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Segunda-Feira, 28 de dezembro de 2020

PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 86, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020.
Dispõe sobre Luto oficial no município
de Santa Rita-PB
Considerando o falecimento do ex-prefeito do município
de Mamanguape, Fábio Fernandes Fonseca, ocorrido em
data de 28 de dezembro de 2020;
Considerando o momento de consternação e solidariedade
de todos que fazem a Prefeitura Municipal, bem como do
reconhecimento da contribuição política e social
desenvolvida por Fábio Fernandes ao longo de sua vida;
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO
DE SANTA RITA, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 56, inciso V, da LOM, e demais legislações municipais
pertinentes,
DECRETA:
Art. 1º Fica Decretado luto oficial de três dias, em virtude
do falecimento do Ilmo. Sr. Fábio Fernandes Fonseca, no
Município de Santa Rita/PB.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação.
Santa Rita, 28 de dezembro de 2020.
Emerson Fernandes A. Panta
Prefeito

Secretaria de Administração e Gestão
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial
e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges
–, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às
09:30 horas do dia 14 de Janeiro de 2021, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM MINISTRAR CURSO ONLINE DE PÓSGRADUAÇÃO EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA,
VISANDO A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA
RITA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei
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Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail:
pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital:
https://licitacoes.santarita. pb.gov.br/categoria/ editais;
www.tce.pb.gov.br.

Santa Rita - PB, 28 de Dezembro de 2020
MARIA NEUMA DIAS –
Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão
Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso
Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita PB, às 09:30 horas do dia 20 de Janeiro de 2021, licitação
modalidade Tomada de Preço, para: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE
ADEQUAÇÕES/ADAPTAÇÕES NAS INSTALAÇÕES
FÍSICAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. Informações: no
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital:
https://licitacoes. santarita.pb.gov.br/categoria/ editais;
www.tce.pb.gov.br.
Santa Rita - PB, 28 de Dezembro de 2020.
MARIA NEUMA DIA
Presidente - CPL/PMSR

COMUNICADO
Chamada Pública nº 003/2020
Processo nº 048/2020
O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que estará
recebendo nos dias 29 e 30 de dezembro de 2020,
documentação para o preenchimento das vagas
remanescentes, visando a OUTORGA DE PERMISSÃO
DE USO A TÍTULO PRECÁRIO E REMUNERADO
PARA
A
INSTALAÇÃO
E
EXPLORAÇÃO
COMERCIAL DE VEÍCULOS TIPO “FOOD TRUCKS”
NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.
Santa Rita, 28 de dezembro de 2020.
Maria Neuma Dias
Presidente - CPL/PMSR

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº
DPC0027/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva

DOE Nº 1395

ANO 08

Segunda-Feira, 28 de dezembro de 2020.

Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de
Licitação nº DPC0027/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO
DE INSUMOS E EPI´S PARA ENFRENTAMENTO DO
COVID –19 E EM APOIO À GESTAÇÃO, PRÉ–NATAL
E PUERPÉRIO, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB;
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO
o seu objeto a: GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA - R$ 136.565,00; LUCIANO JOSE DE MORAIS
ME - R$ 4.370,00.
Santa Rita - PB, 07 de Dezembro de 2020
LUCIANO CORREIA CARNEIRO
Secretário do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPI´S PARA
ENFRENTAMENTO DO COVID –19 E EM APOIO À
GESTAÇÃO, PRÉ–NATAL E PUERPÉRIO, NO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. FUNDAMENTO
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DPC0027/2020.
DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.100 –
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROJETO
ATIVIDADE: 10.305.1614.2245 – REALIZAÇÃO DE
ATIVIDADES PARA A COBERTURA DE AÇÕES E
ENFRENTAMENTO A COVID –19. ELEMENTO DE
DESPESA: 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 214 – RECURSO FEDERAL.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
2020. PARTES
CONTRATANTES:
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB: CT Nº
00309/2020 - 07.12.20 - GRADUAL COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA - R$ 136.565,00; CT Nº 00310/2020 07.12.20 - LUCIANO JOSE DE MORAIS ME - R$
4.370,00.

