimentos deverd ser disponibilizada no site da
MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA
ou em local de fecil acesso e visualizagao, sem prejuizo de outros canais oficiais de comunicagao.

Todos e demais documentos correspondentes a analise, avaliagao, gerenciamento, assessoramento e 
decisao, deverao ser disponibilizados via Portal de Transparencia de propria autoria ou na melhor qualidade 
de disponibilizagao aos interessados.

11 CREDENCIAMENTO

Seguindo a Portaria MPS n° 519/2011, em seu art. 3°, inciso IX, determina que antes da realizagao de 
qualquer novo aporte, a MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPAIS DE MARINGA na figura de seu Comite de Investimentos, devera assegurar que as 
Instituigoes Financeiras escolhidas para receber as aplicagoes dos recursos tenham sido objeto de previo 
credenciamento.
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Complementarmente, a pr6pria Resolupao CMN n° 4.963/2021 em seu art. 1°, §1°, inciso VI e §3°, 
determina que as Instituigoes Financeiras escolhidas para receber as aplicagoes dos recursos deverao 
passar pelo pr6vio credenciamento. Adiciona ainda o acompanhamento e a avaliagao do gestor e do 
administrador dos fundos de investimento.

Considerando todas as exigencias, a MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA atraves de seu Edital de Credenciamento, devera atestar o 
cumprimento integral de todos os requisites minimos de credenciamento, inclusive:

a) atos de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comiss3o 
de Valores Mobiliarios ou orgao competente;

b) elevado padrao etico de conduta nas operagbes realizadas no mercado financeiro e ausencia de 
restrigdes que, a criterio do Banco Central do Brasil, da Comiss3o de Valores Mobiliarios ou de outros 
orgaos competentes desaconselhem urn relacionamento seguro, e;

c) regularidade fiscal e previdenciaria.

Quando se tratar de fundos de investimentos, o credenciamento previsto recair£ sobre a figura do seu 
gestor e do administrador. Assim sendo, a MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA devera adicionar a lista acima os seguintes documentos:

a) Termo de Analise e Atestado de Credenciamento de Administrator e Gestor de FI - art. 21°, § 2°, incisos 
I, II e III, da Resolugao CMN n° 4.963/2021;

b) Termo de Analise de Credenciamento e Atestado de Credenciamento - Demais Administradores ou 
Gestor de FI;

c) Anexo ao Credenciamento - Analise de Fundo de Investimento;

d) Termo de Analise do Cadastramento do Distribuidor.

No processo de analise das InstituigOes Financeiras, prestadores de servigos dos fundos de investimentos,
a MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA
devera analisar no minimo:

a) o histbrico e experiencia de atuagao do gestor e do administrador do fundo de investimento e de seus 
controladores;

b) o volume de recursos sob sua gestao e administragao, bem como quanto a qualificagao do corpo tecnico 
e segregageio de atividades, e;

c) aderencia da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos de 
investimentos sob sua gestao e administragao, no periodo minimo de dois anos anteriores ao 
credenciamento.
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Em aspectos mais abrangentes, no processo de selegao dos gestores e administradores, deverao ser 
considerados os aspectos qualitativos e quantitativos, tendo como parSmetro de an^lise o mmimo:

Tradigao e Credibilidade da Instituigao - envolvendo volume de recursos administrados e geridos, no 
Brasil e no exterior, capacitagao profissional dos agentes envolvidos na administragao e gestao de 
investimentos do fundo, que incluem formagao academica continuada, certificagoes, reconhecimento 
publico etc., tempo de atuagao e maturidade desses agentes na atividade, regularidade da manutengao da 
equipe, com base na rotatividade dos profissionais e na tempestividade na reposigao, alem de outras 
informagoes relacionadas com a administragao e gestao de investimentos que permitam identificar a cultura 
fiduciaria da instituigao e seu compromisso com principios de responsabilidade nos investimentos e de 
governanga;

