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DECRETO INDIVIDUAL
DECRETO INDIVIDUAL Nº 469/2015
Republicado por incorreção
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, com
fundamento no art. 97, da Lei Complementar nº 01/94, com as alterações introduzidas pela Lei nº 1.878,
1
de
17.10.96, e pela Lei Complementar nº 079, de 08 de agosto de 2013, considerando o disposto no processo
administrativo 20402/2015 e no Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 1752/2015,
1752/2015 RESOLVE reconhecer
a estabilidade econômica da servidora
rvidora CLÁUDIA OLIVEIRA VILAS BOAS, Diretora do Departamento de Recursos
Humanos, matrícula nº 01074059--3, por ter exercido por mais de 10 (dez) anos alternados cargos e funções de
confiança ou gratificada, especialmente por ter exercido, ininterruptamente
ininterruptamente e por no mínimo 02 (dois) anos, o
cargo de Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Humanos da Secretaria Municipal de Administração, com o
valor correspondente ao Símbolo DA-1.
DA
Gabinete do Prefeito Municipal, 21 de dezembro de 2015.
JOSÉ RONALDO DEE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO MARINHO GOMES JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO NORMATIVO
DECRETO N° 9.815, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno
do Teatro Municipal Margarida Ribeiro, e dá
outras providências.

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, prevista
p
no
inciso VI, do art. 94, da Lei Orgânica Municipal, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 29/2006.
Art. 1º - Fica aprovado o Regimento Interno do Teatro Municipal Margarida Ribeiro,
Ribeiro que faz parte
integrante deste Decreto.
Art. 2º - Estee Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se
se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 22 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAEL PINTO CORDEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA,
ESPORTE E LAZER

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ANTÔNIO CARLOS DALTRO COELHO
DIRETOR-PRESIDENTE
PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVAFUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES
MUNICAÇÕES
E CULTURA EGBERTO TAVARES COSTA
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REGIMENTO INTERNO DO TEATRO MUNICIPAL MARGARIDA RIBEIRO
CAPÍTULO I
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art.1º - O Teatro Municipal Margarida Ribeiro será dirigido por servidor que exerce a função de Chefe da
Divisão de Artes Cênicas, Musica e Áudio Visual – DA-2, designado pelo Prefeito Municipal.
§ 1º - As solicitações para utilização do Teatro Municipal Margarida Ribeiro, bem como suas instalações e
equipamentos deverão ser formuladas à Direção do Teatro com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco)
dias, contados a partir da data da realização do evento, mediante um requerimento instruído com os seguintes
documentos:
a) Nome, endereço completo e telefone do requerente;
b) Gênero, título
ítulo e direção do espetáculo;
c) Classificação;
d) Datas e horários pretendidos;
e) Tempo de duração do espetáculo;
f) Natureza e finalidade da apresentação;
g) RG, RG ou CGC do contratante conforme o caso;
h) Fotos e vídeo;
I) Breve currículo do requerente.
erente.
§2º - A utilização do Teatro Municipal
Municip Margarida Ribeiro, bem como suas instalações e equipamentos,
será exclusivamente para atividades de ordem cultural.
Art. 2º - Conforme o disposto no parágrafo 1º, do art. 1º, deste Decreto, a Fundação Municipal
Munici
de
Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa (FUNTITEC), junto à diretoria do
Teatro, analisará os pedidos especiais para utilização do Teatro Municipal Margarida Ribeiro.
CAPÍTULO II
TEATRO MUNICIPAL MARGARIDA RIBEIRO
Art. 3º - O horário de funcionamento administrativo do Teatro Municipal Margarida Ribeiro será das
08h às 12h, e das 14h às 17horas,, de segunda à sexta-feira.
Art. 4º - São partes integrantes do Teatro Municipal Margarida Ribeiro:
I – uma sala de espetáculos
petáculos com 250 (duzentos e cinquenta)
enta) lugares, para abrigar apresentações teatrais,
musicais, de dança, orquestra e outros ligados às artes cênicas e culturais; no foeir com capacidade para 100
pessoas.
II -- bar-café
café para serviços de venda de água, refrigerante,
refrigerante, café, doces, salgados e congêneres.
Parágrafo único - O horário de funcionamento do Bar-café será até as 22h30,
22h30 quando este tiver
espetáculos, sendo proibida a venda de chicletes e bebidas alcoólicas.
CAPÍTULO III
FORMA E UTILIZAÇÃO DO TEATRO
Art. 5º - As atividades artísticas e culturais terão prioridade na utilização do Teatro Municipal Margarida
Ribeiro.
Art. 6º - O Teatro Municipal Margarida Ribeiro não poderá ser alugado para a realização de feiras culturais
culturai
ou atividades cientificas, e formaturas
ormaturas, por falta de espaço de estrutura física do mesmo.
Art. 7º - Não havendo nenhum impedimento para utilização do Teatro Municipal Margarida Ribeiro, bem
como suas instalações e equipamentos, o contratante ou representante
representante legal deverá comparecer
compare
ao Teatro
Municipal, junto à Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares
Costa, para assinatura de contrato.
§1º - O contrato previsto neste artigo será assinado pelo Diretor - Presidente da Diretoria
Executiva da FUNTITEC, após o contratante ter apresentado todos os itens contendo as seguintes informações:
a) preço dos ingressos;
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b) datas e horários para montagens cênicas e/ ou ensaios geral, respeitando-se
se os horários de descanso
dos funcionários;
c) especificação dos equipamentos (mapas de luz e som) e instalações que deverão ser utilizados;
d) autorização do AUTOR da Peça caso seja filiado à Sociedade Brasileira de Autores Teatrais-SBAT,
Teatrais
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD ou Ordens dos Músicos do Brasil--OMB;
e) comprovação de recolhimento junto à Diretoria Executiva da FUNTITEC do valor correspondente ao
preço estabelecido no artigo 8º.
§ 2º - A venda antecipada de ingressos somente poderá ser efetuada, após o contratante
contrat
ter cumprido
com as exigências estabelecidas no §1º deste artigo.
CAPÍTULO IV
DOS PREÇOS E HORÁRIOS
Art. 8º - O Teatro Municipal Margarida Ribeiro,, suas instalações e equipamentos, sem prejuízo de
programação da Prefeitura, poderão ser utilizados por terceiros, mediante o pagamento antecipado dos preços.
§1º – Os preços dos espetáculos culturais e critérios de calção serão definidos mediante portaria a ser
publicada pela Fundação.
§2º - As instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, poderão ter isenção na
cobrança do preço público.
Art. 9º - O fechamento de receita será apurado mediante o percentual (%) sobre receita bruta, registrada
no borderô, auferida no meio do espetáculo.
§1º - A Direção do Teatro Municipal Margarida
M
Ribeiro ficará responsável pela retenção do valor do
percentual (pagamento em espécie) sobre a renda bruta da bilheteria, anexando a 1ª via do borderô para o setor
financeiro da Fundação Municipal, este será gerado um DAM para conta da FUNTITEC, no primeiro dia útil
subsequente.
§ 2º - A permuta de convites
ites promocionais por ingressos somente poderá ser efetuada, no máximo, até
30 (trinta) minutos antes do início do espetáculo, devendo o contratante divulgar ao público essa medida.
Art. 10 - O evento
vento poderá ser suspenso, a qualquer tempo, pela FUNTITEC, quando o espetáculo for
considerado atentatório à moral, os costumes e/ ou contrário aos direitos humanos.
Parágrafo único - Fica proibida a entrada de menores de 12 (doze) anos no Teatro, desacompanhados
desac
do
respectivo responsável.
Art. 11 - Oss espetáculos agendados e programados deverão iniciar-se,
iniciar se, rigorosamente, no horário
anunciado, com tolerância máxima de 15 (quinze) minutos.
Parágrafo único - Após o inicio do espetáculo não será permitida
permitida a entrada de pessoas no Teatro, bem
como, fica proibida a troca ou devolução de ingressos, não podendo os mesmos serem reutilizados para outra
data.
Art. 12 – Os horários de montagem de cenário, som e luz, são os seguintes:
I - manhã: das 8h às 12 horas;
oras;
II - tarde: das 14h às 17 horas
III - noite: das 18h às 22 horas.
Art. 13 - As montagens e desmontagens (do cenário, iluminação e sonoplastia) a serem realizadas,
realizadas além
do horário normal de trabalho dos funcionários do Teatro, poderão ser executadas
executadas por outros profissionais
contratados desde que supervisionados pela Direção do Teatro ou a quem esta indicar.
Art. 14 - As temporadas deverão ter a duração mínima de 30 (trinta) dias, com apresentações de quarta a
domingo e, na categoria infantil, com apresentações de sábado a domingo.
Parágrafo único - O não-cumprimento
cumprimento do estatuído no parágrafo anterior, implicará no pagamento da
importância diária prevista no art. 8º.
Art. 15 - Oss eventos agendados anteriormente
anteri
à vigência do presente Decreto
ecreto serão
ser respeitados na forma
e termos em que foram contratados.
Art. 16 - Oss casos omissos serão resolvidos pela Direção do Teatro, junto com a Presidência da FUNTITEC,
não cabendo recurso de suas decisões.
O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
MUNIC
DE FEIRA DE SANTANA
garante a autenticidade
cidade deste documento quando visualizado diretamente no portal
www.diariooficial.feiradesan
santana.ba.gov.br

