
 
 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO 

2º TRIMESTRE DE 2021 
 

 

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 2º 

trimestre de 2021. 

 

1. Avaliação Geral do RPPS 

 

O RPPS possui atualmente (competência de junho/2021) 1.825 pessoas vinculadas ao 

Regime, sendo 1.197 servidores ativos, 506 inativos e 111 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 

-  Contribuição normal de 22%, incidente sobre a base de cálculo prevista no art. 17, I a 

V, da Lei acima citada; 

-  Contribuição para recuperação do passivo atuarial e financeiro de 25%, incidente 

sobre a base de cálculo prevista no art. 17, I e V, da Lei 2387. 

Do Servidor Ativo 

- Contribuição de 14%, sobre a base de contribuição cujo valor seja igual ou inferior ao 

limite máximo estabelecido para benefícios do RGPS; e 

A alíquotas supracitadas tem como base de cálculo o previsto no art. 18, I e II, da mesma 

Lei já citada. 

 

Do Servidor Inativo 

- Contribuição de 14%, incidente sobre a base de cálculo prevista no art. 19, I e II, da 

Lei 2387. 

 



 
Do Pensionista 

 - Contribuição de 14%, incidente sobre a base de cálculo prevista no art. 20, I e II, da 

mesma Lei. 

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 198 parcelas), rentabilidade de suas aplicações financeiras e 

da compensação previdenciária com o RGPS (QUADRO 1). Tais recursos são aplicados no 

custeio dos benefícios de inativos e pensionistas, e também salário-família, auxílio-maternidade 

e auxílio-doença (QUADRO 2). As despesas administrativas são custeadas pelos valores 

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

QUADRO 1 – Total de Ingresso de Valores no 2º Trimestre de 2021. 

Ingresso de Recursos  Abril Maio Junho  TOTAL  

 Contribuições  1.959.667,06 1.607.504,81 1.609.145,32 5.176.317,19 

 Aportes  184.601,73 241.844,10 159.104,73 585.550,56 

 Parcelamentos  49.134,86 49.380,54 49.627,44 148.142,84 

 Compensação Previdenciária  29491,27 29.491,27 29.491,27 88.473,81 

 Receitas Aplicações Financeiras  1.232.226,44 1.198.524,77 11.461,84 2.442.213,05 

 TOTAL  3.455.121,36 3.126.745,49 1.858.830,60 8.440.697,45 

 

No quadro acima pode-se observar que o trimestre obteve um desempenho um pouco 

melhor em relação ao 1º trimestre, devido a melhora na performance da carteira de ativos do 

RPPS. 

QUADRO 2 – Total da Utilização dos Recursos no 2º Trimestre de 2021. 

Utilização dos Recursos  Abril Maio Junho  TOTAL  

Aposentadoria  1.284.458,72 1.675.756,79 1.115.806,66 4.076.022,17 

Pensões por morte  174.609,38 238.605,59 161.406,18 574.621,15 

Benefícios de resp. do Tesouro  184.601,73 238.505,20 159.104,73 582.211,66 

Compensação repassada ao Tesouro 2195,66 2.195,66 2.195,66 6.586,98 

Despesas com investimentos 3.077,35 6.651,42 2.765,95 12.494,72 

Despesas Administrativas  8.210,79 10.046,60 13.035,26 31.292,65 

TOTAL  1.657.153,63 2.171.761,26 1.454.314,44 5.283.229,33 

 

No 2º trimestre, o RPPS houve uma despesa total de R$ 5.283.229,33, e uma receita de 

R$ 8.440.697,45, ficando um saldo positivo de R$  3.157.468,12. 

 

 



 
2. Avaliação dos Investimentos 

 

 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 da Resolução 

nº 3922, de 25/11/2010 alterada pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018, do CMN. 

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

de proteção para a carteira de ativos do RPPS, durante o trimestre, algumas realocações de 

recursos foram realizadas visando este objetivo, com a manutenção de consecutivos aumentos 

da Taxa Selic, fez com que a estratégia, relacionada as alocações em pré-fixados, continuasse 

a ser revista. 