Gestao do Risco - envolvendo qualidade e consistencia dos processes de administragao e gestao, em 
especial aos riscos de cr6dito - quando aplicavel - liquidez, mercado, legal e operacional, efetividade dos 
controles internes, envolvendo, ainda, o uso de ferramentas, softwares e consultorias especializadas, 
regularidade na prestagao de informagdes, atuagao da £rea de "compliance", capacitagSo profissional dos 
agentes envolvidos na administragao e gest§o de risco do fundo, que incluem formag3o academica 
continuada, certificagoes, reconhecimento publico etc., tempo de atuagao e maturidade desses agentes na 
atividade, regularidade da manutengao da equipe de risco, com base na rotatividade dos profissionais e na 
tempestividade na reposigao, al6m de outras informagoes relacionadas com a administragao e gestao do 
risco;

Avaliagao de aderencia dos Fundos aos indicadores de desempenho (Benchmark) e riscos -
envolvendo a correlagao da rentabilidade com seus objetivos e a consistencia na entrega de resultados no 
perlodo mlnimo de dois anos anteriores ao credenciamento.

Entende-se que os fundos de investimentos possuem uma gestao discricion^ria, na qual o gestor decide 
pelos investimentos que vai realizar, desde que, respeitando o regulamento do fundo de investimento e as 
normas aplicaveis aos Regimes Proprios de Previdencia Social.

No que tange ao distribuidor, instituigao integrante do sistema de distribuigao ou agente autonomo de 
investimento, sua analise e registro recaira sobre o contrato para distribuigSo e mediagao do produto 
ofertado e sua regularidade com a Comiss3o de Valores Mobilterios - CVM.

11.1 PROCESSO DE EXECUQAO

O credenciamento se dara por meio eletrdnico, atraves do sistema eletronico utilizado pela MARINGA 
PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA no Smbito 
de controle, inclusive no gerenciamento dos documentos e certid&es requisitadas.

Fica definido adicionalmente como medida de seguranga e como criterio documental para credenciamento. 
o relatbrio Due Diligence da ANBIMA entendidos como "Seg3o UM, DOIS e TRIzS".

Encontra-se qualificado para participar do processo de credenciamento qualquer Instituigao Financeira, com 
produtos selecionados para aporte, administradora e/ou gestora de recursos fmanceiros dos fundos de 
investimentos em que figurarem instituigoes autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, obrigadas
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a instituir comite de auditoria e comite de riscos, nos termos das Resolugoes CMN n° 3.198/2004 e n° 
4.557/2017, respectivamente.

Os demais parametros para o credenciamento foram adotados no processo de implantapao das regras, 
procedimentos e controles internes da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA que visao garantir o cumprimento de suas obrigapoes, respeitando 
a Politica de Investimentos estabelecida, observados os segmentos, limites e demais requisites previstos 
estabelecidos e os parametros estabelecidos nas normas gerais de organizapao e funcionamento dos 
Regimes Proprios de Previdencia Social, em regulamentap^o da Secretaria de Previdencia.

11.2 VALIDADE

As analises dos quesitos verificados nos processes de credenciamento, deverao ser atualizados a cada 12 
(doze) meses ou sempre que houver a necessidade.

12 PRECIFICAQAO DE ATIVOS

Os principios e criterios de precificapao para os ativos e os fundos de investimentos que compoem ou que 
virao a compor a carteira de investimentos da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS 
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA dever§o seguir o criterio de precificapao de 
marcapao a mercado (MaM).

Poderao ser contabilizados pelos respectivos custos de aquisip3o acrescidos dos rendimentos auferidos os 
Titulos Publicos Federais, desde que se cumpram cumulativamente as devidas exigencias da Portaria MF 
n° 577, de 27 de dezembro de 2017 ja descritos anteriormente.

12.1 METODOLOGIA

12.1.1 MARCAgOES

O processo de marcacao a mercado consiste em atribuir urn prepo justo a urn determinado ativo ou 
derivative, seja pelo prepo de mercado, caso haja liquidez, ou seja, na ausencia desta, pela melhor 
estimativa que o prepo do ativo teria em uma eventual negociap§o.

