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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à legislação pertinente, em especial as Resoluções CMNnº.3 . 9 2 2 / 2 0 1 0  e  
4.392/2014, o Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM através de seu Comitê de 
Investimentos apresentou esta versão de Política de investimentos para o anode2016quefoi 
aprovada pela Diretoria Executiva e Conselho de Administrativo deste Instituto e disponibilizada aos 
seus segurados, aposentados e pensionistas. 

Sua elaboração levou em consideração,dentre outros fatores,a preservação do capital,o 
horizonte planejado de investimentos,a diversificação,a tolerância ao risco, à taxa esperada de 
retorno,a liquidez e o cenário macroeconômico, como objetivo de garantir o equilíbrio econômico-
financeiro entre ativos e passivos e o gerenciamento prudente e eficiente na aplicação dos recursos. 
 

2. MODELO DE GESTÃO 
O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISS Madota,naformadoartigo4º,inciso I, 

da Resolução CMN nº3.922/2010,a GESTÃO PRÓPRIA como método de administração dos seus 
ativos. 

Visando um melhor desempenho e devidamente autorizado pelo Conselho Administrativo, 
poderá contratar uma Assessoria Especializada que permita a adequação ao artigo 4º, inciso II, da 
Resolução CMN nº 3.922/2010, que trata do controle dos investimentos vinculado necessariamente 
à identificação do passivo, que consiste em obrigações futuras ou expectativas de retorno, de acordo 
com os benefícios. O estudo de ALM (gestão integrada de ativo e passivo, na sigla em inglês) tem o 
objetivo de definir a macro alocação ótima dos investimentos de acordo com as necessidades do 
Instituto, de forma a maximizar a probabilidade de formação de superávit. 

 

2.1 COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

De acordo com o Regimento Interno do Comitê de Investimentos, e em consonância com o 
artigo 6º, § 5º da Portaria MPS nº 519, de 24/08/2011, alterada pela Portaria MPS nº 440, de 
09/14/2013, é obrigatório que o Comitê de Investimentos seja composto por pessoas tecnicamente 
preparadas para decidir sobre as aplicações, com certificação do mercado financeiro. 

 
Com vistas a assegurar que as decisões do Comitê de Investimentos reflitam as melhores 

práticas de gestão, poderá ocorrer a participação de conselheiros ou consultores externos em suas 
reuniões ordinárias e extraordinárias. 

 

3. VIGÊNCIA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

O horizonte de vigência dessa política de investimento é de 12 meses, para o período de 01 
de janeiro de 2017a 31dedezembrode 2017, porém revisões poderão ocorrer durante este período, 
para a adequação a mudanças na legislação aplicável, ou caso seja considerado necessário pelo 
órgão superior de supervisão do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal–ISSM. 
 

4. OBJETIVOS 

Esta Política de Investimentos define as diretrizes e práticas de gestão dos recursos em 
moeda corrente do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM,como um plano de longo 
prazo para assegurar: 
ü Meta de rentabilidade tanto para Renda Fixa quanto Renda Variável: IPCA + 6% ao ano; 
ü O claro entendimento por parte dos gestores, servidores do Instituto, participantes, 

beneficiários, provedores externos de serviços e órgãos reguladores quanto aos objetivos e 
restrições relativas ao investimento dos ativos do Instituto; 

ü Estabelecer para os gestores dos recursos do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - 
ISSM,diretrizes bem definidas para a forma de gerenciamento das carteiras; 

 
5. CENÁRIO MACROECONÔMICO 

O ano de 2016 ficou marcado como um ano de incertezas tanto no cenário doméstico como 
internacional e essas incertezas se arrastarão por 2017. O mundo tem vivenciado um período 
antiglobalização, o protecionismo tem se alastrado entre as economias desenvolvidas, que estão 
propicias a discursos populistas. 
O primeiro marco deve movimento foi o plebiscito inglês, onde cidadãos do Reino Unido decidiram 
deixar de fazer parte da União Europeia. Em novembro de 2016, os Estados Unidos da América 
elegeu Donald Trump como futuro presidente da nação. Trump defende políticas que privilegiem 
empresas americanas, repatriação de capital, deportar em torno de 3 milhões de imigrantes ilegais, 
construir uma barreira entre os Estados Unidos e o México.Além disso, em discurso de cunho 
internacional, afirma que o país em sua gestão não participará do Acordo do Pacífico, e que irá impor 
dura taxação aos produtos mexicanos e chineses. 
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FONTE: QUANTUM AXIS, ELABORAÇÃO PRÓPRIA.



