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1 - APRESENTAÇÃO 

  O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Mazagão-AP – RPPSMMz foi 

criado e instituído pela Lei Municipal Nº 354/2015-PMMZ, o qual é gerido pelo Instituto de Previdên-

cia Municipal de Mazagão – MAZAGÃOPREV, autarquia municipal, também criado pela mesma Lei, 

sendo a unidade gestora do regime, com CNPJ Nº 23.856.647/0001-15. 

  A Política Anual de Investimentos compreende as diretrizes das aplicações dos recur-

sos garantidores do plano de benefício administrado pelo RPPS do Município de Mazagão-AP para o 

exercício de 2023, conforme a Lei Federal Nº 9.717/1998 e conforme os critérios, procedimentos e 

limites estabelecidos e regulados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional N° 4.963/2021 e 

pela Portaria MTP n°1.467/2022, adotando estratégias e procedimentos que visam mitigar a ocor-

rência de desequilíbrios, por meio do estabelecimento de uma composição de ativos que aperfeiçoe 

a relação entre risco e retorno da carteira, em consonância com os objetivos e características  do 

plano de benefícios definido e suas obrigações futuras, buscando atingir ou superar a meta rentabili-

dade prevista. 

 

2 - OBJETIVOS 

  Esta Política de Investimentos define as diretrizes e práticas de gestão dos recursos 

do RPPS do Município de Mazagão-AP, onde o MAZAGÃOPREV adota-a como um plano de curto, 

médio e longo prazo para assegurar e promover a maximização da rentabilidade dos seus ativos, 

buscando primeiramente a preservação e integridade de seu patrimônio e, posteriormente, a consti-

tuição de reservas para o pagamento de benefícios aos seus segurados. 

  A presente Política de Investimentos obedece ao que determina a legislação vigente, 

especialmente a Resolução CMN N° 4.963/2021 e a Portaria MTP n°1.467/2022. 

 

3 - VIGÊNCIA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

  A vigência desta Política de Investimentos é para o exercício de 2023, podendo sofrer 

revisões, desde que devidamente justificadas, atendendo ao § 1º do Art. 4º da Resolução CMN N° 

4.963/2021. 

  A presente Política Anual de Investimentos deverá ser aprovada pelo Conselho Ad-

ministrativo, conforme Art. 15, Inciso III da Lei Municipal Nº 354/2015-PMMZ, e posteriormente en-

viada à Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência através do Demonstrativo 

da Política de Investimentos-DPIN no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência 

Social-CADPREV, conforme Portaria MTP n°1.467/2022. 
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4 – GESTÃO DOS RECURSOS DO RPPS 

Esta Política obedece ao art. 4º da Resolução do CMN N° 4.963/2021, quanto a apli-

cação dos recursos do RPPS do Município de Mazagão-AP por seus gestores. 

 
4.1.  Modelo de Gestão 

O MAZAGÃOPREV adota o modelo de gestão própria, de acordo com o inciso I do § 

1º do art. 21 da Resolução do CMN N° 4.963/2021 e o disposto no inciso I do art. 95 da Portaria MTP 

n°1.467/2022, realizando diretamente a execução dos parâmetros desta Política de Investimentos, 

decidindo sobre as alocações dos recursos e respeitando os parâmetros da legislação vigente, em 

especial da Resolução CMN nº 4.963/2021. 

Para balizar as decisões da gestão do MAZAGÃOPREV, poderão ser solicitadas opini-

ões de profissionais externos, de consultoria de investimento contratada, outros RPPS, instituições 

financeiras, entre outros, prevalecendo sempre o modelo de gestão própria. 

 

4.2. Estratégia de alocação 

As aplicações dos recursos deverão observar a compatibilidade dos ativos investidos 

com os prazos, montantes e taxas das obrigações atuariais, presentes e futuras, com o objetivo de 

manter o equilíbrio econômico-financeiro entre ativos e passivos do RPPS. Para isso, deverão ser 

acompanhados, especialmente antes de qualquer aplicação que implique em prazos para desinves-

timento, inclusive prazos de carência e para conversão de cotas de fundos de investimentos, dos 

fluxos de pagamentos dos ativos assegurando o cumprimento dos prazos e dos montantes das obri-

gações do RPPS. Em resumo, as aplicações dos recursos do RPPS do Município de Mazagão deverão 

observar as necessidades de liquidez do plano de benefícios e a compatibilidade dos fluxos de paga-

mentos dos ativos com os prazos e o montante das obrigações financeiras e atuariais do regime, 

presentes e futuras. 

As aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, inclusive para vencimen-

to, resgate, carência ou para conversão de cotas de fundos de investimento, deverão ser precedidas 

de atestado elaborado pelo MAZAGÃOPREV, evidenciando a compatibilidade dos fluxos de pagamen-

tos dos ativos com os prazos e o montante das obrigações financeiras e atuariais do regime, presen-

tes e futuras, conforme determina o § 1º do art. 115 da Portaria MTP n°1.467/2022. 

O art. 2º da Resolução do CMN N° 4.963/2021 determina que os recursos dos RPPS 

devem ser alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, investi-

mentos estruturados, fundos imobiliários e empréstimos consignados. 

A estratégia de alocação considera a compatibilidade de cada investimento da cartei-

ra ao perfil do RPPS, avaliando o contexto econômico atual e projetado, o fluxo de caixa dos ativos e 
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passivos previdenciários e as perspectivas de oportunidades favoráveis à maximização da rentabili-

dade dentro dos limites e preceitos técnicos e legais. 

