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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ANO DE 2020 
 

 

O Regime Próprio de Previdência Social-RPPS dos servidores municipais de Dom Pedrito instituído 

pela Lei Municipal nº 942/2001 e reestruturado pela Lei nº 2.387, de 15/10/2018, em face ao cumprimento do 

disposto nos incisos III e IV do Art. 3º da Portaria nº 519, de 24/08/2011, do Ministério da Previdência Social, 

bem como para fins gerenciais, emite o presente relatório de acompanhamento e avaliação dos recursos do 

RPPS, referente ao de 2020. 

O RPPS possui atualmente (competência de dezembro/2020) 1.813 servidores vinculados ao Regime, 

sendo 1.208 servidores ativos, 493 inativos e 101 pensionistas do Poder Executivo e 11 servidores ativos do 

Poder Legislativo. Conforme Lei Municipal 2387, de 15/10/2018, o Fundo é custeado por contribuições 

previdenciárias: do município, com alíquota compulsória de 22,00% e alíquota suplementar para 

equacionamento do déficit atuarial de 26,00%; do servidor ativo, com alíquota compulsória de 14% e servidor 

inativo e pensionista de 14% sobre o que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime 

Geral.  

Além dessas contribuições, o Fundo ainda possui ingressos provenientes da amortização de 

empréstimo contraído pelo município com parcelamento mensal no total de 240 vezes (sendo que até o 

momento foram pagas 192 parcelas), rentabilidade de suas aplicações financeiras e da compensação 

previdenciária com o RGPS. Tais recursos são aplicados no custeio dos benefícios de inativos e pensionistas, 

e também salário-família, auxílio-maternidade e auxílio-doença. As despesas administrativas são custeadas 

pelos valores aplicados na conta taxa de administração, conforme Lei Municipal nº 2387/2018. 

A seguir estão as informações referentes aos Ingressos de Recursos e Utilização de Recursos, 

realizados no exercício de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rua Borges de Medeiros, 1134 | Centro | CEP 96450-000 | Dom Pedrito/RS | (53) 3243-3074 | rpps.dompedrito.rs@gmail.com 

QUADRO1 – Ingressos de Recursos no ano exercício de 2020. 
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Janeiro      1.487.687,82          166.290,31            43.709,20            23.219,12          581.103,51       2.302.009,96  

Fevereiro      1.537.413,47          166.392,31            43.927,75            23.219,12        -187.954,46       1.582.998,19  

Março      1.760.712,56          201.752,42            44.147,39            23.219,16     -4.908.830,37     -2.878.998,84  

Abril      1.661.355,42          177.416,47            44.368,13            23.219,16       1.574.692,26       3.481.051,44  

Maio      1.664.163,02          262.185,17            44.589,97          609.494,25       2.385.087,21       4.965.519,62  

Junho      1.661.184,43          179.667,65            44.812,92            62.665,20       1.987.109,89       3.935.440,09  

Julho      1.656.272,62          170.238,97            45.036,98            27.441,37       2.251.084,40       4.150.074,34  

Agosto      1.645.062,86          162.025,80            45.262,17            73.314,57        -400.639,34       1.525.026,06  

Setembro      1.636.856,44          168.600,97            45.488,48            27.981,28        -933.281,12          948.646,05  

Outubro      1.663.281,55          251.354,17            45.715,92            27.073,42            75.952,67       2.063.377,73  

Novembro      1.631.726,00          165.623,80            45.944,50            26.949,24       2.535.614,88       4.405.858,42  

Dezembro      3.244.380,64          165.464,81            46.174,20            46.174,20       3.156.647,30       6.658.841,15  

Total    21.250.096,83       2.237.012,85          539.177,61          993.970,09       8.116.586,83     33.139.844,21  

 

QUADRO 2- Utilização de Recursos no ano de 2020. 
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Janeiro 
         