O processo de marcacao na curva consiste na contabilizapao do valor de compra de um determinado 
titulo, acrescido da variapao da taxa de juros, desde que a emiss3o do papel seja carregada ate o seu 
respective vencimento. O valor sera atualizado diariamente, sem considerar a oscilagoes de prepo auferidas 
no mercado.

12.2 CRITERIOS DE PRECIFICAQAO
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12.2.1 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS

Sao ativos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional, que representam uma forma de financiar a divida 
publica e permitem que os investidores emprestem dinheiro para o governo, recebendo em troca uma 
determinada rentabilidade. Possuem diversas caractensticas como: liquidez diaria, baixo custo, baixissimo 
risco de credito, e a solidez de uma instituigao enorme por tras.

Como fonte primaria de dados, a curva de titulos em reais, gerada a partir da taxa indicativa divulgada pela 
ANBIMA e a taxa de juros divulgada pelo Banco Central, encontramos o valor do prego unitario do titulo 
publico.

12.2.1.1 MARCAQAO A MERCADO

Atraves do prego unitario divulgado no extrato do custodiante, multiplicado pela quantidade de titulos 
publicos detidos pelo regime, obtivemos o valor a mercado do titulo publico na carteira de investimentos. 
Abaixo segue formula:

Vm = PUAtua! * QTtitulo

Onde:

Vm = Valor de Mercado

PUatuai = Prego Unitario Atual

Qttituios = Quantidade de Titulos em Posse do regime

12.2.1.2 MARCAQAO NA CURVA

Como a precificagao na curva e dada pela apropriagao natural de juros ate a data de vencimento do titulo, 
as fdrmulas variam de acordo com o tipo de papel, sendo:

Tesouro IPCA - NTN-B

O Tesouro IPCA - NTN-B Principal possui fluxo de pagamento simples, ou seja, o investidor faz a aplicag§o 
e resgata o valor de face (valor investido somado & rentabilidade) na data de vencimento do titulo.

E urn titulo pos-fixado cujo rendimento se da por uma taxa definida mais a variag§o da taxa do Indice 
Nacional de Prego ao Consumidor Amplo em urn determinado periodo.

O Valor Nominal Atualizado e calculado atrav6s do VNA na data de compra do titulo e da projegao do IPCA 
para a data de liquidagao, seguindo a equag§o:

* (1 + IPCAprojetado')^!^^'VNA = VNAdata de compra

Onde:

VNA = Valor Nominal Atualizado

VNAdata de compra = Valor Nominal Atualizado na data da compra
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IPCAprojetado - lnflag§o projetada para o final do exerclcio

0 rendimento da aplicapao e recebido pelo investidor ao longo do investimento, por meio do pagamento de 
juros semestrais e na data de vencimento com resgate do valor de face somado ao ultimo cupom de juros.

Tesouro SELIC - LET

O Tesouro SELIC possui fluxo de pagamento simples pos-fixado pela variagao da taxa SELIC.

O valor projetado a ser pago pelo tltulo, e o valor na data base, corrigido pela taxa acumulada da SELIC ate 
o dia de compra, mais uma corregSo da taxa SELIC meta para dia da liquidag§o do tltulo. Sendo seu 
calculo:

*(1 + SELICmeta)1/2*2VNA = VNAdata de compra

Onde:

VNA = Valor Nominal Atualizado

VNA da ta de compra = Valor Nominal Atualizado na data da compra

SELIC meta = Inflagao atualizada

Tesouro Prefixado - LTN

A LTN 6 urn tltulo prefixado, ou seja, sua rentabilidade e definida no memento da compra, que nao faz 
pagamentos semestrais. A rentabilidade 6 calculada pela diferenga entre o prego de compra do tltulo e seu 
valor nominal no vencimento, R$ 1.000,00.