 

4.2.1. Vedações 

  São vedadas as seguintes práticas em relação aos recursos do RPPS: 

  a) Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento, cuja atuação em 

mercados de derivativos gere exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido; 

  b) Aplicar recursos, diretamente ou por meio de cotas de fundo de investimento, em 

títulos ou outros ativos financeiros nos quais ente federativo figure como emissor, devedor ou preste 

fiança, aval, aceite ou coobrigação sob qualquer outra forma; 

  c) Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento em direitos credi-

tórios não padronizados; 

  d) realizar diretamente operações de compra e venda de um mesmo ativo financeiro 

em um mesmo dia (operações day trade); 

  e) Atuar em modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, títulos de crédito 

ou outros ativos que não os previstos na Resolução do CMN N° 4.963/2021; 

  f) Negociar cotas de fundos de índice em mercado de balcão; 

  g) Aplicar recursos diretamente na aquisição de cotas de fundo de investimento des-

tinado exclusivamente a investidores qualificados ou profissionais, quando não atendidos os critérios 

estabelecidos em regulamentação específica; 

  h) Remunerar quaisquer prestadores de serviços relacionados direta ou indiretamen-

te aos fundos de investimento em que foram aplicados seus recursos, de forma distinta da taxa de 

administração, performance, ingresso ou saída previstas em regulamento ou encargos do fundo, nos 

termos da regulamentação da CVM; 

  i) Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cujos prestadores 

de serviços, ou partes a eles relacionadas, direta ou indiretamente, figurem como emissores dos 

ativos das carteiras, salvo as hipóteses previstas na regulamentação da CVM; 

  j) aplicar recursos em empréstimos de qualquer natureza, ressalvado o disposto no 

art.12 da Resolução do CMN N° 4.963/2021; 

  k) aplicar recursos diretamente em certificados de operações estruturadas (COE). 
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4.3. Cenário de Mercado Macroeconômico 

  “Resenha Macro 

  Internacional 

 

  EUA 

  Nos EUA, a inflação medida pelo índice CPI manteve o ritmo de avanço ao registrar 

0,4% (M/M). Ainda assim, o índice acumulado em 12 meses desacelerou de 8,2% para 7,7%. Acerca 

do mercado de trabalho, a economia norte-americana criou 261 mil vagas líquidas de emprego não-

agrícola em novembro, vindo acima da expectativa de mercado (193 mil). A produção industrial pas-

sou de 0,1% (M/M) em setembro (revisado de 0,4%) para um recuo de -0,1% em outubro. No tocante 

a política monetária, no dia 03/11/2022 o FOMC elevou sua taxa básica de juros em 0,75 p.p., para o 

intervalo entre 3,75% e 4,00%, de forma unânime. O comunicado trouxe duas mudanças substanciais 

em relação ao anterior. A primeira delas foi esclarecer que o comitê antecipa novos aumentos contí-

nuos nos juros de forma a tornar a política monetária suficientemente restritiva para retornar a infla-

ção ao objetivo de 2,00% ao longo do tempo. A segunda foi relacionada à determinação do ritmo dos 

futuros aumentos, no qual o comitê indicou que levará em conta o aperto acumulado, as defasagens 

com que a política monetária afeta a atividade econômica e a inflação, assim como a evolução dos 

indicadores econômico-financeiros. 

 

  Europa 

  Na Zona do Euro, a inflação medida pelo CPI de outubro acelerou para 10,6% (A/A), 

registrando a maior taxa da série histórica. Entre os vetores, destaque para a variação dos preços de 

energia (41,5%) e do grupo ‘Alimentos, Bebidas e Tabaco’ (13,1%). No tocante a atividade, a produ-

ção industrial do Bloco variou 0,9% (M/M) no mês de setembro/22. Na variação anual o resultado 

registrou alta de 4,9%, também acima das expectativas de mercado que contavam com uma alta de 

2,8%. Acerca da política monetária, na ata de sua última reunião, na qual elevou as taxas de juros em 

0,75 p.p. e fez com que a taxa de depósitos atingisse 1,50% a.a., o BCE seguiu sinalizando que o mo-

vimento tem como objetivo levar o nível de juros para um patamar mais próximo daquele que permi-

tirá a convergência da inflação para o seu objetivo de médio prazo. Foi mantida a indicação de que 

suas taxas de política monetária continuarão sendo elevadas nas próximas reuniões, em que pese a 

magnitude do próximo movimento dependa dos dados futuros. A avaliação do BCE é a de que os indi-

cadores de atividade sinalizam crescimento estagnado e que os índices de inflação ainda refletem, 

preponderantemente, pressões sobre os preços de energia. 

 

  China e Japão 

  A produção industrial chinesa acelerou de 5,0% para 6,3% (A/A) em outubro (divulga-

do em novembro). Com o dado, o setor industrial acumulou alta de 4,0% no ano. Já o varejo contraiu 

–0,5% (A/A), revertendo o avanço de 2,5% verificado em setembro. O PBoC (People's Bank of China) 
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informou a manutenção da taxa de referência para empréstimos (LPR) de 1 ano em 3,65%, e de 5 

anos, em 4,30%, enquanto reduziu a taxa de compulsório bancário (RRR–“reserve requirement ratio”) 

em 25 bps. As medidas foram adotadas diante das dificuldades frente a desvalorização do yuan e do 

crescente fluxo de capitais para o exterior, na expectativa de aumentar liquidez da economia. 

