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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ANO DE 2022 
 

 

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 2021. 

O RPPS possui atualmente (competência de dezembro/2022) 1.822 servidores vinculados ao Regime, 

sendo 1.145 servidores ativos, 556 inativos e 110 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 31,00%; 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 216 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. 

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 2022. 
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QUADRO1 – Ingressos de Recursos no ano exercício de 2022. 
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Janeiro     1.809.662,03         162.691,05           56.910,03           28.592,02         654.041,60                        -        2.711.896,73  

Fevereiro     1.784.342,69         162.691,05           57.194,58           29.208,72      1.048.818,35                        -        3.082.255,39  

Março     2.308.096,97         204.156,14           57.492,96           31.545,03      3.298.567,83                        -        5.899.858,93  

Abril     2.037.884,05         189.944,93           57.767,96           31.545,03         303.261,00                        -        2.620.402,97  

Maio     2.082.905,16         284.356,95           58.056,80           31.545,03      1.614.722,21                        -        4.071.586,15  

Junho     2.058.830,15         184.458,47           58.347,08           29.210,16        -617.168,52                        -        1.713.677,34  

Julho     2.102.375,18         178.395,21           58.638,82           31.476,76      1.261.713,46                        -        3.632.599,43  

Agosto     2.084.642,87         178.216,60           58.932,01           31.568,64      1.371.450,73                        -        3.724.810,85  

Setembro     2.082.858,27         178.216,60           59.226,67           29.210,16         918.484,02                        -        3.267.995,72  

Outubro     4.087.581,59         255.907,80           59.522,81           31.055,89      2.821.829,18                        -        7.255.897,27  

Novembro     2.045.415,26         164.126,08           59.820,42           30.926,47         255.455,13                        -        2.555.743,36  

Dezembro     2.053.992,36         162.914,08           60.119,52           61.852,94      1.252.914,22  2.449,38        3.594.242,50  

Total   26.538.586,58      2.306.074,96         702.029,66         397.736,85    14.184.089,21  2.449,38      44.130.966,64  

 

QUADRO 2- Utilização de Recursos no ano de 2022. 
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Janeiro     1.221.600,40         191.007,64         162.691,05             9.145,06             6.211,58             2.119,54      1.592.775,27  

Fevereiro     1.223.414,77         186.339,51         162.691,05           48.630,73             4.987,37             2.119,54      1.628.182,97  

Março     1.543.114,02         222.674,48         204.156,14           14.148,44             9.877,05             2.334,87      1.996.305,00  

Abril     1.526.636,85         195.915,85         189.944,93           11.036,50             3.111,06             2.334,87      1.928.980,06  

Maio     2.244.796,67         293.293,53         284.356,95           10.683,31             6.089,86             2.334,87      2.841.555,19  

Junho     1.511.766,98         197.855,07         184.458,47           13.501,11             2.473,95                        -        1.910.055,58  

Julho     1.509.936,42         204.727,76         178.395,21           12.007,96             3.653,41             2.666,60      1.911.387,36  

Agosto     1.503.430,28         198.658,56         178.216,60           11.439,95             8.164,72             2.358,48      1.902.268,59  

Setembro     1.509.350,18         222.313,03         178.216,60           12.407,95             4.437,64                        -        1.926.725,40  

Outubro     2.271.510,52         311.766,64         255.907,80           12.130,90             4.870,87             1.984,08      2.858.170,81  

Novembro     1.523.709,61         201.719,23         164.126,08           16.273,99           11.614,17             1.984,08      1.919.427,16  

Dezembro     1.556.482,93         197.930,47         162.914,08           17.984,78           18.737,62             3.968,16      1.958.018,04  

Total   19.145.749,63      2.624.201,77      2.306.074,96         189.390,68           84.229,30           24.205,09    24.373.851,43  
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QUADRO 3 – Resumo dos totais mensais (Ingresso/Utilização de Recursos) em 2022 

Mês Ingresso de Recursos (A) Utilização de Recursos (B) Resultado (A-B) 

Janeiro                               2.711.896,73                                1.592.775,27  1.119.121,46  

Fevereiro                               3.082.255,39                                1.628.182,97  1.454.072,42  

Março                               5.899.858,93                                1.996.305,00  3.903.553,93  

Abril                               2.620.402,97                                1.928.980,06  691.422,91  

Maio                               4.071.586,15                                2.841.555,19  1.230.030,96  

