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ATA DA 20® REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2020

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 15h00min, por
intermédio da plataforma de comunicação Googie Meet, em videoconferência, atendendo
às determinações do Decreto Municipal n° 7314/2020, reuniram-se extraordinariamente
os membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, DIEGO

RODRIGUES DE MAGALHÃES, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, TIAGO
CACIM D'ERRICO, ERNÃNI BERNARDINO ALVES DE SENA e PEDRO JORGE VILLAS

BOAS ALFREDO GUIMARÃES, com a participação dos seguintes convidados: DIEGO
SILVA DE SOUZA, analista em seguro social - economia, ACÁCIA CHAVES REIS, chefe
de gabinete, e ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I. A teor do art. 15 da Portaria

n° 111/2019, após verificação do quórum legal para instalação, foi estabelecida a seguinte
pauta: a) credenciamento de instituições financeiras e fundos de investimentos; e b)
o que ocorrer. Aberta a reunião, o presidente do Comitê de Investimentos, DIEGO

RODRIGUES DE MAGALHÃES, iniciou os trabalhos informando que para a realização do
credenciamento de instituições financeiras e fundos de investimentos que estejam
autorizados a atuar no Sistema Financeiro Nacional (SFN) pelo Banco Central do Brasil
(Bacen) e/ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) devem ser observadas e
cumpridas as normas e procedimentos previstos na Resolução CMN n° 3.922/2010, na
Portaria MPS n° 519/2011, na Resolução n° 001/2020 do Conselho Administrativo e
Previdenciàrio do ISSM, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de 17/02/2020, e

no Edital de Credenciamento de Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos n°
002/2020, publicado no DOM de 15/05/2020. Informou, ainda, que somente poderão ,
receber os recursos financeiros do ISSM as Instituições financeiras e os fundos de

investimentos que tenham sido previamente credenciados, atendendo a todas exigênciasr^
contidas nos referidos diplomas normativos. Com efeito, em posse dos documentos

apresentados

pela

instituição

financeira

ITAÚ

UNIBANCO

S/A, CNPJ

n°

60.701.190/0001-04, os quais foram objeto de análise preliminar do Controle Interno do

)

ISSM, que exarou parecer favorável ao seu credenciamento por se encontrar e
conformidade com os ditames legais, os membros do Comitê de Investimentos, ap

examinarem a documentação apresentada, observando, entre outros critérios, o histórid
e a experiência, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a
r"
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solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, o padrão ético de conduta e a
aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho, decidiram, por unanimidade,

declarar credenciada a instituição financeira ÍTAÚ UNIBANCO S/A, CNPJ n°
60.701.190/0001-04, para todos os efeitos legais. Dando prosseguimento ao processo de
credenciamento, os membros do Comitê passaram a examinar os documentos

relacionados aos fundos de investimentos da referida instituição, a saber: ÍTAÚ
ÍNSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ n° 21.838.150/0001-49, ITAÚ
RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE

INVESTIMENTO, CNPJ n° 05.073.656/0001-58, ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA
SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE

INVESTIMENTO, CNPJ n" 06.175.696/0001-73, e ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE
INVESTIMENTO

EM

COTAS

DE

FUNDOS

DE

INVESTIMENTO,

CNPJ

n°

24.571.992/0001-75, os quais também foram objeto de análise preliminar do Controle
Interno do ISSM, que igualmente exarou parecer favorável ao credenciamento de todos

eles por estarem em conformidade com os ditames legais. Assim sendo, os membros do

Comitê de Investimentos, após analisarem a documentação apresentada para o
credenciamento dos referidos fundos, observando, entre outros critérios, as condições de
segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos ativos, decidiram, por unanimidade,
declarar credenciados os fundos acima indicados, os quais estão sob a administração e

gestão da instituição financeira ITAÚ UNIBANCO S/A, CNPJ n° 60.701.190/0001-04.
Dando prosseguimento à reunião, pelo presidente do Comitê de Investimentos foi dito que
todos os aludidos documentos encontram-se arquivados no âmbito do ISSM e que os
respectivos credenciamentos terão validade de um ano, contado da presente data, vale

dizer, do dia 23/06/2020 a 23/06/2021. Em seguida, após análise da documentação do
FUNDO ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ 26.269.692/0001-61, notadamente

no anexo I do seu regulamento, os membros do Comitê de Investimentos observaram a
previsão do limite de até 50% do patrimônio do fundo em crédito privado, mas, no entantç

não encontraram nenhuma informação quanto à existência ou, ainda, o percentual dí
ativos desse seguimento que eventualmente compõe o fundo, muito menos se a

instituição financeira adota algum critério de classificação de risco para aplicação nesse
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benchmark, tendo em vista que o item 6.1.3.1 da Política de Investimentos do ISSM

(2020) obsta a possibilidade de aquisição de ativos de crédito privado abaixo da
classificação mínima BBB, razão pela qual decidiram, por unanimidade, suspender a
análise do credenciamento do referido fundo, determinando a chefe de gabinete da

Diretoria Administrativa Financeira (DAF), ACÁCIA CFIAVES REIS, a entrar em contato
com a respectiva instituição financeira para solicitar informação sobre a existência de

algum ativo de crédito privado no fundo principal ou em outros fundos que se aplica,
informando ainda, em caso positivo, qual o rating e quais os requisitos adotados para
aplicação de recursos em tal seguimento. Outrossim, considerando a ausência de
informações atualizadas sobre alguns fundos, os membros do Comitê de Investimentos
determinaram que a chefe de gabinete solicite à Consultoria SMI, por e-mail, uma nova
análise devidamente atualizada dos fundos credenciados. E nada mais havendo passível
de registro, o presidente do Comitê de Investimentos, DIEGO RODRIGUES DE

MAGALHÃES, encerrou a reunião agradecendo a participação de todos e eu, MATEUS
REISSURREIÇAO DA SILVA, na qualidade de secretário designado pela Portaria n°^
72/2019, de 23 de agosto de 2019, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos demais
assinada.

jiegos=tóâfigues de Magalhães

Canos Henrique da Rocha Santos

Membro/Presidente

Membro

(L

üO

Tiagb Cacim D'Errico

Pedro Jor^"vfes
Virtas/Boas Alfredo Guimarães

Membro

Supe/inten^emte/Gestor de Recursos
Membro

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Mate

eissurreição da Silva
Secretário

Membro
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Acácia Chaves Reis

Isis Lobo de Souza

Chefe de Gabinete

Assessora Especial I

Convidada

Convidada

Di^go Silva de Souza
Analista em Seguro social - Economia
Convidado
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ANEXO 1 - ANÁUSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO^
(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e
atualizado quando da alocação)
Nome Fundo

Administrador

ITAÚ INSTITUCIONALALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE

CNPJ;

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

21.838.150/0001-49

ITAIJUNIBANCOS/A

N9 Termo Cred.

(X)009.07.17. CNPJ;

60.701.190/0001-04

948.2020

Gestor

N9 Termo Cred.

CNPJ;

Custodiante

CNPJ;

aassificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010
Art. 79, 1, "b"

Art. 89, l,"b"

Art. 79,|,"c"

Art. 89, II,"a"

Art. 79, III,"a"

Art. 89, II,"b"

Art. 79, III,"b"

Art. 89, III

■ Art. 79, lV,"a"

Art. 89, IV,"a"

Art. 79, IV,"b"

Art. 89, IV,"b"

Art. 79, Vll,"a"

Art. 89, IV,"c"

Art. 79, Vll,"b"

Art. 99-A, 1

Art. 79, Vll,"c"

Art. 99-A, II

Art. 89, l,"a"

Art. 99-A, III

Identificação dos documentos analisados
referentes ao Fundo:

1. Questionário Padrão Due Diligence para
Fundo de Investimento - Seção 2da ANBIMA
2. Regulamento
3. Lâmina de Informações essenciais
4. Formulário de informações complementares
5. Perfil Mensal
6. Demonstração de Desempenho
7. Relatórios de Rating
8. Demonstrações Contábeis

Data do doe

Página na Internet em que o documento foi
consultado ou disponibilizado pela instituição

30/09/2019

Disponibilizado pela Instituição

26/02/2020

Disponibilizado pela Instituição

04/2020

Disponibilizado pela Instituição

21/12/2018

Disponibilizado pela Instituição
Disponibilizado pela Instituição
Disponibilizado pela Instituição

04/2020
04/2020
-

04/2020

-

Disponibilizado pela Instituição

11.5-forma de Distribuição do Fundo(art. 3®, § 2e, II, da Portaria MPSn® 519/2011)
Nome/Razão

Social

do

ITAUUNIBANCOS.A.

distribuidor;

CPF/CNPJ:

60.701.190/0001-04

Informações sobre a
Política de Distribuição;

N/A

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição;

{ Política de Investimentos"

01/06/2015

Data de Início das Atividades;

01/06/2015

índice de referência/objetivo de rentabilidade;

1 Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos
sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da
observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de
suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN,a aderência à Política Anual

de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.
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IPCA / O objetivo do FUNDO é buscar superar o IPCA por meio da alocação preponderante

do Fundo

em cotas de fundos de investimento de "Renda Fixa" atrelados ao IMA e seus sub-índices,

podendo alocar também em fundos de Investimento de "Renda Fixa" que seguem o CDI,
observado que os fundos investidos pelo FUNDO apenas alocarâo seus recursos em títulos
públicos federais. A rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e
despesas do FUNDO,inclusive taxa de administração,se houver.

O objetivo e a política de investimento do FUNDO não constituem promessa de rentabilidade
e o cotista assume os riscos decorrentes do investimento no FUNDO, ciente da possibilidade

de eventuais perdas.
A rentabilidade da cota não coincide com a rentabilidade dos ativos financeiros que

compõem a carteira do FUNDO em decorrência dos encargos incidentes sobre o FUNDO e
dos tributos incidentes sobre os recursos investidos.