3

ANO I - EDIÇÃO 144 – DATA 23/12/2015
Art. 17 - O Teatro Municipal, bem como suas dependências,
depend
ficarão fechados às segundas-feiras,
segundas
para
manutenção.
Art. 18 - As instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, para gozarem da isenção
do preço público de que trata o inciso II, do art. 8º, deste Decreto, deverão apresentar
aprese
requerimento com
antecedência de 30 (trinta) dias da data do evento, observando os seguintes requisitos:
I - aplicarem
plicarem integralmente no País, os seus recursos, na manutenção dos seus objetivos institucionais;
II - manterem
anterem escrituração de suas receitas
receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capazes de
assegurar a sua exatidão;
III - não
ão distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou
participação de seu resultado.
Parágrafo único - Na falta do cumprimento
cumpr
de qualquer compromisso neste artigo, a FUNTITEC junto ao
Prefeito, poderá negar o beneficio a que se refere o inciso II, do art. 8º deste Decreto.
Art. 19 - Toda e qualquer transmissão e gravação por meio de televisão, rádio e outros meios de
comunicação,
unicação, nas dependências especificadas neste Regimento, executadas
executada por empresa com ou sem fins
lucrativos, deverão ser previamente autorizadas
autorizada pela Direção do Teatro e pelo contratante ou seu representante
legal.
Art. 20 - O contratado para utilização do Teatro confere direito ao contratante de utilização de todas as
respectivas lotações, com exceção de 25 (vinte e cinco) lugares, por seção, reservados a título de cortesia, sendo
os mesmos indicados numericamente no borderô.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 21 - A confecção de ingresso será de responsabilidade
responsabilidade do contratante, obedecendo ao modelo
fornecido pela
la Direção do Teatro Municipal Margarida Ribeiro, de acordo com o número de lugares existentes na
sala de espetáculos, sendo admitidos mais 29 (vinte e nove) ingressos extras, caso haja interesse do contratado.
Art. 22 - Oss ingressos de promoção especial serão computados ao preço do ingresso normal, caso o
estudante ou o beneficiário previsto em lei, não se identifique adequadamente.
Parágrafo único - Nos casos de espetáculos com a entrada franca, fica o contratante obrigado a informar
ao público que os ingressos deverão ser retirados na bilheteria do Teatro, 30 (trinta) minutos antes do inicio
do Evento.
Art. 23 - Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Gabinete do Prefeito,
Prefeito 22 de dezembro de 2015.