Foi um Trimestre um pouco em relação ao desempenho dos investimentos, mas como 

os próprios números mostram, foi bem abaixo do esperado, isso se deve aos entraves com 

relação a Pandemia e ruídos no cenário político doméstico.  

A seguir um breve relato dos principais fatores que interferiram diretamente no 

mercado, neste 2º Trimestre de 2021: 

ABRIL 

No mês de abril, a curva de juros fechou o mês com perda de inclinação em relação a 

março. Os principais motores do movimento foram a aprovação do Orçamento 2021, 

sancionado com vetos parciais pelo Presidente Jair Bolsonaro, aliviando incertezas em relação 

ao risco fiscal envolvido; e a redução nos yields das Treasuries norte-americanas. Como reflexo, 

todos os títulos do Tesouro Direto apresentaram valorização no mês pela primeira vez no ano. 

O mês apresentou relativa acomodação das expectativas no cenário interno, o que se 

refletiu sobretudo na devolução departe do prêmio nos mercados de juros e câmbio. Enquanto 

isso, no contexto global, destaque para o aumento do apetite ao risco, com a valorização de 

ativos high yield e a continuidade da pressão sobre preços de commodities. Parte desse 

movimento pode ser explicado pela combinação entre o forte retorno na atividade nos Estados 

Unidos e na Ásia – com perspectivas positivas também para a Europa, onde a divulgação dos 

PMIs de abril já pavimenta o caminho da recuperação– e pela manutenção do posicionamento 

dovish do Federal Reserve, com certa desinclinação na curva de juros. 

No Brasil, em relação ao cenário fiscal, a redução da percepção de risco doméstico no 

mês veio associada à resolução do orçamento de 2021, com o veto parcial de emendas e 

despesas do executivo e do bloqueio de cerca de R$ 9 bilhões em despesas discricionárias. Além 



 
disso, após o número recorde, o mês de abril mostrou uma redução significativa dos novos casos 

e mortes por Covid-19 e, a julgar pelo número de internações (que funciona como um indicador 

antecedente), a tendência é que o número de óbitos continue a decair. É claro que não se pode 

descartar a possibilidade de novas variantes e surtos do vírus, mas o andamento das vacinações, 

que deve concluir os grupos prioritários até o fim do semestre, reduz a possibilidade de que 

novas ondas atinjam a mesma magnitude das anteriores. Não por acaso, os indicadores de 

confiança da economia já indicam algum grau de recuperação. 

Em relação à política monetária, o COPOM, conforme antecipado na reunião de março, 

elevou a taxa de juros em 75bps, levando a taxa Selic à 3,5% ao ano. Além disso, também 

indicou uma nova alta de mesma proporção na reunião subsequente e manteve o discurso sobre 

não superar a taxa natural de juros da economia, que se estima próxima aos 3% de juro real. A 

inflação oficial no País, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

subiu 0,31%em abril de 2021 na comparação com março, conforme dados do IBGE. No ano, o 

índice acumula alta de 2,37% e, em 12meses, de 6,76%, a principal influência desse resultado 

foi o aumento dos preços dos produtos farmacêuticos. O INPC teve elevação de 0,38% em abril, 

o índice acumulou uma elevação de 2,35% no ano e em 12 meses ficou em 7,59%. A alta nos 

preços de alimentos — com maior impacto no INPC — acelerou de 0,07% em março para 

0,49% em abril. Já os preços de produtos não alimentícios desaceleraram de 1,11% em março 

para 0,35% em abril. 

No câmbio, mesmo com a forte alta registrada no último dia útil de abril, de 1,79%, o 

dólar fechou abril em queda acumulada de 3,49%, cotado a R$ 5,432 na venda. O dólar ainda 

acumula alta de 4,69% desde o início de 2021. Vários fatores explicam o comportamento do 

dólar em abril — entre eles, o alívio fiscal trazido com a aprovação do Orçamento de2021. Já 

o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), encerrou a sessão do último 

dia em queda, mas o indicador fechou abril de forma positiva, tendo valorizado 1,94% no mês. 