PÁGINA 31PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 706 - de  de Janeiro de  2017 - 01 a 07



PÁGINA 32 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 706 - de  de Janeiro de  2017 - 01 a 07



PÁGINA 33PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 706 - de  de Janeiro de  2017 - 01 a 07



PÁGINA 34 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 706 - de  de Janeiro de  2017 - 01 a 07



PÁGINA 35PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 706 - de  de Janeiro de  2017 - 01 a 07

De maneira complementar, a aplicação dos recursos somente poderá ser feita em 
instituições que passaram pelo processo de credenciamento estabelecido nesta Política de 
Investimentos, acompanhado dos atestados de regularidade fiscal e previdenciária, sendo que os 
quesitos verificados nos processos de credenciamento deverão ser atualizados a cada seis meses, 
conforme artigo 3º § 1º e § 3º da Portaria MPS nº 519, de 24/08/2011, alterada pela Portaria MPS nº 
440, de 09/14/2013, respectivamente. O questionário de seleção encontra-se no ANEXO 3 deste 
documento, disponível no site do Instituto. 

Para alocação dos valores em fundos de investimento que estejam enquadrados às 
exigências da Resolução 4.392, ainda deverão ser observados os seguintes critérios: 

ü Que os fundos estejam classificados no mínimo como “A” ou equivalente pelas agências de 
“rating”, sempre que obrigatório; Patrimônio líquido do fundo a ser investido seja superior a 
R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para os fundos de renda fixa e de R$ 
15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para os de renda variável, com exceção dos fundos 
recém-criados ou que possuam data única para aplicação; 

ü Na hipótese de aplicação dos recursos em produtos estruturados, tais como Fundos de 
Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), será 
utilizado, com a finalidade de avaliar o risco de crédito, o rating elaborado por agências 
classificadoras de risco autorizadas a trabalhar no país e que evidenciem o baixo risco 
conforme tabela demonstrada no ANEXO 2. 

ü Nos fundos de renda fixa a participação do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - 
ISSM não pode ser maior do que 20% ou 25% (vinte ou vinte e cinco por cento) do valor do 
fundo, dependendo de qual parágrafo o fundo esteja classificado; 

ü Nos fundos de renda variável a participação do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal - ISSM não pode ser maior do que 20% ou 25% (vinte ou vinte e cinco por cento) 
do valor do fundo, dependendo de qual parágrafo o fundo esteja classificado; 

ü No caso de aplicações em fundos imobiliários e fundos de investimento em participações, 
deverá ser realizado um processo de DueDiligence a fim de conhecer em detalhes a 
estrutura do produto. 
 

6.4.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA RESGATE 
Trimestralmente se verificará a rentabilidade, cumprimento da meta e a variação semestral 

do fundo. Os fundos que tiverem a aderência abaixo da relacionada a seguir serão eliminados, 
desde que cumpridos os prazos de carência - salvo não sejam encontradas alternativas melhores 
dentro dos bancos credenciados, e situações exógenas que impactam o mercado como um todo, 
respeitando os enquadramentos - a saber: 

ü Renda fixa – Uma vez que, não obedeça 95% (noventa e cinco por cento) do retorno do 
benchmark estabelecido em regulamento, avaliar-se-á o desempenho frente a Meta Atuarial 
e CDI, sendo que, não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) destes; 

ü Fundos de Renda Variável – Uma vez que, não obedeça 90% (noventa e cinco por cento) do 
retorno do benchmark estabelecido em regulamento, avaliar-se-á o desempenho frente a 
Meta Atuarial e Ibovespa, sendo que, não poderá ser inferior a 85% (oitenta por cento) 
destes; 

ü Fundos Multimercado – Uma vez que, não obedeça 95% (noventa e cinco por cento) do 
retorno do benchmark estabelecido em regulamento, avaliar-se-á odesempenho frente a 
Meta Atuarial e CDI, sendo que, não poderá ser inferior a 90% (oitenta por cento) destes; 

ü Fundos imobiliários – Uma vez que, não obedeça 90% (noventa e cinco por cento) do 
retorno do benchmark estabelecido em regulamento, avaliar-se-á o desempenho frente a 
Meta Atuarial e IFIX, sendo que, não poderá ser inferior a 85% (oitenta por cento) destes; 

ü Fundo em Participações – Uma vez que, não obedeça 90% (noventa e cinco por cento) do 
retorno do benchmark estabelecido em regulamento, avaliar-se-á o desempenho frente a 
Meta Atuarial, sendo que, não poderá ser inferior a 85% (oitenta por cento) destes; 
Os recursos do Regime Próprio de Previdência Social aplicados no mercado financeiro, que 

estejam em desacordo com o estabelecido na Resolução 4.392/2010, desenquadrado com esta 
Política de Investimentos e/ou com rentabilidade abaixo da aderência mencionada acima, poderão 
ser realocados com a finalidade de preservar o capital investido do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSMe a superação da sua meta atuarial (TMA). 
 