A partir da diferenga entre o prego de compra e o de venda, e posslvel determinar a taxa de rendimento. 
Essa taxa pode ser calculada de duas formas:

Valor de Venda[Taxa Efetiva no Periodo = -1 *100
Valor de Compra

Onde:

Taxa Efetiva no Periodo = Taxa negociada no memento da compra

Valor de Venda = Valor de negociagao do Tltulo Publico na data final

Valor de Compra = Valor de negociagao do Tltulo na aquisig^o
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Ou, tendo como base um ano de 252 dias uteis:

________252________
Valor de Venda \dias mets no periodoTaxa Efetiva no Periodo = ^ ) * 100- 1

Valor de Compra

Onde:

Taxa Efetiva no Periodo = Taxa negociada no momento da compra

Valor de Venda = Valor de negociagao do Titulo Publico na data final

Valor de Compra = Valor de negociagao do Titulo na aquisigao

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais - NTN-F

Na NTN-F ocorre uma situagao semelhante a NTN-B, com pagamentos semestrais de juros so que com a 
taxa pre-fixada e pagamento do ultimo cupom ocorre no vencimento do titulo, juntamente com o resgate do 
valor de face.

A rentabilidade do Tesouro Pr6-fixado com Juros Semestrais pode ser calculada segundo a equagao:

(MO)0-5 -1 1iPrego = 1.000 * -f 1.000 *DUv DUv
(1 + 77JR)2S2 (1+77/?) 252i=l

Em que DUn e o numero de dias uteis do periodo e TIR 6 a rentabilidade anual do titulo.

Tesouro IGPM com Juros Semestrais - NTN-C

A NTN-C tern funcionamento parecido com NTN-B, com a diferenga no indexador, pois utiliza o IGP-M ao 
inv6s de IPCA. Atualmente, as NTN-C nao sao ofertadas no Tesouro Direto sendo apenas recomprado pelo 
Tesouro Nacional.

O VNA desse titulo pode ser calculado pela equagao:

VNA — VNAdata de compra * ( 1 + IGPMprojetado)^^ 1^

Onde N1 representa o numero de dias corridos entre data de liquidag3o e primeiro do mes atual e N2 sendo 
o numero de dias corridos entre o dia primeiro do mes seguinte e o primeiro mes atual.

Como metodologia final de apuragao para os Titulos Publicos que apresentam o valor nominal atualizado 
finaliza-se a apuragao nos seguintes passes:
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(i) identificagao da cotagao:

100
Cotagao — DV

(1 + Taxa)252

Onde:

Cota pa o = e o valor unitario apresentado em um dia

Taxa = taxa de negociagao ou compra o Tltulo Publico Federal

(ii) identificagao do prego atual:

Cotagao i[Prego = VNA *
100

Onde:

Prepo - valor unitario do Titulo Publico Federal

VNA = Valor Nominal Atualizado

Cotapao = e o valor unitario apresentado em um dia

12.2.2 FUNDOS DE INVESTIMENTOS

A InstrugSo CVM 555 dispoe sobre a constituigao, a administragSo, o funcionamento e a divulgagao de 
informagoes dos fundos de investimento.

O investimento em um fundo de investimento, portanto, confere domlnio direto sobre fragao ideal do 
patrimonio dado que cada cotista possui propriedade proporcional dos ativos inerentes a composigSo de 
cada fundo, sendo inteiramente responsavel pelo onus ou bonus dessa propriedade.

Atrav6s de divulgagao publica e oficial, calcula-se o retorno do fundo de investimentos auferindo o 
rendimento do periodo, multiplicado pelo valor atual. Abaixo segue fbrmula:

retorno — (1 + Santerior) * Rend fundo

Onde:

Retorno: valor da diferenga do montante aportado e o resultado final do periodo
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Santerior'. saldo inicial do investimento

Rendfundo'. rendimento do fundo de investimento em um determinado periodo (em 
percentual)

Para auferir o valor aportado no fundo de investimento quanto a sua posigao em relagao a quantidade de 
cotas, calcula-se:

Vatual — Vcota * Qtcotas

Onde:

Vatuai'. valor atual do investimento

Vcota: valor da cota no dia

Qtcotas: quantidade de cotas adquiridas mediante aporte no fundo de investimento

Em caso de fundos de investimento imobiliarios (Fll), onde consta ao menos uma negociagao de compra e 
venda no mercado secundario atraves de seu ticker; esse ser£ calculado atrav6s do valor de mercado 
divulgado no site do BM&FBOVESPA; caso contrario, ser£ calculado a valor de cota, atrav6s de divulgado 
no site da Comissao de Valores Mobiliarios - CVM.

12.2.3 TITULOS PRIVADOS

Titulo privados sao titulos emitidos por empresas privadas visando 3 captag§o de recursos.

As operagoes compromissadas lastreadas em titulos publicos sao operagbes de compra (venda) com 
compromisso de revenda (recompra). Na partida da operagSo sio definidas a taxa de remunerag§o e a data 
de vencimento da operagao. Para as operagoes compromissadas sem liquidez diaria, a marcagao a 
mercado sera em acordo com as taxas praticadas pelo emissor para o prazo do titulo e, adicionalmente, um 
spread da natureza da operagao. Para as operagoes compromissadas negociadas com liquidez diaria, a 
marcagao a mercado sera realizada com base na taxa de revenda/recompra na data.

Os certificados de depdsito bancario (CDBs) s3o instrumentos de captagao de recursos utilizados por 
instituigoes financeiras, os quais pagam ao aplicador, ao final do prazo contratado, a remunerag§o prevista, 
que em geral e flutuante ou pre-fixada, podendo ser emitidos e registrados na CETIP.

Os CDBs pre-fixados sao titulos negociados com agio/desagio em relag§o a curva de juros em reais. A 
marcagao do CDB e realizada descontando o seu valor future pela taxa pr6-fixada de mercado acrescida do 
spread definido de acordo com as bandas de taxas referentes ao prazo da operagao e rating do emissor.

Os CDBs pos-fixados sao titulos atualizados diariamente pelo GDI, ou seja, pela taxa de juros baseada na 
taxa m6dia dos depositos interbancarios de um dia, calculada e divulgada pela CETIP. Geralmente, o GDI 6 
acrescido de uma taxa ou por percentual spread contratado na data de emissSo do papel. A marcagao do
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CDB 6 realizada descontando o seu valor future projetado pela taxa pr6-fixada de mercado acrescida do 
spread definido de acordo com as faixas de taxas em vigor.

12.3 PONIES PRIMARIAS DE INFORMAgOES

Como os procedimentos de marcagao a mercado s3o diaries, como norma e sempre que possivel, adotam- 
se pregos e cotagoes das seguintes fontes:

Titulos Publicos Federais e debentures: Taxas Indicativas da ANBIMA - Associag3o Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 
(https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm);
Cotas de fundos de investimentos: Comissao de Valores Mobiliarios - CVM 
(h ttp ://www .cvm.gov.br/);
Valor Nominal Atualizado: Valor Nominal Atualizado ANBIMA - AssociagSo Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiros e de Capitais
(https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/valor-nominal-atualizado.htm)
Agoes, opgoes sobre agoes liquidas e termo de agoes: BM&FBOVESPA 
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/acoes.htm); e 
Certificado de Deposito Bancario - CDB: CETIP 
(https://www.cetip.com.br/).

13 POUTICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAQAO

Para o acompanhamento e avaliagao da carteira de investimento, dos fundos de investimentos que a 
contemplam e seus resultados, adicionalmente ser3o adotados metodologias e criterios que atendam 
conjuntamente as normativas expedidas pelos 6rg3os reguladores.

Como forma de acompanhamento, sera obrigatbrio a elaborag§o de relatbrios mensais, que contemple no 
minimo informagbes sobre a rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operagoes realizadas 
quanto as aplicagoes dos recursos da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA, bem como a aderencia das alocagbes e dos processes decisbrios 
relacionados.

