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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO 

1º TRIMESTRE 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 1º 

trimestre de 2020. 

 

1. Avaliação Geral do RPPS 

 

O RPPS possui atualmente (competência de março/2020) 1818 pessoas vinculadas ao 

Regime, sendo 1.234 servidores ativos, 475 inativos e 97 pensionistas do Poder Executivo e 11 

servidores ativos e 1 pensionista 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 24%, incidente 

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

Do Servidor Ativo 

- Contribuição de 11%, sobre a base de contribuição cujo valor seja igual ou inferior ao 

limite máximo estabelecido para benefícios do RGPS; e 

- Contribuição de 14%, sobre a parcela da base de contribuição que supere o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. 

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

Lei já citada. 
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Do Servidor Inativo 

- Contribuição de 11%, incidente sobre a base de cálculo prevista no art. 19, I e II, da 

Lei 2387. 

Do Pensionista 

 - Contribuição de 11%, 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 183 parcelas), rentabilidade de suas aplicações financeiras e 

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

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

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

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

TABELA 1 – Total de Ingresso de Valores no 1º Trimestre de 2020. 
Ingresso de Recursos   Janeiro   Fevereiro   Março   TOTAL  

 Contribuições            1.487.687,82            1.537.413,47            1.760.895,66            4.785.996,95  

 Aportes               166.290,31               166.392,31               201.752,42               534.435,04  

 Parcelamentos                 43.709,20                 43.927,75                 44.147,39               131.784,34  

 Compensação Previdenciária                 23.219,12                 23.219,16                 23.219,16                 69.657,44  

 Receitas Aplicações Financeiras               581.103,51              -187.954,46           -4.908.830,37           -4.515.681,32  

 TOTAL            2.302.009,96            1.582.998,23           -2.878.815,74            1.006.192,45  

 

Na tabela acima pode-se observar que o trimestre já começou de forma bastante contida, 

em se tratando da rentabilidade da carteira de ativos, sendo janeiro o único mês positivo nas 

aplicações financeiras. O encerramento do trimestre foi ainda pior que a abertura, apresentando 

resultado negativo, completamente fora dos padrões normais de mercado, resultando em um 

trimestre de pouco ingresso de recursos.  
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TABELA 2 – Total da Utilização dos Recursos no 1º Trimestre de 2020. 

Utilização dos Recursos   Janeiro   Fevereiro   Março   TOTAL  

 Aposentadoria               933.156,11               935.422,69            1.160.137,72            3.028.716,52  

 Pensões por morte               128.293,94               128.466,10               141.948,96               398.709,00  

 Benefícios de Resp. do Tesouro               166.290,31               166.392,31               202.531,58               535.214,20  

 Despesas Administrativas                 13.235,30                 17.995,58                 28.085,32                 59.316,20  

 TOTAL            1.240.975,66            1.248.276,68            1.532.703,58            4.021.955,92  

 

No 1º trimestre, o RPPS houve uma despesa total de R$ 4.021.955,92, e uma receita de 

R$  1.006.192,45, ficando um saldo negativo de R$  -3.015.763,47. 

 

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 a estratégia 

ainda conservadora, devido à grande volatilidade apresentada no período, devido às incertezas 

relativas ao cenário projetado de andamento nas reformas, assim como os movimentos 

relacionados a guerra comercial entre EUA e China.   

Foi um Trimestre que começou com grande expectativa em relação ao acordo comercial 

entre EUA e China, sendo assinado em janeiro a primeira parte deste acordo, momento que foi 

ofuscado pelo atrito entre EUA e IRÃ, causando desconforto no mercado global, após surge um 

foco de doença na China, que se espalhou pelo mundo, se transformando em uma Pandemia, o 

COVID-19, assim denominado o novo coronavírus, derrubou a economia mundial, deixando 

por terra todas as projeções de crescimento e recuperação no cenário doméstico, assim como 

no exterior. Hoje, o RPPS trabalha com pensamento estratégico de recuperação, por um 

momento, deixamos para 2º plano o atingimento de metas, de aumento de patrimônio e focamos 

na busca de uma rápida recuperação.  

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

mercado, neste 1º Trimestre de 2020: 
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JANEIRO 

 

O mês de janeiro foi atípico para os mercados globais. Na segunda semana tivemos a 

tensão entre os EUA e Irã, após a ação americana no Iraque que resultou na morte do general 

da guarda revolucionária islâmica do Irã, o qual gerou uma resposta do país persa, que revidou 

com ataques a bases americanas. Após o alívio da tensão na semana seguinte, EUA e China 

assinaram a primeira fase do acordo comercial, no entanto, algumas tarifas ainda persistem. 