 

  Brasil 

  Atividade 

  No Brasil, acerca dos indicadores de atividade divulgados ao longo do mês, a produ-

ção industrial de setembro recuou 0,7% (M/M), puxado por bens intermediários (-1,1%, peso de 55% 

da indústria total) e bens semi e não duráveis (-1,4%). O volume de serviços subiu 0,9% (M/M) em 

setembro, representando a 5ª alta consecutiva e acumulando avanço de 4,9% no período. 

  Acerca do mercado de trabalho, no que se refere à taxa de desemprego (PNAD), o 

IBGE informou que houve queda de 8,7% para 8,3% em outubro. Com ajuste sazonal, a taxa de de-

semprego recuou de 8,7% para 8,5%. Apesar de vermos tendência de maior formalização no mercado 

de trabalho, em outubro, houve um pouco de decepção na geração de empregos formais. Nesse sen-

tido, destaque para o saldo de empregos formais (CAGED - MTE), que passou de 278.085 em setem-

bro para 159.454 em outubro. No tocante à política fiscal, arrecadação federal em outubro foi de 

R$205,5 bi. Com esse resultado, o setor público consolidado registrou superávit primário de R$27,1 

bilhões no mês. Já o relatório da dívida mostrou que o estoque da dívida pública federal aumentou 

0,46% em outubro (R$26,3 bi | Estoque: R$5,8 tri). O perfil da dívida manteve a tendência de alon-

gamento apresentada durante o ano. 

 

  Inflação 

  O IPCA avançou 0,41% (M/M) em novembro, desacelerando de maneira relevante em 

relação ao avanço de 0,59% observado no mês anterior. A variação foi significativamente inferior à 

mediana das projeções de mercado apurada pela Agência Estado, de 0,54%. Com isso, o índice acu-

mulou alta de 5,90% em 12 meses. A maior contribuição para a desaceleração do índice partiu do 

grupo “Saúde e Cuidados Pessoais”, influenciado pelo expressivo recuo dos itens de cuidados pesso-

ais, com destaque para perfume. Os preços administrados voltaram a ser os grandes vetores do IPCA 

(1,00%), com recuperação importante de combustíveis (+3,29%). Já os preços livres desaceleraram 

(de 0,73% para 0,22%), com perda de ritmo de todos os seus componentes. A média dos núcleos de-

sacelerou significativamente na comparação mensal (de 0,55% para 0,33%) e perdeu força quando 

observada a variação acumulada em 12 meses (de 9,69% para 9,37%). Na margem, tivemos impor-

tante desaceleração da medida subjacente de industriais (de 1,16% para 0,00%), entretanto, o núcleo 

de serviços ganhou ritmo (de 0,36% para 0,50%). O índice de difusão passou de 67,9% em outubro 

para 58,6% em novembro. 
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  Política Monetária 

  Em novembro tivemos a divulgação da Ata da reunião de outubro do Copom, man-

tendo o tom do comunicado (26/10) e sinalizando para a manutenção da taxa básica de juro em 

13,75%, por um período prolongado. Embora não seja o cenário mais provável, o Copom mantém 

aberta a possibilidade de retomada caso o processo de desinflação não ocorra de acordo com o espe-

rado. 

  Na reunião de dezembro/22 a autoridade monetária decidiu, por unanimidade, man-

ter a taxa básica de juros em 13,75% a.a. 

 

  Comentários do Gestor - RF 

  IMA-B e IRF-M 

  O mês de novembro foi marcado pelo alívio dos ativos financeiros internacionais, 

refletindo as surpresas baixistas na inflação nos Estados Unidos, bem como a sinalização pelo FED de 

que haverá redução do ritmo de alta de juros já na reunião de dezembro, além da perspectiva de 

flexibilização da política de Covid Zero na China. No entanto, apesar da melhora do cenário internaci-

onal, acreditamos que a economia global deve desacelerar em 2023, dado o efeito defasado da polí-

tica monetária contracionista das principais economias. Ademais, o prolongamento do conflito no 

Leste Europeu, a elevação nos preços de energia, especialmente no gás natural, e a persistência com 

relação a economia chinesa são riscos adicionais que podem causar volatilidade nos ativos, dadas as 

incertezas quanto ao ciclo econômico, especialmente na Europa. No mês, observamos o fechamento 

considerável da curva de juros americana, fortalecimento do dólar ante as principais moedas e boa 

performance nas principais bolsas pelo globo. 

  No Brasil, o período pós-eleitoral foi marcado pela forte volatilidade, tendo em vista a 

preocupação do mercado com o com o arcabouço fiscal. Houve acentuado aumento das incertezas 

quanto ao regime fiscal a ser adotado a partir de 2023, especialmente após o encaminhamento da 

PEC da Transição, que trouxe gastos adicionais sem previsão de fontes de financiamento, e com a 

indefinição da equipe ministerial. O resultado diante de tantas incertezas foi de uma forte elevação 

dos prêmios de risco; tanto a curva de juros nominal (prefixados) quanto a real (índice de preços) 

sofreram com a abertura dos prêmios ao longo de toda sua extensão. Nesse contexto, dentre os prin-

cipais subíndices da ANBIMA, apenas o IRFM1 apresentou desempenho positivo, porém ainda abaixo 

do CDI, conforme demonstrado nos gráficos ao lado. 