6.5 METODOLOGIA DE SELEÇÃO DOS INVESTIMENTOS 

Anualmente a política de investimentos é submetida à aprovação do Conselho Fiscal. Ao 
Comitê de Investimentos cabe subsidiar e fiscalizar as decisões do Gestor quanto às categorias de 
investimento, alocações, limites e restrições obedecendo necessariamente os previstos na 
Resolução CMN nº 4.392 de 19 de dezembro de 2014. 
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Os investimentos específicos são definidos com base na avaliação risco/retorno, no contexto 
do portfólio global do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM. 

Individualmente, os retornos dos ativos são projetados com base em um modelo que parte 
do cenário macroeconômico (global e local) e projeta os impactos desse cenário para o 
comportamento da curva futura de juros no caso da Renda Fixa, e para os diversos setores 
econômicos e empresas no caso da Renda Variável. 

As informações utilizadas para a construção dos cenários e modelos acima descritos serão 
obtidas de fontes públicas e de consultorias privadas. 

Os investimentos poderão acontecer de forma direta e/ou indireta: 
ü Forma Direta: quando o(s) investimento(s) ou desinvestimento(s) ocorrerem via Títulos 

Públicos Federais e/ ou operações compromissadas. 
ü Forma Indireta: quando o(s) investimento(s) ou desinvestimento(s) ocorrerem via cotas de 

fundos investimentos. 
ü O prazo de vencimento dos Títulos Públicos, das operações compromissadas e carência 

para resgates em fundos de investimento, obedecerão à política de cruzamento das datas 
previstas dos compromissos estabelecidos no passivo atuarial com o vencimento dos ativos 
financeiros. 

 
6.5.1 SEGMENTO DE RENDA FIXA 

Serão considerados ativos elegíveis para o segmento de renda fixa, os títulos e valores 
mobiliários permitidos pelo art. 7º da Resolução CMN nº.4.392,de19 de dezembro de 2014, 
observados seus limites e categorias de fundos nela definidos. 

As operações compromissadas devem estar lastreadas exclusivamente em títulos públicos 
federais. Além disso, essas operações ficam limitadas a 15% do patrimônio líquido do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal - ISSM. 

Para o segmento de renda fixa, o benchmark utilizado será a meta atuarial. 
 
6.5.2 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 
 

Serão considerados ativos elegíveis para o segmento de renda variável, os títulos e valores 
mobiliários permitidos pelo art. 8º da Resolução CMN nº.4.392,de19 de dezembro de 2014, 
observados seus limites e categorias de fundos.  

Para o segmento de renda variável, o benchmark utilizado será o Ibovespa ou IBrX. 
 
6.5.3 SEGMENTO DE IMÓVEIS 
 

As alocações no segmento de imóveis serão efetuadas exclusivamente com os terrenos ou 
imóveis vinculados por lei ao regime próprio de previdência social, conforme Art.9º e parágrafo único 
da Resolução CMN 3922/2010. Os imóveis poderão ser utilizados para aquisição de cotas de fundos 
de investimento imobiliário, desde que as cotas sejam negociadas em ambiente de bolsa de valores. 

Para o segmento imobiliário, o benchmark utilizado será o IFIX. 
 
6.5.4 SEGMENTO DE PARTICIPAÇÕES 

Serão considerados ativos elegíveis para o segmento de participações, os títulos e valores 
mobiliários permitidos pelo art. 8º da Resolução CMN nº. 4.392, de 19 de dezembro de 2014, 
observados seus limites e categorias de fundos. 

Para o segmento de participações, o benchmark utilizado será a meta atuarial. 
 

1. MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS 
 
O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM elabora mensalmente dois tipos de 

relatórios: 
 

ü Relatório de Gestão que visa acompanhar o desempenho da carteira do Instituto frente à 
meta atuarial; 
 

ü Relatório de Investimentos, que permite acompanhar o enquadramento dos investimentos 
perante a Resolução vigente e à Política de Investimentos; 
Trimestralmente: 

ü Performance do Portfólio, que permite acompanhar a evolução do patrimônio do Instituto, 
bem como as aplicações e resgates, indicadores de performance alfa, beta e sharpe das 
aplicações e do portfólio e indicadores de risco value-at-risk, volatilidade e trackingerror; 

Tais informações, incluindo os indicadores do mercado financeiro e a análise de risco integrado cujo 
objetivo é apresentar estimativas das perdas máximas que podem ocorrer na carteira de 
investimentos, estimando-se o Value-at-Risk (Var) compõem o Relatório Trimestral da  
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Rentabilidade da Carteira, que é repassado à Direção Geral, Comitê de Investimentos e 
Conselho Fiscal e condiz com a obrigatoriedade exigida na PORTARIA MPS Nº519, DE 24 DE 
AGOSTO DE 2011 -DOU DE 23/08/2011, onde de acordo com o Art. 3º, inciso“V”, define: 

“V - elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, 
os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos 
recursos do RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e 
submetê-los às instâncias superiores de deliberação e controle;” 
Os relatórios supracitados serão mantidos pelo Instituto à disposição do Ministério da 

Previdência, demais órgãos fiscalizadores, bem como dos segurados. 
 

1. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE GESTORES 
A seleção de instituições financeiras autorizadas a operar com o Instituto de Seguridade do 

Servidor Municipal - ISSM consistirá de busca de informações junto às instituições financeiras 
através de questionário modelo (ANEXO 3) que contemplará a análise das seguintes informações: 

a) Critérios Qualitativos 
ü Credibilidade da Instituição junto ao mercado financeiro; 
ü Solidez da Instituição (Modelo Fiduciário – Administrador, Gestor e Custodiante); 
ü Experiência na gestão de recursos de clientes institucionais; 
ü Qualidade da equipe e turnover; 
ü Qualidade do atendimento na área de relacionamento.  
b) Critérios Quantitativos: 
ü Desempenho (risco/retorno) dos produtos enquadrados na legislação vigente; 
ü Desempenho do gestor nos momentos de crise. 

Delimita ainda a participação de Administradores / Gestores de Investimentos que atendam 
aos requisitos abaixo: 

ü Instituições financeiras que estejam listadas entre os 20 maiores gestores de recursos de 
terceiros - por patrimônio líquido no ranking consolidado de gestão da ANBIMA – Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. As demais instituições que 
queiram se credenciar junto ao Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, 
somente o poderão fazê-lo caso possuam fundos onde os 20 maiores gestores atuem como 
administradores e também como custodiantes.  

ü Não estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº. 
8.666/93.  

2. PUBLICAÇÃO 
Esta política de Investimentos será disponibilizada na íntegra, no quadro de avisos do 

Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, no máximo 30 (trinta) dias após a sua 
aprovação. 

 
Camaçari, Bahia. 14 de dezembro de 2016. 

 
Lezineide Andrade Chagas Santos 

PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 
 

Renato Reis Brito 
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

 
Lidiane de Oliveira Aragão 

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 
 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: 
Lidiane de Oliveira Aragão 
Marineide Moraes Santos 

Robson Pereira Lima 



PÁGINA 38 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 706 - de  de Janeiro de  2017 - 01 a 07

10 ANEXO 
 

ANEXO 1- CONTROLE DE RISCO DE CRÉDITO 

 

 

 

ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO DE SELEÇÃO DE ADMINISTRADORES/GESTORES DE 

INVESTIMENTOS 

1- INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS - SOLIDEZ PATRIMONIAL 
1.1 Informar a data de constituição da instituição. 
1.2 Informar o capital social da instituição. É ligada a grupo nacional ou estrangeiro, ou a algum 
governo estadual? Qual?  
1.3 Relacionar os Acionistas da Empresa e suas participações no capital da instituição.  
1.4 Relacionar as filiais e/ou escritório de representação ou distribuição da Instituição no território 
nacional. 
1.5 Informar Razão Social, endereço, CNPJ, home pagee e-mail da empresa responsável pela 
administração e gestão de recursos de terceiros. 
1.6 Há quanto tempo a Instituição administra recursos de terceiros no país 
1.7 As funções de gestão, administração, custódia e auditoria são segregadas, atendendo aos 
princípios de "chinesewall"? Quais as instituições responsáveis por cada uma delas? Caso as 
atividades de gestão, administração e compliance sejam efetuadas pela própria instituição, descrever 
como funciona cada uma delas, quais suas atribuições, qual o nível de independência e como se 
interagem. Faça uma síntese de como funciona tal política de segregação dentro da Instituição. 
2 - DESEMPENHO DE GESTÃO 
2.1 Informar o montante de recursos de terceiros administrados, discriminando por tipo de cliente e 
por tipo de produto em data base a ser informada: 
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Investidor Institucional  
Pessoa Física  
Pessoa Jurídica 
Distribuidor 
Renda Fixa  
Renda Variável 
Fundo Aberto 
Total  
 