Como parte do acordo, a China irá aumentar a compra de produtos agrícolas americanos em 

troca da retirada de algumas tarifas. Com isso, mercados internacionais foram impulsionados e 

o IBOVESPA seguiu o movimento positivo, renovando algumas vezes as máximas históricas e 

ultrapassando os 119 mil pontos. Porém, a última semana do mês se caracterizou pela 

disseminação do coronavírus com os mercados reagindo negativamente ao aumento da 

preocupação com os impactos econômicos na economia Chinesa. Nos EUA, o FED (Banco 

Central americano) decidiu manter a taxa de juros no nível atual, entre 1,5% e 1,75% ao ano, o 

que já era amplamente esperado pelo mercado, pois os últimos dados econômicos evidenciam 

que a economia segue em um crescimento contínuo, inflação controlada e mercado de trabalho 

em expansão. Foi a segunda reunião seguida sem alteração na taxa. No comunicado do FOMC 

(Comitê Federal de Mercado Aberto), o presidente do FED, Jerome Powell, mencionou que as 

incertezas sobre a o cenário permanecem, sem deixar de citar o surto de coronavírus na China. 

Em relação ao crescimento, o PIB americano avançou 2,3% em 2019 ficando dentro do 

esperado. Ainda no cenário internacional o Reino Unido deixou a União Europeia após 47 anos 

com a entrada em vigor do Brexit, aprovado em plebiscito há mais de três anos. Agora as partes 

terão um período de 11 meses de transição para negociar as relações futuras de circulação de 

cidadãos, trabalho, segurança e comércio. No campo doméstico as notícias mais relevantes 

foram: a) O IPCA -15 de janeiro que variou 0,71%, porém sinalizou um alívio dada a redução 

no preço das carnes; b) O IBC-Br considerado uma prévia do PIB, avançou 0,18% em 

novembro comparado ao mês anterior, sendo um resultado positivo e ficando acima das 

expectativas do mercado e; c) A taxa de desemprego ficou em 11% no trimestre, atingindo 11,6 

milhões de pessoas, sendo a terceira queda seguida do indicador. O IPCA de janeiro, divulgado 

pelo IBGE, ficou em 0,21%, sendo o menor resultado para um mês de janeiro desde o início do 
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Plano Real. No acumulado dos últimos 12 meses, a variação ficou em 4,19%. O principal fator 

para a redução da inflação foi devido aos preços das carnes, que após a alta de 18,06%, recuaram 

4,03% em janeiro. Porém o maior impacto no índice para o mês veio do grupo de habitação, o 

qual teve os itens com as maiores contribuições individuais que foram: preços de condomínio 

(1,39%) e aluguel residencial (0,61%). O INPC, por sua vez, avançou 0,19%, no acumulado 

nos últimos 12 meses ficou em 4,30%. Dentro os principais fatores impactantes ao índice, os 

produtos alimentícios subiram 0,45, já o agrupamento dos produtos não alimentícios apresentou 

uma variação de 0,12%. No mercado de renda fixa, os juros apresentaram volatilidade 

influenciado pelo salto do dólar e com termor com o avanço do Corona vírus, impactaram no 

desempenho dos IMAS. Para a Renda Variável, o IBOVESPA fechou em queda acompanhando 

as bolsas internacionais devido ao temor com o surto do coronavírus e seus efeitos sobre a 

economia da China e do mundo. Dessa forma, o IBOVESPA, benchmark do mercado de ações, 

fechou em desvalorização de 1,63% aos 113.760 pontos. No mercado de Câmbio, tivemos uma 

forte desvalorização do Real em razão do receio da disseminação do coronavírus. Assim a 

moeda norte-americana fechou o mês cotado a R$4,28 anotando a nova máxima histórica tendo 

uma alta de 6,80% no mês. Em 12 meses a alta ficou em 17,14%. 

 

FEVEREIRO 

 

O mês de fevereiro se caracterizou pelo aumento da aversão ao risco nos mercados 

globais. Ao passo que em janeiro já se tinha sinais de preocupação com o surto do Coronavírus, 

o qual estava concentrado quase que exclusivamente na China. Logo, essa preocupação se 

elevou á medida que aumentou o número de pessoas infectadas fora da China, com destaque 

para Coréia do Sul, Itália e Irã. Esse cenário levou os mercados globais a caírem cerca de 10%, 

um movimento semelhante ao Ibovespa que seguiu o movimento das Bolsas no exterior. Ao 

mesmo tempo os rendimentos dos títulos do governo americano chegaram ao menor nível 

histórico com os investidores buscando proteção. Neste sentido, devido ao fluxo de capitais 