O mês foi marcado pela redução das incertezas e melhora na percepção de risco. Internamente, 

também podemos ressaltar que a pauta dominante foi a sanção do Orçamento de 2021 com 

vetos do governo Bolsonaro. A aceleração do processo de vacinação no país também foi um 

fator relevante para a redução das incertezas. No mercado internacional, os indicadores de 

recuperação econômica também impactaram, especialmente dos Estados Unidos e da China. 

 

MAIO 



 
Encerramos o mês de maio com retornos positivos tanto na renda fixa como na renda 

variável. O Ibovespa ultrapassando os 125 mil pontos, após alta de mais de 6% no mês e na 

renda fixa o IMA Geral (indicador que representa a evolução dos títulos públicos em mercado 

como um todo) alcançando a rentabilidade de 0,61% no mês. O mês positivo foi devido ao: 

(I)cenário externo mais favorável devido ao otimismo dos mercados globais com a recuperação 

econômica que permanece em curso, superando preocupações com a inflação; (II) retomada da 

economia nacional econômico – conforme saímos da fase mais aguda da segunda onda de covid 

e a economia reabre-, melhora nos números fiscais – o resultado primário do governo central 

registrou superávit de R$ 16,5 bilhões em abril, levando o déficit acumulado em 12 meses a 

7,9% do PIB (de 9,5%em março); (III) e alguns avanços nas discussões das reformas 

administrativas e tributárias. 

No cenário externo, a inflação nos EUA surpreendeu para cima nos últimos meses, com 

algumas taxas de variação recordes. No entanto, o efeito sobre os mercados foi pequeno, mesmo 

os de juros, devido aos discursos de membros do Fomc (Comitê de Mercado Aberto do Federal 

Reserve, o Banco Central dos EUA), de que isso é devido a efeitos transitórios e a política 

monetária não deve reagir a isso. Ainda nos EUA, os dados econômicos americanos 

surpreenderam negativamente, porém o efeito nos preços de ativos foi reduzido. A baixa 

volatilidade no mercado de juros americano teve reflexos nos preços de outros ativos, com os 

de maior risco sendo beneficiados. O dólar perdeu valor em relação às outras moedas, com 

destaque para alguns países emergentes. Já na China os índices de atividade relacionados a 

manufatura mostram alguma desaceleração. 

Os principais índices das bolsas no exterior fecharam o mês negativo, o início do mês 

foi marcado por uma preocupação significativa em relação à inflação americana e os projetos 

trilionários de Joe Biden. Os estímulos e dados de inflação serão o norte que determinarão a 

velocidade em que o banco central americano diminuirá os estímulos econômicos. Positivo foi 

para as bolsas europeias, em linha com indicadores recentes na sinalização de forte recuperação 

na região da Zona do Euro já no segundo trimestre. 

No Brasil, as projeções para os indicadores fiscais de 2021, também foram revistas para 

refletir a melhora observada nos últimos meses. O PIB do 1º trimestre também teve uma 

surpresa positiva, A variação trimestral foi de 1,2% T/T, acima do que o mercado esperava. O 

risco “crônico”, no entanto, persiste. Aliada de curto prazo, a inflação elevada pressiona as 

despesas indexadas e restringe o orçamento da União. 



 
Durante o mês de maio, houve a mais recente decisão de política monetária do Banco 

Central: conforme esperado, o Copom elevou a taxa Selic em 0,75 ponto percentual para 3,50%. 

A expectativa para a taxa básica de juros, a Selic, no final de 2021 aumentou de 5,50% para 

5,75% ao ano. Esta expectativa tem correlação com o principal tema na seara econômica 

atualmente, que certamente é a inflação, tanto no mercado local quanto no internacional. No 

Brasil, por conta das pressões de custos sobre bens industriais e da mudança no cenário de 

bandeira tarifária para o fim do ano, de amarela para vermelha2. Já o efeito inercial e o maior 

crescimento econômico geraram efeito líquido de +0,30 p.p. na projeção de inflação de2022, 

que subiu de 3,5% para 3,8%. 