2.2 Relacionar os principais clientes institucionais por volume de recursos administrados. Não é 
necessário mencionar o volume aplicado de cada cliente.  
2.3 Relacionar os principais Fundos de Investimento administrados por esta instituição, que julguem 
adequados para Previdência Pública, bem como seus respectivos patrimônios, o benchmark e a 
qualificação/premiações dadas por Empresa de qualificação de fundos e classificação de risco 
"rating", mencionando a agência e o nível de risco de cada fundo. 
2.4 Relacionar por ordem decrescente de rentabilidade, o histórico dos fundos acima mencionados 
indicando a rentabilidade obtida nos últimos 12 meses, a volatilidade ou trackingerrorem relação ao 
IBX (para renda variável) nos últimos 12 meses, a taxa de administração e taxa de performance, 
quando houver. 
I – retorno: variação percentual do valor da cota do fundo de investimento nos 12 (doze) meses 
anteriores, líquida de taxa de administração e demais despesas; 
II – volatilidade: desvio padrão da variação mensal da cota do fundo de investimento, nos 12 (doze) 
meses anteriores; 
2.5. Remeter o regulamento destes fundos. 
3- PROCESSO DECISÓRIO DE INVESTIMENTOS 
3.1 Descrever o modelo de decisão adotado. 
3.2 Descrever os modelos matemáticos praticados no processo de alocação de investimentos. 
3.3 Descrever a filosofia de investimentos para a gestão de portfólios. 
3.4 Qual é a política de risco de crédito? Esta política é compartilhada com o Investidor? De que 
forma?  
3.5 Quais são os critérios de marcação a mercado dos ativos e derivativos e quem os define?  
4 - CURRÍCULO DOS GESTORES e/ou ADMINISTRADORES DE CARTEIRA E OUTROS 
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS 
Descrever de forma sucinta a formação profissional de cada gestor/administrador de carteira e do 
back-office, dos responsáveis pelo desenvolvimento e aplicação de modelos matemáticos, contendo, 
por ordem cronológica as informações mais relevantes sobre o os objetivos alcançados pela gestão. 
Destacar tempo e aquisição da certificação CGA Anbima e prazo de validade. 
5 - MECANISMO DE GESTÃO E ALOCAÇÃO EFICIENTE DE RECURSOS, DE 
ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE, DE BACK-OFFICE E DE AVALIAÇÃO DE RISCO. 
5.1 Descrever detalhadamente e individualizada os mecanismos e os modelos aplicados. 
5.2 Informar se os mecanismos e modelos foram submetidos à auditoria e se os mesmos foram 
certificados por alguma instituição. Anexar cópias dos certificados, se for o caso. 
5.3 Informar a periodicidade do processo de auditoria a que estão submetidos os mecanismos e os 
modelos aplicados. 
5.4. O que é baixo risco de crédito na visão desta instituição? 
 
6 - FUNÇÕES TERCEIRIZADAS 
6.1 Descrever de forma sucinta o currículo dos responsáveis (pessoa física ou jurídica) pelas 
funções terceirizadas. 

7 - SERVIÇOS 
7.1 Quais os serviços de informações são prestados aos clientes institucionais? Com que 
periodicidade tais informações são encaminhadas? Qual o meio de comunicação utilizado?  
7.2 A instituição promove algum curso ou presta algum, serviço de orientação e informação aos 
clientes institucionais, referente aos mecanismos e instrumentos disponíveis no mercado financeiro e 
que são utilizados como ferramentas pelo gestor do fundo?  
7.3 Qual a periodicidade das informações referentes aos fundos enviados aos investidores? Quais 
são essas informações e sob qual forma são encaminhadas?  
7.4 Que tipo de serviços adicionais são oferecidos aos clientes de fundo de investimentos? Que tipos 
de relatórios são emitidos? Se possível, a Instituição poderia encaminhar alguns modelos de tais 
relatórios?  
7.5 No entendimento da Instituição, em que aspecto se diferencia de seus concorrentes, destacando-
se na gestão de recursos de terceiros? 
8 - DECLARAÇÃO 
Declaração acerca da veracidade das informações fornecidas. 