933.156,11  
         

128.466,10  
         

166.290,31  
             

6.839,80  
             

6.395,50  
                       -    

      
1.241.147,82  

Fevereiro 
         

935.422,69  
         

128.466,10  
         

166.392,31  
           

11.605,52  
             

6.390,06  
                       -    

      
1.248.276,68  

Março 
      

1.160.137,72  
         

141.948,96  
         

202.531,58  
           

12.104,37  
           

16.538,95  
                       -    

      
1.533.261,58  

Abril 
      

1.018.449,54  
         

132.949,00  
         

173.899,03  
             

9.938,49  
             

5.241,85  
                       -    

      
1.340.477,91  

Maio 
      

1.544.373,79  
         

199.423,35  
         

265.328,06  
             

8.776,19  
             

5.286,45  
                       -    

      
2.023.187,84  

Junho 
      

1.043.690,12  
         

132.949,00  
         

176.524,76  
             

9.103,45  
             

4.640,40  
                       -    

      
1.366.907,73  

Julho 
      

1.039.966,45  
         

134.139,73  
         

165.707,17  
           

10.177,95  
             

2.474,57  
                       -    

      
1.352.465,87  

Agosto 
      

1.046.509,33  
         

134.139,73  
         

168.311,59  
             

9.210,34  
             

6.084,56  
                       -    

      
1.364.255,55  

Setembro 
      

1.052.722,41  
         

137.100,56  
         

168.600,97  
           

12.937,25  
             

4.900,31  
                       -    

      
1.376.261,50  

Outubro 
      

1.571.681,53  
         

202.876,47  
         

251.354,17  
             

9.399,34  
             

1.621,41  
                       -    

      
2.036.932,92  

Novembro 
      

1.056.694,77  
         

135.184,73  
         

165.623,80  
             

8.544,80  
             

9.148,78  
           

26.949,24  
      

1.402.146,12  

Dezembro 
      

1.060.604,95  
         

135.184,73  
         

165.464,81  
           

12.566,95  
             

5.643,77  
           

14.003,94  
      

1.393.469,15  

Total 
    

13.463.409,41  
      

1.742.828,46  
      

2.236.028,56  
         

121.204,45  
           

74.366,61  
           

40.953,18  
    

17.678.790,67  
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QUADRO 3 – Resumo dos totais mensais (Ingresso/Utilização de Recursos) em 2020 
Meses Ingresso de Recursos (A) Utilização de Recursos (B) Resultado (A-B) 

Janeiro                            2.302.009,96                             1.241.147,82                             1.060.862,14  

Fevereiro                            1.582.998,19                             1.248.276,68                                334.721,51  

Março                           -2.878.998,84                             1.533.261,58                            -4.412.260,42  

Abril                            3.481.051,44                             1.340.477,91                             2.140.573,53  

Maio                            4.965.519,62                             2.023.187,84                             2.942.331,78  

Junho                            3.935.440,09                             1.366.907,73                             2.568.532,36  

Julho                            4.150.074,34                             1.352.465,87                             2.797.608,47  

Agosto                            1.525.026,06                             1.364.255,55                                160.770,51  

Setembro                               948.646,05                             1.376.261,50                               -427.615,45  

Outubro                            2.063.377,73                             2.036.932,92                                  26.444,81  

Novembro                            4.405.858,42                             1.402.146,12                             3.003.712,30  

Dezembro                            6.658.841,15                             1.393.469,15                             5.265.372,00  

Total                          33.139.844,21                           17.678.790,67                           15.461.053,54  

 

Em 2020, o total de ingresso de recursos no RPPS foi de R$ 33.139.844,21, e foram utilizados o valor 

de R$ 17.678.790,67, resultando em um saldo positivo de R$ 15.461.053,54. Destaque para o mês de março e 

de setembro, meses em que o total das receitas foram baixos, isto ocorreu devido ao resultado das aplicações 

da carteira de ativos do RPPS, o qual obteve um desempenho negativo no período.  