 

  Comentários do Gestor - RV 

  Renda Variável 

  Em novembro, o Ibovespa apresentou desvalorização de -3,06%, fechando aos 

112.486 pontos. Entretanto, no ano, o índice ainda acumula performance positiva de 7,31%. No mês, 

o Ibovespa exibiu desempenho descorrelacionado com o restante do mundo apesar da forte valoriza-

ção do minério de ferro no período, em vista disso, observamos uma relevante performance dos pa-
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péis de mineração e siderurgia. No ambiente doméstico, em que pese a definição eleitoral, vimos o 

incremento da aversão ao risco, justificado, sobretudo, pela apresentação da PEC da Transição, com o 

propósito de endereçar o pagamento dos programas sociais não contemplados no orçamento, em 

aproximadamente R$ 198 bilhões fora do teto de gastos. Neste contexto, notamos uma forte abertu-

ra da curva de juros futuros em razão de uma eventual deterioração do arcabouço fiscal e ausência 

da nomeação dos principais ministros que participarão do novo governo. Desse modo, permanece-

mos cautelosos frente ao quadro fiscal ainda mais desafiador vis-à-vis a intenção do novo governo 

em incrementar o extra teto em até quatro anos. 

  Ademais, no Brasil, os indicadores de atividade já sugerem uma acomodação, com o 

mercado de trabalho mantendo uma trajetória favorável e a inflação ao consumidor com tendência 

de volta ao terreno positivo, corroborando a visão de que a política monetária seguirá em patamar 

contracionista por um período prolongado. Na abertura do índice, os segmentos de “Mineração” 

(+27,4%) e “Siderurgia” (+20,5%) foram os destaques positivos. Por outro lado, os segmentos de 

“Educação” (-31,9%) e “Construção Civil” (-21,4%) foram os destaques negativos, justificados, em 

grande parte, pelo incremento da aversão ao risco. Em relação ao índice BDRX, corroborado, margi-

nalmente, pela valorização do dólar frente ao real de 0,21%, o índice apresentou valorização de 

7,09%, em novembro, explicado pelo bom desempenho dos ativos estrangeiros no mês.” 

Fonte: Texto Extraído – Boletim RPPS - Novembro/2022 - Divulgado e produzido pela Gerência Nacional de Relacionamento e Distribuição 

da Caixa Asset 

 

4.4. Expectativas de Mercado 

Relatório de Mercado Focus do Banco Central do Brasil de 16/12/2022. 
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4.5. Estratégia de Alocação dos Recursos 

O quadro a seguir apresenta a estratégia de alocação dos recursos do RPPS para o 

exercício e os limites de aplicação em cada um dos segmentos, conforme disposições estabelecidas 

pela Resolução CMN N° 4.963/2021 e tem como intuito determinar a estratégia alvo para cada ativo, 

observados o cenário de mercado e as expectativas econômicas. 

ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 

SEGMENTO ATIVOS 

LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN N° 4.963/2021 ESTRATÉGIA ALOCAÇÃO - PI 2023 

Artigo 

Limite 
Permiti-
do Pela 
Resolu-
ção (%) 

Limite PL 
do RPPS 

por 
Produto 

(%) 

Limite do 
PL do 

Produto 
(%) 

LIMITE 
INFERIOR 

(%) 

ESTRA-
TÉGIA 

ALVO (%) 

LIMITE 
SUPERI-
OR (%) 

 

RENDA FIXA 

Títulos Públicos Emissão do TN (SELIC)   Art. 7º, I, a   

100% 100% 100% 

0,00%  10,00% 100,00%  

FI RF 100% Títulos Públicos TN   Art. 7º, I, b   0,00%  30,00% 100,00%  

FI em Índice de Mercado de RF (ETF) 
100% TP TN 

Art. 7º, I, c   0,00%  0,00% 0,00%  

Operações Compromissadas - Lastr. em 
TP TN 

Art. 7º, II   5% 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

0,00%  0,50% 5,00%  

FI Renda Fixa Art. 7º, III, a   60% 20% 15% 0,00%  30,00% 60,00%  

FI em Índice de Mercado RF (ETF) Art. 7º, III, b  60% 20% 15% 0,00%  0,00% 0,00%  

Ativos Financeiros de RF - Emit. Por 
Instit. Finan. 

Art. 7º, IV 20% 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

0,00%  5,00% 20,00%  

FI em Direitos Creditórios -  Cota Sênior   Art. 7º, V, a  5% 20% 5% 0,00%  1,00% 5,00%  

FI Renda Fixa "Crédito Privado"   Art. 7º, V, b   5% 20% 5% 0,00%  3,00% 5,00%  

FI Debêntures de Infraestrutura   Art. 7º, V, c  5% 20% 5% 0,00%  0,00% 0,00%  

TOTAL SEGMENTO DE RENDA FIXA 79,50%    

RENDA VARIÁVEL 

FI em Ações Art. 8º, I 30% 20% 15% 0,00%  10,00% 30,00%  

FI em Índice de Mercado de RV (ETF) Art. 8º, II 30% 20% 15% 0,00%  0,00% 0,00%  

TOTAL SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 10,00%    

INVESTIMENTOS NO 
EXTERIOR 

FI e FIC FI Classif. "Renda Fixa–Dív.Exter." Art. 9º, I 10% 20% 15% 0,00%  0,00% 0,00%  