RAFAEL PINTO CORDEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E
LAZER

ANTÔNIO CARLOS DALTRO COELHO
DIRETOR-PRESIDENTE DA DIRETORIA
IA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES
E CULTURA EGBERTO TAVARES COSTA

LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO 321/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO 221/2015
OBJETO: Aquisição de materiais para implantação, substituição e manutenção dos semáforos existentes no
município de Feira de Santana por um período de 06 (seis) meses. VENCEDOR: JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO
LTDA - EPP e TERRA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI - EPP. HOMOLOGAÇÃO: 07/12/2015. VALOR: LOTE I R$ 36.998,85; LOTE II – R$ 201.099,20 e LOTE III – R$ 8.799,96.. Feira de Santana, 23/12/2015 – Francisco Antônio
Brito Nogueira Junior – Superintendente.
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EXTRATO DO CONTRATO
LICITAÇÃO 321/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO 221/2015
CONTRATO: 29/2015/1926C. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL
ICIPAL DE TRÂNSITO.
TRÂNSITO CONTRATADO: JSM
ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA – EPP. OBJETO: Aquisição de materiais para implantação, substituição e
manutenção dos semáforos existentes no município de Feira de Santana por um período de 06 (seis) meses.
meses
HOMOLOGAÇÃO: 07/12/2015. VALOR: Para o LOTE I - R$ 36.998,85 e para o LOTE III – R$ 8.799,96. Feira de
Santana, 23/12/2015 – Francisco Antônio Brito Nogueira Junior – Superintendente.
CONTRATO: 28/2015/1926C. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL
ICIPAL DE TRÂNSITO.
TRÂNSITO CONTRATADO:
TERRA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI - EPP. OBJETO: Aquisição de materiais para implantação,
im
substituição e
manutenção dos semáforos existentes no município de Feira de Santana por um período de 06 (seis) meses.
meses
HOMOLOGAÇÃO: 07/12/2015. VALOR: Para o LOTE II - R$ 201.099,20.. Feira de Santana, 23/12/2015 – Francisco
Antônio Brito Nogueira Junior – Superintendente.
HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO 381/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 274/2015
OBJETO: Prestação de serviço de mão de obra temporária para atender à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte
de Lazer, pelo período de 12 (doze) meses. VENCEDOR: BAHIA BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
HOMOLOGAÇÃO: 14/12/2015. VALOR: R$ 623.000,00. Feira de Santana, 14/12/2015 – Jose Ronaldo de Carvalho Prefeito.
EXTRATO DO CONTRATO
LICITAÇÃO 381/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 274/2015
CONTRATO: 853/2015/10C. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER- SECEL.
CONTRATADO: BAHIA BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. OBJETO: Prestação de serviço de mão de obra
temporária para atender à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte de Lazer, pelo período de 12 (doze) meses.
HOMOLOGAÇÃO: 14/12/2015. VALOR: R$ 623.000,00. Feira de Santana, 14/12/2015 – Jose Ronaldo de Carvalho Prefeito.

SECRETARIAS, AUTARQUIAS, OUTROS
INSTITU
UTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA
A
RESOLUÇÃO Nº 001/2015
CDP CONSELHO DELIBERATIVO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA – BAHIA.
O CONSELHO DELIBERATIVO DE PREVIDENCIA DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, instituído por
forças das disposições da Lei Complementar 011/2002, art. 22, inciso I e art. 27, inciso IV e IX, usando das
atribuições que lhe confere por esta lei;
Considerando a obrigatoriedade de emissão de parecer acerca da apreciação da POLÍTICA DE
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRRA DE SANTANA – IPFS;
Foi analisada POLÍTICA
A DE INVESTIMENTOS que as alocações dos recursos para o ano de 2016, estão
dentro das normas emanadas pela Portaria nº 519 de 04 de agosto de 2011, e da Resolução do Conselho
Monetário Nacional n º 3.922 de 25 de novembro de 2010 no que se refere à política
polític de investimentos e a
certificação dos responsáveis pelas aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social e suas
alterações;
Art. 1º - O Instituto de Previdência de Feira de Santana/BA, adotará a Política de Investimentos anexa.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Feira de Santana, 16 de dezembro de 2015.
ANTONIO ALCIONE DA SILVA CEDRAZ
DIRETOR PRESIDENTE DO IPFS