para ativos de menor risco, o dólar se fortaleceu se apreciando perante a outras moedas, em 

especial a dos países emergentes. A eclosão do surto do coronavírus cuja a incerteza quanto à 

extensão e duração permanecem altas provocou correções nas projeções de crescimento da 
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economia global, recentemente a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) reduziu a sua previsão de elevação do PIB mundial de 2,9% para 2,4%, nível mais 

baixo desde 2009.Nos EUA, o PIB do 4º tri/19 foi confirmado em 2,1%, na segunda prévia, 

devido a uma conta de importação menor. Por sua vez o presidente do FED (Banco Central 

americano) J. Powell em comunicado informou que a autoridade 

monetária irá utilizar os instrumentos disponíveis e agir de forma apropriada para 

sustentar a economia. Ainda no cenário internacional apesar de uma estabilização no 

crescimento do PIB da China o qual avançou 6,00% em 2019, todavia, o surto do coronavírus 

levou a paralização dos setores industrial, de transporte e de serviços o que certamente vai 

impactar na atividade econômica chinesa. Já em relação a Zona do Euro, a sua economia voltou 

a desacelerar no 4º tri/19 (0,1%). Devido a fraqueza das principais economias da região. As 

quais destacamos Itália e França com índices negativos -0,3% e -0,1% respectivamente e a 

Alemanha em estagnação. 

No campo doméstico as notícias mais relevantes foram: a) A redução pela quinta vez da 

taxa básica de juros, pelo Copom que passou de 4,5% para 4,25% ao ano. Na Ata da reunião o 

comitê sinalizou o fim no ciclo de cortes na taxa Selic, porém salientou que está acompanhando 

os efeitos do coronavírus sobre a economia global. b) O IPCA -15 de fevereiro o qual 

desacelerou significativamente de 0,71% para 0,22% reflexo da desaceleração do preço da 

carne. c) A taxa de desemprego ficou em 11,2% no trimestre encerrado em janeiro, atingindo 

11,9 milhões de pessoas foi a quarta queda seguida do indicador, que segue no menor patamar 

desde março de 2016. Assim o mercado de trabalho segue mostrando melhora na ocupação com 

destaque para o emprego com carteira assinada que avançou 1,5% em relação ao trimestre 

anterior. O IPCA de janeiro, divulgado pelo IBGE, ficou em 0,25%, sendo o menor resultado 

para um mês de fevereiro desde 2000. No ano, o IPCA acumulou alta de 0,46%. O principal 

impacto no índice do mês. 0,23%, veio do grupo Educação com alta de (3,70%), resultado dos 

reajustes habituais no começo do ano. Outros quatro grupos também apresentaram alta, com 

destaque para Saúde e Cuidados Pessoais (0,73%) e Alimentação e Bebidas (0,11%). O INPC, 

por sua vez, avançou 0,17, a variação acumulada no ano foi de 0,36%. Dentro os principais 

fatores impactantes ao índice, os produtos alimentícios subiram 0,13% enquanto em janeiro, 

avançaram 0,45%. Já o agrupamento dos produtos não alimentícios, por sua vez, apresentou 
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variação de 0,18%, enquanto em dezembro, havia subido 0,12%. No mercado de renda fixa, a 

escalada do nervosismo em relação ao surto do coronavírus e seu impacto na atividade 

econômica levou o mercado e rever as projeções econômicas. Refletindo essas incertezas, o 

mês se caracterizou pelo aumento da volatilidade nos mercados financeiros a qual limitou a 

rentabilidade dos títulos públicos. Para a Renda Variável, o IBOVESPA teve o pior 

desempenho mensal desde maio de 2018, influenciado pelos temores sobre a expansão do novo 

coronavírus e seus impactos na economia global. Dessa forma, o IBOVESPA, benchmark do 

mercado de ações, fechou em desvalorização de 8,37% aos 104.171 pontos. Assim, no ano, o 

índice acumula queda de 9,92%. No mercado de Câmbio, o cenário não foi muito diferente 

tivemos uma forte desvalorização do Real em razão da forte aversão ao risco propiciada pelo 

Coronavírus, entretanto, as intervenções do Banco Central no mercado de câmbio nos últimos 

três pregões contribuíram para suavizar a alta do dólar. Assim a moeda norte-americana fechou 

o mês cotado a R$4,48 anotando a nova máxima histórica perfazendo uma alta de 4,56% no 

mês. Em 12 meses a alta ficou em 19,40%. 

