Instituto de Previdência Social do
Município de Campinas
CAMPREV - Diretoria Financeira
Autarquia Municipal - Lei Complementar nº 10/04_

CNPJ - 06.916.689/0001-85

Oficio nº 164/2017 DF
Campinas, 14 de julho de 2017
Ao Conselho Municipal de Previdência,
Assunto: Retificação da Política Anual de Investimentos de 2017

Constatamos que a Política Anual de Investimentos de 2017 (PAI) foi eléi~orada de forma
:.
incompleta, ficando ausentes do texto os seguintes artigos:
•

Art. 7º, III, b

•

Art. 7~, IV, b

•

Art. 7°, v·, b·.

•

Art. 8º, III

Ressaltamos que os artigos constantes da Resolução precisam constar na PAI em sua
totalidade, ainda que seja para a determinação de um percentual nulo de aplicação. As
mudanças referem-se exclusivamente aos artigos citados acima, não havendo nenhuma outra
alteração no documento. Desta forma, solicitamos uma reunião ·com o Conselho para
apreciação e deliberação da nova proposta de Política de Investimentos.

ELIAS

INSTlTl/TO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCJAL - CAMPREV

CNPJ - 06.916.689/0001-85
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA- CMP

J

Protocolo: 17/25/3534- Referência Oficio DF nº l 64/2017
Interessado : Diretor Financeiro
Assunto : Retificação PAI - Política Anual de Investimentos-201 7

Senhor Diretor Financeiro,

Tendo cm vista a solicitação de Vossa Senhoria cons_tante deste protocolado, vim os info nna r
que o CMP, em reunião desta data, deliberou por aprovar, por unanimidade dos membros
presentes, a retificação proposta para a PAI- Política Anual de Investimentos do CAMPREV
2017.

/}
Campinas. 15 de '1embro de 2017.
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1 - Conta de Custódia segregada

Art.71, 1, 'a'

Títulos de emi ssã o do Tesouro
Nacional , reais tra dos no SELIC

°"

100%

11 - Operaçã o voa pla taforma
ele trôni ca

1 - Até 20% do PL do fundo

Art.71, 1, 'b '

Fundos formados por 100% de

100%

100%

Títulos Públ i cos

li • Que o fu ndo siga um dos sub índi ces da ANBIMA, com exceçlo
do IMA-S
Ili - Até 100% dos recursos do RPPS
por fundo, des de que o
i nves timento não supe re 25% do
PL do fundo

Art. 7•, li

0%

15%

Operações Compromi ssadas

Anális e de risco de contrapa rte

1 - Até 20% dos recursos do RPPS
eor fundo
11. Até 25% do PL do fun do

Art. 71, I li, 'a'

Cotas de Fundos de Renda Fixa

ª°"

ou Referenciados em IMA ou IOKA

60%

Ili - Que o fundo sia• um dos s u bíndices da ANBIMA, com exceção
do IMA-S

IV - Gere nciamento de risco de
crédito dos ativos de acordo com
i ten s 8 e 9 e dema is i tens da PAI

Art, 7•, Ili, 'b'

Cotas de Fl#ldos de Índice de Renda
Fixa IMA ou ID KA

60%

80%

1 - Até 20% dos recurs os do RPPS
_por fundo
11 - Até 25% do PL do fundo
Art. 7•, IV, 'a'

Cotas de Fundos de Renda Fi xa

30%

ou Refe re ncia dos

30%

Ili - Gerenciamento de risco de
crédi to dos ativos d e a cordo com
itens 8 e 9 e demais , te ns da PAI

Renda Fixa

Art, 7t, IV, 'b'

Cotas de Fundos de Índice de Renda
Fixa

30%

30%

Art. 71,V, 'a '

Poupança

20%

0%

Art. 71,v , 'b'

Letras lmoblllárlas Garantidas

20%

0%

1 - Que o soma tório co m FIOC
Fecho do e Fundos de Cré di to

Priva do não ultrapasse m 15" dos
Art. 71,VI

FI DCs Abertos

S%

15"

recursos do RPPS

li - Gerenciamento de risco de
cré d i to do fundo de acordo com
i t e n s 8 e 9 e d e ma 1s i te ns da PAI

1 - Que o somatório com FIDC
Fechado e Fundos d • Crédi to
Priva do nio ultrapassem 15% dos

,

Art. 71,Vfl, 'a ' FI DCs Fecha dos

S%

S%

recurso s do RPPS
li• Gerenciamento de risco de
crêd, to do fu ndo de acordo com

i ten s 8 e 9 e dema is itens da PAI
1 - Que o somatório com FIDC
Fechado• Fundos de Crédi to

Privado não ultra passem 15" dos
recursos do RPPS

Art. 71,VI I, 'b ' Fu ndos de Crtdito Privado

S%

S%
li - Gerencia mente de ri sco d e
cré d i to dos 1C1vos de acordo com
i tens 8 e 9 e d ema 1s i t e ns da PAI

RENDA VARIÁVEL

--

--

1 - Ate 25% do Pl do fundo

Art.8. I

Fundos de Ações Referenc11 dos

30%

S%

l i • Até 20% dos recursos do RPPS
por fundo

1 • Ale 25% do Pl do fundo
Art.8, 11

Fu ndos d e fn d1ces de Aç6es

20%

,s,.

li • Ate 20% do, r,cursos do RPPS

por fundo

Art.8, Ili

Fundos de Ações

15%

10,;

1 - Ate 25% do PL do fund o

Art.8, I V

Fundos Mul 11mercados

5%

s,.

1 - Ate 25% do Pl do fu ndo

5,.

3 , ~Q!(,

1 • l'\ tt .?!>'- do rl d~ fundo
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1 Alt' l\"- tio Pl do fund o

Rtnda V,rUvel (até 30%)

An 8, V

Fundos
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