O referido relatbrio mensal devera ser acompanhado de parecer do Comitb de Investimentos, que devera 
apresentar a analise dos resultados obtidos no mes de referencia, inclusive suas consideragoes e 
deliberagbes.

O Comite de Investimentos devera apresentar, no minimo, o piano de agbo com o cronograma das 
atividades a serem desempenhadas relativas a gestao dos recursos.

Deverbo fazer parte dos documentos do processo de acompanhamento e avaliagbo:

a) Editorial sobre o panorama econbmico relative ao mbs anterior;

b) Relatbrio Mensal que contem: analise qualitativa da situagao da carteira em relagao b composigbo, 
rentabilidade, enquadramentos, aderencia a Politica de Investimentos, riscos; anblise quantitative baseada
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em dados historicos e ilustrada por comparatives graficos; cumprindo a exigencia da Portaria MRS 519, de 
24 de agosto de 2011, art. 3°, inciso V;

c) Relatorio Trimestral que contem: analise sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de 
operapoes realizadas pelo RPPS, com titulos, valores mobiliarios e demais ativos alocados nos segmentos 
de renda fixa, renda variavel, investimentos estruturados e investimentos no exterior, cumprindo a exigencia 
da Portaria MPS 519, de 24 de agosto de 2011, art. 3°, inciso V;

d) Relatorio de Analise de Fundos de Investimentos classificados na ICVM 555/2014 que contem: analise de 
regulamento, enquadramento, prospecto (quando houver) e parecer opinativo;

e) Relatorio de Analise de Fundos de Investimentos classificados como "Estruturados" que contem: analise 
de regulamento, enquadramento, prospecto (quando houver) e parecer opinativo, e;

f) Relatorio de Analise da Carteira de Investimentos com parecer opinativo sobre estrategia tatica.

14 PLANO DE CONTINGENCIA

O Plano de Contingencia estabelecido, contempla a abrangencia exigida pela Resolup§o CMN n° 
4.963/2021, em seu art. 4°, inciso VIII, ou seja, entende-se por "contingencia" no ambito desta Politica de 
Investimentos a excessiva exposigao a riscos ou potenciais perdas dos recursos.

Com a identificapao clara das contingencias chegamos ao desenvolvimento do piano no process© dos 
investimentos, que abrange nao somente a Diretoria Executive, como o Comite de Investimentos e o 
Conselho de Administrapao.

14.1 EXPOSIQAO A RISCO

Entende-se como Exposipao a Risco os investimentos que direcionam a carteira de investimentos da
MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA
para o nao cumprimento dos limites, requisites e normas estabelecidos aos Regimes Prdprios de 
Previdencia Social.

O nSo cumprimento dos limites, requisites e normas estabelecidos, podem ser classificados como sendo:

1 Desenquadramento da Carteira de Investimentos;
2 Desenquadramento do Fundo de Investimento;
3 Desenquadramento da Politica de Investimentos;
4 Movimentapoes Financeiras nao autorizadas.

Caso identificado o nao cumprimento dos itens descritos, ficam os responsaveis pelos investimentos 
devidamente definidos nesta Politica de Investimentos, obrigados a:
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Contingencias Medidas Resolugao

a) Apuragao das causas 
acompanhado de relatorio;

b) Identificapao dos envolvidos a 
contar do inicio do processo;1. Desenquadramento da Carteira 

de Investimentos Curto, M6dio e Longo Prazo

c) Estudo Tecnico com a 
viabilidade para o 
enquadramento.

a) Apurapao das causas 
acompanhado de relatorio;

b) Identificapao dos envolvidos a 
contar do inicio do processo;2. Desenquadramento do Fundo 

de Investimento Curto, M§dio e Longo Prazo

c) Estudo Tecnico com a 
viabilidade para o 
enquadramento.