As aplicações realizadas noFUNDO não têm garantia do ADMINISTRADOR,nem do GESTOR e
nem do Fundo Garantidor de Créditos.

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento,
fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou pessoas jurídicas, clientes
do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú

Unibanco Holding S.A.
As operações e investimentos deste FUNDO observarão, no que couber, os requisitos,
condições, modalidades permitidas e vedações estabelecidos pelas disposições legais
relativas a fundos de investimento destinados à aplicação dos recursos de Regimes Próprios
de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios (RPPS) e
Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), cabendo aos cotistas que sejam
RPPS ou EFPC,o controle e consolidação dos limites cie alocação e concentração das posições
consolidadas dos recursos de seus planos, estabelecidos pela regulamentação aplicável a tais

Público-alvo:

entidades.

Os cotistas que sejam RPPS ou EFPC declaram ciência e concordância de que (i) não
competirá ao ADMINISTRACX)R ou aoGESTORa operação dos planos previdenciários quer sob
o controle de passivo, quer sob a sua respectiva situação econômico-financeira; e (ii) os
nomes do ADMINISTRADOR ou do GESTORnão poderão ser vinculados aos planos de
benefício de natureza previdenciária oferecidos pelos cotistas. Adicionalmente,cada RPPS ou
EFPC cotista declara-se exclusivamente responsável pela instituição, operação e resultados

do plano de benefício de natureza previdenciária por ela constituído, administrado e
executado.

Prazo de Duração do Fundo

Condições de
Investimento(Prazos/
Condições para resgate)

Condições de
Investimento

(Custos/Taxas)

indeterminado

Prazo de Carência (dias)
Prazo para Conversão de Cotas(dias)
Prazo para Pagamento dos Resgates(dias)
PrazoTotal (dias)

Não há

Taxa de entrada (%)
Taxa de saída (%)
Taxa de administração(%)

Não há

D+0
D+1
0+1

Não há

0,40% a.a
Taxa de Performance

índice de referencia

Freqüência

Linha-dágua

N/A

N/A

N/A

Aderência do Fundo aos

quesitos estabelecidos
na Resolução do CMN
relativos, dentre outros,

Sim

aos gestores e
administradores do
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fundo, aos ativos de
crédito privado que
compõem sua carteira
Alterações ocorridas
relativas às instituições

N/A

administradoras e

gestoras do fundo:
Análise de fatos

N/A

relevantes divulgados;
Análise da aderência do

fundo ao perfil da
carteira do RPPS e à sua

o fundo se encontra aderente ao perfil da carteira e a Política de Investimentos do ISSM.

Política de
Investimentos:
MERCADO

Em função de sua Política de Investimentos e da estratégia perseguida pelo FUNDO,
os ativos financeiros estão sujeitos às oscilações dos mercados em que são
negociados. Em especial pelos mercados de taxas de juros e índices de preços, que,
por suas características, apresentam-se sujeitos a riscos que são originados por
fatores que compreendem, mas não se limitam a: (í) fatores externos; (ii) fatores
macroeconômicos; e (iii) fatores de conjuntura política. Estes riscos afetam seus
preços e produzem flutuações no valor das cotas do FUNDO, que podem representar
ganhos ou perdas para os cotistas.
Os ativos financeiros do FUNDO têm seus valores atualizados diariamente (marcação
a mercado) e tais ativos são contabilizados pelo preço de negociação no mercado ou
pela melhor estimativa de valor que se obteria nessa negociação, motivo pelo qual o
valor da cota do FUNDO poderá sofrer oscilações freqüentes e significativas, inclusive
num mesmo dia.

A natureza dos riscos de mercado associados ao investimento no exterior e ao

investimento no mercado local é similar, mas o comportamento do mercado em outros
países e os efeitos provocados na carteira do FUNDO pelos ativosque possuem risco
de mercado externo, mesmo que de forma sintetizada no mercado local, podem ser
diversos.

Principais riscos
associados ao Fundo:

OPERACIONAL

A negociação e os valores dos ativos financeiros do FUNDO podem ser afetados por
fatores exógenos diversos, tais como interferências de autoridades governamentais e
órgãos reguladores nos mercados, moratórias, alterações da política monetária ou da
regulamentação aplicável aos fundos de investimento e/ou a suas operações,
podendo, eventualmente, causar perdas aos cotistas.

A realização de operações de derivativos pode (i) aumentar a volatilidade do FUNDO,
(ii) limitar ou ampliar as possibilidades de retornos, (iii) não produzir os efeitos
pretendidos e/ou (iv) determinar perdas ou ganhos aos cotistas do FUNDO.
Adicionalmente, ainda que as operações de derivativos tenham objetivo de proteção
da carteira contra determinados riscos, não é possível garantir a inexistência de
perdas se ocorreremos riscos que se pretendia proteger.
Apesar dos esforços de seleção, acompanhamento e diligência nas aplicações do
FUNDO em outros fundos de investimento, o ADMINISTRADOR e o GESTOR não têm

ingerência na condução dos negócios dos fundos investidos e não respondem por
eventuais perdas que estes venham a sofrer.
Ao

buscar

tratamento

fiscal

mais

benéfico

ao

cotista,

investindo

em ativos

financeiros com prazos de vencimentos mais longos (carteira longa), o FUNDO, em
momentos de instabilidade no mercado, expõe o seu patrimônio a maior oscilação,
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se comparado a fundos que investem preponderantemente em ativos financeiros
com prazo de vencimento mais curto (carteira curta).

Para possibilitar o benefício das alíquotas decrescentes de IRF concedidas aos
cotistas de fundos classificados como Longo Prazo,conforme previsto na legislação, o
GESTOR buscará manter a carteira do FUNDO com prazo médio superior a 365

(trezentos e sessenta e cinco) dias. Todavia, caso este objetivo não seja atingido,
haverá alteração do tratamento tributário dos cotistas e conseqüente pagamento de
IRF com alíquotas mais altas (22,50% para aplicações até 180 dias e 20,0% para
aplicações com prazo superior à 180 dias).

Há risco de alteração da metodologia do índice utilizado como referência pelo
FUNDO. Há, ainda, risco de término de sua divulgação, caso em que o
ADMINISTRADOR convocará assembléia para determinar o tratamento do impacto
no FUNDO.

As operações do fundo estão sujeitas a riscos operacionais ligados aos ambientes em
que são negociados, tais como: (i) falha de uma determinada bolsa ou fonte de
informações; e (ii) interrupção de operações no local de negociação/registro destas,
por exemplo, em eventos decorrentes de feriados.
Por motivos e/ou fatores exógenos à vontade do GESTOR, eventos de transferência
de recursos ou de títulos podem não ocorrer conforme o previsto, mesmo em
situações em que não tenha ocorrido inadimplemento pelos respectivos emissores

ou contrapartes. Estes motivos e fatores incluem, por exemplo, inadimplência do
intermediário ou das partes, falhas, interrupções, atrasos ou bloqueios nos sistemas

ou serviços das centrais depositárias, dearings ou sistemas de liquidação,
contrapartes centrais garantidoras ou do banco liquidante envolvidos na liquidação
dos referidos eventos.

A utilização de modelos para estimar preços de determinados ativos e/ou estimar o
comportamento futuro destes ativos, expõe o FUNDO a riscos de imprecisão ou
mesmo de diferenças entre preços conforme os prestadores de serviço de
controladoria, o que pode resultar em preços diferentes para um mesmo ativo em
distintas carteiras no mercado.

CONCENTRAÇÃO

Em função da estratégia de gestão o FUNDO pode se sujeitar ao risco de perdas por
nâo-diversificação de emissores, classes de ativos, mercados, modalidades de
operação,ou setores econômicos.
LIQUIDEZ

Dependendo das condições do mercado, os ativos financeiros do FUNDO podem

sofrer diminuição de possibilidade de negociação. Nesses casos, o GESTOR poderá,
eventualmente, ver-se obrigado a aceitar descontos ou deságios na venda dos ativos
(ou de ágio na compra), prejudicando a rentabilidade do fundo.
Por prever a alocação de recursos em instrumentos com potencial de retorno
superior ao de instrumentos tradicionais, porém com potencial de negociabilidade no
mercado mais restrita que os instrumentos convencionais, o FUNDO poderá ter que

aceitar deságios em relação ao preço esperado de seus instrumentos e com isso
impactar negativamente a sua rentabilidade.

Apesar do esforço e diligência do Gestor e Administrador em manter a liquidez da
carteira do fundo adequada ao prazo de pagamento de resgates, existe o risco de
descasamento entre a efetiva liquidez e o prazo para pagamento dos resgates. Isso

pode acontecer em função de momentos atípicos de mercado ou por falha em
modelo de estimativa de liquidez que se baseia em dados estatísticos e observações
de mercado.

CRÉDITO

As operações do FUNDO estão sujeitas à inadimplência ou mora dos emissores dos
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seus ativos financeiros e contrapartes, inclusive centrais garantidoras e prestadores
de serviços envolvidos no trânsito de recursos do FUNDO, caso em que o FUNDO
poderá (i) ter reduzida a sua rentabilidade, (ii) sofrer perdas financeiras até o limite
das operações contratadas e não liquidadas e/ou (iii) ter desvalorização de parte ou
todo o valor alocado nos ativos financeiros.