Junho                               1.713.677,34                                1.910.055,58  -196.378,24  

Julho                               3.632.599,43                                1.911.387,36  1.721.212,07  

Agosto                               3.724.810,85                                1.902.268,59  1.822.542,26  

Setembro                               3.267.995,72                                1.926.725,40  1.341.270,32  

Outubro                               7.255.897,27                                2.858.170,81  4.397.726,46  

Novembro                               2.555.743,36                                1.919.427,16  636.316,20  

Dezembro                               3.594.242,50                                1.958.018,04  1.636.224,46  

Total                             44.130.966,64                              24.373.851,43  19.757.115,21  

 

Em 2022, o total de ingresso de recursos no RPPS foi de R$ 44.130.966,64, e foram utilizados o valor 

de R$ 19.754.665,83, resultando em um saldo positivo de R$ 19.757.115,21. Destaque para o mês de junho, 

em que a despesa superou a receita, resultando em um saldo negativo de R$ 196.378,24, o motivo foi o baixo 

desempenho da carteira de ativos do RPPS, a qual apresentou uma rentabilidade negativa de R$ 617.168,52.  

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 4.963/2021 e suas 

alterações, além de seguir a estratégia estipulada na Política de Investimentos 2022 do RPPS. 

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

devido à grande volatilidade apresentada no exercício de 2022. 

 

Resumo do que aconteceu em 2022 e impactou diretamente no resultado dos investimentos do 

RPPS: 

Os últimos dois anos foram marcados, inteiramente, pela presença da pandemia de Covid-19. 

Em 2020, o Ibovespa ainda chegou a encerrar no campo positivo, a 2,92%. Já em 2021, mesmo tendo 

atingido sua máxima histórica, em 7 de junho, a 131.190,30 pontos, o principal índice da bolsa de 

valores brasileira terminou com um recuo de 11,93%, aos 104.822,44 pontos. 

Quando 2022 iniciou, o dólar encontrava-se no maior patamar já registrado em todo o ano. 

No dia 5 de janeiro, a moeda norte-americana estava cotada a R$ 5,712. Também em janeiro, a B3 

atingiu a marca de 5 milhões de pessoas físicas com contas abertas em corretoras no Brasil para 

investir em renda variável. Na época, a quantidade de CPFs únicos era de 4,2 milhões, já que uma 
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mesma pessoa pode ter conta em mais de uma corretora. Hoje, de acordo com o último relatório 

divulgado, o do 3º trimestre, são 5,4 milhões de contas e 4,6 milhões de CPFs únicos. 

Vindo de duas temporadas complicadas, o mercado aguardava ansioso por uma retomada. 

Logo no início do ano, porém… 

 

GUERRA RÚSSIA X UCRÂNIA 

Em fevereiro, estourou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com o início da invasão do 

território ucraniano sob as ordens do presidente russo Vladimir Putin. A tensão, que culminou no 

embate entre os países, remonta a questões geopolíticas que já vinham de bastante tempo. 

O conflito, que já se arrasta por mais de 10 meses, trouxe impactos não só locais, como na 

economia em uma escala global. O evento contribuiu para a elevação dos preços do petróleo e seus 

derivados, como os principais combustíveis, além do gás de cozinha, fertilizantes e até o trigo. A 

situação ainda trouxe muitos problemas energéticos na Europa. Isso em função da dependência da 

região dos combustíveis fósseis de origem russa, em especial o gás natural, fundamental para o 

funcionamento da indústria e os sistemas de calefação. 

Em um cenário mundial, em que as maiores potências já se viam às voltas com inflação e 

elevação de juros como consequência da pandemia, a situação se agravou. 

 

INFLAÇÃO E JUROS: CENÁRIO E PERSPECTIVAS 

No Brasil, pressionado pela persistente alta no preço dos combustíveis, o IPCA (inflação) 

subiu 1,06% em abril e atingiu o patamar de 12,13% no acumulado dos últimos 12 meses até então. 

Não se via um número desta magnitude desde 2003, quando o índice somou 13,98%. Isso porque o 

período viu o IPCA vir acima de 1% também em março (1,62%) e em fevereiro (1,01%). 