Os recursos efetivamente recebidos pelo RPPS foram aplicados, levando em conta a orientação da 

Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, e observando os limites das Resoluções nº 3922, de 25/11/2010 e nº 

4604, de 19/10/2017, do Banco Central, além de seguir a estratégia estipulada na Política de Investimentos 

2020 do RPPS. 

A Gestão, juntamente com o Comitê de Investimentos, optou por manter a estratégia moderada, 

devido à grande volatilidade apresentada no exercício de 2020. 

 

Principais fatos que interferiram no desempenho da carteira de ativos do RPPS em 2020: 

 

O ano de 2020 foi um ano completamente atípico, basicamente foi contra todas as previsões 

realizadas em 2019, muito se esperava e pouco se realizou. 

A crise decorrente da pandemia do coronavírus fez a economia fugir de todas as previsões 

feitas para este ano.  

Todos os anos, economistas dentro e fora do governo fazem estimativas para o desempenho 

da economia brasileira. Algumas vezes acertam. Muitas outras erram. O ano de 2020, no entanto, fez 

troça de quase todas as previsões. 
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No final de 2019, a visão era de um otimismo moderado: com a reforma da Previdência 

aprovada, as contas públicas caminhavam para um cenário mais favorável; a inflação, apesar de 

acima da meta, permanecia sob controle, permitindo que a taxa básica de juros alcançasse o menor 

patamar da história. 

O PIB, mais uma vez, terminava o ano de forma decepcionante - mas, ainda assim, com 

crescimento pelo terceiro ano consecutivo. O desemprego, ainda que lentamente, arrefecia, 

encerrando 2019 no menor patamar em quase quatro anos. Na bolsa, os investidores acabavam de 

encerrar mais um ano de recorde. 

Mas aí veio a pandemia. 

E com a chegada do vírus, as previsões todas fizeram água. 

Os primeiros abalos foram sentidos ainda antes de o coronavírus fazer suas primeiras vítimas 

no país: com os isolamentos decretados na Ásia e na Europa, o comércio exterior desacelerou - e a 

balança comercial brasileira teve seu pior primeiro trimestre desde 2015. 

Com a chegada maciça da doença ao Brasil, o caldo entornou de vez. O isolamento 

necessário para conter a propagação do vírus fechou escolas, comércios, empresas. A paralisação 

repentina da atividade econômica derrubou a arrecadação, os mercados; fez subir o desemprego e o 

dólar; levou a inflação ao menor patamar em 22 anos. 

Nesse cenário, as perspectivas para o ano passaram a mostrar um cenário de crise profunda, 

com algumas estimativas projetando um tombo de mais de 9% para o PIB, o maior em 120 anos. 

O decorrer dos meses, com a reabertura da economia e o impulso do Auxílio Emergencial, 

passou a indicar uma crise ainda muito grave - mas menos avassaladora. Sem um fim para a 

pandemia à vista, no entanto - e com o Auxílio no fim -, as previsões para 2021 mais uma vez podem 

encontrar dificuldades de serem concretizadas. 

 

Comércio 

 

As vendas do comércio chegaram ao final de 2019 com alta de 1,8%, no terceiro ano seguido 

de crescimento - mas ainda sem recuperar as perdas de 2015 e 2016. 

A recuperação já mostrava desaceleração no final do ano, mas, ainda assim, o setor esperava 

um 2020 mais positivo: a estimativa da Confederação Nacional do Comércio (CNC) era de uma alta 

de 3% no ano que, se realizada, apontaria o melhor resultado desde 2013. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/02/12/vendas-do-comercio-crescem-18percent-em-2019-diz-ibge.ghtml
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O ano, no entanto, já começou fraco. Em março, com os primeiros casos da Covid, o setor 

começou a sentir o baque. E em abril, mês em que grande parte do comércio fechou as portas, veio o 

tombo - e a previsão de encerrar o ano com uma queda de 8,7%. 