FI Aberto c/ Sufixo "Invest. no Exterior" Art. 9º, II 10% 20% 15% 0,00%  1,00% 10,00%  

Fundos da Classe "Ações - BDR Nível I" Art. 9º, III 10% 20% 15% 0,00%  1,00% 10,00%  

TOTAL SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 2,00%    

INVESTIMENTOS 
ESTRUTURADOS 

FI e FIC FI Multimercado Art. 10, I 10% 20% 15% 0,00%  3,50% 10,00%  

FI em Participações (Fechado) Art. 10, II 5% 20% 15% 0,00%  4,00% 5,00%  

FI "Ações - Mercado de Acesso" Art. 10, III 5% 20% 15% 0,00%  0,00% 0,00%  

TOTAL SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 7,50%    

FUNDOS IMOBILIÁ-
RIOS 

FI Imobiliário Art. 11 5% 20% 15% 0,00%  1,00% 5,00%  

TOTAL SEGMENTO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,00%    

EMPRÉSTIMOS 
CONSIGNADOS 

Empréstimos Consignados Art. 12, I 5% 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

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

TOTAL SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0,00%    

 
4.5.1 Estratégia de Alocação dos Recursos para os Próximos 05 anos 

A estratégia de alocação para os próximos cinco anos, em decorrência do Demons-

trativo da Política de Investimentos-DPIN, observa os mesmos limites de estratégia para o exercício, 

que tem como objetivo o longo prazo nos investimentos, considerando o cenário macroeconômico e 

o resultado da análise do fluxo de caixa atuarial e as projeções futuras de déficit ou superávit, sendo 

adotado os mesmos percentuais de limite inferior e superior. 
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4.6. Meta de Rentabilidade Prevista – Parâmetros  

A meta de rentabilidade prevista se constitui em rentabilidade a ser perseguida, bus-

cando compatibilidade com o perfil das obrigações previdenciárias, visando a busca e manutenção 

do equilíbrio financeiro e atuarial, observando os limites de diversificação e concentração previstos 

na Resolução CMN N° 4.963/2021. 

Seguindo o artigo 39º, da Portaria MTP Nº 1.467/2022, que estabelece as Normas 

Aplicáveis às Avaliações Atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social, e determina que a taxa 

de juros real anual a ser utilizada como taxa de desconto para apuração do valor presente dos fluxos 

de benefícios e contribuições do RPPS será equivalente à taxa de juros parâmetro cujo ponto da Es-

trutura a Termo de Taxa de Juros Média - ETTJ seja o mais próximo à duração do passivo do RPPS. 

Considerando os Fluxos Atuariais do Plano de Benefícios do RPPS do Município de 

Mazagão, para cálculo da duração do passivo, em função dos resultados da Avaliação Atuarial 2022, 

obteve-se o valor de 18,00 anos. Considerando a referida duração do passivo do Plano Previdenciá-

rio, a taxa de juros referencial, de acordo com a Portaria MTP Nº 1.467/2022, alterada pela Portaria 

MTP nº 1.837/2022, e de acordo com a tabela de taxas de juros parâmetros, definiu-se em 4,73% 

para a avaliação atuarial do exercício de 2023. 

Observada a definição da taxa de juros parâmetros, e a fim de manter a compatibili-

dade entre o ativo e passivo do regime, adota-se também, como juro real para os investimentos, o 

percentual de 4,73% para o exercício de 2023. 

  Estabelecendo assim, para o exercício de 2023, que a meta de rentabilidade será 

IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acrescido de 4,73% ao ano.  

Adota-se o IPCA por se tratar do índice oficial de medida da inflação no Brasil e por 

ser utilizado como principal índice de retorno (benchmark) em produtos de investimentos que bus-

cam retorno igual ou superior a inflação. 

A escolha da taxa de juros real de 4,73% a.a., justifica-se pela aderência à duração e 

crescimento do passivo atuarial e, que dado o atual cenário de mercado, evita o descasamento entre 

o crescimento do passivo e do ativo atuarial do RPPS do Município de Mazagão-AP, conforme a rea-

valiação atuarial. 

 

4.7. Limites de uma mesma Pessoa Jurídica  

Os limites utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão 

ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica são os definidos na Resolução CMN N° 4.963/2021 e 

nos regulamentos dos fundos de investimentos que recebem aportes do RPPS. 

 

4.8. Método Para Precificação dos Ativos  

Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras de fundos de investimentos, 

nos quais o MAZAGÃOPREV aplica os recursos dos segurados, devem ser marcados a valor de merca-
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do (exceto os ativos do inciso II do art. 141 da Portaria MTP Nº 1.467/2022 e art. 7º do seu Anexo 

VIII), de acordo com os critérios recomendados pela CVM, ANBIMA e definidos na Resolução CMN N° 

4.963/2021. 

Os métodos e as fontes de referências adotadas para precificação dos ativos do RPPS 

são estabelecidos em seus custodiantes conforme seus manuais de apreçamento. 

 

4.9. Gerenciamento de Riscos – Análise, Controle e Monitoramento  

É relevante mencionar que qualquer aplicação financeira está sujeita à incidência de 

fatores de risco que podem afetar adversamente o seu retorno. O risco está associado à incerteza 

com relação ao futuro, ou seja, a impossibilidade de avaliar ou prever a ocorrência de fatos com ob-

jetividade e segurança. 