O centro da meta do governo para a inflação em 2022 havia sido fixado em 3,5%, com teto 

em 5%. Como principal instrumento para tentar contê-la, o Copom (Comitê de Política Monetária) 

do Banco Central seguia nos seus esforços de elevação da Meta Selic, a taxa básica de juros da nossa 

economia. Em agosto de 2020, a Selic chegou a baixar até 2% ao ano, como forma de aquecer a 

economia que vinha enfraquecida em função da pandemia de Covid-19. 

A taxa ficou assim até janeiro de 2021, antes de iniciar seu ciclo de alta gradual, que alcançou 

os 13,75% a.a em agosto de 2022. Depois, houve mais três manutenções seguidas, firmando os juros, 

portanto, no maior patamar desde janeiro de 2017, quando o indicador descia de 13,75% para 13%.  



 

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

Para o final de 2022, a média dos especialistas do mercado estima uma inflação em 5,64%, de 

acordo com o último Relatório Focus, do Banco Central. Atualmente, ela está em 5,90% na soma dos 

últimos 12 meses, menor patamar desde fevereiro de 2021. Para 2023, a projeção é de 5,23% e em 

2024, de 3,60%. Já a estimativa da Selic em 2023 é de 12% ao ano e, em 2024, de 9,00%. 

 

DÓLAR E IBOVESPA PARECIAM DAR UM SINAL DE ALENTO 

A aparição de novos casos de Covid-19 seguia persistente e nunca saiu do radar em todo o 

mundo. Os casos graves, com internações e as mortes, porém, sofreram uma queda drástica, em 

função da disseminação das diversas doses da vacina. 

No dia 4 de abril, o dólar atingiu o seu menor valor de fechamento a R$ 4,608. No dia 1º de 

abril, o Ibovespa atingiu a máxima do ano a 121.570,15 pontos, acumulando ganhos de 15,97% até 

ali. Mas pareceu mesmo uma peça de dia dos bobos. Pois, dali, o índice passou a traçar uma 

trajetória volátil e descendente, que só parou em julho. 

 

QUEDA LIVRE E APREENSÃO GLOBAL 

No dia 14 de julho, o Ibovespa atingiu sua mínima de 2022, quando recuou 1,80% naquele 

pregão e perdeu a marca dos 100 mil pontos, descendo aos 96.120,85 pontos e apresentando uma 

queda de 8,30% no ano. Contando desde a máxima, em abril, o tombo foi de 20,93%. 

Em agosto de 2022, o dólar passou a valer mais do que o euro depois de 20 anos. A moeda 

norte-americana chegou a ser cotada em US$ 0,9814 por 1 euro no mês. Em setembro de 2022, os 

mercados de ações dos Estados Unidos caíram até atingir seus níveis mais baixos desde o ano de 

2020. 

Neste ano, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, os índices de inflação e, por 

consequência, as taxas de juros como ferramenta de política monetária bateram recordes. 

Em junho, o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) acumulado nos últimos 12 meses nos 

EUA atingiu 9,1%, o maior patamar dos últimos 40 anos. Por lá, o FOMC (Comitê Federal de 

Mercado Aberto do FED (Federal Reserve) promoveu sete elevações seguidas na taxa de juros do 

país, a partir de janeiro, levando, gradualmente, o indicador da banda entre 0% e 0,25% para o 

intervalo de 4,25% a 4,50%. 

Na Zona do Euro, o último relatório divulgado pela Eurostat, em novembro, apontou uma 

deflação mensal de 0,1% no CPI. Mesmo assim, a inflação acumulada nos últimos 12 meses 

manteve-se em 10,1%, após uma parcial que chegou a 10,6%. Essa também é a máxima histórica em 
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décadas. Já os juros da região saíram do zero, em junho, e foram até 2,50% em dezembro, entre 

quatro reuniões do Banco Central Europeu. A zona não via o indicador acima de 0% desde janeiro de 

2016. 

No mercado norte-americano, em especial, ainda há indicativos, porém, que a economia 

segue aquecida, em função do aumento dos indicadores de criação de vagas de emprego. Embora 

isso represente uma notícia boa para a sociedade, no geral, os índices podem seguir pressionando o 

consumo e, por consequência, impulsionando a inflação – o que é justamente o que o FED vem 

perseguindo. 