Histórico de Rentabilidade do Fundo

Contribuição em relação ao
índice de referência/ ou
do índice de
Desempenho do fundo como %

Valor da
Ano

Ns de

Patrimônio Líquido

Cota do

Rentabilidade

Cotistas

(R$)

Fundo

{%)

Variação %
referência

{R$)

do índice de referência

2019

289

R$ 5.156.074.278,85

17,524579

11,91%

4,31%

7,61%

2018

57

15,659112

8,22%

3,75%

4,47%

2017

62

R$ 1.172.042.980,66
R$ 1.451.065.616,52

14,469927

12,87%

2,95%

9,93%

2016

62

R$ 1.223.348.136,08

12,819503

21,48%

6,29%

15,19%

2015

-

-

1

1

-

-

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

Espécie de ativos

% do PL
100

Títulos Públicos

Composição da

-

carteira (atual)

aplique em cotas
de outros Fundos
de Investimento

-

-

-

-

-

Classificação Resolução CMN

CNPJ Fundo(s)

Caso o Fundo

-

-

do PL

1.
2.
3.

Emissor (CPF/CNPJ)

Tipo de Emissor

% do PL

Maiores emissores
de títulos de

crédito privado em
estoque do Fundo
Carteira do Fundo é aderente à Política de

Investimentos estabelecida em seu regulamento e

Sim

com a classificação na Resolução CMN
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses(30) dias)

Compatibilidade do Fundo com as obrigações
presentese futuras do RPPS

O fundo não
compatibilidade

Longo Prazo

possui
com

prazo de carência, mostrando
as obrigações presentes e

futuras do ISSM.

Nota de Risco de

Agência de risco

Nota

Crédito

N/A

N/A

Análise conclusiva e

comparativa com
outrosfundos:

O fundo analisado possui características de acordo com a Política de Investimentos do
ISSM e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos
distribuídos no mercado,com os mesmo índice de Benchmark.

Comentários
Adicionais
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Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao
conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempen h o, a iém d e
sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.
23/06/2020

Data:

Responsáveis pela Análise:

Cargo

Diego Rodrigues de Magalhães

Presidente

Pedro Jorge Vilias Bôas Alfredo

Gestor

CPF

Assinatura

010.100.665-95

831.334.455-53

Guimarães

Ernâni Bernardino Alves de

Membro do Comitê

Sena

de Investimentos

Carlos Henrique da Rocha

Membro do Comitê

Santos

de Investimentos

Tiago Cacim D'Errico

Membro do Comitê

817.450.795-72

799.869.005-49

844.759.865-91

de Investimentos
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ANEXO 1 - ANALISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO^
(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de investimento e
atualizado quando da alocação)
Nome Fundo

Administrador

ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM

CNPJ:

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

05.073.656/0001-58

ITAÚ UNIBANCO S/A

N5 Termo Cred.

00007.07.17. CNPJ:

60.701.190/0001-04

948.2020

N5 Termo Cred.

Gestor

CNPJ:

Custodiante

CNPJ:

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010
Art. 75, 1, "b"

Art. 85,|,"b"

Art. 75,|,"c"

Art. 85, ll,"a"

Art. 75,

Art. 85, ll,"b"

Art. 75,|||,"b"

Art. 85,

Art. 75, IV,"a"

Art. 85, IV,"a"

Art. 75, IV,"b"

Art. 85, IV,"b"

Art. 75, Vll,"a"

Art. 85, lV,"c"

Art. 75, Vll,"b"

Art. 95-A, I

Art. 75, Vll,"c"

Art. 95-A, II

Art. 85,|,"a"

Art. 95-A,

Identificação dos documentos analisados
referentes ao Fundo:

1. Questionário Padrão Due Diligence para
Fundo de Investimento -Seção 2 da ANBIMA
2. Regulamento
3. Lâmina de Informações essenciais
4. Formulário de informaçães complementares
5. Perfil Mensal

6. Demonstração de Desempenho
7. Relatórios de Rating
8. Demonstrações Contábeis

Data do doe.

Página na internet em que o documento foi
consultado ou disponibilizado pela Instituição

29/07/2019

Disponibilizado pela Instituição

20/10/2015
04/2020
20/12/2018
04/2020
04/2020

Disponibilizado
Disponibilizado
Disponibilizado
Disponibilizado
Disponibilizado

-

04/2020

pela Instituição
pela Instituição
pela Instituição
pela Instituição
pela Instituição

-

Disponibilizado pela Instituição

11.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 35,§ 2S, II, da Portaria MPS ns 519/2011)
Nome/Razão

Social

do

ITAU UNIBANCO S.A.

distribuidor:

CPF/CNPJ:

60.701.190/0001-04

Informações sobre a
Política de Distribuição:

N/A

Resumo das informações do Fundo de Investimento
Data de Constituição:
17/10/2002
Data de Início das Atividades:
Política de Investimentos

17/10/2002

índice de referência/objetivo de rentabilidade:

^ Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos
sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da
observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de
suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual

de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.
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do Fundo

IMA-0 / O objetivo do fundo é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento
classificados como "Renda Fixa", os quais apliquem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de
seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados

via derivativos, ao fator de que dá nome à classe, buscando rentabilidade superior ao do
índice de Mercado ANBIMA (IMA-B), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos

Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA, observando que a rentabilidade do FUNDO
será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração , se
houver.

O FUNDO, direta ou indiretamente, somente poderá adquirir ativos financeiros cujo emissor
ou emissão, conforme o caso esteja classificado na categoria de baixo risco de crédito, com
base dentre outros critérios em classificação efetuada por agência de classificadora de risco
em funcionamento no país.

O FUNDO aplica em fundos de investimento que utilizam estratégias que podem resultar
em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
O FUNDO poderá realizar operações com derivativos, desde que tais operações (i) não sejam

a descoberto; e (ii) não gerem possibilidade de perda superior ao valor do patrimônio do
FUNDO.

Nas operações do FUNDO em mercados de derivativos, serão observados, ainda, os seguintes
limites com relação à posição do FUNDO em títulos da dívida pública mobiliária federal e
ativos financeiros de emissão de instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN;(i)
no máximo 15% (quinze por cento) podem ser utilizados como depósito de margem em tais
operações; e (il) no máximo 5% (cinco por cento) podem ser utilizados para pagamento de
prêmios de opções.

É vedado ao FUNDO,direta ou indiretamente:
(i) realizar operações denominadas day trade, assim consideradas aqueias de compra e venda
de um mesmo ativo financeiro ou contrato derivativo em um mesmo dia, exceto nas
hipóteses expressamente previstas na regulamentação aplicável;

(ii) aplicar em ativos financeiros que ente federativo figure como devedor ou preste fiança,
aval, aceite ou coobrigação sob qualquer forma;

(iii) adquirir cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados;
(iv) locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros
integrantes da carteira do FUNDO, exceto nas hipóteses permitidas pela regulamentação em
vigor;

(w) realizar operações com ativos financeiros de companhias sem registro na CVM,
ressalvados os casos expressamente previstos na legislação vigente; e
(vi) atuar em modalidades operacionais ou negociar com ativos financeiros que não estejam
previstos na regulamentação aplicável a Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
A descrição detalhada da política de investimento do FUNDO, está prevista no Anexo I. Os
limites estabelecidos no Anexo I deste regulamento devem ser considerados em conjunto e
cumulativamente. Características adicionais relacionadas ao objetivo do FUNDO também
estão previstas no formulário de informações complementares.
O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento,
fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas,
clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela
Itaú Unibanco FloldingS.A.

Publico-alvo

As operações e investimentos deste FUNDO observarão, no que couber, os requisitos,
condições, modalidades permitidas e vedações estabelecidos pelas disposições legais
relativas a fundos de investimento destinados à aplicação dos recursos de Regimes Próprios

de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios(RPPS)e às
Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), cabendo aos cotistas que sejam
RPPS ou EFPC o controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das posições
consolidadas de seus recursos estabelecidos pela regulamentação que lhe seja aplicável a tais
entidades.
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Os cotistas que sejam RPPS ou EFPC, declaram que têm ciência, bem como dario ciência aos
contratantes e participantes dos planos de benefício de natureza previdenciária cujos
recursos e provisões técnicas venham a ser investidos no FUNDO de que (i) não competirá ao
ADMINISTRADOR ou ao GESTOR a operação dos planos previdenciários quer sob o controle
de passivo, quer sob a sua respectiva situação econômico-financeira; e (ii) os nomes do

ADMINISTRADOR ou do GESTOR não poderão ser vinculados ao planos de benefício de
natureza previdenciária, mas poderão ser citados na qualidade de administrador ou gestor do
FUNDO. Adicionalmente, cada RPPS ou EFPC cotista do FUNDO declara-se exclusivamente

responsável pela instituição, operação e resultados do plano de benefício de natureza
previdenciária por ela constituído, administrado e executado.

Prazo de Duração do Fundo

Condições de

Investimento (Prazos/
Condições para resgate)

Condições de
investimento

Indeterminado

Prazo de Carência (dias)
Prazo para Conversão de Cotas (dias)
Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)
Prazo Total (dias)

Não há

Taxa de entrada (%)
Taxa de saída (%)
Taxa de administração {%)

Não há

D+0
D+1

D+1

Não há

0,50% a.a
Taxa de Performance

(Custos/Taxas)

índice de referencia

Freqüência

Linha-d'água

N/A

N/A

N/A

Aderência do Fundo aos

quesitos estabelecidos

na Resolução do CMN
relativos, dentre outros,
aos gestores e

Sim

administradores do

fundo, aos ativos de
crédito privado que
compõem sua carteira

Alterações ocorridas
relativas às instituições

N/A

administradoras e

gestoras do fundo:
Análise de fatos

N/A

relevantes divulgados:
Análise da aderência do

fundo ao perfil da
carteira do RPPS e à sua

0fundo se encontra aderente ao perfil da carteira e a Política de Investimentos do ISSM.

