PARECER DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS N° 01/2020
ASSUNTO: Relatório Mensal do Comité de Investimento
REFERÊNCIA: Dezembro de 2019
EMENTA: Acompanhamento da rentabilidade e dos riscos nas aplicações e aderência
das alocações e processos decisórios de investimentos à Política de
Investimentos.
1.

FUNDAMENTAÇÃO
Portaria MPS n° 185/2015, alterada pela Portaria MF n° 577/2017 - Programa de
Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios Item 3.2.6 - Manual Pró-Gestão RPPS.

2. RELATÓRIOS
Anexo l - Relatório Analítico dos Investimentos de dezembro/2019 - Crédito &
Mercado Consultoria em Investimentos:
• carteira consolidada de investimentos;
• enquadramento nas Resoluções CMN n°s 3.922/2010 e 4.392/2014 e
política de investimentos;
• estratégia de alocação para os próximos 5 anos;
• enguadramento na Resolução CMN n° 4.392/2014 por Gestores;
• retorno dos investimentos Renda Fixa e Benchmark's;
• retorno dos investimentos Renda Variável e Benchmark's;
• distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos;
• retorno e meta atuanal acumulados no ano;
• retorno dos investimentos após as movimentações, incluindo o VaR;
Anexo II - Relatório Demonstrativo de Concentração do PL.
Anexo III
Relatório Demonstrativo de Movimentação e Desempenho por
Investimento.
Anexo IV - Relatório Demonstrativo de Aplicações e Resgates por APR's.
Anexo V - Relatório Demonstrativo de Rentabilidades por Investimentos;
Anexo VI - Relatório Demonstrativo de Desempenho dos Fundos em relação à
Meta Atuanal
Anexo VII - Relatório Demonstrativo de Aderência dos Fundos ao Benchmark

3.

EXAME

RENTABILIDADE

3.1.

Em dezembro/2019 o PL-Patrimônio do LEMEPREV atingiu o montante de
R$300.838.476,80 em investimentos e o retorno anual de R$40.144.327,82.
A Carteira de Investimentos do LEMEPREV obteve no mês de Dezembro/2019,
rendimento de R$6.406.183,82, representando retorno de 2,18% frente a meta de 1,64%.
O acumulado no ano apresentou o retorno de 15,70% para meta de 10,59%, o
que gerou o percentual de 5,11 acima da meta anual.
3.2.

CONTROLE DE RISCOS

3.2.1. Risco de Mercado
É o risco inerente a todas as modalidades de aplicações financeiras
disponíveis no mercado financeiro; corresponde à incerteza em relação
ao resultado de um investimento financeiro ou de uma carteira de
investimento, em decorrência de mudanças futuras nas condições de
mercado. É o risco de variações, oscilações nas taxas e preços de
mercado, tais como taxa de juros, preços de ações e outros índices. É
ligado às oscilações do mercado financeiro.
Para controle do risco de mercado, o RPPS adota o VaR - Value-at-Risk
(método para avaliar o risco em operações financeiras e representa a pior
perda esperada em um dado horizonte de tempo associado a
um intervalo de confiança), utilizando os seguintes parâmetros:
•

Modelo paramétrico;

•

Intervalo de confiança de 95%, e

•

Horizonte temporal de 21 dias úteis.

As referências previstas na Política de Investimentos para 2019 em
relação ao apurado foram:
SEGMENTO
RENDA FIXA
RENDA VARIÁVEL

POLÍTICA APURADO DIFERENÇA
2,30%
6,13%

1,21%
4,45%

-1,09%
-1,68%

ADERÊNCIA
SIM
SIM

í'