Membros do Comitê Presentes
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POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS DOS RECURSOS EM MOEDA CORRENTE DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE FEIRA DE SANTANA– IPFS
Atendendo à legislação pertinente aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS,
com ênfase às Portarias MPS nº 300 de 03 de julho de 2015 e nº 519, de 24 de agosto de 2011, e suas alterações, e
à Resolução do Conselho
o Monetário Nacional nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, que determina os limites de
alocação dos recursos dos RPPS, o REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE
SANTANA – IPFS, apresenta a Política de Investimentos para o ano de 2016, devidamente aprovada pelo Conselho
de Deliberativo, em 16 de dezembro de 2015.
1. OBJETIVOS
A presente Política de Investimentos estabelece a forma de gerenciamento dos investimentos e
desinvestimentos dos recursos do regime previdenciário gerido pelo REGIME
IME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA – IPFS. Foram inseridas as normas e diretrizes referentes à gestão dos
recursos financeiros do Fundo com foco na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922, de 25 de
novembro de 2010,, atendendo as disposições das Portarias MPS nº 300 de 03 de julho de 2015 e nº 519, de 24 de
agosto de 2011, e suas alterações e levando em consideração os fatores de Risco, Segurança, Solvência, Liquidez e
Transparência.
A Política de Investimentos traz em seu contexto principal, os limites de alocação em ativos de renda fixa,
renda variável e do segmento de imóveis, em consonância com a legislação vigente. Além destes limites, vedações
específicas visam adotar aos gestores de orientações quanto à alocação
alocação dos recursos financeiros em produtos e
ativos adequados ao perfil e as necessidades atuariais do Fundo. A presente Política pode ser revista e alterada
durante o decorrer do ano de 2016, conforme entendimento da Coordenação do IPFS,, Comitê de Investimentos
Investiment e
diretoria executiva. A vigência desta política compreende o período entre 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro
de 2016. Ao aprovar a Política de Investimentos 2016, é possível identificar que:
As alocações em produtos e ativos buscarão obter resultados
resultados compatíveis à meta atuarial e risco
adequado ao perfil do RPPS;
O processo de investimento será decidido pelo Comitê de Investimentos, que, baseado nos relatórios de
análise de produtos, tomará decisão acerca das alocações;
O IPFS seguirá os princípios de ética e da transparência na gestão dos investimentos, tomando como
referência principalmente as diretrizes e normas estabelecidas nesta Política, na Resolução do Conselho
Monetário Nacional nº 3.922/2010 e nas Portarias MPS nº 300 de 03 de julho de 2015
201 e nº 519, de 24 de
agosto de 2011.
2. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA GESTÃO DOS RECURSOS
Os órgãos envolvidos na gestão são: o Comitê de Investimentos e a Coordenação do IPFS. No que diz
respeito à elaboração e implementação da Política de Investimentos,
Investimentos, os órgão possui as seguintes competências:
2.1 Competências
Aprovar a Política de Investimentos com base na legislação vigente, estabelecendo:
Os limites operacionais por segmento (Renda Fixa, Renda Variável, Imóveis);
O percentual máximo do total
total de ativos dos planos a serem geridos como carteira própria;
Os planos de enquadramento às legislações vigentes.
Zelar pela exata execução da programação econômico-financeira
econômico financeira do patrimônio dos planos, no que se
refere aos valores mobiliários;
Avaliar propostas,
ostas, desde que contidas na política de investimentos, submetendo-as,
submetendo
quando favorável,
aos órgãos competentes para deliberação no âmbito dos investimentos dos planos de benefícios
administrados pelo IPFS para fins de:
1) Analisar os cenários macroeconômicos,
macroeconômicos, político e as avaliações de especialistas acerca dos principais
mercados, observando os possíveis reflexos no patrimônio dos planos de benefícios administrados pelo IPFS;
2) Propor, com base nas análises de cenários, as estratégias de investimentos para um determinado período;
3) Reavaliar as estratégias de investimentos, em decorrência da previsão ou ocorrência de fatos conjunturais
relevantes que venham, direta ou indiretamente, influenciar os mercados financeiros e de capitais;
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4) Analisar os resultados da carteira
eira de investimentos do IPFS;
5) Fornecer subsídios para a elaboração ou alteração da política de investimentos do IPFS;
IPFS
6) Acompanhar a execução da política de investimentos do IPFS.
Estabelecer as diretrizes gerais da Política de Investimentos de gestão financeira
financeira dos recursos do IPFS,
submetendo-as
as a aprovação;
Propor e aprovar os planos de aplicação financeira dos recursos do IPFS em consonância com a Resolução
do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010 e eventuais alterações;
Analisar a adoção de melhores estratégias para as aplicações dos recursos, visando ao cumprimento da
meta atuarial;
Avaliar mensalmente as ações adotadas pela Coordenação do IPFS no âmbito dos investimentos e
desinvestimentos em ativos financeiros;
Apreciar os cenários econômico-financeiros
econômico
de curto, médio e longo prazo;
Observar e aplicar os limites de alocações de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional;
Deliberar, após análise do credenciamento, sobre a aplicação em novas instituições financeiras;
Analisar as taxas de juros,
ros, de administração e de performance das aplicações existentes e as que vierem
ser realizadas;
Fornecer subsídios a Coordenação do IPFS e aos Conselhos na seleção de gestores, bem como se for o
caso, a recomendação de exclusões que julgar procedente;
Deliberar
iberar sobre o credenciamento de entidades financeiras segundo as normas ditadas pelo IPFS;
Propor se necessário, a revisão da Política de Investimentos, com vistas à adequação ao mercado ou a
nova legislação.
A Diretoria Executiva terá como principal competência
competência executar as diretrizes definidas pelo Comitê de
Investimentos quanto às alocações dos recursos do IPFS,, de acordo com os limites aprovados na Política de
Investimentos.
3. CENÁRIO ECONÔMICO
3.1 Cenário Macroeconômico para o exercício de 2016.
3.1.1 MERCADO EXTERNO
Os Estados Unidos da America (EUA) sinalizam aumento da taxa de juros, de forma gradual, já em
dezembro de 2015.
Alguns fatores podem contribuir com a decisão do FED (Federal Reserve) de iniciar o ciclo de aperto,
aumentando os juros nos EUA, já em dezembro de 2015, tais como: quedas adicionais nos preços das
commodities; fortalecimento mundial do dólar (apreciação do dólar) e o aperto nas condições financeiras por
desaquecimento da China e dos Países Emergentes que podem atrapalhar a recuperação dos Estados Unidos da
América.
A demanda domestica nos EUA no terceiro trimestre de 2015, apresentou bom destaque no PIB. O FED
informou que o consumo e o investimento têm registrado crescimento solido, minimizando a desaceleração.
Registrou, ainda, a recuperação do nível de emprego.
As expectativas do PIB dos EUA para 2016 estão por volta de 2,2%. O mercado de trabalho dos EUA
continua gerando bons números, por volta de 200 mil empregos por mês, e a taxa está compatível com as
estimativas do FED
ED (por volta de 5,0 a 5,2%). Os fundamentos das demandas domésticas continuam saudáveis.
Com relação à Europa o crescimento tem se mantido resistente e estável, de forma moderada e as
pressões inflacionarias tem sido pouco expressiva. As vendas no varejo estão apresentando estabilidade. O BCE
(Banco Central Europeu) tem mantido as taxas de juros em 0,05% ao ano e de deposito em -0,3% ao ano,
sinalizando, no entanto, a possibilidade de novos estímulos. Há, também, a expectativa de que o BCE possa
anunciar nas
as próximas reuniões a ampliação das compras mensais de títulos, por volta de 90 bilhões de euros e
que o programa tenderá a ir ate junho de 2017.
A China segue apontando para uma desaceleração, afetando os países emergentes, em razão de algumas
commodities,
es, como metais básicos, petróleo. O crescimento do PIB chinês continua de forma moderado, tendo
apresentado destaques positivos na aceleração do crescimento dos segmentos primários e terciários nos últimos
meses. Ressaltamos, também, que as autoridades daqueles
daqueles pais, retomaram os discursos de reforma de médio
prazo, e entenderam que o atual ritmo de crescimento esta aceitável.
Com relação à Rússia,, dentre os emergentes, é o que se apresenta com mais dificuldades, pois está sendo
bastante afetada pela queda do barril de petróleo e pelas sanções econômicas pelo conflito na Ucrânia, devendo
recuar o crescimento em 2015, por volta de 3,8%, mas de se recuperar um pouco em 2016, crescendo 0,6%.
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No que tange aos países emergentes a expectativa e de que em 2015, o crescimento fique por volta de
4,0% a 4,5%, com destaque para a Índia. Ressaltamos, no entanto, que a Índia realizou medidas estruturantes, e
possivelmente, deverá crescer por volta de 7% entre 2015 e 2016.
Em resumo, os diversos cenários moderados de crescimento,
crescimento, apontam que em 2015, o PIB mundial
devera ficar por volta 3,1%. Dos EUA em 2,2%. Zona do Euro: 1,5% a 1,7%. Japão em 1,4 e China entre 5,5% a 6,2%.
Deste modo, há um risco reduzido de crise mundial, apesar do crescimento moderado do PIB Global. Para
Pa o ano de
2016, as expectativas são muito próximas das do ano de 2015.
3.1.2 Ambiente Doméstico
O ano de 2015 está sendo complexo para o Brasil. Inflação alta, baixo nível de emprego, queda nos
investimentos e nas atividades industrial, comercial e de serviços. Estes são alguns dos fatores que estão levando o
país a ter um crescimento negativo.
Em relação à taxa básica de juros SELIC a expectativa é de que em 2015 ela encerre o ano em 14,25%, e
chegando ao final de 2016 entre 13 e 14,25%. As expectativas
expectativas do TOP 5 são, respectivamente, de 14,25 e 12,75%,
portanto, muito próximas. Ressaltamos, no entanto, que na ata mais recente do COPOM (COMITE de Política
Monetária), o Banco Central do Brasil (BCB) reafirmou a manutenção da Selic em 14,25% ao ano, por um
u período
longo (ano de 2017), com vistas ao controle da inflação, e que se manterá vigilante, independentemente das
demais políticas.
É esperado para o ano de 2016, um cenário complexo e desafiador, serão necessários vários ajustes na
política econômica para iniciar a retomada do crescimento. São esperadas medidas como o crescimento da carga
tributária com o intuito de equilibrar as contas públicas e promover confiança aos investimentos e empresas.
Ocorrem alguns ajustes já neste ano de 2015, que buscam o reequilíbrio necessário da economia para que
o país volte a crescer.
A expectativa é de fecharmos o ano de 2015 com um crescimento negativo do PIB em -3,05%. Porém,
com as medidas que estão sendo adotadas, espera-se
espera se que no médio prazo a economia mostre
mostr sinais de
recuperação, com crescimento da atividade industrial, geração de emprego e aumento no consumo, e
conseqüentemente, o PIB possa alcançar uma expectativa melhor, devendo fechar o ano de 2016 em -1,5%.
Com relação à inflação medida pelo IPCA, espera-se
esp
se fechar o ano de 2015, em torno de 9,91%. No
entanto, em razão das medidas adotadas para o ano de 2016, o esperado é a redução da inflação, ficando próximo
de 6,29%. As expectativas estão muito próximas dos indicadores do TOP 5, que são respectivamente
respectivamen 9,82 e 6,40%.
Vale ressaltar que a própria recessão de 2015 e 2016, deverá resultar em uma redução da inflação.
As sinalizações da política econômica em busca do equilíbrio das contas públicas e do controle da inflação
a patamares dentro da meta serão fundamentais para retomada do crescimento da economia brasileira.
3.2 Indicadores do Mercado Interno