Política de
Investimentos:
MERCADO

Em função de sua Política de Investimentos e da estratégia perseguida pelo FUNDO,
os ativos financeiros estão sujeitos às oscilações dos mercados em que são

negociados. Em especial pelos mercados de taxas de juros e índices de preços, que,
por suas características, apresentam-se sujeitos a riscos que são originados por

Principais riscos
associados ao Fundo:

fatores que compreendem, mas não se limitam a: (i) fatores externos; (ii) fatores
macroeconômicos; e (iii) fatores de conjuntura política. Estes riscos afetam seus
preços e produzem flutuações no valor das cotas do FUNDO, que podem representar
ganhos ou perdas para os cotistas.
Os ativos financeiros do FUNDO têm seus vaiores atualizados diariamente (marcação
a mercado) e tais ativos são contabilizados pelo preço de negociação no mercado ou
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pela melhor estimativa de valor que se obteria nessa negociação, motivo pelo qual o
valor da cota do FUNDO poderá sofrer oscilações freqüentes e significativas, inclusive
num mesmo dia.
OPERACIONAL

A negociação e os valores dos ativos financeiros do FUNDO podem ser afetados por
fatores exógenos diversos, tais como interferências de autoridades governamentais e
órgãos reguladores nos mercados, moratórias, alterações da política monetária ou da
regulamentação aplicável aos fundos de investimento e/ou a suas operações,
podendo, eventualmente, causar perdas aos cotistas.
A realização de operações de derivativos pode (i) aumentar a volatilidade do FUNDO,
(ii) limitar ou ampliar as possibilidades de retornos, (iii) não produzir os efeitos
pretendidos e/ou (iv) determinar perdas ou ganhos aos cotistas do FUNDO.
Adicionalmente, ainda que as operações de derivativos tenham objetivo de proteção
da carteira contra determinados riscos, não é possível garantir a inexistência de
perdas se ocorrerem os riscos que se pretendia proteger.
Apesar dos esforços de seleção, acompanhamento e diligência nas aplicações do
FUNDO em outros fundos de investimento, o ADMINISTRADOR e o GESTOR não têm
ingerência na condução dos negócios dos fundos investidos e não respondem por
eventuais perdas que estes venham a sofrer.
Ao buscar tratamento fiscal mais benéfico ao cotista, investindo em ativos
financeiros com prazos de vencimentos mais longos (carteira longa), o FUNDO, em
momentos de instabilidade no mercado, expõe o seu patrimônio a maior oscilação,
se comparado a fundos que investem preponderantemente em ativos financeiros
com prazo de vencimento mais curto (carteira curta).
Para possibilitar o benefício das alíquotas decrescentes de IRF concedidas aos
cotistas de fundos classificados como Longo Prazo, conforme previsto na legislação, o
GESTOR buscará manter a carteira do FUNDO com prazo médio superior a 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias. Todavia, caso este objetivo não seja atingido,
haverá alteração do tratamento tributário dos cotistas e conseqüente pagamento de
IRF com alíquotas mais altas (22,50% para aplicações até 180 dias e 20,0% para
aplicações com prazo superior à 180 dias).
Há risco de alteração da metodologia do índice utilizado como referência pelo
FUNDO. Há, ainda, risco de término de sua divulgação, caso em que o
ADMINISTRADOR convocará assembléia para determinar o tratamento do impacto
no FUNDO.

As operações do fundo estão sujeitas a riscos operacionais ligados aos ambientes em
que são negociados, tais como; (i) falha de uma determinada bolsa ou fonte de
informações; e (ii) interrupção de operações no local de negociação/registro destas,
por exemplo,em eventos decorrentes de feriados.
Por motivos e/ou fatores exógenos à vontade do GESTOR, eventos de transferência
de recursos ou de títulos podem não ocorrer conforme o previsto, mesmo em
situações em que não tenha ocorrido inadimplemento pelos respectivos emissores
ou contrapartes. Estes motivos e fatores incluem, por exemplo, inadimplência do
intermediário ou das partes, falhas, interrupções, atrasos ou bloqueios nos sistemas
ou serviços das centrais depositárias, clearings ou sistemas de liquidação,
contrapartes centrais garantidoras ou do banco liquidante envolvidos na liquidação
dos referidos eventos.

A utilização de modelos para estimar preços de determinados ativos e/ou estimar o
comportamento futuro destes ativos, expõe o FUNDO a riscos de imprecisão ou
mesmo de diferenças entre preços conforme os prestadores de serviço de
controladoria, o que pode resultar em preços diferentes para um mesmo ativo em
distintas carteiras no mercado.

CONCENTRAÇÃO

Rua Francisco Drumond, s/n°, Centro Administrativo - Camaçari - Bahia CEP: 42800-500^
Telefone:(71) 3621- 6823 FAX:(71) 3621 6617 Ouvidoria: 08000 -717700
Site: www.issm.camacari.ba.qov.br E-mail: issmpmc@gmail.com

EI55M
«sitiuTo 0f s£stíH0A8f

unmi líssilom

PREFEITURA ÍMUNICIPAL

c*mcM>s-e*MA

DE CAMAÇARI

Em função da estratégia de gestão o FUNDO pode se sujeitar ao risco de perdas por
não-diversificação de emissores, classes de ativos, mercados, modalidades de
operação, ou setores econômicos.
LIQUIDEZ

Dependendo das condições do mercado, os ativos financeiros do FUNDO podem
sofrer diminuição de possibilidade de negociação. Nesses casos, o GESTOR poderá,
eventualmente, ver-se obrigado a aceitar descontos ou deságios na venda dos ativos
(ou de ágio na compra), prejudicando a rentabilidade do fundo.
Por prever a alocação de recursos em instrumentos com potencial de retorno
superior ao de instrumentos tradicionais, porém com potencial de negociabilidade no
mercado mais restrita que os instrumentos convencionais, o FUNDO poderá ter que
aceitar deságios em relação ao preço esperado de seus instrumentos e com isso
impactar negativamente a sua rentabilidade.
Apesar do esforço e diligência do Gestor e Administrador em manter a liquidez da
carteira do fundo adequada ao prazo de pagamento de resgates, existe o risco de
descasamento entre a efetiva liquidez e o prazo para pagamento dos resgates. Isso
pode acontecer em função de momentos atípicos de mercado ou por falha em
modelo de estimativa de liquidez que se baseia em dados estatísticos e observações
de mercado.

CRÉDITO
As operações do FUNDO estão sujeitas à inadimplência ou mora dos emissores dos
seus ativos financeiros e contrapartes, inclusive centrais garantidoras e prestadores
de serviços envolvidos no trânsito de recursos do FUNDO, caso em que o FUNDO
poderá (i) ter reduzida a sua rentabilidade, (ii) sofrer perdas financeiras até o limite
das operações contratadas e não liquidadas e/ou (iii) ter desvalorização de parte ou
todo o valor alocado nos ativos financeiros.

Histórico de Rentabilidade do Fundo

Ano

Patrimônio

N9 de

Líquido

Cotistas

(R$)

Valor da

Cota do

Rentabilidade

Fundo

(%)

(R$)

Contribuição em relação ao
índice de referência/ ou
do índice de
Desempenho do fundo como %

Variação %
referência

do índice de referência

12,65%

22,95%
13,06%

-0,41%

12,25%
24,52%

12,79%

-0,54%

6,846836

24,81%

-0,29%

5,498702

8,62%

8,88%

-0,26%

2019

92

R$ 330.152.929,96

10,776724

24,47%

2018

72

R$ 75.373.329,40

8,65792

2017

71

R$ 79.348.192,70

7,685522

2016

67

R$ 63.461.571,08

2015

67

R$ 58.093.322,83

1,52%

Análise da Carteira do Fundo de Investimento
Espécie de ativos

%do PL

Fundos de Investimento

100

Composição da

carteira (atual)

CNPJ Fundo(s)

Caso o Fundo

aplique em cotas
de outros Fundos
de Investimento
Maiores emissores

de títulos de

1.
2.

19.452.065 /0001-04
11.419.818/0001-60

Classificação Resolução CMN

% do PL

Art. 79, IV,"a"
Art. 79, IV,"a"

99,68

0,34

3.

Emissor (CPF/CNPJ)
-

Tipo de Emissor

%do PL
-
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crédito privado em
estoque do Fundo

...

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Carteira do Fundo é aderente à Política de

Investimentos estabelecida em seu regulamento e
com a classificação na Resolução CMN

Sim

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo(em meses(30) dias)
Compatibilidade do Fundo com as obrigações
presentes e futuras do RPPS

Longo Prazo

0 fundo não possui
compatibilidade com

prazo de carência, mostrando
as obrigações presentes e

futuras do ISSM.

Nota de Risco de

Agência de risco

Nota

Crédito

N/A

N/A

Análise conclusiva e

comparativa com
outros fundos:

0 fundo analisado possui características de acordo com a Política de Investimentos do
ISSM e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos
distribuídos no mercado com os mesmo índice de Benchmark.

Comentários
-

Adicionais

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao
conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de
sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.
23/06/2020

Data:

Responsáveis pela Análise:|
Cargo
Diego Rodrigues de Magalhães 1 Presidente
Pedro Jorge Vilias Bôas Alfredo

Gestor

Assinatura

CPF

010.100.665-95

831.334.455-53

^

Guimarães

Ernâni Bernardino Alves de

Membro do Comitê

Sena

de Investimentos

Carlos Henrique da Rocha

Membro do Comitê

817.450.795-72

799.869.005-49

de Investimentos

Santos

Tiago Cacim D'Errico

1 Membro do Comitê

1 de Investimentos

844.759.865-91

Cau. Vm.

U»

Rua Francisco Drumond,s/n", Centro Administrativo - Camaçari - Bahia CEP: 42800-500
Telefone:(71) 3621- 6823 FAX:(71) 3621 6617 Ouvidoria: 08000 -717700
Site: wvw.issm.camacari.ba.qov.br E-mail: issmpmc@gmail.com
1A'l

Eissn
mSTlTülO OC SEGUSiWCE 60 SEíílOOÍ IIUÍÍtCl?*l

PREFEITURA MUNICIPAL

PE CAMAÇARI

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO^
(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e
atualizado quando da alocação)
Nome Fundo

Administrador

ITAÚ SOBERANO RENDA FIXASIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE

CNPJ:

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

06.175.696/0001-73

ITAÚ UNIBANCOS/A

N9 Termo Cred.

