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IPCA

RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Estratégia de Alocação %
Alocação dos Recursos/Diversificação

Alocação dos recursos

Limite da Resolução %

Renda Fixa - Art. 7º

Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" 100,00 100,00

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00 100,00

Operações Compromissadas - Art. 7º, II 15,00 0,00

FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a 80,00 80,00

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a 30,00 30,00

Poupança - Art. 7º, V, a 20,00 0,00

FI em Direitos Creditórios – Aberto  - Art. 7º, VI 15,00 10,00

FI em Direitos Creditórios – Fechado  - Art. 7º, VII, a 5,00 2,00

FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b 5,00 3,00

Renda Variável - Art. 8º

FI Ações referenciados - Art. 8º, I 30,00 10,00

FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II 20,00 10,00

FI em Ações - Art. 8º, III 15,00 10,00

FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV 5,00 5,00

FI em Participações - fechado - Art. 8º, V 5,00 5,00

FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI 5,00 5,00

Total 370,00

Declaro que o valor excedido do limite do somatório dos Segmentos "Renda Fixa" e "Renda Variável", está compatível com a Política de Investimentos aprovada pelas instâncias competentes e consolidada
neste Demonstrativo, conforme documentos arquivados
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Cenário Macroeconômico e Análise Setorial para Investimentos

4.1.1 Economia Internacional
Após um difícil ano em 2013, a economia mundial passou a mostrar uma leve, mas consistente recuperação. Embora a crise na Europa tenha mostrado seu ápice nos anos de 2010 e 2011, até 2014 os impactos ainda não
sentidos e devem perdurar por mais alguns anos, sendo sentidos em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a situação começa a se normalizar com o ano de 2014 mostrando uma queda consistente na taxa de desemprego e
uma retomada mais consistente do crescimento do PIB. Além disso, os agentes públicos norte-americanos já começaram a sinalizar um aperto na política monetária, indicando que os juros podem voltar a subir ainda no
primeiro semestre de 2015. Em função dessa sinalização, o dólar voltou a ganhar força em relação às demais moedas. Para 2015, a robustez do crescimento norte-americano deve se consolidar, com a contínua melhora nos
indicadores e, especialmente, de emprego. Na Europa, a preocupação agora se volta para o crescimento instável apresentado em 2014 pelos principais países da região, como Alemanha, França e Itália. Além disso, o receio
persiste sobre o baixo crescimento mesmo diante de taxas de juros muito baixas e a inflação também fraca. É esperada para 2015 uma melhoria nos indicadores econômicos europeus e uma retomada, embora ainda
insuficiente, do crescimento em função dos novos estímulos dados pelos agentes públicos. A China, por sua vez, deve crescer um pouco menos em 2014 e também apresentar leve queda em 2015, porém, ainda suficiente
para seguir com destaque no mundo econômico.
4.1.2 Economia Nacional
No Brasil, o ano de 2014 foi bastante complexo. Vários foram os fatores que nos levaram a um crescimento próximo de zero: deterioração das contas públicas, inflação teimosamente acima da meta mesmo com um novo
ciclo de alta de juros, real desvalorizado, queda na confiança e, por ter sido um ano eleitoral, os ânimos do mercado financeiro ficaram bastante exaltados trazendo muita volatilidade aos mercados. Para 2015, não devemos
ver um forte crescimento, pois deverá ser um ano de ajuste. Mais aumento de juros, reajuste de preços administrados e um forte ajuste nas contas públicas são esperados para 2015 e que devem resultar num baixo
crescimento.

Objetivos da gestão

2. OBJETIVO
A Política de Investimentos do VICENCIAPREVI tem como objetivo estabelecer as diretrizes das aplicações dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do regime, visando atingir a meta atuarial
definida para garantir a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.
A Política de Investimentos tem ainda, como objetivo específico, zelar pela eficiência na condução das operações relativas às aplicações dos recursos, buscando alocar os investimentos em instituições que possuam as
seguintes características: solidez patrimonial e experiência positiva no exercício da atividade de administração de grandes volumes de recursos e em ativos de baixo risco.
Para cumprimento do objetivo específico e considerando as perspectivas do cenário econômico, a política estabelecerá a modalidade e os limites legais e operacionais, buscando a mais adequada alocação dos ativos, à vista
do perfil do passivo no curto, médio e longo prazo, atendendo aos normativos da Resolução CMN nº 3.922/10.