Mas a reabertura nos meses seguintes zerou as perdas do ano: no acumulado até setembro, 

último dado divulgado pelo IBGE, o varejo passou a apresentar estabilidade. E um horizonte mais 

azul, com uma previsão de fechar o ano com alta de 1,9%. 

 

Serviços 

 

Depois de três anos de resultados ruins, o setor de serviços fechou 2019 com alta, ainda que 

modesta, de 1%. Com a recuperação, as estimativas para 2020 eram do maior crescimento desde 

2014, de 1,9%, segundo a CNC. 

Mas, dependente em sua quase totalidade de atendimento presencial, o setor de serviços foi 

seriamente afetado pela pandemia. Após dois meses de desempenho satisfatório, em março começou 

a queda: com o setor quase paralisado, a atividade começou a cair - movimento que se intensificou 

em abril e só começou a perder força em maio, com o relaxamento das medidas de restrição. 

A retomada, no entanto, foi insuficiente para reverter as perdas da pandemia. Até setembro, o 

setor registrava queda de 6% em 12 meses (o maior foi de 5% em 2016) - e caminhava para o pior 

resultado anual da série histórica do IBGE, que tem início em 2011. 

 

Desemprego 

 

A paralisação da economia atingiu em cheio o emprego, que vinha de um ano positivo: em 

2019, o saldo de empregos com carteira assinada foi o melhor em 6 anos, com quase 650 mil vagas, 

e a taxa de desemprego vinha em queda lenta desde março daquele ano, chegando a dezembro em 

11%. 

As projeções do FMI apontavam para mais um ano de queda suave no desemprego, que 

deveria chegar ao final de 2020 em 10,8%. Já o Ministério da Economia estimava acrescentar mais 

até 1 milhão de vagas formais ao estoque. 

O estrago causado pela Covid no mercado de trabalho foi em parte contido por medidas 

tomadas pelo governo, que permitiram a redução de jornada e salário e a suspensão de contratos de 

trabalho. Mas, para os informais - mais de 40% dos ocupados -, as medidas não tiveram efeito. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/16/vendas-do-comercio-desabam-168percent-em-abril-diz-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/16/vendas-do-comercio-desabam-168percent-em-abril-diz-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/01/24/brasil-cria-empregos-644-mil-empregos-formais-em-2019-melhor-resultado-em-6-anos.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/01/24/brasil-cria-empregos-644-mil-empregos-formais-em-2019-melhor-resultado-em-6-anos.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/01/31/desemprego-fica-em-11percent-em-dezembro-diz-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/01/31/desemprego-fica-em-11percent-em-dezembro-diz-ibge.ghtml
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O desemprego subiu com força. Mas a medida da crise foi sentida pelo desalento: o número 

de brasileiros que desistiram de procurar trabalho bateu recordes sucessivos e chegou a 8,9 milhões 

em setembro. 

 

PIB 

 

Ao final de mais um ano de crescimento modesto, o último boletim Focus (relatório 

produzido pelo Banco Central que compila estimativas de analistas de bancos) de 2019 mostrava que 

a economia brasileira deveria crescer 2,3% este ano. Ainda que não fosse uma alta espantosa, seria a 

maior desde os 3% de 2013. 

O resultado do primeiro trimestre, que abrangeu apenas o início da pandemia, já mostrou que 

a atividade seria duramente afetada. No segundo, quando a atividade chegou ao fundo do poço, a 

queda bateu recorde: -9,6%. 

As avaliações mais pessimistas chegaram a apontar uma queda de quase 10% no PIB ao final 

de 2020. Mas a reabertura das atividades, aliada ao Auxílio Emergencial - que repassou mais de R$ 

260 bilhões a informais e desempregados -, frearam o tombo. No terceiro trimestre, frente a uma 

base mais fraca, o PIB cresceu 7,7% em relação ao trimestre anterior. 

No início de dezembro, a previsão já era um pouco menos sombria: uma queda de 4,4% no 

PIB fechado de 2020. 