00006.07.17. CNPJ:

60.701.190/0001-04

948.2020

N9 Termo Cred.

Gestor

CNPJ:

Custodiante

CNPJ:

Oassificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010
Art. 79, 1, "b"

Art. 89, l,"b"

Art. 79,|,"c"

Art. 89, ll,"a"

Art. 79, III,"a"

Art. 89, II,"b"

Art. 79,|||,"b"

Art. 89, III

■ Art. 79, IV,"a"

Art. 89, IV,"a"

Art. 79, IV,"b"

Art. 89, IV,"b"

Art. 79,VII,"a"

Art. 89, IV,"c"

Art. 79, VII,"b"

Art. 99-A, 1

Art. 79, VII,"c"

Art. 99-A, II

Art. 89, l,"a"

Art. 99-A, III

Identificação dos documentos analisados
referentes ao Fundo:

1. Questionário Padrão Due Diligence para
Fundo de Investimento - Seção 2 do ANBIMA
2. Regulamento
3. Lâmina de Informações essenciais
4. Formulário de informações complementores

Data do doe

Página na internet em que o documento foi
consultado ou disponibilizado pela instituição

16/08/2019

Disponibilizado pela Instituição

29/04/2019

Disponibi l izado pela Instituição

04/2020

Disponibilizado pela Instituição

20/12/2018

Disponibilizado pela Instituição

04/2020
04/2020

Disponibilizado pela Instituição
Disponibilizado pela Instituição

5. Perfil Mensal
5. Demonstração de Desempenho
7. Relatórios de Roting
3. Demonstrações Contábeis

-

04/2020

-

Disponibi l izado pela Instituição

11.5- Forma de Distribuição do Fundo (art. 3®, § 29, II, da Portaria MPSn® 519/2011)
Nome/Razão

Social

do

ITAÚ UNIBANCOS.A.

distribuidor:

CPF/CNPJ:

60.701.190/0(X)l-04

Informações sobre a
Política de Distribuição:

N/A

Resumo das informações do Fundo de Investimento
Data de Constituição:
Política de Investimentos

29/12/2004

1 Data de Início das Atividades: || 29/12/2004

índice de referência/objetivo de rentabilidade:

'Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos
sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da
observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de
suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN,a aderência à Politica Anual
de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.
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CDI / O objetivo do fundo é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento
classificados como "Renda Fixa", os quais apliquem, no mínimo, 95% (noventa e cinco por
cento) de sua carteira aplicada em:(i) títulos públicos federais, (iij títulos privados de renda
fixa de emissão ou coobrigação de instituição financeira, cuja classificação de risco seja, no
mínimo, equivalente às atribuídas aos títulos públicos federais ou (iii) operações
compromissadas lastreadas em: (a) título público federai (b) títulos de responsabilidade,
emissão ou coobrigação de instituição financeira, desde que a contraparte possua
classificação de riscos equivalente àquela atribuída aos títulos da dívida pública federal,
observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNtX),
Inclusive taxa de administração,se houver.
O FUNDO,direta ou indiretamente,deverá aplicar, exclusivamente, em títulos de emissão do
Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil, prefixados ou indexados a variação do CDI,
ou, ainda, por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.
O FUNDO aplica em fundos de Investimento que utilizam estratégias que podem resultar
em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

O FUNDO poderá realizar operações com derivativos, desde que tais operações (i) não sejam
a descoberto; e (ii) não gerem possibilidade de perda superior ao valor do patrimônio do
FUNDO.

Nas operações do FUNIXiem mercados de derivativos, serão observados, ainda, os seguintes

limites com relação à posição do FUNDO em títulos da dívida pública mobiliária federal e
ativos financeiros de emissão de instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN:(i)
no máximo 15% (quinze por cento) podem ser utilizados como depósito de margem em tais
operações; e (ii) no máximo 5% (cinco por cento) podem ser utilizados para pagamento de
prêmios de opções.

É vedado ao FUNDO,direta ou indiretamente;
(i) realizar operações denominadas daytrade, assim consideradas aquelas de compra e venda
de um mesmo ativo financeiro ou contrato derivativo em um mesmo dia, exceto nas
hipóteses expressamente previstas na regulamentação aplicável;
(ii) locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros
integrantes da carteira do FUNDO,exceto nas hipóteses permitidas pela regulamentação em
vigor;

(iii) aplicar em ativos financeiros que ente federativo figure como devedor ou preste fiança,
aval,aceite ou coobrigação sob qualquer forma;
(iv) adquirir cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados;
(v) realizar operações com ativos financeiros de companhias sem registro na CVM,
ressalvados os casos expressamente previstos na legislação vigente;e

(vi) atuar em modalidades operacionais ou negociar com ativos financeiros que não estejam
previstos na regulamentação aplicável a Entidades Fechadas de Previdência Complementar e
a Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
Os dados sobre a carteira e as operações do FUNDO poderão ser enviados ao Ministério da
Previdência Social e/ou à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC,
na forma e periodicidade por estes estabelecidas.
O FUNDO possui o compromisso de obter o tratamento fiscal destinado a fundos de Longo
Prazo.

A descrição detalhada da política de investimento do FUNDO está prevista no Anexo I do
regulamento do fundo. Características adicionais relacionadas ao objetivo do FUNDO
também estão previstas no formulário de informações complementares.
Todos os documentos e informações do FUNDO são disponibilizados preferencialmente aos
cotistas por meios eletrônicos.

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento,
fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas,
clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela
Público-a Ivo:

Itaú Unibanco Holding S.A.
As operações e investimentos deste FUNDO observarão, no que couber, os requisitos,
condições, modalidades permitidas e vedações estabelecidos pelas disposições legais
relativas a fundos de investimento destinados à aplicação dos recursos de Regimes Próprios
de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios (RPPS)e às
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Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EfPC), cabendo aos cotistas que sejam

RPPS ou EFPC 0 controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das posições
consolidadas de seus recursos estabelecidos pela regulamentaçãoque lhe seja aplicável a tais
entidades.

Os cotistas que sejam RPPS ou EFPC declaram que têm ciência e concordância de que (i) não

competirá ao ADMINISTRADOR ou ao GESTOR a operação dos planos previdenciários quer
sob o controle de passivo, quer sob a sua respectiva situação econômico-financeira; e (ii) os
nomes do ADMINISTRADOR ou do GESTOR não poderão ser vinculados ao planos de
benefício de natureza previdenciária, mas poderão ser citados na qualidade de administrado r
ou gestor do FUNDO. Adicionalmente, cada RPPS ou EFPC cotista do FUNDO declara-se

exclusivamente responsável pela instituição, operação e resultados do plano de beneficio de
natureza previdenciária por ela constituído, administrado e executado.
Prazo de Duração do Fundo

Condições de
Investimento(Prazos/
Condições para resgate)

Condições de

Indeterminado

Prazo de Carência (dias)
Prazo para Conversão de Cotas(dias)
Prazo para Pagamento dos Resgates(dias)
Prazo Total (dias)

Não há

Taxa de entrada (%)
Taxa de saída (%)

Não há

(Custos/Taxas)

D+0
D+0

Não há

Taxa de administração(%)

Investimento

D+0

0,15% a.a
Taxa de Performance

índice de referencia

Freqüência

Linha-d'água

N/A

N/A

N/A

Aderência do Fundo aos

quesitos estabelecidos
na Resolução do CMN
relativos, dentre outros,
aos gestores e

Sim

administradores do

fundo, aos ativos de
crédito privado que
compõem sua carteira

Alterações ocorridas
relativas às instituições

N/A

administradoras e

gestoras do fundo:
Análise de fatos

N/A

relevantes divulgados:
Análise da aderência do

fundo 30 perfil da
carteira do RPPS e à sua

0fundo se encontra aderente aoperfil da carteira e a Política de Investimentos do ISSM.

Política de
Investimentos:
MERCADO

Principais riscos
associados ao Fundo:

Em função de sua Política de Investimentos e da estratégia perseguida pelo FUNDO,
os ativos financeiros estão sujeitos às oscilações dos mercados em que são
negociados. Em especial pelos mercados de taxas de juros e índices de preços, que,
por suas características, apresentam-se sujeitos a riscos que são originados por
fatores que compreendem, mas não se limitam a: (i) fatores externos; (li) fatores
macroeconômicos; e (iii) fatores de conjuntura política. Estes riscos afetam seus
preços e produzem flutuações no valor das cotas do FUNDO,que podem representar
ganhos ou perdas para os cotistas.
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Os ativos financeiros do FUNDO têm seus valores atualizados diariamente (marcação
a mercado) e tais ativos são contabilizados pelo preço de negociação no mercado ou
pela melhor estimativa de valor que se obteria nessa negociação, motivo pelo qual o
valor da cota do FUNDO poderá sofrer oscilações freqüentes e significativas, inclusive
num mesmo dia.