Estratégia de formação de preços - investimentos e desinvestimentos

6.4 Os investimentos acontecerão preferencialmente de forma indireta, ou seja, via cotas de fundos investimentos. No entanto, poderão ser adquiridos títulos públicos, conforme prevê a Resolução CMN nº 3.922/10.

Critérios de Contratação - Administração de carteiras de renda fixa e renda variável

O VICENCIAPREVI tem ainda a possibilidade de contratação de empresa de consultoria, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução CMN nº 3.922/10 e pela Portaria MPS nº 519/11, e suas alterações, para
orientação em relação ao seu portfólio, avaliação e emissão de nota técnica correlata aos seus investimentos e principais riscos ao qual está exposto.

Testes Comparativos e de Avaliação para acompanhamento dos resultados dos gestores e da diversificação da gestão externa dos ativos

6.1 As instituições financeiras interessadas em receber aplicações de recursos do VICENCIAPREVI estão obrigadas a se credenciar junto à Unidade Gestora obedecendo ao “Regulamento para Credenciamento de
Instituições Financeiras, Sociedades Corretoras e Distribuidoras, Gestora e Administradora de Títulos e Valores Mobiliários e seus produtos” disponibilizado na sede e no site do VICENCIAPREVI.
6.2 Os investimentos específicos são definidos com base na avaliação risco/retorno, no contexto do portfólio global do VICENCIAPREVI.
6.3 Individualmente, os retornos dos ativos são projetados com base em um modelo que parte do cenário macroeconômico (nacional e internacional) e projeta os impactos desse cenário para o comportamento da curva futura
de juros no caso da Renda Fixa, e para os diversos setores econômicos e empresas no caso da Renda Variável. 6.3.1 As informações utilizadas para a construção dos cenários e modelos acima descritos serão obtidas de
fontes públicas e de consultorias privadas.
6.4 Os investimentos acontecerão preferencialmente de forma indireta, ou seja, via cotas de fundos investimentos. No entanto, poderão ser adquiridos títulos públicos, conforme prevê a Resolução CMN nº 3.922/10.
6.5 A definição dos fundos de investimentos de renda fixa abertos e das instituições intermediadoras que receberão os recursos do VICENCIAPREVI se darão, preferencialmente, pelos classificados como de baixo risco de
crédito, ou seja, aqueles enquadrados como “Investment Grade”, fundamentadas em classificações de risco (rating) no mínimo “BBB+” conferidas preferencialmente pelas seguintes agências: • Standards Poors; • Moody´s •
Fitch • Austin Rating • SR Rating
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Observações

7. LIMITAÇÕES Serão observados os limites de concentração dos investimentos da seguinte forma:
7.1 O limite e o segmento de aplicação permitida pela respectiva Política de Investimento obedecerão o que consta nas subseções I, II e III, da Seção II, da Resolução CMN n° 3.922/10.
7.2 Os limites gerais desta Política de Investimento obedecerão ao que consta na subseção I, da Seção III, da Resolução CMN n° 3.922/10.
8. RESTRIÇÕES A vedação desta Política de Investimento obedecerá ao que determina na subseção VI, da Seção IV, da Resolução CMN n° 3.922/10.

Declaração: A Política de Investimentos completa e a documentação que a suporta, encontra-se à disposição dos órgãos de controle e supervisão competentes

054.321.894-53 - PAULO TADEU GUEDES ESTELITARepresentante Legal do Ente:

793.991.004-30 - ADILSON CARLOS PEREIRARepresentante Legal da Unidade Gestora:

Gestor de Recurso RPPS: 793.991.004-30 - ADILSON CARLOS PEREIRA

Responsável: 793.991.004-30 - ADILSON CARLOS PEREIRA

Data: __/__/____ Assinatura:

Assinatura:Data: __/__/____

Assinatura:Data: __/__/____

Assinatura:Data: __/__/____
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