O VaR consolidado da carteira de investimentos do LEMEPREV em
dezembro/2019 foi de 1,79%.
3.2.2. Risco de Crédito
É aquele em que há a possibilidade de o retorno de investimento não ser
honrado pela instituição que emitiu determinado título, na data e nas
condições negociadas e contratadas.
Na hipótese de aplicação de recursos financeiros do RPPS, em fundos
de investimento que possuem em sua carteira de investimentos ativos de
crédito, subordinam-se que estes sejam emitidas por companhias abertas
devidamente operacionais e registrada; e que sejam de baixo risco em
classificação efetuada por agência classificadora de risco, de acordo com
o previsto na Política de Investimentos-ltem 8.2.
3.2.3. Risco de Liquidez
Nas aplicações em fundos de investimentos constituídos sob a forma de
condomínio fechado, e nas aplicações cuja soma do prazo de carência
(se houver) acrescido ao prazo de conversão de cotas ultrapassarem em
365 dias, a aprovação do investimento deverá ser precedida de uma
análise que evidencie a capacidade do RPPS em arcar com o fluxo de
despesas necessárias ao cumprimento de suas obrigações atuariais, até
a data da disponibilização dos recursos investidos.
Considerando

os

balancetes

de

receita e

despesa

do

Plano

Previdenciário, verificamos que as despesas do Plano consomem cerca
de 45% das receitas anuais (2019), o que não compromete, a curto prazo,
a carteira de investimentos, visto que as despesas são menores que a
arrecadação mensal e anual.

MÊS
RECEITAS

R$

2.863.913,01

S/RECEITA

ANO
R$

22.247.877,74

S/RECEITA

INATIVOS

R$

787.538,01

27%

R$

7.378.468,54

4%

TX ADM.

R$

215.190,56

8%

R$

2.582.286,50

12%

DESPESA

R$

1.002.728,57

35%

R$

9.960.755,04

45%

RESULTADO

R$

1.861.184,44

R$

12.287.122,70

Considerando a Avaliação Atuanal Exercício 2019-Base 2018, página 49,
está prevista a utilização do saldo capitalizado somente no exercício de
2043;
Considerando que o Património da carteira de investimentos do
LEMEPREV foi de R$300.838.476,80 no encerramento do exercício 2019;
Considerando o relatório da Crédito & Mercado, página 2, os
investimentos com prazo de resgate e carência não ultrapassam a D+33.
Verificamos liquidez da carteira LEMEPREV.
3.3.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Conforme publicado no site https://www.lemeprev.sp.gov.br/autorizacao-de-aplicacao-eresgate/foram realizadas Autorizações de Aplicações e Resgates - APRs n°s 253 à 281,
verificando que as aplicações somaram o montante de R$9.274.885 e resgates foram de
R$7.406.396,04, demonstrado no Anexo IV.
3.4.

ADERÊNCIA DAS ALOCAÇÕES

Quanto à concentração, os investimentos em RENDA FIXA atingiram, em
Dezembro/2019, o montante de R$246.971.594,67, perfazendo 82,09% do PL e os em
RENDA VARIÁVEL totalizaram o valor de R$53.866.882,13, o que equivale a 17,91% do PL,
conforme Anexo II.
Quanto a aderência, serão considerados os investimentos que atingirem o mínimo
de 90% da rentabilidade do índice de referência.
Conforme Anexo VII, seis fundos da carteira de investimentos foram considerados
não aderentes ao benchmark no mês de dezembro/2019, os quais estão sendo
monitorados para análise de aderência da rentabilidade tendo como parâmetro o
resultado dos últimos 24 meses e risco VaR.
O desenquadramento ocorrido na carteira referente ao Art.7°, inciso IV, "a",
estratégia de alocação Inferior foi sanada em dezembro/2019, visto que a carteira
concentrou 5,65% do PL e o mínimo previsto na Política de Investimentos 2019 é 5%.
As alocações da carteira de investimento LEMEPREV encontram-se enquadradas,
conforme Resoluções CMN n° 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos 2019.

4. CONCLUSÃO
Face ao exposto, consideramos que todas as aplicações estão em conformidade
com os critérios estabelecidos na legislação vigente.
Leme, 24 de janeiro de 2020.

CRISTIANE WABtRMANN
''residente Cl
Certificação Anbima CPA-10

ROSILENE APARECIDA ALVES DE SOUZA

BRUNA M1ZAEL CORRÊA

Secretária Cl

Membro Cl

GOMES BARBOSA
Membro Cl
Certificação AnbimaJ^A-lO

MARCELO MARTINI
Membro Cl
Certificação Anbima CPA-10