OPERACIONAL

A negociação e os valores dos ativos financeiros do FUNDO podem ser afetados por
fatores exógenos diversos, tais como interferências de autoridades governamentais e
órgãos reguladores nos mercados, moratórias, alterações da política monetária ou da
regulamentação aplicável aos fundos de investimento e/ou a suas operações,
podendo,eventualmente, causar perdas aos cotistas.
A realização de operações de derivativos pode (i) aumentar a volatilidade do FUNDO,
(ii) limitar ou ampliar as possibilidades de retornos, (iii) não produzir os efeitos
pretendidos e/ou (iv) determinar perdas ou ganhos aos cotistas do FUNDO.
Adicionalmente, ainda que as operações de derivativos tenham objetivo de proteção
da carteira contra determinados riscos, não é possível garantir a inexistência de
perdas se ocorreremos riscos que se pretendia proteger.
Apesar dos esforços de seleção, acompanhamento e diligência nas aplicações do
FUNDO em outros fundos de investimento, o ADMINISTRADOR e o GESTOR não têm

ingerência na condução dos negócios dos fundos investidos e não respondem por
eventuais perdas que estes venham a sofrer.
Ao buscar tratamento fiscal mais benéfico ao cotista, investindo em ativos

financeiros com prazos de vencimentos mais longos (carteira longa), o FUNDO, em
momentos de instabilidade no mercado, expõe o seu patrimônio a maior oscilação,
se comparado a fundos que investem preponderantemente em ativos financeiros
com prazo de vencimento mais curto (carteira curta).
Para possibilitar o benefício das alíquotas decrescentes de IRF concedidas aos
cotistas de fundos classificados como Longo Prazo, conforme previsto na legislação, o
GESTOR buscará manter a carteira do FUNDO com prazo médio superior a 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias. Todavia, caso este objetivo não seja atingido,
haverá alteração do tratamento tributário dos cotistas e conseqüente pagamento de
IRF com alíquotas mais altas (22,50% para aplicações até 180 dias e 20,0% para
aplicações com prazo superiora 180dias).

Há risco de alteração da metodologia do índice utilizado como referência pelo
FUNDO. Há, ainda, risco de término de sua divulgação, caso em que o
ADMINISTRADOR convocará assembléia para determinar o tratamento do impacto
no FUNDO.

As operações do fundo estão sujeitas a riscos operacionais ligados aos ambientes em
que são negociados, tais como: (i) falha de uma determinada bolsa ou fonte de
informações; e (ii) interrupção de operações no local de negociação/registro destas,
por exemplo,em eventos decorrentes de feriados.
Por motivos e/ou fatores exógenos à vontade do GESTOR, eventos de transferência
de recursos ou de títulos podem não ocorrer conforme o previsto, mesmo em
situações em que não tenha ocorrido inadimplemento pelos respectivos emissores
ou contrapartes. Estes motivos e fatores incluem, por exemplo, inadimplência do
intermediário ou das partes, falhas, interrupções, atrasos ou bloqueios nos sistemas
ou serviços das centrais depositárias, clearíngs ou sistemas de liquidação,
contrapartes centrais garantidoras ou do banco liquidante envolvidos na liquidação
dos referidos eventos.

A utilização de modelos para estimar preços de determinados ativos e/ou estimar o
comportamento futuro destes ativos, expõe o FUNDO a riscos de imprecisão ou
mesmo de diferenças entre preços conforme os prestadores de serviço de
controladoria, o que pode resultar em preços diferentes para um mesmo ativo em
distintas carteiras no mercado.
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CONCENTRAÇÃO

Em função da estratégia de gestão o FUNDO pode se sujeitar ao risco de perdas por
não-diversificação de emissores, classes de ativos, mercados, modalidades de
operação, ou setores econômicos.
LIQUIDEZ

Dependendo das condições do mercado, os ativos financeiros do FUNDO podem
sofrer diminuição de possibilidade de negociação. Nesses casos, o GESTOR poderá,
eventualmente, ver-se obrigado a aceitar descontos ou deságios na venda dos ativos
(ou de ágio na compra), prejudicando a rentabilidade do fundo.
Por prever a alocação de recursos em instrumentos com potencial de retorno
superior ao de instrumentos tradicionais, porém com potencial de negociabilidade no
mercado mais restrita que os instrumentos convencionais, o FUNDO poderá ter que
aceitar deságios em relação ao preço esperado de seus instrumentos e com isso
impactar negativamente a sua rentabilidade.
Apesar do esforço e diligência do Gestor e Administrador em manter a liquidez da

carteira do fundo adequada ao prazo de pagamento de resgates, existe o risco de
descasamento entre a efetiva liquidez e o prazo para pagamento dos resgates. Isso
pode acontecer em função de momentos atípicos de mercado ou por falha em
modelo de estimativa de liquidez que se baseia em dados estatísticos e observações
de mercado.

CRÉDITO
As operações do FUNDO estão sujeitas à inadimplência ou mora dos emissores dos
seus ativos financeiros e contrapartes, inclusive centrais garantidoras e prestadores
de serviços envolvidos no trânsito de recursos do FUNDO, caso em que o FUNDO
poderá (i) ter reduzida a sua rentabilidade, (ii) sofrer perdas financeiras até o limite

das operações contratadas e não liquidadas e/ou (iii) ter desvalorização de parte ou
todo o valor alocado nos ativos financeiros.

Histórico de Rentabilidade do Fundo

Ano

2019
2018
2017
2016
2015

Patrimônio

Ne de

Líquido

Cotistas

1735

(R$)

Cota do

Rentabilidade

Fundo

(%)

(RS)

Contribuição em relação ao
índice de referência/ ou
do índice de
Desempenho do fundo como 9!
Variação %
referência

do índice de referência

R$
13.085.747.310,25

1S41

Valor da

47,631599

5,81%

5,97%

-0,16%

R$
11.419.361.344,81

45,015997

6,26%

6,42%

-0,16%

1375

R$
8.702.401.390,30

42,362758

9,89%

9,95%

-0,06%

1067

R$
6.868.711.639,03

38,548939

13,78%

14,00%

-0,22%

RS
6.739.422.128,29

33,879461

13,08%

13,23%

-0,14%

1032

Análise da Carteira do Fundo de Investimento
Espécie de ativos

% do PL

Fundos de Investimento

Composição da
carteira (atual)

CNPJ Fundo(s)

Caso o Fundo

aplique em cotas

100
-

-

1.

11.419.818/0001-60

-

-

-

-

-

-

Classificação Resolução CMN

% do PL

Art. 72, IV,"a"
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de outros Fundos

2.

de Investimento

3.

-

Emissor (CPF/CNPJ)
Maiores emissores
de títulos de

crédito privado em
estoque do Fundo

-

-

-

-

-

Tipo de Emissor

% do PL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Carteira do Fundo é aderente à Política de

Investimentos estabelecida em seu regulamento e
com a classificação na Resolução CMN

Sim

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo(em meses(30) dias)

Longo Prazo

0 fundo não possui
compatibilidade
com

Compatibilidade do Fundo com as obrigações
presentese futuras do RPPS

prazo de carência, mostrando
as
obrigações
presentes e

futuras do ISSM.

Nota de Risco de

Agência de risco

Nota

Crédito

N/A

N/A

Análise conclusiva e

comparativa com

0 fundo analisado possui características de acordo com a Política de Investimentos do
ISSM e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos
distribuídos no mercado,com os mesmo índice de Benchmark.

outros fundos:
Comentários

-

Adicionais

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao
conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de
sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

23/06/2020

Data:

Responsáveis pela Análise:

Cargo

CPF

Diego Rodrigues de Magalhães

Presidente

010.100.665-95

Pedro Jorge VilIasBôas Alfredo

Gestor

831.334.455-53

Assinatura

-7^

Guimarães

Ernâni Bernardino Alves de

Membro do Comitê

Sena

de Investimentos

Carlos Henrique da Rocha

Membro do Comitê

Santos

de investimentos

Tiago Cacim D'Errico

Membro do Comitê
de Investimentos

817.450.795-72

799.869.005-49

844.759.865-91

Wu-aa Í)-5v»us.
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ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO'
(A SER ANEXADO AO ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA E GESTORA DO FUNDO DE
INVESTIMENTO E ATUALIZADO QUANDO DA ALOCAÇÃO)
Nome Fundo

Administrador

ITAIJ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE

CNPJ:

FUNDOS DE INVESTIMENTO

24.571.992/0001-75

ITAIJUNIBANCOS/A

N2 Termo Cred.

00005.07.17. CNPJ:

60.701.190/0001-04

948.2020

N2 Termo Cred.

Gestor

CNPJ:
CNPJ:

Custodiante

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010
Art. 72 1, "b"

k

Art. 72, l,"c"

Art. 72, III,"a"

Art. 82, l,"b"
Art. 82, ll,"a"
Art. 82, ll,"b"

Art. 72,|||,"b"

Art. 82, III

Art. 72, IV,"a"

Art. 82, IV,"a"

Art. 72, IV,"b"

Art. 82, IV,"b"

Art. 72, VII,"a"

Art. 82, IV,"c"

Art. 72,VII,"b"

Art. 92-A, 1

Art. 72, VII,"c"

Art. 92-A, II

Art. 82, l,"a"

Art. 92-A, III

Identificação dos documentos analisados
referentes ao Fundo;

1. Questionário Padrão Due Diligence para
Fundo de Investimento - Seção 2da ANBIMA
2. Regulamento

Data do doe.