O MAZAGÃOPREV, através de acompanhamento, controlará os riscos de mercado, de 

crédito, de liquidez, operacional e de imagem. As modalidades de risco e a forma de acompanha-

mento necessário ao bom desempenho desta Política são: 

 

4.9.1. Risco de Mercado 

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, 

tais como os preços de um ativo, taxas de juros, volatilidade de mercado e liquidez. 

Para o controle do risco de mercado, os principais indicadores técnicos que poderão 

ser utilizados pelo MAZAGÃOPREV são a Volatilidade, o Índice de Sharpe, o Índice de Treynor e o VaR 

(Value-at-Risk). 

Desta forma, confrontam-se análises de risco versus retorno dos produtos que com-

põem a carteira de investimentos, sendo possível gerar fronteiras eficientes de risco e retorno visan-

do à otimização de resultados na gestão dos investimentos. 

 

4.9.2. Risco de Crédito 

São os mais tradicionais no mercado financeiro e correspondem a “possibilidade de 

uma obrigação (principal e juros) não vir a ser honrada pelo emissor/contraparte, na data e nas con-

dições negociadas e contratadas”. 

Para mitigar o risco de crédito o MAZAGÃOPREV, conforme determina a Resolução 

CMN N° 4.963/2021, somente aplicará em ativos quando seus respectivos emissores forem conside-

rados de baixo risco de crédito, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por 

agência classificadora de risco legalmente autorizada a funcionar no Brasil. 

 



                                                                                                      

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAZAGÃO – MAZAGÃOPREV                        POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS DO RPPSMMz - EXERCÍCIO DE 2023 

13 

Av. João Basílio Tavares, 401, Bairro Liberdade - CEP 68.940-000 – Mazagão-AP - CNPJ 23.856.647/0001-15 

4.9.3. Risco de Liquidez 

É resultante da ocorrência de desequilíbrios entre os ativos negociáveis e passivos 

exigíveis, ou seja, o “descasamento” entre os pagamentos e recebimentos. Esta situação afeta a ca-

pacidade de pagamento da Instituição. 

O controle do risco de liquidez será realizado mensalmente ao se verificar a composi-

ção da carteira de investimentos. Caso seja identificado risco de descumprimento, realocações po-

dem ser necessárias para que se devolva à carteira os níveis de liquidez desejados. 

Como mecanismo para gestão e mitigação dos riscos decorrentes da liquidez dos in-

vestimentos, a tomada de decisão sobre a carteira de investimentos do Instituto poderá ser pautada 

na Asset Liability Management-ALM, de modo a sempre priorizar o equilíbrio entre os investimentos 

e as obrigações do RPPS, sendo destacado da Resolução CMN 4.963/2021 uma das obrigações dos 

responsáveis, que é zelar pela solvência e liquidez do plano. 

 

4.9.4. Risco de Imagem 

  O MAZAGÃOPREV, no processo de credenciamento de gestoras, administradoras, 

distribuidoras e instituições financeiras, e durante todo o período subsequente, deverá observar se 

estes oferecem risco de imagem ao Instituto, visto que não poderão apresentar nenhum fato que as 

desabone, podendo a Superintendência proceder consulta em todos os canais disponíveis, onde ana-

lisará todos os fatos, para tomada decisão em relação ao recurso a aplicar e aplicado, se resgata ou 

mantém, parcial o totalmente. 

 

4.9.5. Risco Operacional 

  É a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inade-

quação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. 

A gestão desse risco será a implementação de ações que garantam a adoção de nor-

mas e procedimentos de controles internos, alinhados com a legislação aplicável, com destaque para: 

- Definição de rotinas de acompanhamento e análise dos relatórios de monitoramen-

to dos riscos descritos anteriormente; 

- Estabelecimento de procedimentos formais para tomada de decisão de investimen-

tos; 

- Acompanhamento da formação, desenvolvimento e certificação dos participantes 

do processo decisório de investimento; e 

- Formalização e acompanhamento das atribuições e responsabilidade de todos os 

envolvidos no processo planejamento, execução e controle de investimento. 
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4.9.6. Risco Sistêmico 

Refere-se ao risco de contaminação de um sistema financeiro ou mercado por even-

tos imprevisíveis e abruptos, como por exemplo a falência de uma instituição financeira muito rele-

vante, que contamine outras instituições financeiras do mercado, com impacto sobre as taxas de 

juros, câmbio e os preços dos ativos em geral, afetando a economia. 

Para mitigar esse risco, será considerada a regulação prudencial do Banco Central do 

Brasil em relação às instituições financeiras e a avaliação da carteira aberta dos produtos de investi-

mentos, em relação aos ativos emitidos pelas empresas que compõem essa carteira. 

Também será considerado, na alocação dos recursos do RPPS, os aspectos referentes 

à diversificação de setores e emissores, bem como a diversificação de gestores externos de investi-

mento, visando a mitigar a possibilidade de inoperância desses prestadores de serviço em um evento 

de crise. 

 

4.9.7. Risco Legal 

Está relacionado ao mau cumprimento da legislação vigente, de normativos internos 

e externos, onde interpretações errôneas de dispositivos legais, acompanhamento desorganizado 

das obrigações e transações fraudulentas, são algumas das possíveis causas de prejuízos financeiros 

decorrentes desse risco. 