Falando de inflação, pressionada pela alta da energia elétrica, a inflação oficial no País 

(IPCA), subiu 0,83% em maio de2021 na comparação com abril, conforme dados do IBGE, 

divulgados nesta quarta-feira (9/6). Essa foi a maior taxa para o mês desde 1996, quando atingiu 

1,22%. O dado ficou acima do esperado. O índice acumula alta de 3,22% no ano e de8,06% nos 

últimos 12 meses. O INPC de maio teve alta de 0,96%, acima do resultado de abril, quando 

havia registrado0,38%. O resultado de maio é o maior para o mês desde 2016, quando registrou 

0,98%. O índice acumula, no ano, alta de3,33% e de 8,90% em 12 meses. 

O Ibovespa encerrou o mês em alta acumulada de 6,16%, aos 126.215,73 pontos, 

renovando o recorde nominal, como pano de fundo dessa performance, estrategistas veem o 

efeito global de reabertura da economia em algumas regiões do mundo, a alta de commodities 

e a melhora no ambiente político para reformas estruturais pelo Congresso no Brasil. O dólar, 

por sua vez, acumulou uma queda de 3,81% em maio, ligeiramente superior à queda de 3,49% 

registrada em abril. Com isso, a alta de 2021 foi de apenas 0,72%. 

 

JUNHO 

Junho terminou com um sentimento de "recuperação" entre os investimentos. Depois de 

cinco meses amargando muita volatilidade e também algumas perdas, devido ao aumento das 

pressões inflacionárias e à hesitação do Banco Central em elevar os juros, os investimentos de 

renda fixa prefixada ou atrelada à inflação, notadamente os de prazos mais longos, conseguiram 

ocupar o campo positivo no mês. No semestre, porém, esses papéis ainda aparecem na lanterna, 

com perdas. No mercado internacional, o destaque do mês foi o pronunciamento mais 

“hawkish” do FOMC, após a última reunião, sinalizando que o Fed está “alerta” com o potencial 

risco da inflação exacerbada nos EUA, e alterando a previsão do início do aumento da taxa de 



 
juros (anteriormente apenas em 2024) para dois aumentos de juros ao final de 2023 com base 

nas novas projeções macroeconômicas indicando maior crescimento do PIB e das expectativas 

de inflação. Além disso, percebeu-se também uma mudança no tom com relação ao “tapering” 

(redução da intensidade dos estímulos monetários) de “não estamos nem pensando em pensar 

sobre” para “estamos pensando em pensar sobre”, o que, traduzindo em linguagem comum 

significa: “podemos reduzir os estímulos econômicos antes do esperado, caso percebamos que 

a inflação muito acima da meta não seja transitória”. Tal pronunciamento acabou dissipando 

um pouco do temor do mercado de que a inflação mais persistente nos EUA surpreendesse o 

Fed. Há riscos neste cenário internacional, como a maturação do ciclo econômico. Na China, o 

país já está em um estágio mais avançado do ciclo e começa a adotar medidas mais restritivas 

em termos fiscais, monetários e creditícios. Essa postura ainda é pontual e localizada, porém 

um tema a se monitorar. No Reino Unido, país mais avançado no processo de vacinação, há 

sinais de novas cepas levando a um aumento do número de casos de contaminação por Covid-

19, mas a situação hospitalar se mostra adequada, sem ainda impactar no aumento do número 

de óbitos. Acreditamos que seja baixa a probabilidade de uma nova deterioração mais aguda da 

pandemia, mas é outro risco a ser monitorado. No mercado interno, a novidade acabou não 

agradando o mercado. No dia 25/06, o governo divulgou a proposta da Reforma Tributária, já 

apelidada de “pacote de maldade”. Segundo especialistas, a proposta veio com intuito genuíno 

de maior arrecadação pela Receita Federal, sem preocupação com o efeito das medidas nos 

investimentos e desenvolvimento econômico. Como consequência, o mercado tem apresentado 

maior volatilidade e realização dos lucros recentes na bolsa. Com relação à inflação, os números 

vêm surpreendendo para cima semana-após-semana, puxada principalmente pelo choque do 

preço dos alimentos, petróleo, energia elétrica, semicondutores e pela alta do dólar, somados 