 

Dólar 

 

A alta do dólar já havia começado a assustar em 2019, batendo novo recorde histórico em 

novembro daquele ano. Mas as expectativas eram de que 2020 trouxesse um cenário mais estável 

para o câmbio, com os analistas dos bancos estimando que a moeda chegaria ao próximo dia 31 de 

dezembro a R$ 4,09. 

Não demorou para as expectativas serem frustradas. Em março, o ministro da Economia, 

Paulo Guedes, afirmou que o dólar chegaria a R$ 5 se ele fizesse "muita besteira". Mas esse patamar 

não só foi alcançado como bastante superado, com cotação da moeda batendo recordes sucessivos. 

Em maio, relatos sobre o vídeo da reunião ministerial do mês anterior apontaram para uma 

suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal - e a tensão que se seguiu nos 

mercados levou o dólar a R$ 5,90 - sua maior cotação da história. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/04/pib-do-brasil-cresce-11percent-em-2019.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/24/com-impacto-do-coronavirus-fmi-preve-queda-de-91percent-para-o-pib-do-brasil-neste-ano.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/24/com-impacto-do-coronavirus-fmi-preve-queda-de-91percent-para-o-pib-do-brasil-neste-ano.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/12/30/dolar.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/05/se-eu-fizer-muita-coisa-certa-cambio-pode-descer-diz-paulo-guedes.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/05/se-eu-fizer-muita-coisa-certa-cambio-pode-descer-diz-paulo-guedes.ghtml
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Os meses seguintes trouxeram turbulência, e a cotação do dólar, embora não tenha voltado ao 

pico, está longe das previsões anteriores: a estimativa, agora, é que chegue ao final do ano a R$ 5,22. 

 

Inflação 

 

2019 fechou com a inflação a 4,31%, pouco acima da meta central do Banco Central - e o 

último boletim Focus daquele ano indicava um 2020 caminhando para uma trajetória semelhante, 

com o IPCA - a inflação oficial - a 3,60%. Já para o IGP-M, chamado de 'inflação do aluguel', a 

estimativa era de uma alta de 4,24% este ano. 

Os primeiros meses do ano mostraram uma inflação em queda livre: com a população sem 

comprar, a pressão sobre os preços se desfez. Em maio, o IPCA registrou deflação de 0,38%, a 

menor taxa em 22 anos. 

Mas essa situação durou pouco. Com a retomada das atividades a partir de maio, o início dos 

pagamentos do Auxílio Emergencial - e, principalmente, a alta do dólar e a procura por alimentos e 

commodities no mercado internacional -, a inflação voltou a assustar, afetando principalmente os 

preços dos alimentos e as famílias de renda mais baixa. 

Em novembro, o IPCA atingiu a maior taxa mensal do ano. O IGP-M, mais fortemente 

influenciado pelos preços no atacado, subiu ainda mais, acumulando uma alta de 24,52% em 12 

meses. Sem sinal de alívio, a inflação oficial caminha para encerrar o ano a 4,21%, enquanto a 

inflação do aluguel deve chegar a espantosos 24,09%, a maior taxa desde 2002. 

 

Contas públicas 

 

Ajudadas por uma arrecadação bilionária no leilão de petróleo conhecido como 'seção 

onerosa', as contas públicas chegaram ao final do ano com um déficit (arrecadação menos gastos) de 

R$ 61,87 bilhões. Era o sexto ano seguido de contas no vermelho, mas o melhor resultado desde 

2014. 