Fonte: Relatório FOCUS do Banco Central – 27/11/2015.
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Fonte: Relatório FOCUS Banco Central – 27/11/2015
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4. META DE RENTABILIDADE PARA 2016
Em linhaa com sua necessidade atuarial, o IPFS estabelece como meta, que a rentabilidade anual da
carteira de investimentos do IPFS alcance desempenho equivalente a 6% (seis por cento) acrescida da variação do
IPCA divulgado pelo IBGE.
5. MODELO DE GESTÃO
Para que todas as decisões de investimentos e desinvestimentos sejam tomadas internamente sem
interferência de agentes externos, o IPFS adota o modelo de gestão própria em conformidade com o artigo 15, §
1º, inciso I, da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010.
6. ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS
Os cenários e projeções econômicas para o ano de 2016 exigem que o RPPS, a fim de cumprir com seu
objetivo de rentabilidade, atue de maneira dinâmica, aproveitando da melhor maneira as oportunidades
oportun
existentes no mercado financeiro. Desta forma, a estratégia de investimento e desinvestimento levará em
consideração dois aspectos: a expectativa de rentabilidade e o risco associado ao produto. A partir da análise do
cenário macroeconômico de curto e médioprazo, da avaliação dos riscos e das possibilidades de retorno, a
Diretoria Executiva efetuará o investimento ou desinvestimento dentre as diferentes classes de ativos, a partir das
definições do Comitê de Investimentos, cuja maioria dos integrantes,
integrantes, deverá possuir certificação fornecida por
entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais. Todavia,
recursos recebidos no período compreendido entre as reuniões do Comitê de Investimentos, serão aplicados em
produtos onde o IPFS já possua investimentos anteriores e na mesma instituição financeira que recebeu o recurso,
mediante autorização da Coordenação do IPFS.
7. ESTRUTURAS E LIMITES
A Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010 estabelece que
que os recursos sejam alocados,
exclusivamente, nos segmentos de: Renda Fixa, Renda Variável e Imóvel. Neste sentido, cumprindo com o disposto
pelo Conselho Monetário Nacional, as aplicações do RPPS serão alocadas obedecendo aos seguintes limites:
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7.1 Aplicações
plicações no Segmento de Renda Fixa
Neste segmento poderão ser alocados até 100% (cem por cento) dos recursos do IPFS, observados os
dispositivos elencados no artigo 7° e seus incisos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010,
sendo em:
7.1.1 Títulos Públicos Federais.
O artigo 7º, § 1º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010, estabelece que as
operações que envolvam Títulos Públicos Federais, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC), (compra/venda) deverão ser realizadas por meio de plataformas eletrônicas administradas por sistemas
autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nas suas
respectivas áreas de competência, admitindo-se,
admitindo
ainda, aquisições
ções em ofertas públicas do Tesouro Nacional por
intermédio das instituições regularmente habilitadas, desde que possam ser devidamente comprovadas. O RPPS
de FEIRA DE SANTANA não aplicará recursos neste segmento, optando por aplicação em ativos de renda fixa
f por
meio de fundos de investimentos, devido ao fato de que estes possuem um gestor qualificado para melhor escolha
da composição da carteira.
7.1.2 Fundos Exclusivamente Formados por Títulos Públicos Federais.
Poderão ser aplicados até 100% (cem por cento)
cento) dos recursos disponíveis em cotas de fundos de
investimentos, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam que suas carteiras
sejam representadas exclusivamente por títulos do Tesouro Nacional e cuja política de investimento
investime
assuma o
compromisso de buscar o retorno de um dos sub-índices
sub índices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de
Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer sub-índice
sub índice atrelado à taxa de juros de um dia.
7.1.3 Operações compromissadas.
Não serão alocados recursos do IPFS em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente por
títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). O RPPS
de FEIRA DE SANTANA não aplicará recursos neste segmento,
segmento, optando por aplicação em ativos de renda fixa por
meio de fundos de investimentos, devido ao fato de que estes possuem um gestor qualificado para melhor escolha
da composição da carteira.
7.1.4 Fundos Renda fixa ou Referenciados com Benchmark IMA ou IDkA.
Poderão ser aplicados até 80% (oitenta por cento) dos recursos em fundos desta categoria desde que os
fundos sejam referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa,constituídos sob a forma de condomínio
aberto e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos sub-índices
sub
do Índice
de Mercado Anbima (IMA)ou do Índice de Duração Constante (IDkA), com exceção de qualquer sub-índice
sub
atrelado
à taxa de juros de um dia. Os regulamentos dos fundos deverão determinar que os direitos, títulos e valores
mobiliários que compõem suas carteiras ou respectivos emissores sejam considerados de baixo risco de crédito em
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classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País e, ainda, que o limite máximo
má
de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente
controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20%(vinte por cento).
7.1.5 Fundos de Renda Fixa ou Referenciados.
erenciados.
Poderão ser aplicados até 30% (trinta por cento) dos recursos disponíveis do IPFS em cotas de fundos de
investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa,
constituídos sob a forma de condomínio
domínio aberto. Os regulamentos dos fundos deverão determinar que os direitos,
títulos e valores mobiliários que compõem suas carteiras ou os respectivos emissores sejam considerados de baixo
risco de crédito em classificação efetuada por agência classificadora
classificadora de risco em funcionamento no País e, ainda,
que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela
direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20%
(vinte por cento).
7.1.6 Poupança.
Em função da baixa rentabilidade deste segmento, serão permitidas aplicações no limite de 5% do
Patrimônio do IPFS;; em instituição financeira considerada de baixo risco de crédito por agência classificadora de
risco em funcionamento no País e condicionadas a que a instituição financeira não tenha o respectivo controle
societário detido, direta ou indiretamente, por Estado.
7.1.7 Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Abertos.
Poderão ser aplicados até 5% (cinco por cento) do total dos recursos disponíveis do IPFS em fundos de
investimentos em direitos creditórios abertos, desde que sejam observados os procedimentos específicos
previstos nos itens 8.2 e 9.2.2 deste instrumento.
7.1.8 Fundos de Investimento
nto em Direitos Creditórios Fechados.
Poderão ser aplicados até 5% (cinco por cento) do total dos recursos disponíveis do IPFS em fundos de
investimentos em direitos creditórios fechados, desde que sejam observados os procedimentos específicos
previstos noss itens 8.2 e 9.2.2 deste instrumento.
7.1.9 Fundos de Investimento em Renda Fixa, classificados como Crédito Privado.
Poderão ser aplicados até 5% (cinco por cento) dos recursos disponíveis do IPFS, desde que seja
observado o procedimento específico descrito
descrito no item 8.2 deste instrumento e desde que os regulamentos dos
fundos prevejam que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem suas carteiras ou os respectivos
emissores sejam considerados de baixo risco de crédito em classificação efetuada por
por agência classificadora de
risco em funcionamento no País e, ainda, que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de
sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras
sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte por cento).
7.1.10 Limites de Alocação.
Conforme determinado no artigo 7º, inciso VII, § 5º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº
3.922/2010, a totalidade das aplicações em cotas de Fundos de Investimentos em
em Direitos Creditórios em
condomínio aberto, em cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios constituídos sob a forma de
condomínio fechado e em cotas de Fundos de Investimentos em renda fixa classificados como Crédito Privado não
poderá excederr o limite de 15% (quinze por cento) do total dos recursos disponíveis.
7.2 Aplicações no Segmento de Renda Variável.
Poderão ser alocados neste segmento o limite de 30% (trinta por cento) dos recursos disponíveis do IPFS.
7.2.1 Fundos de Investimentos em Ações Referenciados.
Poderão ser aplicados até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos sob a
forma de condomínio aberto e classificados como referenciados que identifiquem em sua denominação e em sua
política de investimento indicador de desempenho vinculado ao índice Ibovespa, IBrX ou IBrX-50.
IBrX
7.2.2 Fundos de Investimentos em fundos de índice em Ações.
Poderão ser aplicados até 5% (cinco por cento) em fundos de índice em ações que repliquem a formação
e o peso dos papéis que formam os índices do IBOVESPA, IBrX e IBrX-50.
IBrX
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7.2.3 Fundos de Investimentos em Ações
Poderão ser aplicados até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações,
constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de
fundos de índices referenciados em ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices Ibovespa,
IBrX ou IBrX-50.
7.2.4 Fundos de Investimentos Multimercado – aberto
Poderão ser aplicados até 5% (cinco por cento) em fundos
fundos de investimentos Multimercado, constituídos
sob a forma de condomínio aberto. Neste segmento, fica estabelecido que os fundos que integrarem o portfólio,
necessariamente, não poderão admitir alavancagem em suas estratégias de gestão, conforme Resolução
Resoluç do
Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010.
7.2.5 Fundos de Investimentos em Participações – fechados.
Poderão ser aplicados até 5% (cinco por cento) dos recursos disponíveis do IPFS, desde que seja
observado o procedimento específico descrito no item 8.2 deste instrumento. Ressaltamos que essa categoria de
investimento demandará uma análise ainda mais rigorosa, evidenciando a formatação da sua estrutura, foco
setorial dos ativos que o compõem, a iliquidez e demais riscos pertinentes ao seguimento de ativos
a
estruturados.
Os Fundos de Investimentos em Participações deverão ter como parâmetro de rentabilidade os indicadores CDI,
IPCA, INPC ou taxa pré-fixada.
7.2.6 Fundos de Investimentos Imobiliários – cotas negociadas em bolsa.
Poderão ser aplicados até 5% (cinco por cento) dos recursos disponíveis do IPFS em fundos de
investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de valores e desde que, observado o procedimento
específico descrito no item 8.2 deste instrumento, sendo que, igualmente ao item anterior,
an
em razão da
complexidade do segmento e para que não exista descasamento entre os fluxos de recebimento e desembolsos, a
possibilidade de aplicação será objeto de rígida análise quanto à sua estrutura e viabilidade financeira. Os Fundos
de Investimentos
ntos Imobiliários deverão ter como parâmetro de rentabilidade os indicadores CDI, IPCA, INPC ou taxa
pré-fixada.
7.3 Segmentos de Imóveis
As aplicações no segmento de imóveis, de acordo com o artigo 9º da Resolução do Conselho Monetário
Nacional nº 3.922/2010,
010, destinam-se,
destinam se, exclusivamente, aos imóveis vinculados por lei ao regime próprio de
previdência social. Os imóveis poderão ser utilizados para a aquisição de cotas de fundos de investimento
imobiliário, desde que as cotas sejam negociadas em ambiente de bolsa de valores. O RPPS de Toledo alocará
recursos neste segmento, somente quando lei vincular imóveis à sua estrutura.
8. VEDAÇÕES
8.1 Gerais
Os recursos do IPFS serão aplicados em conformidade com a Resolução do Conselho Monetário Nacional
nº 3.922/2010 e as disposições desta Política de Investimentos, não sendo possível aos gestores:











Adquirir títulos públicos federais que não sejam registrados no sistema SELIC;
Aplicar recursos em cotas de fundos de investimento cuja atuação em mercados de derivativos gere
g
exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido, inclusive os Fundos Multimercado;
Na negociação de títulos públicos, realizar operações denominadas day-trade;
day
Adquirir cotas de FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) cuja carteira
car
contenha, direta ou
indiretamente, direitos creditórios em que o ente federativo figure como devedor ou preste fiança,
aceite, aval ou coobrigação sob qualquer outra forma ou, adquirir cotas de fundo de investimento em
direitos creditórios não padronizados;
padron
Atuar em modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, títulos de crédito ou outros ativos que
não os previstos na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010;
Possuir mais de 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido de um mesmo fundo,
independentemente do segmento (renda fixa/renda variável);
Alocar mais de 20% (vinte por cento) dos recursos do IPFS,, em cotas de um mesmo fundo, exceto quando
tratar-se
se de produtos com benchmark IMA ou IDkA formados unicamente por Títulos do Tesouro
Nacional.
Fundos de Renda Fixa – Serão efetuadas aplicações apenas em fundos cujas carteiras contenham,
exclusivamente, ativos classificados como de baixo risco de crédito, com classificação mínima (A) por
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agência classificadora de risco em funcionamento
funcionamento no País. No caso das DPGE’s inseridas na carteira do
fundo, a classificação deverá ser no mínimo (BB) por agência classificadora de risco em funcionamento no
País. Os ativos não enquadrados nas classificações de risco deste item poderão representar
represen no máximo
2% (dois por cento) do patrimônio do fundo.
Adotar outras modalidades expressamente vedadas pela presente Política de Investimentos e na
Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/10.
Inferior ao seu valor nominal inicial ou ao valor na
n data da última cobrança.