 

DESEMPREGO DESACELERA 

Voltando ao Brasil, boas notícias contínuas vindas do campo do trabalho. A taxa de 

Desemprego, que chegou a bater nos 14,7% entre os meses de maio de junho de 2021, recuou para 

8,7% no terceiro trimestre de 2022, segundo a pesquisa Pnad do IBGE. Esta foi a sétima medição 

consecutiva com queda na taxa desde o trimestre encerrado em março de 2022, quando o indicador 

recuou de 11,2% para 11,1%. Assim, esse é o menor patamar desde o trimestre fechado em junho de 

2015, quando ele ficou em 8,4%. 

O contingente de pessoas ocupadas (99,3 milhões) cresceu 1% (1 milhão) no trimestre e 6,8% 

(6,3 milhões) no ano, batendo novamente o recorde na série histórica, iniciada em 2012. Já a 

população desocupada (9,5 milhões de pessoas) chegou ao menor nível desde o trimestre terminado 

em dezembro de 2015, caindo 6,2% (621 mil pessoas) no trimestre e 29,7% (4 milhões) no ano. 

 

PIB: COMO FOI, COMO ESTÁ E COMO DEVE FICAR 

O Produto Interno Bruto do Brasil registrou sua quinta medição trimestral consecutiva com 

alta na atividade econômica. No 3º trimestre, o avanço foi de 0,4% no 3º trimestre de 2022, segundo 

o IBGE. Assim, o PIB brasileiro chegou ao maior nível da série histórica, iniciada em 1996, além de 

ficar 4,5% acima do patamar pré-pandemia. 

Na comparação com o mesmo período de 2021, o PIB avançou 3,6%. No acumulado de 2022, 

frente ao mesmo período do ano passado, há avanço de 3,2%. Já nos últimos 4 trimestres (12 meses) 

o indicador apresenta evolução de 3%.  

Em 2021, o PIB do Brasil cresceu 4,6%, após o tombo de 3,9% em 2020. Para o final deste 

ano, a última projeção média dos especialistas do mercado, segundo o Relatório Focus do Banco 
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Central, é de um crescimento de 3,04%. Para 2023, a projeção é de crescimento de 0,79% e, em 

2024, de 1,50%. 

 

ELEIÇÕES E CENÁRIO POLÍTICO 

Os movimentos que mais refletiram no mercado na reta final do ano foram, com certeza, os 

relacionados com as eleições, em especial a disputa presidencial para o ano de 2023, e os debates que 

se seguiram depois. 

Em votação apertada, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT; derrotou o atual presidente Jair 

Bolsonaro, do PL; e se habilitou a ser, novamente, o presidente do Brasil. A contagem dos votos 

válidos ficou em 50,9% para Lula e 49,1% para Bolsonaro. Após governar entre o período entre 

2003 e 2010, Lula irá agora para o seu terceiro mandato na cadeira mais alta do poder executivo no 

País. Esta será a primeira vez, desde a redemocratização, que um ex-presidente voltará ao cargo e 

que um presidente não se reelege. 

Na sequência do resultado, outros assuntos pautaram os humores do mercado local ao longo 

de novembro e dezembro, boa parte deles girando em torno das discussões sobre o teto de gastos e a 

responsabilidade fiscal para o próximo, assim como a definição dos ministros e outros nomes que 

irão compor a equipe do novo governo em 2023.  

No dia 21 de dezembro, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal votaram e aprovaram, 

em dois turnos, a chamada PEC da Transição. O ponto mais discutido do texto ao longo dos últimos 

2 meses foi a manutenção ou não do teto de gastos. A PEC permitirá a elevação do teto de gastos em 

R$ 145 bilhões, apenas no exercício de 2023, além de liberar investimentos de até R$ 23 bilhões 

recorrentes de receitas extraordinárias. O principal motivo para isso é a manutenção do pagamento 

do Bolsa Família de R$ 600 por mês no ano que vem, além da execução de programas como o 

Auxílio Gás e o Farmácia Popular. 

 

RETOMADA EXTERNA? 

Em novembro, o CPI (Índice de Preços ao Consumidor) dos Estados Unidos registrou um 

avanço de apenas 0,1% em novembro. O resultado veio abaixo dos 0,4% de outubro e também da 

média das expectativas do mercado, que esperavam uma alta de 0,5%. Assim, a inflação norte-

americana acumulada nos últimos 12 meses recuou de 7,7% para 7,1%. 