  O monitoramento do risco legal é feito com a criação de mecanismos e procedimen-

tos de análise e controle. No caso dos investimentos, serão elaborados relatórios de acompanha-

mento que permitam verificar a aderência dos investimentos às diretrizes da legislação em vigor e à 

política de investimento, realizados de forma mensal e analisados pelo MAZAGÃOPREV. 

 

4.10. Avaliação e Monitoramento do Retorno dos Investimentos 

A avaliação e monitoramento do retorno esperado dos investimentos é determinado 

através da rentabilidade do produto de investimento em comparação com seu índice de referência 

(benchmark) e com a meta de rentabilidade definida nesta Política para o exercício de 2023. 

  O monitoramento do retorno poderá ocorrer de forma mensal, bimestral ou trimes-

tral, através da consolidação da carteira de investimentos realizada pelo setor competente do MA-

ZAGÃOPREV, através de planilhas, demonstrativos ou sistemas computacionais. 

  A avaliação da carteira é realizada pela Superintendência e objetiva buscar a otimiza-

ção da relação risco/retorno, sendo que além do desempenho, medido pela rentabilidade, são moni-

torados ainda o patrimônio líquido do produto, sua carteira de ativos e sua aderência ao seu índice 

de referência (benchmark), sendo que também deverá ser adotado um método de avaliação para os 

produtos de investimentos, podendo ser o VaR, a volatilidade ou o índice de Sharpe. 
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As instituições administradoras devem elaborar, no mínimo, mensalmente, relatórios 

detalhados das aplicações dos recursos em moeda corrente do Regime Próprio de Previdência Social. 

Tais relatórios devem conter informações sobre as rentabilidades das aplicações, bem como os riscos 

que lhe são inerentes. 

O MAZAGÃOPREV, deve elaborar relatórios mensais detalhados, ao final de cada pe-

ríodo a que se referir, retratando a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações rea-

lizadas pelo RPPS com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos autoriza-

dos pela Resolução CMN N° 4.963/2021. Deve ainda avaliar a estrutura e desempenho das institui-

ções financeiras administradoras/gestoras de recursos, abordando medidas de risco e de retorno 

definidos nesta política. 

 

4.11. Plano de Contingência 

  Como forma de mitigar o risco dos investimentos, algumas medidas de contingência 

devem ser tomadas em caso de descumprimento dos limites e requisitos previstos na Resolução 

CMN N° 4.963/2021 e nesta Política de Investimentos. 

  Tão logo seja detectado qualquer descumprimento, deverão ser adotadas medidas 

de reenquadramento aos limites legais, obedecendo os prazos da resolução e em observância ao 

vencimento do Certificado de Regularidade Previdenciária–CRP do Município de Mazagão-AP. 

  Caso a Superintendência avalie que na carteira do RPPS haja algum produto investido 

com excessiva exposição a riscos ou com potenciais perdas dos recursos, deverão ser adotados pro-

cedimentos contingenciais para que se proceda imediatamente com o pedido de resgate. Se houver 

prazo de carência, conversão de cotas ou outro obstáculo ao imediato resgate dos recursos, a Supe-

rintendência elaborará relatório informando a situação, as medidas tomadas e a perspectivas de 

resgate do referido investimento. 

 

 

5 – SUPERINTENDÊNCIA DO MAZAGÃOPREV 

  A Superintendência do Instituto de Previdência Municipal de Mazagão-AP, constitui o 

órgão executivo da autarquia, com competência para efetuar as aplicações financeiras, conforme 

diretrizes desta Políticas Anual de Investimentos. 

  A Superintendência deverá comunicar ao Conselho Administrativo, sempre que hou-

ver necessidade de ajustes desta Política, em virtude do comportamento e conjuntura do mercado 

e/ou quando se apresente relevante interesse na preservação dos recursos financeiros do RPPS do 

Município de Mazagão-AP. 
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6 - DEFINIÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS E LIMITE DE ALÇADA  

  Conforme o art. 15, inciso III, da Lei Municipal Nº 354/2015-PMMZ, é de competência 

do Conselho Administrativo definir as diretrizes e regras relativas à aplicação dos recursos financeiros 

do Regime Próprio de Previdência Social, por meio da Política de Investimentos. 

  As aplicações e resgates serão efetuados pela Superintendência, de acordo com o 

levantamento de dados do mercado financeiro, conforme art. 19, inciso IV, da Lei Municipal Nº 

354/2015-PMMZ. 

 

   

7 - POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA 

  Além de estabelecer as diretrizes e práticas de gestão dos recursos Regime Próprio 

de Previdência Social do Município de Mazagão-AP, esta Política de Investimentos busca melhorar a 

transparência com relação à gestão dos investimentos do RPPS. 

  A Superintendência deverá dar publicidade e manter disponível as informações e 

documentos relacionados a aplicação dos recursos do RPPS, conforme determina os art. 76 a 80 da 

Portaria MTP n°1.467/2022, garantindo acesso público a esse material, na forma da legislação vigen-

te. 

 

 

8 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS – CREDENCIAMENTO 

  As aplicações dos recursos do RPPS deverão ocorrer mediante credenciamento dos 

produtos de investimentos e das instituições financeiras que receberão recursos, com avaliação 

comparativa de produtos similares, devendo contemplar critérios de segurança, rentabilidade, sol-

vência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência dessas aplica-

ções e das instituições, de forma a viabilizar a melhor escolha. 