8.2 Específicas
Nos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável, ficam vedadas as aplicações em fundos que gerem
iliquidez à carteira do IPFS com prazo maior do que 90 (noventa) dias, exceto:
(01) Fundos de Investimento em Participações
Participa
– FIP´s, desde que cumpridos todos os requisitos de análise e
submissão à consideração do Comitê de Investimentos e, quando o valor a ser investido ultrapassar a 50%
(cinqüenta por cento) do percentual do segmento (2,5% - dois e meio por cento), deveráá ser aprovado pelo Comitê
de Investimentos;
(02) Fundos de Investimentos Imobiliários - FII´s - desde que cumpridos todos os requisitos de análise e submissão
à consideração do Comitê de Investimentos e, quando o valor a ser investido ultrapassar a 50% (cinqüenta
(c
por
cento) do percentual do segmento (2,5% - dois e meio por cento), deverá ser aprovado pelo Comitê de
Investimentos;
(03) Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC’S – desde que cumpridos todos os requisitos de análise
e submissão à consideração do Comitê de Investimentos e, quando o valor a ser investido ultrapassar a 50%
(cinqüenta por cento) do percentual do segmento (2,5% - dois e meio por cento), deverá ser aprovado pelos
órgãos responsáveis, ou seja, em comum acordo, observado, ainda, o disposto no artigo 9.2.2 deste instrumento.
(04) Fundos de Investimentos Multimercado – FIM – desde que cumpridos todos os requisitos de análise e
submissão à consideração do Comitê de Investimentos.
(05) Fundos de Investimentos em Ações – FIA – desde que cumpridos todos os requisitos de análise e submissão à
consideração do Comitê de Investimentos.
(06) Fundos de Investimentos denominados de Crédito Privado - desde que cumpridos todos os requisitos de
análise e submissão à consideração do Comitê de Investimentos e, quando o valor a ser investido ultrapassar a
50% (cinqüenta por cento) do percentual do segmento (2,5% - dois e meio por cento), deverá ser aprovado pelos
órgãos responsáveis, ou seja, em comum acordo. As aplicações em fundos de investimentos
investi
denominados de
crédito privado subordinam-se
se que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem suas carteiras ou
respectivos emissores sejam considerados de baixo risco de crédito, com base, dentre outros critérios, em
classificação efetuadaa por agência classificadora de risco em funcionamento no País.
9. SELEÇÃO DE ATIVOS E FUNDOS
A seleção dos produtos é de competência da Coordenação do IPFS,, que antecipadamente, a fim de subsidiar a
decisão de investimento e, antes de submetê-la
submetê à consideração
eração do Comitê de Investimentos, deverá efetuar a
análise dos seguintes aspectos:








Rentabilidade em relação benchmark;
Volatilidade;
Índices de eficiência;
Regulamento, evidenciando as características, natureza e enquadramento do produto na Resolução do
Conselho
onselho Monetário Nacional nº 3.922/2010 e análise do relatório de agência de risco (se houver);
Parecer acerca da aplicação quando se tratarem de fundos imobiliários e fundos de investimentos em
participações, a Coordenação do IPFS poderá promover processo
o de DueDiligence a fim de conhecer em
detalhes a estrutura do produto.
As aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, taxa de saída ou outro tipo de cobrança que
onerem o IPFS,, inclusive prazos de carência e para conversão de cotas de fundos de investimentos,
deverão ser precedidas de atestado do responsável legal pelo RPPS, evidenciando a sua compatibilidade
com as obrigações presentes e futuras do regime.

9.1 Credenciamentos das Instituições Financeiras.
9.2 Aberturas das Carteiras, Rating dos Ativos
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9.2.1 Os investimentos em cotas de fundos, independente do segmento, ficam condicionados a prévia análise de
carteira de ativos onde seja possível examinar, ao menos, o nome dos ativos, os vencimentos, as taxas de
negociação, o valor de mercado dos ativos bem como seu percentual de distribuição.
9.2.2 Serão admitidos apenas Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC’s–– que possuam Rating “A”
concedido por agência de classificação de risco autorizada a funcionar no País e submissão à consideração
con
do
Comitê de Investimentos.
9.2.3 Quadro de Rating

9.3 Rating das Instituições
De acordo com artigo 15, § 2°, da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010, o IPFS
somente poderá aplicar recursos em carteira administrada ou em cotas
cotas de fundo de investimentos geridos por
instituição financeira, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pessoas jurídicas
autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de
d carteira
considerada, pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social, com base, dentre
outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País, como: I –
de baixo risco de crédito. II – de boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento.
10. DA TRANSPARÊNCIA
O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA – IPFS, busca por
meio da sua Política de Investimentos, estabelecerem critérios
critérios de transparência e governança em seus processos
internos de investimentos. Desta forma, foram definidos procedimentos para divulgação das informações relativas
aos investimentos do IPFS.
10.1 Disponibilizações dos Resultados




Publicar, no Sítio Eletrônico
nico do Município de Feira de Santana, a íntegra desta Política de Investimentos,
bem como quaisquer alterações que vierem a ser efetuadas em até 30 dias após a aprovação, conforme
Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011;
Publicar, no Sítio Eletrônico do Município de Feira de Santana, no prazo de até 30 dias após o
encerramento do mês, a composição da carteira de investimentos do IPFS;
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Trimestralmente, publicar no Sítio Eletrônico do Município de Feira de Santana e enviar aos Conselhos, o
relatório de gestão que evidencie detalhadamente 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.

10.2 Disponibilizações das Informações
 Disponibilizar
ponibilizar as informações contidas nos formulários APR – Autorização de
Aplicação e Resgate, no prazo de até trinta dias, contados da respectiva aplicação ou resgate;
 Disponibilizar informações sobre as datas e locais das reuniões dos órgãos de deliberação
deliberaçã colegiada e do
Comitê de Investimentos.
11. DISPOSIÇÕES GERAIS
A presente Política de Investimentos deverá ser revista anualmente a contar da data de sua aprovação
pelo Comitê de Investimento, Conselho Deliberativo, sendo que o prazo de vigência compreenderá
compree
o período de
01 de janeiro de 2016 á 31 de dezembro de 2016.
2016
As aplicações que não estiverem claramente definidas neste documento, e que estiverem de acordo com
as diretrizes de investimento e em conformidade com a legislação aplicável em vigor, deverão
deve
ser levadas ao
Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo IPFS para avaliação e autorização.
As aplicações realizadas pelo IPFS passarão por um processo de análise, para o qual serão utilizados
alguns instrumentos de analise de risco, além do histórico
histórico de quotas e rentabilidade de fundos de investimento,
informações de mercado on-line,
line, pesquisa em sites institucionais e outras. Além de estudar o regulamento e o
prospecto dos fundos de investimentos, será feita uma análise do gestor/emissor e da taxa
tax de administração
cobrada.
Estes investimentos serão constantemente avaliados através de acompanhamento de desempenho e da
análise da composição da carteira dos fundos. As avaliações serão feitas para orientar as definições de estratégias
e as tomadas de decisão, de forma a aperfeiçoar o retorno da carteira, cumprir a meta atuarial e minimizar riscos.
O responsável pela gestão dos recursos do IPFS deverá ser pessoa física, vinculada ao Ente Federativo e a
unidade gestora do Regime Próprio como servidor titular
titular de cargo efetivo ou de livre nomeação e exoneração.
Deverá ainda ter sido aprovado em exame de certificação profissional, organizado por entidade autônoma de
reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais.
A presente Política
ca está sujeita a modificação em virtude de alterações na legislação que rege a aplicação
de recursos dos regimes de previdência bem como em decorrência de mudanças significativas no cenário
econômico. Em ambos os casos, a adequação da presente política será
será discutida em reunião do Conselho
Deliberativo.
Feira de Santana, 16 de dezembro de 2015.
ANTONIO ALCIONE DA SILVA CEDRAZ
DIRETOR PRESIDENTE DO IPFS

Conselheiros e Membros do Comitê Presentes
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