Ato contínuo, após o término da sua última reunião do ano no dia seguinte, o FED anunciou 

um alívio no aperto monetário, promovendo uma elevação de 0,50 pontos percentuais na taxa de 
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juros após quatro elevações seguidas de 0,75 p.p. O presidente do Fed, Jerome Powell, reconheceu a 

desaceleração dos dados de preços nos últimos dois meses, mas destacou que serão necessárias mais 

evidências para dar a confiança de que a inflação está num caminho descendente sustentado. 

“Manteremos o curso até que o trabalho esteja concluído”, completou o dirigente. 

Na mesma semana, a exemplo dos EUA, o Banco Central Europeu também decidiu por 

reduzir o ritmo da alta da taxa de juros. O indicador foi elevado em 0,50 ponto percentual, indo de 

2% para 2,5%. Em suas duas últimas reuniões anteriores, o BCE havia elevado os juros em 0,75 

ponto percentual. No comunicado, a entidade destacou que deve seguir aumentando as taxas 

significativamente, porque a inflação continua muito alta e deve permanecer acima da meta por 

muito tempo. 

Já o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos registrou um crescimento da taxa anualizada 

de 3,2% no 3º trimestre, de acordo com dados finais divulgados em dezembro. Assim, interrompeu 

uma sequência de duas quedas trimestrais consecutivas, o que havia levantado preocupações de que a 

economia estaria numa recessão. 

 

MOVIMENTOS DO IBOVESPA 

Ao final da última semana do ano, o Ibovespa ficou praticamente na estabilidade com uma 

leve alta semanal de 0,03%. O principal índice da bolsa de valores acabou recuando 2,45% em 

dezembro, mas, no acumulado de 2022, ficou com avanço de 4,69% aos 109.734,60 pontos. 

Já o dólar encerrou 2022 com recuo acumulado de 5,32%, a primeira queda em seis anos. 

A B3 em 2023 – Em 2022, a quantidade de empresas com ações na bolsa brasileira voltou a 

cair, depois de dois anos seguidos de crescimento. Até novembro, a B3 contava com 449 companhias 

listadas, 14 a menos que no final de 2021, quando possuía 463. Já a primeira prévia da nova carteira 

teórica do Ibovespa, que irá vigorar entre os meses de entre janeiro e abril de 2023, indica a exclusão 

das ações da Positivo (POSI3). Não houve a inclusão de nenhum papel. Assim, o Ibovespa deve 

passar a contar com 91 ações. O maior peso do índice se mantém com Vale (VALE3), com 

participação de 15,38%, seguida agora por Itaú Unibanco (ITUB4), que aumentou sua participação 

de 5,99% para 6,13%. Na sequência aparecem Petrobras (PETR4) com 5,98% e Petrobras (PETR3) 

com 5,23%. 

Fonte: Gabriel Dutra, blog.nelogica.com.br 
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QUADRO 4 - Comportamento da Carteira de Ativos do RPPS em 2022. 

Fundo de investimento Rendimentos  
% Rentab. 

Ano 

% Meta de 

2022 

BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP             1.720.530,28  12,51% 114,27% 

BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES                  48.329,66  4,12% 37,61% 

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF                924.200,63  9,29% 84,88% 

BANRISUL FOCO IMA G FI RF LP                168.134,72  9,44% 86,27% 

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF                  10.881,11  11,76% 107,47% 

BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF REFER. IMA-B LP                416.325,74  6,98% 63,81% 

BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP                         45,49  12,08% 110,36% 

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES               -112.947,38  -13,32% -121,71% 

BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I               -107.126,11  -10,47% -95,61% 

BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I               -143.693,93  -13,07% -119,41% 

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVEV.                 -73.076,25  -3,47% -31,70% 

BB AGRO FIC AÇÕES                   -7.658,30  -1,56% -14,24% 

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVEV.                599.105,26  7,27% 66,39% 

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVEV.                697.586,14  9,30% 84,96% 

BB CONSUMO FIC AÇÕES               -161.926,26  -26,66% -243,53% 

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVEV.                  24.593,81  2,43% 22,16% 

BB IDKA 2 TPFI RF PREVEV.                796.698,48  9,32% 85,15% 

BB IMA-B 5 FIC RF PREVEV. LP                563.174,59  9,51% 86,91% 

BB IPCA III FI RF PREVEV. CRÉDITO PRIVADO                463.178,28  9,39% 85,74% 

BB IRF-M 1 TPFIC RF PREVEV.                  93.400,36  11,73% 107,15% 

BB PERFIL FIC RF REFER. DI PREVEV. LP             1.407.067,37  12,59% 114,98% 

BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I               -155.752,95  -29,37% -268,32% 