Para 2020, com a Reforma da Previdência aprovada e com uma recuperação econômica à 

vista - mas sem a previsão de arrecadação extra com leilões de petróleo -, o governo estabeleceu 

como meta fiscal um déficit de R$ 118,9 bilhões. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/01/10/inflacao-oficial-fecha-2019-em-431percent.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/10/pais-tem-deflacao-de-038percent-maio-diz-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/10/12/inflacao-sobe-em-meio-a-crise-o-que-esta-provocando-a-alta-dos-precos.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/10/12/inflacao-sobe-em-meio-a-crise-o-que-esta-provocando-a-alta-dos-precos.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/12/08/ipca-inflacao-sobe-089percent-em-novembro.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/01/31/contas-do-setor-publico-registram-rombo-de-r-6187-bilhoes-em-2019.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/01/31/contas-do-setor-publico-registram-rombo-de-r-6187-bilhoes-em-2019.ghtml
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Os gastos extraordinários com a pandemia, aliados à crise econômica, jogaram por terra essa 

meta, que foi derrubada, de qualquer forma, pelo decreto de calamidade pública, que desobrigou o 

governo de cumpri-la. 

Além das despesas com o Auxílio Emergencial e outras para mitigar os efeitos da pandemia, 

o governo se deparou com uma queda brusca na arrecadação, provocada pela paralisação econômica. 

E as contas devem chegar ao final deste ano com um rombo de cerca de cinco vezes o esperado. 

 

Bovespa 

 

Maior alta em 3 anos. Maior patamar da história. A bolsa encerrou 2019 com dados positivos 

e otimismo para 2020. Analistas viam o Ibovespa, principal indicador da bolsa, chegando ao final 

deste ano próximo aos 130 mil pontos, o que significaria uma alta de cerca de 12% no ano. 

Mas o mercado financeiro foi o primeiro indicador a sentir os impactos do coronavírus. Já em 

março, diante da crise no exterior, a bolsa brasileira desabou. Ao longo daquele mês, o chamado 

'circuit breaker', quando os negócios são interrompidos para frear uma queda brusca, foi acionado 

cinco vezes. 

Ao longo dos meses seguintes, a bolsa recuperou as perdas, mas não voltou a bater recordes. 

Sem uma saída clara da crise à vista, e com os juros nas mínimas históricas reduzindo a atratividade 

do país, os investidores estrangeiros relutam em voltar com força à bolsa brasileira - que deve 

encerrar 2020 perto de onde começou: ao redor dos 115 mil pontos. 

Fonte: Laura Naime, G1 

 

QUADRO 4 - Comportamento da Carteira de Ativos do RPPS em 2019 

Fundo de investimento Rend R$ 
% Rentab. 

Ano 
% Meta 

BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP R$ 84.650,29 2,27% 21,55% 

BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES R$ -76.714,15 -2,71% -25,71% 

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF R$ 751.745,04 8,26% 78,44% 

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF R$ 94.725,51 3,75% 35,65% 

BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP R$ 95.336,46 4,46% 42,41% 

BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RF FI REF IMA-B LP R$ 353.076,76 5,14% 48,80% 

BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP R$ 3.406,85 1,74% 16,52% 

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO R$ 105.627,91 5,98% 56,81% 

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO R$ 1.127.337,64 5,09% 48,35% 

BB CONSUMO FIC AÇÕES R$ -38.972,12 0,88% 8,33% 

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO R$ 18.568,52 2,28% 21,63% 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/10/01/apos-6-meses-de-tombo-arrecadacao-tem-alta-real-de-1percent-em-agosto-para-r-1245-bilhoes.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/12/30/bovespa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/12/30/bovespa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/09/entenda-o-circuit-breaker-e-relembre-momentos-de-turbulencia-na-bolsa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/09/entenda-o-circuit-breaker-e-relembre-momentos-de-turbulencia-na-bolsa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/09/entenda-o-circuit-breaker-e-relembre-momentos-de-turbulencia-na-bolsa.ghtml
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BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO R$ 663.005,42 7,92% 75,19% 

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP R$ 409.830,20 7,78% 73,91% 

BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO R$ 349.581,15 7,96% 75,61% 

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO R$ 275.174,81 3,47% 32,94% 

BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO R$ 48.697,73 6,40% 60,77% 

BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R$ 3.899,43 2,40% 22,79% 

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF R$ 3.939,62 1,90% 18,06% 

CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES R$ 9.916,48 2,57% 24,39% 