28/02/2020

Disponibilizado pela Instituição

09/03/2020

Disponibilizado pela Instituição
Disponibilizado pela Instituição

04/2020

3. Lâmina de Informações essenciais

4. Formulário de informações complementares
5. Perfil Mensal
6. Demonstração de Desempenho

Página na Internet em que o documento foi
consultado ou disponibilizado pela instituição

20/12/2018
04/2020
04/2020

7. Relatórios de Rating

Disponibilizado pela Instituição
Disponibilizado pela Instituição
Disponibilizado pela Instituição
-

-

04/2020

8. Demonstrações Contábeis

Disponibilizado pela Instituição

11.5- Forma de Distribuição do Fundo(art. 3^, § 2®, il,da Portaria MPSn® 519/2011)
Nome/Razão

Social

do

ITAÚUNIBANCOS.A.

distribuidor:

CPF/CNPJ:

60.701.190/0001-04

Informações sobre a

N/A

Política de Distribuição:

Resumo das informações do Fundo de Investimento
Data de Constituição:
Política de Investimentos

12/09/2016

1 Data de Início das Atividades: || 12/09/2016

índice de referência/objetivo de rentabilidade:

1 Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos
sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da
observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de
suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN,a aderência à Politica Anual
de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.
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do Fundo

IBOVESPA/ O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de Investimento
classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como
principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado
organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos
e despesas do FUNDO,inclusive taxa de administração.
O FUNDO poderá aplicar seus recursos em fundos de investimento que realizem operações
com derivativos, desde que tais operações (i) não sejam a descoberto; e jii) não gerem
possibilidade de perda superior ao valor do patrimônio do FUNDO.
O FUNDO aplica em fundos de investimento que utilizam estratégias que podem resultar
em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

É vedado ao FUNDO,direta ou indiretamente;
(i) realizar operações denominadas day trade, assim consideradas aquelas de compra e venda
de um mesmo ativo financeiro ou contrato derivativo em um mesmo dia, exceto nas
hipóteses expressamente previstas na regulamentação aplicável;
(ii) locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros
integrantes da carteira do FUNDO,exceto nas hipóteses permitidas pela regulamentação em
vigor;

(iii) realizar operações com ativos financeiros de companhias sem registro na CVM,
ressalvados os casos expressamente previstos na legislação vigente;
(iv) realizaroperações com ações por meio de negociações privadas, ressalvadas as hipóteses
previstas pela legislação vigente;

(v) realizar operações com ações de emissão de companhias sem registro para negociação
em bolsa de valores ou em mercado de balcão organizado;

(vi) realizar operações com ações de companhias que não estejam admitidas nos segmentos
de negociação permitidos pela regulamentação aplicável a Entidades Fechadas de
Previdência Complementar e a Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios;

(vii) atuar em modalidades operacionais ou negociar com ativos financeiros que não estejam
previstos na regulamentação aplicável a Entidades Fechadas de Previdência Complementar e
a Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios;

(viii) aplicar em títulos ou outros ativos financeiros nos quais ente federativo figure como
devedor ou preste fiança,aval, aceite ou coobrigação sob qualquer forma;
(ix)adquirir cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados; e
(x) negociar cotas de fundos de índice em mercado de balcão.
Os dados sobre a carteira e as operações do FUNDO poderão ser enviados ao Ministério da
Previdência Social, na forma e periodicidade por estes estabelecidas.
O FUNDO, apenas indiretamente, está autorizado a realizar aplicações em ativos
financeiros no exterior.

O gestor do fundo que realiza alocações no exterior é o responsável por executar, na seleção
dos ativos financeiros no exterior, procedimentos compatíveis com as melhores práticas do
mercado, assegurando que as estratégias a serem implementadas no exterior estejam de
acordo com o objetivo, política de investimento e níveis de risco do respectivo fundo.
Os ativos financeiros no exterior devem observar, ao menos,uma das seguintes condições: (i)
ser registrados em sistema de registro, objeto de escrituração de ativos, objeto de custódia
ou objeto de depósito central, em todos os casos, por instituições devidamente autorizados
em seus países de origem e supervisionados por autoridade local reconhecida; ou (ii) ter sua
existência diligentemente verificada pelo administrador do fundo que realiza a alocação, e
desde que tais ativos sejam escriturados ou custodiados, em ambos os casos, por entidade

devidamente autorizada para o exercício da atividade por autoridade de países signatários do
Tratado de Assunção ou em outras jurisdições, desde que, neste último caso, seja
supervisionada por autoridade local reconhecida.
Caso, indiretamente, sejam realizadas operações de derivativos no exterior ou sejam
realizadas alocações em fundos de investimento/ veículos de investimento no exterior, o
administrador e o gestor dos fundos que realizarem referidas alocaçõesdeverâo observar as
condições e os requisitos estabelecidos pela ICVM 555/14, de acordo com o público alvo de
cada fundo que realizartais alocações.
As aplicações em ativos financeiros no exterior não são cumulativamente consideradas no
cálculo dos correspondentes limites de concentração por emissor e por modalidade de ativo
financeiro aplicáveis aos ativos domésticos.
A-desçosão detaj
de investimento do FUNDO está prevista rto Anexo I. Os
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limites estabelecidos no Anexo 1 deste regulamento devem ser considerados em conjunto e
cumulativamente, prevalecendo a regra mais restritiva. Características adicionais
relacionadas ao objetivo do FUNDO também estão previstas no Formulário de Informações
Complementares.
0 FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento,
pessoas físicas e jurídicas,clientes do ADMINISTRADOR,do GESTOR ou de controladas, direta
ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.
As operações e investimentos deste FUNDO observarão, no que couber, os requisitos,
condições, modalidades permitidas e vedações estabelecidos pelas disposições legais,
transcritos em regulamento, relativas à aplicação dos recursos das provisões de
Entidades
Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e dos Regimes Próprios de Previdência Social
instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e MunidpiosjRPPS),cabendo aoscotistas que
sejam EFPC ou RPPS, o controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das

posições consolidadas dos recursos de seus planos, estabelecidos pela regulamentação

Púbíico-alvo;

aplicável a tais entidades.
Os cotistas que sejam EFPC ou RPPS declaram ciência e concordância de que (i) não

competirá ao ADMINISTRADOR ou aoGESTORa operação dos planos previdenciários quer sob
o controle de passivo, quer sob a sua respectiva situação econômico-financeira ou pelas
obrigações assumidas pelo cotista perante terceiros; e (ii) os nomes do ADMINISTRADOR ou
do GESTORnão poderão ser vinculados aos planos de benefício de natureza previdenciária
oferecidos pelos cotistas. Adicionalmente, cada EFPC ou RPPS cotista declara-se
exclusivamente responsável pela instituição, operação e resultados do plano de benefício de
natureza previdenciária por ele constituído, administrado e executado.

Prazo de Duração do Fundo

Condições de
Investimento(Prazos/
Condições para resgate)

Condições de
Investimento

(Custos/Taxas)

Indeterminado

Prazo de Carência (dias)
Prazo para Conversão de Cotas(dias)
Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)
Prazo Total (dias)

Não há

Taxa de entrada (%)
Taxa de saída (%)
Taxa de administração(%)

Não há

D+21
D+2
D+23

Não há

2,00% a.a

Taxa de Performance: 20% do que exceder o Ibovespa
índice de referencia

Freqüência

Linha-dágua

Ibovespa

Semestral

Sim

Aderência do Fundo aos

quesitos estabelecidos
na Resolução do CMN
relativos, dentre outros,
aos gestores e

Sim

administradores do

fundo, aos ativos de
crédito privado que
compõem sua carteira

Alterações ocorridas
relativas às instituições

N/A

administradoras e

gestoras do fundo:
Análise de fatos

N/A

relevantes divulgados;
Análise da aderência do

fundo ao perfil da
carteira do RPPS e à sua

0fundo se encontra aderente aoperfil da carteira e a Política de Investimentos do ISSM.

Política de
Investimentos:

Principais riscos

MERCADO
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associados ao Fundo:

Os ativos financeiros de titularidade do FUNDO estão sujeitos às oscilações dos
mercados em que são negociados. Em especial pelo mercado de ações, que, por sua
característica, apresenta-se sujeito a riscos que são originados por fatores que
compreendem, mas não se limitam a: (i) fatores macroeconômicos; (ii) fatores de
conjuntura política; e (iií) fatores específicos das empresas emissoras destas ações.
Estes riscos afetam seus preços e produzem flutuações no valor das cotas do FUNDO,
que podem representar ganhos ou perdas para os cotistas.
Os ativos financeiros do FUNDO têm seus valores atualizados diariamente (marcação
a mercado) e tais ativos são contabilizados pelo preço de negociação no mercado ou
pela melhor estimativa de valor que se obteria nessa negociação, motivo pelo qual o
valor da cota do FUNDO poderá sofrer oscilações freqüentes e significativas, inclusive
num mesmo dia.

A natureza dos riscos de mercado associados ao investimento no exterior e ao

investimento no mercado local é similar, mas o comportamento do mercado em

outros países e os efeitos provocados na carteira do FUNDO pelos ativos que
possuem risco de mercado externo, mesmo que de forma sintetizada no mercado
local, podem ser diversos.
O valor dos ativos financeiros do FUNDO pode sofrer variações, em virtude do risco
associado à oscilação da taxa de câmbio. Estas oscilações podem valorizar ou
desvalorizar as cotas do FUNDO, dependendo da estratégia assumida.
OPERACIONAL

Existe a possibilidade de o valor oficial dos ativos financeiros negociados em
mercados internacionais ser disponibilizado em periodicidade, data e/ou horário
distintos da utilizada para os ativos financeiros nacionais e para apreçamento das
cotas do FUNDO e dos fundos investidos, seja pelo processo de disponibilização de
informações, pelo fuso horário dos mercados, feriados locais, falhas sistêmicas, entre
outros. Como conseqüência, o valor destes ativos será estimado pelo controlador,
utilizando-se de fontes públicas de divulgação de cotação de ativos financeiros,
método que, apesar de constituir a melhor prática do ponto de vista econômico, não
está livre de riscos de (i) imprecisões e aproximações; (ii) no caso de cotas de fundos
de investimento, o valor estimado ser distinto do valor oficial divulgado pelo seu
administrador ou custodiante no exterior; e (iii) sempre que o valor estimado for
distinto do valor real de negociação dos ativos financeiros, o cotista poderá ser
beneficiado ou prejudicado no valor de suas cotas, dependendo de a estimativa de
valor para o ativo estrangeiro ter sido subavaiiada ou superavaliada.
A negociação e os valores dos ativos financeiros do FUNDO podem ser afetados por
fatores exógenos diversos, tais como interferências de autoridades governamentais e
órgãos reguladores nos mercados, moratórias, alterações da política monetária ou da
regulamentação aplicável aos fundos de investimento e/ou a suas operações,
podendo, eventualmente, causar perdas aos cotistas. Ademais, o fluxo regular das
operações realizadas no mercado internacional pode ser obstado por condições
políticas, regulatóriase macroeconômicas dos países envolvidos.
A realização de operações de derivativos pode (i) aumentar a volatilidade do FUNDO,
(ii) limitar ou ampliar as possibilidades de retornos, (iii) não produzir os efeitos
pretendidos e/ou (iv) determinar perdas ou ganhos aos cotistas do FUNDO.
Adicionalmente, ainda que as operações de derivativos tenham objetivo de proteção
da carteira contra determinados riscos, não é possível garantir a inexistência de
perdas se ocorreremos riscos que se pretendia proteger.
Apesar dos esforços de seleção, acompanhamento e diligência nas aplicações do
FUNDO em outros fundos de investimento, o ADMINISTRADOR e o GESTOR não têm
ingerência na condução dos negócios dos fundos investidos e não respondem por
eventuais perdas que estes venham a sofrer.
As operações do fundo estão sujeitas a riscos operacionais ligados aos ambientes em
que são negociados, tais como: (i) falha de uma determinada bolsa ou fonte de
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informações; e (11) interrupção de operações no local de negociação/registro destas,
por exemplo,em eventos decorrentes de feriados.