também aos efeitos de base. Além disso, é possível que, com a reabertura da economia, o 

consumo das famílias tende a pressionar o setor de serviços no segundo semestre. Puxada 

novamente pela alta da energia elétrica, a inflação oficial no País, medida pelo Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), subiu 0,53% em junho de 2021, com isso, o indicador 

acumula alta de 3,77% no ano e 8,35% nos últimos 12 meses. O INPC, por sua vez, acelerou 

para 0,60% em junho, ficando abaixo do resultado de maio (0,96%). No ano, o indicador 

acumula alta de 3,95% e, em 12 meses, de 9,22%. 

Fonte: Referência Gestão e Risco 

 



 
A Meta atuarial estabelecida na Política de Investimentos para 2021 é de IPCA+5,41% 

ao ano. Os rendimentos do 2º trimestre apresentaram desempenho a baixo da Meta Atuarial 

para o período. 

No GRÁFICO 1, pode-se observar o desempenho isoladamente dos meses de abril, maio 

e junho, assim como o comportamento da meta para estes meses. 

GRÁFICO 1 – Rentabilidade X  Meta Atuarial 2º Trimestre 2021 

 

 

No Gráfico acima pode-se observar o fraco desempenho da Carteira de Ativos do RPPS 

frente a Meta Atuarial, sendo que apenas em abril a meta foi atingida. Fazendo com que o RPPS, 

acumule 0,80% no ano (R$ 1.248.8155,51), ficando 5,74% abaixo da Meta Atuarial acumulada 

no ano. 

No QUADRO 1, estão as rentabilidades acumuladas até o 2º trimestre, percentual de 

rentabilidade e o percentual de atingimento da Meta atuarial, por investimento. 

QUADRO 1 – Rentabilidade Acumulada no 2º Trimestre de 2021. 

Fundos de Investimentos 
Rendimentos 

R$ 

% Rentab. 

Ano 

% Meta de 

2021 

BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP 126.980,26 1,00% 15,33% 

BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES 80.741,63 3,63% 55,56% 

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 127.073,86 1,05% 16,02% 

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF 12.739,78 0,48% 7,33% 

BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP -9.498,44 -0,47% -7,17% 

BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RF FI REF IMA-B LP -68.747,91 -0,95% -14,47% 

BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP 183,16 0,93% 14,28% 

0,80% 0,77%

0,01%

0,75%

1,27%

0,97%

abr/21 mai/21 jun/21

RPPS META ATUARIAL



 
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 114.287,45 15,32% 234,39% 

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREV 100.024,16 4,52% 69,22% 

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREV -203.749,09 -0,68% -10,42% 

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREV 53.423,04 -0,39% -6,02% 

BB CONSUMO FIC AÇÕES 23.208,60 2,78% 42,52% 

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREV 105.593,62 9,21% 140,98% 

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREV 128.158,62 1,42% 21,70% 

BB IMA-B 5 FIC RF PREV LP 66.330,95 1,17% 17,88% 

BB IPCA III FI RF PREV CRÉDITO PRIVADO 31.053,71 0,65% 10,02% 

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREV 10.224,84 0,65% 10,02% 

BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREV -13.769,85 -1,70% -26,01% 

BB PERFIL FIC RF REF DI PREV LP 27.776,00 1,32% 20,20% 

BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I 26.222,26 - 0,00% 

CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP 42.531,50 0,72% 11,00% 

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 1.279,27 0,85% 13,08% 

CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES 38.632,38 6,33% 96,92% 

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 52.776,74 0,72% 10,98% 

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 93.620,21 1,56% 23,92% 

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 185.884,79 1,15% 17,66% 

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP -20.709,36 -0,84% -12,78% 

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO 20.876,62 1,39% 21,19% 

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF 82.326,72 0,70% 10,64% 

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP -166.497,66 -1,69% -25,80% 

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 72.971,20 8,36% 127,90% 

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP 5.292,27 0,99% 15,13% 

CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES 79.907,53 5,60% 85,72% 

ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 39.740,98 6,51% 99,62% 

ISHARES S&P 500 INVEST NO EXT FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 691,1 11,26% 172,26% 

SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF 1.446,56 0,56% 8,57% 

SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RF LP -46.842,11 -2,32% -35,43% 

SICREDI TAXA SELIC FIC RF LP 18.964,58 1,14% 17,37% 

BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I -15.816,62 - 0,00% 

BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 23.482,15 - 0,00% 

RENTABILIDADE ACUMULADA: 1.248.815,51     



 
 

No QUADRO 2, constam informações referente ao Risco em percentuais, referente ao 

mês de junho e o acumulado no ano, assim como saldo alocado em cada fundo de investimento. 