BB TPXXI FI RF PREVEV.                  83.514,05  8,53% 77,96% 

CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP                580.197,59  10,77% 98,42% 

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF                  19.135,11  10,58% 96,62% 

CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES                  27.402,33  5,09% 46,54% 

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF                717.231,63  10,70% 97,74% 

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TPFI RF LP                558.129,28  9,04% 82,58% 

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TPFI RF LP             1.550.902,05  9,67% 88,32% 

CAIXA BRASIL IMA-B TPFI RF LP                151.253,58  6,19% 56,59% 

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO                159.824,14  10,36% 94,62% 

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TPFI RF                113.040,22  11,74% 107,23% 

CAIXA BRASIL IRF-M TPFI RF LP                    3.382,32  8,72% 79,68% 

CAIXA BRASIL TPFI RF LP             1.435.627,01  12,43% 113,50% 

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MM                  25.579,79  3,19% 29,17% 

CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES                  57.823,99  4,78% 43,68% 

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I               -395.475,20  -28,54% -260,70% 

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP                365.167,46  13,45% 122,86% 

ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)                282.898,49  5,11% 46,66% 

ISHARES S&P 500  (IVVB11)                 -80.314,90  -23,97% -218,96% 
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SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP               -130.146,27  -11,74% -107,27% 

SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RF LP                  86.555,83  9,00% 82,25% 

SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF                509.313,90  12,34% 112,70% 

SICREDI TAXA SELIC FIC RF LP                385.069,57  12,27% 112,12% 

CAIXA BRASIL 2023 TPFI RF                100.186,39  3,87% 35,38% 

CAIXA BRASIL 2024 IV TPFI RF                  82.457,54  3,16% 28,86% 

BB TPIPCA FI RF PREVEV.                109.569,76  11,41% 104,21% 

BANRISUL RPPS FI RF                  63.980,00  3,20% 29,22% 

BB ATIVA PLUS FIC RF LP                208.676,18  9,87% 90,16% 

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MM LP                  12.359,93  0,80% 7,29% 

BANRISUL FOCO IMA-B FI RF LP                 -70.324,30  5,65% 51,64% 

 

 

Em relação a Evolução Patrimonial, o RPPS em 2022 teve um acréscimo em seu patrimônio de 

9,27%, o saldo inicial apurado no início de janeiro de 2022 era de R$ 163.370.815,15 e no final de dezembro 

do mesmo ano era de R$ 180.061.096,88. 

GRÁFICO 1 – Evolução do Patrimônio do RPPS em 2022 

 

 

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

Banrisul, BNP Paribas do Brasil e Sicredi. 

QUADRO 5 – Distribuição dos recursos entre as Instituições Financeiras (saldo em 31/12/2022) 
Instituição Valor (R$) % 

 Caixa  66.416.403,65 36,89% 

 Banco do Brasil  62.083.314,59 34,48% 

 Banrisul  39.279.982,32 21,81% 

BNP Paribas 2.080.526,90 1,16% 

Sicredi 10.200.869,41 5,67% 

 Total  180.061.096,87 100,00% 
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O desempenho da carteira de investimentos do RPPS em 2022 foi insuficiente para o atingimento da 

Meta Atuarial para o período, a mesma ficou em 10,95% (IPCA+4,88%), sendo que o desempenho da carteira 

no ano foi de 8,70%, ficando abaixo da meta 2,25%. 

QUADRO 6 – Performance da Carteira em relação a Meta Atuarial em 2022 

Mês Performance IPCA + 4,88% 

Janeiro 0,41% 0,94% 

Fevereiro 0,65% 1,41% 

Março 2,02% 2,02% 

Abril 0,18% 1,46% 

Maio 0,96% 0,87% 

Junho -0,36% 1,07% 

Julho 0,75% -0,28% 

Agosto 0,80% 0,04% 

Setembro 0,53% 0,11% 

Outubro 1,63% 0,99% 

Novembro 0,14% 0,81% 

Dezembro 0,70% 1,02% 

Acumulado 8,70% 10,95% 

 

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, 17 de janeiro de 2023. 

 

 

_________________________________ 

Luciano Deiques Minozzo 

Gestor dos Recursos do RPPS 

 

 