 

MARÇO 

 

Em março o ambiente para investimentos se tornou muito mais desafiador, com os 

mercados sendo obrigados a reconhecer que a crise causada pelo coronavirus será muito mais 

prolongada do que o que antes foi antecipado. É importante ter em mente que ativos de risco 

antecipam os ciclos econômicos. Eles já sofreram perdas significativas antes de que sejam 

sentidos efeitos na economia, através de dados econômicos ou resultados de empresas. Da 

mesma maneira, a recuperação dos mercados deve ocorrer antes da real recuperação. Cautela é 

muito importante nesse momento. É importante darmos destaque a todas as medidas sendo 

implementadas por governos e bancos centrais ao redor do mundo. Com as experiencias de 

2008 ainda na memória, tomadores de decisão dessas instituições conseguiram ser muito ágeis, 

e focar sua atuação em medidas focadas nos sintomas econômicos do coronavirus. Os estímulos 

sendo aplicados ajudarão a economia mundial a evitar uma depressão, e a retomar o crescimento 

mais à frente. No âmbito monetário mais de 40 Bancos Centrais atuaram com cortes durante o 

mês, além dos pacotes de compras de títulos (“Quantative Easing”) em nível recorde por parte 
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dos EUA, Europa e Japão, com destaque para o FED que reduziu a sua taxa de juros em 1 p.p, 

levando o juro a um patamar entre 0,0% e 0,025%, mesmo nível da crise de 2008. Além do 

corte, o Fed anunciou um acordo temporário com diversos Bancos Centrais, incluindo o do 

Brasil, para garantir a liquidez em dólares, por meio dos swaps. Na questão fiscal nos EUA, foi 

aprovado um pacote de cerca de US$ 2 tri, quase 10% do PIB, que inclui pagamento diretos às 

famílias, ampliação do seguro-desemprego e ajuda as empresas em dificuldades. Além disso, 

na Ásia a China cortou a taxa de empréstimo bancário, injetando mais de US$ 7 bilhões no 

sistema bancário e no Japão o pacote será de 60 trilhões dos quais 20 trilhões são de estímulo 

fiscal. No Brasil o IPCA de março registrou alta de 0,07%, sendo a primeira vez que os dados 

foram coletados remotamente pelo IBGE e nos trouxeram alguns destaques que mostraram os 

primeiros impactos do coronavirus sobre a economia brasileira. A inflação de bens semi e não 

duráveis aumentou consideravelmente, também chamou a atenção o aumento da inflação 

apresentada pelos artigos de limpeza. Os bens duráveis por sua vez mostraram boa 

descompressão junto com os serviços. De um modo geral o resultado reforçou o entendimento 

de que a inflação deve arrefecer tanto em 2020 quanto em 2021, visto que efeitos da 

desaceleração econômica e da retração dos preços de commodites devem prevalecer sobre os 

efeitos inflacionários advindos do cambio e do choque negativo de oferta global. O INPC subiu 

0,18% em março, no ano acumula 0,54%. No mês os produtos alimentícios tiveram alta de 

preços de 1,12%, já o grupo dos não alimentícios teve deflação. As projeções para o PIB, taxa 

de crescimento do país, estão sendo revisadas para baixo pelas instituições e conforme o 

Boletim Focus da semana 06/04 a previsão estava de retração de 1,18%. O Ibovespa vem tendo 

altos e baixos durantes as semanas, guiado principalmente pelas notícias vindas do exterior. 

Mesmo tendo algumas notícias positivas existe a imprevisibilidade sobre os desdobramentos 

da pandemia de covid-19 pelo mundo, reforçando a cautela e busca por proteção. O índice 

fechou o mês de março com desvalorização de -29,90%, aos 79.019 pontos. O dólar teve uma 

alta valorização frente ao real, propiciada pela pandemia, tendo uma valorização de 15,56% no 

mês, cotados a R$5,1987. 

Fonte: Referência Gestão e Risco 
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Neste trimestre, aproveitamos para dar mais uma ajustada na Carteira de Ativos do 

RPPS, desta vez, buscando sair um pouco dos índices mais conservadores, aumentando a nossa 

exposição ao risco na renda variável.  

A Meta atuarial estabelecida na Política de Investimentos para 2020 é de IPCA+5,75% 

ao ano. Os rendimentos do 1º trimestre apresentaram desempenho a baixo da Meta Atuarial 

para o período. 

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

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

GRÁFICO 1 – Rentabilidade  X  Meta Atuarial 1º Trimestre 2020 

 

 

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

em relação a Meta Atuarial, desempenho este que provavelmente, nos distancia do atingimento 

da Meta Atuarial em 2020, fazendo com que o RPPS, que teve um acumulado de -3,25% no 

ano (R$ -4.515.681,32), ficasse -5,20% abaixo da Meta Atuarial no período, que acumula no 1º 

trimestre 1,95%.  
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QUADRO 1 – Rentabilidade Acumulada no 1º Trimestre de 2020. 