Por motivos e/ou fatores exógenos à vontade do GESTOR, eventos de transferência
de recursos ou de títulos podem não ocorrer conforme o previsto. Estes motivos e
fatores incluem, por exemplo, inadimplência do intermediário ou das partes, falhas,
interrupções, atrasos ou bloqueios nos sistemas ou serviços das centrais depositárias,
clearings ou sistemas de liquidação, contrapartes centrais garantidoras ou do banco
liquidante envolvidos na liquidação dos referidos eventos.
A utilização de modelos para estimar preços de determinados ativos e/ou estimar o
comportamento futuro destes ativos, expõe o FUNDO a riscos de imprecisão ou
mesmo de diferenças entre preços conforme os prestadores de serviço de
controladoria, o que pode resultar em preços diferentes para um mesmo ativo em
distintas carteiras no mercado.

CONCENTRAÇÃO

Em função da estratégia de gestão o FUNDO pode se sujeitar ao risco de perdas por
não-diversificaçâo de emissores, classes de ativos, mercados, modalidades de
operação,ou setores econômicos.
LIQÜIDEZ

Dependendo das condições do mercado, os ativos financeiros do FUNDO podem
sofrer diminuição de possibilidade de negociação. Nesses casos, o GESTOR poderá,
eventualmente, ver-se obrigado a aceitar descontos ou deságios na venda dos ativos
(ou de ágio na compra), prejudicando a rentabilidade do fundo.
Apesar do esforço e diligência do Gestor e Administrador em manter a liquidez da
carteira do fundo adequada ao prazo de pagamento de resgates, existe o risco de
descasamento entre a efetiva liquidez e o prazo para pagamento dos resgates, isso
pode acontecer em função de momentos atípicos de mercado ou por falha em
modelo de estimativa de liquidez que se baseia em dados estatísticos e observações
de mercado.

Por prever a alocação de recursos em instrumentos com potencial de retorno
superior ao de instrumentos tradicionais, porém com potencial de negociabilidade no
mercado mais restrita que os instrumentos convencionais, o FUNDO poderá ter que
aceitar deságios em relação ao preço esperado de seus instrumentos e com isso
impactar negativamente a sua rentabilidade.
CRÉDITO

As operações do FUNDO estão sujeitas à inadimplência ou mora dos emissores dos
seus ativos financeiros e contrapartes, inclusive centrais garantidoras e prestadores
de serviços envolvidos no trânsito de recursos do FUNDO, caso em que o FUNDO
poderá (i) ter reduzida a sua rentabilidade, (ii) sofrer perdas financeiras até o limite

das operações contratadas e não liquidadas e/ou (iii) ter desvalorização de parte ou
todo o valor alocado nos ativos financeiros.

Histórico de Rentabilidade do Fundo
Valor da
Ano

m de

Patrimônio Líquido

Cota do

Rentabilidade

Cotistas

(R$)

Fundo

(%)

(R$)
2019

59423

2018

1705

2017

13

2016
2015

RS 4.621.308.299,45
RS
76.724.475,30
RS
3.522.356,21

-

-

-

-

Variação %
do índice de

referência

Contribuição em relação ao
índice de referência/ ou
Desempenho do fundo como "A
do índice de referência

23,747746
16,347259
13,347187

45,27%
22,48%

31,58%

27,63%

26,86%

-

-

-

-

-

-

-

-

15,03%

13,69%
7,44%
0,77%

Análise da Carteira do Fundo de Investimento
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Espécie de ativos

% do PL

Fundos de Investimento

100

Composição da
carteira (atual)

CNPJ Fundo(s)

Caso o Fundo

aplique em cotas
de outros Fundos
de Investimento

-

-

-

-

-

-

-

-

Classificação Resolução CMN

1.

18.138.837/0001-67

2.

07.096.546/0001-37

3.

Emissor (CPF/CNPJ)
Maiores emissores
de títulos de

99,91
0,20

-

-

-

-

Tipo de Emissor

% do PL

-

crédito privado em
estoque do Fundo

% do PL

Art. 89, II,"a"
Art. 89, ll,"a"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Carteira do Fundo é aderente à Política de

Investimentos estabelecida em seu regulamento e
com a classificação na Resolução CMN

Sim

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo(em meses(30) dias)

Longo Prazo

0 fundo não
compatibilidade

Compatibilidade do Fundo com as obrigações
presentes e futuras do RPPS

possui
com

prazo de carência, mostrando
as obrigações presentes e

futuras do ISSM.

Nota de Risco de

Agência de risco

Nota

Crédito

N/A

N/A

Análise conclusiva e

comparativa com
outrosfundos:

0 fundo analisado possui características de acordo com a Política de Investimentos do
ISSM e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos
distribuídos no mercado,com os mesmo índice de Benchmark.

Comentários
-

Adicionais

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento,em relação ao
conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de
sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.
23/06/2020

Data;

Responsáveis pela Análise:

Cargo

CPF

Diego Rodrigues de Magalhães

Presidente

010.100.665-95

Pedro Jorge Vlllas Bôas Alfredo

Gestor

831.334.455-53

Ernâni Bernardino Alves de

Membro do Comitê

817.450.795-72

Sena

de Investimentos

Carlos Henrique da Rocha

Membro do Comitê

Santos

de Investimentos

Assinatura

Guimarães

Tiago Cacim D'Errico

Membro do Comitê
de Investimentos

799.869.005-49

844.759.865-91

(jíú VW ^
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PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAMAÇARI

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO
Ente Federativo

Unidade Gestora do RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

CNPJ

14.109.763/0001-80

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR

CNPJ

34.327.635/0001-10

MUNICIPAL

^ Administrador
Instituição a ser credenciada:

Razão Social

0 Gestor

ITAÚ UNIBANCO S/A

CNPJ

^

Custodiante

"

Distribuidor

60.701.190/0001-04

Número do Termo de Análise de Credenciamento

001/2020

Data do Termo de Análise de Credenciamento

23/06/2020

Número do Processo(N^ protocolo ou processo)

00004.07.17.948.2020

0 Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, nos termos da resolução
CMN n5 3.922/2010, da Portaria MPS n^ 519, de 2011, com base na Resolução n^
001/2020 do Conselho Administrativo e Previdenciário do ISSM publicada no
DOM de 17/02/2020 e na forma estabelecida no Edital de Credenciamento de
Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos 002/2020 publicado no DOM
quanto ao

de 15/05/2020, DECLARA, que a Instituição Financeira ITAÚ UNIBANCO S.A. CNPJ
60.701.190/0001-04 apresentou toda a documentação exigida no edital em

credenciamento

epígrafe, devidamente atualizada, que após análise foi aprovada pelo Comitê de

da(s)
Institulções(s):

Investimentos e está apta e CREDENCIADA a receber recursos financeiros deste
Instituto. 0 referido CREDENCIAMENTO não possui qualquer caráter vinculante
de exclusividade ou mesmo qualquer ordem de preferência ou seqüência às
instituições financeiras, cujos investimentos e aplicações ocorrerão conforme a
necessidade, oportunidade e conveniência do Instituto. 0 credenciamento tem
validade de 12 meses, a partir da emissão deste atestado.

Parecer fínal

Art. 7°, IV,"a"

Classe(s) de Fundo(s) de Investimento que as
Instituições foram credenciadas para
administração ou gestão de recursos alocados
pelo RPPS(Resolução CMN ns 3.922/2010):

Art. 8°, II, "a"
Art. 8°, III

Fundo(s)de Investimento Anailsado(s)

CNPJ

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA

21.838.150/0001-49

Data da

Análise

Credenciado

23/06/2020

Rua Francisco Drumond, s/n°, Centro Administrativo - Camaçari - Bahia CEP; 42800-500
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PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAMAÇARI

RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM

^

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE

^

05.073.656/0001-58

23/06/2020

SIM

06.175.696/0001-73

23/06/2020

SIM

24.571.992/0001-75

23/06/2020

SIM

26.269.692/0001-61

23/06/2020

NÃO

INVESTIMENTO

ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO

PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS De"^
FUNDOS DE INVESTIMENTO

ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
^
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO

23/06/2020

Data

Responsáveis pelo

Cargo

CPF

Presidente

010.100.665-95

Gestor

831.334.455-53

Assinatura

Credenciamento:

Diego Rodrigues de Magalhães
Pedro Jorge Vilias Bôas Alfredo
Guimarães

Ernâni Bernardino Alves de Sena

Carlos Henrique da Rocha Santos

Membro do Comitê

817.450.795-72

de Investimentos

Membro do Comitê

799.869.005-49

de Investimentos

Tiago Cacim D'Errico

Membro do Comitê

844.759.865-91

de Investimentos
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