QUADRO 2 – CARTEIRA DE ATIVOS DO RPPS – RELATÓRIO DE RISCOS 2º 

TRIMESTRE 2021. 

FUNDO DE INVESTIMENTO 
VAR(95%) 

SALDO 
MÊS ANO 

BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP 0,01% 0,24% 12.661.576,72 

BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES 7,04% 7,98% 2.307.554,56 

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0,75% 1,28% 10.497.971,78 

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF 0,16% 0,18% 254.942,46 

BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP 0,82% 1,13% 2.269.713,67 

BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RF FI REF IMA-B LP 1,70% 2,47% 7.195.494,79 

BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP 0,01% 0,04% 0,00 

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 4,71% 6,47% 1.129.378,50 

BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 8,61% 7,20% 981.957,15 

BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 5,52% 9,37% 1.028.414,32 

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO 8,45% 9,24% 2.300.183,60 

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO 0,90% 1,30% 15.101.738,18 

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO 0,93% 1,47% 8.474.352,74 

BB CONSUMO FIC AÇÕES 8,84% 10,28% 870.936,52 

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO 8,03% 9,15% 1.258.346,01 

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO 0,68% 1,23% 9.187.165,35 

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP 0,78% 1,30% 5.758.137,42 

BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 0,89% 1,64% 4.786.765,15 

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO 0,16% 0,16% 781.843,34 

BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO 1,06% 1,40% 795.526,31 

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENCIÁRIO LP 0,01% 0,04% 3.033.282,95 

BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I 6,67% 57,07% 644.033,61 

CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP 1,29% 0,97% 5.393.506,17 

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 0,00% 0,02% 174.783,14 

CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES 9,48% 9,46% 651.952,21 

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 1,02% 1,04% 8.302.813,64 

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 0,76% 1,32% 6.273.673,71 

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 0,78% 1,30% 16.328.593,24 

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 1,72% 2,51% 2.472.437,58 

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO 1,53% 1,37% 1.535.593,93 

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF 0,16% 0,16% 11.937.140,79 

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 1,07% 1,41% 3.230.239,18 

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 8,52% 8,79% 1.200.103,34 

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP 0,08% 0,09% 541.657,39 



 
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES 8,72% 9,05% 1.523.640,72 

ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 8,67% 9,45% 367.641,35 

ISHARES S&P 500 INVEST NO EXT FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 8,10% 9,92% 399.944,20 

SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF 0,16% 0,17% 0,00 

SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RF LP 1,21% 1,52% 1.974.310,63 

SICREDI TAXA SELIC FIC RF LP 0,01% 0,04% 3.047.728,40 

Total: 156.675.074,74 

 

O patrimônio do RPPS fechou o Trimestre em R$ 156.675.074 (saldo em 30/06/2021). 

Importante destacar que as decisões 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. 

Sendo assim, a estratégia adotada para o trimestre, seguiu o que está definido na Política 

de Investimento para 2021, o fato de um desempenho abaixo do esperado, não indica uma má 

gestão, pois todos os cuidados em relação a exposição ao risco foram tomados, tal desempenho, 

nada mais é do reflexo de mercado, em um cenário de grande volatilidade em um trimestre de 

forte combate a pandemia além de alguns ruídos na política e na economia doméstica. 

 

É o relatório. 

 

Dom Pedrito, 20 de julho de 2021. 

 

 

_________________________________ 

Luciano Deiques Minozzo, CPA-20 

Gestor Financeiro do RPPS 
 