  Para a seleção de instituições financeiras será constituído processo de credenciamen-

to nos termos do inciso VI, §1°, art. 1º da Resolução CMN N° 4.963/2021 e suas alterações, bem co-

mo da MTP Nº 1.467/2022 e suas alterações. 

Os critérios para credenciamento a serem utilizados serão aqueles definidos pela Se-

cretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, conforme previsto nos artigos 103 a 

106 da Portaria MTP Nº 1.467/2022, sendo permitido somente aplicações de recursos do RPPS em 

fundos de investimento em que o administrador ou o gestor seja instituição autorizada a funcionar 

pelo BCB, obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, de acordo com o inciso I do § 2º 

e § 8º do art. 21 da Resolução CMN N° 4.963/2021. 

  A Resolução CMN nº 4.963/2021, em seu inciso I, § 2º, do art. 21, exige que as aplica-

ções de recursos dos RPPS devem ser realizadas apenas em fundos de investimento em que o admi-

nistrador ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir 
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comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos das Resoluções CMN nº 4.910, de 27 de maio de 

2021, e nº 4.557, de 23 fevereiro de 2017, respectivamente. A lista das instituições que satisfazem a 

regra é publicada na página da Previdência Social na Internet (disponível em: Investimento - Legisla-

ção Consolidada — Português (Brasil) (www.gov.br)). 

Em observância às normas de investimentos, devem ser credenciados: 

a) O administrador e gestor de fundos de investimentos; 

b) O distribuidor, instituição integrante do sistema de distribuição ou agente autô-

nomo de investimento; 

c) As corretoras ou distribuidoras de títulos e valores mobiliários para as operações 

diretas com títulos de emissão do Tesouro Nacional registrados no Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia – SELIC; 

d) Os custodiantes de títulos e valores mobiliários relativos à carteira de títulos públi-

cos federais sob gestão própria do RPPS e das instituições financeiras bancárias autorizadas pelo 

Banco Central do Brasil a emitir ativos financeiros privados, em conformidade com o art. 7º, IV, da 

Resolução CMN nº 4.963/2021. 

Os parâmetros para credenciamento estão previstos nos arts. 103 a 106 da Portaria 

MTP n°1.467/2022, sendo que o art. 106, IV, dispõe que “A conclusão da análise das informações e 

da verificação dos requisitos estabelecidos para o credenciamento deverá ser registrada em Termo 

de Credenciamento, devendo, dentre outros aspectos colocados no dispositivo, ser instruído com os 

documentos previstos na instrução de preenchimento do modelo disponibilizado na página da Previ-

dência Social na Internet”. Nesse sentido, a SPREV relacionou os modelos de credenciamento a se-

rem utilizados pelos RPPS (link: https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-

br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/investimentos-do-rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-

instituicoes-e-produtos-de-investimento), conforme abaixo: 

1. Termo de Credenciamento - Administrador ou Gestor de Fundo de Investimento; 

2. Termo de Credenciamento – Distribuidor; 

3. Termo de Credenciamento - Instituição Financeira Bancária emissora de ativo fi-

nanceiro de renda fixa; 

4. Termo de Credenciamento - Agente Autônomo de Investimentos; 

5. Termo de Credenciamento – Custodiante. 

O credenciamento e monitoramento das instituições e produtos de investimentos 

são de responsabilidade da Superintendência do MAZAGÃOPREV. 

 

 

http://www.gov.br)/
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9 - CONTROLES INTERNOS 

Os relatórios de acompanhamento das aplicações elaborados pelo MAZAGÃOPREV, 

que deverão ser no mínimo trimestrais, serão encaminhados para o Conselho Fiscal, para análise do 

comportamento das aplicações dentro da legislação vigente. 

Esses relatórios, após avaliação do Conselho Fiscal, serão encaminhados ao Conselho 

Administrativo, e mantidos pelo MAZAGÃOPREV à disposição dos diversos órgãos fiscalizadores. 

Caberá ao Conselho Fiscal verificar e acompanhar a execução da Política de Investi-

mentos e sua legalidade, analisando a efetiva aplicação dos dispositivos de lei. 

 

 
10 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

A comprovação da elaboração da presente Política Anual de Investimentos, conforme 

determina o art. 101 da Portaria MTP n°1.467/2022, ocorre através do envio, pelo Sistema de Infor-

mações dos Regimes Públicos de Previdência Social - CADPREV, do Demonstrativo da Política de In-

vestimentos – DPIN para a Secretaria de Previdência Social do Ministério do Trabalho e Previdência. 

Sua aprovação pelo Conselho Administrativo, ficará registrada através de ata de reu-

nião cuja pauta contemple tal assunto e é parte integrante desta Política de Investimentos. 

O Município de Mazagão deverá encaminhar à SPREV dados e informações relativos 

aos investimentos dos recursos do seu RPPS, sendo que em relação a esta Política de Investimentos, 

encaminhará o Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN relativo ao exercício seguinte, até 

31 de dezembro de cada exercício, acompanhado do documento da política, devendo tais documen-

tos permanecerem à disposição da SPREV pelo prazo de 10 (dez) anos e arquivados pelo ente federa-

tivo e unidade gestora, preferencialmente de forma digital, conforme o contido no art. 241 da Porta-

ria MTP n°1.467/2022. 

 

Mazagão-AP, 21 de dezembro de 2022. 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPAL DE MAZAGÃO 
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