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF R$ 380.709,84 6,66% 63,31% 

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP R$ 742.100,59 8,03% 76,30% 

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP R$ 1.157.711,87 7,75% 73,59% 

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP R$ 141.716,11 6,06% 57,58% 

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO R$ 106.285,22 7,59% 72,07% 

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF R$ 414.791,34 3,63% 34,49% 

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP R$ 365.996,33 6,43% 61,09% 

CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MM FIC R$ 26.973,07 1,17% 11,08% 

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I R$ 317.613,43 54,76% 520,21% 

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP R$ 16.865,73 3,25% 30,90% 

CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES R$ 33.202,43 2,38% 22,64% 

ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) R$ 32.060,22 3,96% 37,66% 

CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP R$ 55.008,75 7,33 69,65% 

SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF R$ 16.465,45 3,92% 37,24% 

SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RF LP R$ 22.924,50 6,76% 64,20% 

ISHARES S&P 500  (IVVB11) R$ 3.328,41 50,23% 477,16% 

RENTABILIDADE ACUMULADA: R$ 8.116.586,83     

 

 

Em relação a Evolução Patrimonial, o RPPS em 2020 teve um acréscimo em seu patrimônio de 

11,17%, o saldo inicial apurado no início de janeiro de 2020 era de R$ 139.018.101,22 e no final de dezembro 

do mesmo ano era de R$ 154.542.205,70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rua Borges de Medeiros, 1134 | Centro | CEP 96450-000 | Dom Pedrito/RS | (53) 3243-3074 | rpps.dompedrito.rs@gmail.com 

GRÁFICO 1 – Evolução do Patrimônio do RPPS em 2020 

 

 

O total dos recursos do RPPS está distribuído entre contas nos Bancos: CEF, Banco do Brasil, 

Banrisul e Sicredi. 

QUADRO 5 – Distribuição dos recursos entre as Instituições Financeiras (saldo em 31/12/2020) 
Instituição Valor (R$) % 

 Caixa  60.601.807,15 39,21% 

 Banco do Brasil  53.505.828,39 34,62% 

 Banrisul  35.395.180,20 22,90% 

Sicredi 5.039.389,96 3,26% 

 Total  154.542.205,70 100,00% 

 

O desempenho da carteira de investimentos do RPPS em 2020 foi insuficiente para o atingimento da 

Meta Atuarial para o período, a mesma ficou em 10,53% (IPCA+5,75%), sendo que o desempenho da carteira 

no ano foi de 5,67%, ficando abaixo da meta 4,86%,  
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QUADRO 6 – Performance da Carteira em relação a Meta Atuarial em 2020 

Mês Performance IPCA+5,75% 

jan/20 0,42% 0,68% 

fev/20 -0,13% 0,72% 

mar/20 -3,53% 0,54% 

abr/20 1,17% 0,16% 

mai/20 1,74% 0,09% 

jun/20 1,42% 0,73% 

jul/20 1,58% 0,83% 

ago/20 -0,28% 0,71% 

set/20 -0,64% 1,11% 

out/20 0,05% 1,33% 

nov/20 1,75% 1,36% 

dez/20 2,11% 1,82% 

Acumulado 5,67% 10,53% 

 

Importante salientar que as decisões referentes aos investimentos, são tomadas sempre em conjunto 

com o Comitê de Investimentos, o qual é composto por três servidores, certificados, que se reúnem 

semanalmente, onde são discutidos assuntos pertinentes aos investimentos, momento também que são 

analisados produtos ofertados pelas instituições financeiras, além do Relatório Focus, e as 

orientações/sugestões da empresa de Consultoria contratada. 

 

 

É o relatório. 

 

Dom Pedrito, 20 de janeiro de 2021. 

 

 

_________________________________ 

Luciano Deiques Minozzo, CPA-20 

Gestor dos Recursos do RPPS 

 

 