Fundo de investimento Rendimentos R$ % Rentab. 

Ano 

% Meta de 

2020 

BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 27.739,14 0,009  0,479  

BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES -726.887,41 -0,312  -16,010  

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA -29.015,65 -0,003  -0,155  

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 40.564,77 0,014  0,713  

BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP -31.286,31 -0,014  -0,695  

BANRISUL PREV. MUNICIPAL III RF FI REF IMA-B LP -499.516,92 -0,073  -3,735  

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO -739.757,18 -0,345  -17,751  

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -260.697,41 -0,012  -0,605  

BB CONSUMO FIC AÇÕES -339.058,00 -0,354  -18,179  

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO -420.312,52 -0,369  -18,958  

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -55.611,10 -0,007  -0,341  

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP -31.750,72 -0,006  -0,310  

BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO -39.744,26 -0,009  -0,465  

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 116.896,78 0,014  0,707  

BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 10.505,04 0,014  0,709  

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV. LP 3.899,43 0,006  0,304  

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 1.078,32 0,008  0,411  

CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES -222.004,50 -0,364  -18,724  

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 74.292,50 0,013  0,673  

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP -46.616,30 -0,004  -0,210  

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -95.822,32 -0,006  -0,330  

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -151.122,68 -0,065  -3,322  

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -19.644,97 -0,014  -0,721  

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 157.617,70 0,014  0,709  

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 68.471,52 0,014  0,699  

CAIXA CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC 26.814,77 0,012  0,596  

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 39.416,05 0,068  3,493  

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP 6.577,56 0,013  0,652  

CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES -481.107,90 -0,345  -17,747  

ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) -899.598,77 -0,361  -18,567  

RENTABILIDADE ACUMULADA: -4.515.681,32     

 

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

mês de março e o acumulado no Trimestre, assim como o percentual em relação a Meta Atuarial 

do período. 
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QUADRO 2 – CARTEIRA DE ATIVOS DO RPPS – RELATÓRIO DE RISCOS 1º 

TRIMESTRE 2020. 

DOM PEDRITO VAR(95%)   

FUNDO DE INVESTIMENTO MÊS ANO SALDO 

BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 0,01% 0,01% 1.093.543,41 

BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES 42,00% 26,30% 1.573.563,58 

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 5,88% 3,50% 9.579.386,83 

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,65% 0,39% 2.522.427,46 

BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP 7,72% 4,60% 2.147.947,82 

BANRISUL PREV. MUNICIPAL III RF FI REF IMA-B LP 17,99% 10,78% 6.373.046,14 

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO 52,81% 32,70% 1.365.660,67 

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 8,04% 4,79% 21.887.873,80 

BB CONSUMO FIC AÇÕES 59,14% 36,57% 535.007,90 

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO 58,44% 36,01% 707.208,79 

BB IDKA 2 TP FI RENDA FIXA PREV. 5,67% 3,38% 8.320.100,77 

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 6,78% 4,04% 5.235.493,20 

BB IPCA III FI RF PREV CRÉDITO PRIVADO 6,06% 3,64% 4.352.068,27 

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREV 0,62% 0,37% 8.612.312,62 

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO 7,69% 4,55% 771.721,77 

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REF. DI PREV. LP 0,18% 0,12% 0,00 

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 0,01% 0,01% 157.691,79 

CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES 56,27% 34,66% 377.995,50 

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 7,65% 4,53% 5.750.262,21 

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP 5,46% 3,26% 11.385.639,25 

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 6,80% 4,05% 14.848.172,39 

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 16,65% 9,97% 2.186.705,08 

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 10,97% 6,54% 1.381.355,54 

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,62% 0,37% 11.580.882,40 

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7,66% 4,54% 5.101.426,16 

CAIXA CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC 0,87% 0,52% 2.338.482,76 

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 29,56% 19,21% 619.395,26 

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP 1,56% 0,93% 525.094,13 

CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES 52,17% 32,53% 912.061,82 

ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 58,11% 35,77% 1.852.760,00 

    Total: R$ 134.095.287,32 
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O patrimônio do RPPS fechou o Trimestre em R$ 134.095.287,32 (saldo em 

31/03/2020). 

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 2020, 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 ano eleitoral. 

 

É o relatório. 

 

Dom Pedrito, 22 de abril de 2020. 

 

 

_________________________________ 

Luciano Deiques Minozzo, CPA-20 

Gestor Financeiro do RPPS 
 