a) Apurapao das causas 
acompanhado de relatorio;

b) IdentificapSo dos envolvidos a 
contar do inicio do processo;3. Desenquadramento da Polltica 

de Investimentos Curto, M6dio e Longo Prazo

c) Estudo Tecnico com a 
viabilidade para o 
enquadramento.

a) Apurapao das causas 
acompanhado de relatbrio;

b) Identificapao dos envolvidos a 
contar do inicio do processo;

4. Movimentapoes Financeiras 
nao autorizadas Curto, M6dio e Longo Prazoc) Estudo Tecnico com a 

viabilidade para resolupSo;

d) Apoes e Medidas, se 
necessarias, judiciais para a 
responsabilizapao dos 
responsaveis.___________

14.2 POTENCIAIS PERDAS DOS RECURSOS
Entende como potencias perdas dos recursos os volumes expressivos provenientes de fundos de 
investimentos diretamente atrelados aos riscos de mercado, credito e liquidez.
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Contingencias Medidas Resolupao

Curto, Medio e Longo Prazo1. Potenciais perdas de recursos a) Apuragao das causas 
acompanhado de relatorio;

b) IdentificagSo dos envolvidos a 
contar do inicio do processo;

c) Estudo Tecnico com a 
viabilidade administrativa, 
financeira e se for o caso, jundica.

15 CONTROLES INTERNOS

Antes de qualquer aplicagao, resgate ou movimentagoes financeiras ocorridas na carteira de investimentos 
da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE 
MARINGA, os responsaveis pela gestao dos recursos dever§o seguir todos os principles e diretrizes 
envolvidos nos processes de aplicagao dos investimentos.

O acompanhamento mensal do desempenho da carteira de investimentos em relag§o a Meta Atuarial 
definida, garantira agoes e medidas no curto e medio prazo no equacionamento de quaisquer distorgoes 
decorrentes dos riscos a ela atrelados.

Com base nas determinagoes da Portaria MPS n° 170/2012, alterada pela Portaria MPS n° 440/2013, foi 
instituido o Comite de Investimentos, atraves da Portaria n° 018/2022-MGAPREV, com a finalidade minima 
de participar no processo decisorio quanto a formulagao e execugao da Politica de Investimentos.

Suas agoes sao previamente aprovadas em Plano de Agao estipulado para o exercicio corrente e seu 
controle sera promovido pelo Gestor dos Recursos e Presidente do Comite de Investimentos.

Entende-se como participagao no processo decisorio quanto a formulag§o e execugao da Politica de 
Investimentos a abrangencia de:

a) garantir o cumprimento das normativas vigentes;

b) garantir o cumprimento da Politica de Investimentos e suas revisdes;

c) garantir a adequagao dos investimentos de acordo com o perfil da MARINGA PREVIDENCIA - 
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE MARINGA;

d) monitorar o grau de risco dos investimentos;

e) observer que a rentabilidade dos recursos esteja de acordo com o nivel de risco assumido;

f) garantir a gestao etica e transparente dos recursos;

g) garantir a execugao dos processes internes voltados para area de investimentos;
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h) instaurar sindicancia no ambito dos investimentos e processes de investimentos, se assim houver a 
necessidade;

i) executar piano de contingencia no ambito dos investimentos, conforme definido em Politica de 
Investimentos, se assim houver a necessidade;

j) garantir a execugao, o cumprimento e acompanhamento do Credenciamento da Instituigoes Financeiras;

k) garantir que a Alocagao Estrategica esteja em consonSncia com os estudos tecnicos que nortearam o 
equilibrio atuarial e financeiro, e;

I) quaiquer outra atividade relacionada diretamente a area de investimentos.

Todo o acompanhamento promovido pelo Comite de Investimentos sera registrado em ata e emitido parecer 
referente as informagoes e propostas de investimentos e desinvestimentos, sendo disponibilizado para 
apreciagao, an£lise, contestagao e aprovagao por parte do Conselho de Administragao. Sua periodicidade 
sera adequada ao porte da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPAL DE MARINGA

As atas e pareceres supracitados serao mantidos e colocados a disposigao da Secretaria da Previdencia 
Social - SPREV, Tribunal de Contas do Estado, Conselho Fiscal e demais brgaos fiscalizadores e 
interessados.

16 DISPOSIQOES GERAIS

A presente Politica de Investimentos podera ser revista no curso de sua execugao e dever£ ser monitorada 
no curto prazo, a contar da data de sua aprovag§o pelo 6rg3o superior competente da MARINGA 
PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE MARINGA, sendo que 
o prazo de validade compreendera o ano de 2022, com efeitos retroativos a 3 de Janeiro de 2022, devido a 
prorrogagao de prazo pela Secretaria de Previdencia para aprovagao e envio da Politica de Investimentos.

Reunioes extraordinarias junto ao Comite de Investimentos e posteriormente com Conselho de 
Administragao da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPAIS DE MARINGA, serao realizadas sempre que houver necessidade de ajustes nesta Politica de 
Investimentos perante o comportamento/conjuntura do mercado, quando se apresentar o interesse da 
preservagao dos ativos financeiros e/ou com vistas a adequag§o a nova legislagao.

A Politica de Investimentos e suas possiveis revisoes; a documentagao que os fundamenta, bem como as 
aprovagoes exigidas permanecerao a disposigao dos brgaos de acompanhamento, supervisao e 
fiscalizagao pelo prazo de 10 (dez) anos.

Deverao estar certificados os responsaveis pelo acompanhamento e operacionalizagao dos investimentos 
da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 
MARINGA, atraves de exame de certificagao organizado por entidade autonoma de reconhecida 
capacidade tecnica e difusao no mercado brasileiro de capitals, cujo conteudo abrangera, no minimo, o 
contido no anexo a Portaria MPAS n° 519/2011.
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A comprova^ao da habilitapao ocorrera mediante o preenchimento dos campos especificos constantes do 
Demonstrativo da Politica de Investimentos - DPIN e do Demonstrative de Aplicagoes e Investimentos dos 
Recursos - DAIR.

As Instituigoes Financeiras que operem e que venham a operar com a MARINGA PREVIDENCIA - 
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE MARINGA poderao, a titulo institucional, 
oferecer apoio tecnico atraves de cursos, seminaries e workshops ministrados por profissionais de mercado 
e/ou funcionarios das Instituigoes para capacitagao de servidores e membros dos 6rg§os colegiados; bem 
como, contraprestagao de servigos e projetos de iniciativa da MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA 
DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE MARINGA, sem que haja onus ou compromisso 
vinculados aos produtos de investimentos.

Casos omissos nesta Politica de Investimentos remetem-se a Resolugao CMN n° 4.963, de 25 de novembro 
de 2021 e suas alteragoes, e a Portaria MPS n° 519, de 24 de agosto de 2011 e tambem alteragoes e 
demais normativas pertinentes aos Regimes Proprios de Previdencia Social.

E parte integrante desta Politica de Investimentos, a copia da Ata do Comite de Investimentos que e 
participante do processo decisdrio quanto a sua formulagao e a cdpia da Ata do orgao superior 
competente que aprova o presente instrument©, devidamente assinada por seus membros.

Este documento devera ser assinado:

a) pelo representante do ente federative;

b) pelo representante da unidade gestora do RPPS;

c) pelos responsaveis pela elaboracao. aprovacao e execucao desta Politica de Investimentos em 
atendimento ao § 4° do art. 1 ° da Portaria n° 519, de 24 de agosto de 2011.

Representante do ente federative: Ulisses de Jesus Maia Kotsifas

Representante da unidade gestora do RPPS: Cinthia Soares Amboni

Gestor dos recursos: Maria Silvana Barbosa Frigo

President© do Conselho de Administragao: Doug las ©a I vai
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Presidente do Comite de Investimentos: Jose da Silva Neves

Membros:

Ademir Aparecido Antoriaffi

Barbara da Silva Garcia

Elisangela da Silva Candil

Leandro dos Santos Domingos
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