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº
DP00061/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva
Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de
Licitação nº DP00061/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO
EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO– CATETER
LUBRIFICADO
HIDROFÍLICO
Nº 12 REF.
SPEEDCATH COLOPLAST–, PARA CUMPRIMENTO
DE DEMANDA JUDICIAL, EM FALOR DE MARIA DO
SOCORRO BENÍCIO DE ATAÍDE, USUÁRIA DA
SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL
MÉDICO– CATETER LUBRIFICADO HIDROFÍLICO
Nº 12 REF. SPEEDCATH COLOPLAST–, PARA
CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, EM
FALOR DE MARIA DO SOCORRO BENÍCIO DE
ATAÍDE, USUÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE
SANTA RITA/PB; RATIFICO o correspondente
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a:
TECNOCENTER
MATERIAIS
MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA - R$ 14.580,00.
Santa Rita - PB, 09 de Dezembro de 2020
LUCIANO CORREIA CARNEIRO
Secretário do Fundo Municipal de Saúde
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EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO:
AQUISIÇÃO
EMERGENCIAL
DE
MATERIAL MÉDICO– CATETER LUBRIFICADO
HIDROFÍLICO Nº 12 REF. SPEEDCATH COLOPLAST–
, PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL,
EM FALOR DE MARIA DO SOCORRO BENÍCIO DE
ATAÍDE, USUÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE
SANTA RITA/PB AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE
MATERIAL MÉDICO– CATETER LUBRIFICADO
HIDROFÍLICO Nº 12 REF. SPEEDCATH COLOPLAST–
, PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL,
EM FALOR DE MARIA DO SOCORRO BENÍCIO DE
ATAÍDE, USUÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE
SANTA RITA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de
Licitação nº DP00061/2020. DOTAÇÃO: UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 02.100 – FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE. PROJETO ATIVIDADE: 10.302.1612.2042 –
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ELEMENTO DE
DESPESA: 3390–30 – MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 211 – RECURSOS PRÓPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
2020. PARTES
CONTRATANTES:
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB e: CT Nº
00307/2020 - 09.12.20 - TECNOCENTER MATERIAIS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 14.580,00.

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº
DP00062/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva
Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de
Licitação nº DP00062/2020, que objetiva: LOCAÇÃO DE
IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SEGUNDO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PMSR,
SITUADO NA RUA VIRGÍNIO VELOSO, S/N, ALTO
DA COSIBA, SANTA RITA /PB; RATIFICO o
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a:
LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL - VALOR
MENSAL R$ 12.000,00; VALOR GLOBAL R$
144.000,00.
Santa Rita - PB, 23 de Dezembro de 2020
LUIZ EDUARDO ALENCAR ROCHA –
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO:
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
PARA
FUNCIONAMENTO DO SEGUNDO CENTRO
ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL
DA
PMSR,
SITUADO NA RUA VIRGÍNIO VELOSO, S/N, ALTO
DA COSIBA, SANTA RITA /PB. FUNDAMENTO
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00062/2020.
DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.060 –
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.
PROJETO ATIVIDADE: 04.122.2102.2009 – Manutenção
de Coordenação de Administração ELEMENTO DE
DESPESA: 3390–36 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Física. FONTE DE RECURSO: 001 – Recursos
Próprios.
VIGÊNCIA:
até
23/12/2021. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Rita e:
CT Nº 00320/2020 - 23.12.20 - LUCEMBERG DE SOUZA
CABRAL - VALOR MENSAL R$ 12.000,00; VALOR
GLOBAL R$ 144.000,00.
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Constituição Federal.
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº
DP00063/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva
Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de
Licitação nº DP00063/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO
EMERGENCIAL DOS MEDICAMENTOS COLÁGENO
HIDROLIZADO E HARPAGOPHYTHUM, PARA
ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DA
USUÁRIA SRª MARIA PEDRO DA SILVA; RATIFICO
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto
a: NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 2.728,80.
Santa Rita - PB, 21 de Dezembro de 2020
LUCIANO CORREIA CARNEIRO
Secretário do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO
EMERGENCIAL DOS
MEDICAMENTOS COLÁGENO HIDROLIZADO E
HARPAGOPHYTHUM,
PARA
ATENDER
A
DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DA USUÁRIA SRª
MARIA PEDRO DA SILVA. FUNDAMENTO LEGAL:
Dispensa de Licitação nº DP00063/2020. DOTAÇÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.100 – FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE. PROJETO ATIVIDADE:
10.122.2605.2041 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ELEMENTO DE
DESPESA: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 211 – RECURSO PRÓPRIO.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de
Saúde de Santa Rita e: CT Nº 00303/2020 - 21.12.20 NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 2.728,80.

Conselho Municipal de Assistência Social
CMAS
RESOLUÇÃO Nº 31, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020
Dispõe sobre a Publicação dos Plantões
dos Conselhos Tutelares da 1ª Região e
2ª Região neste período de Festas
Natalinas e de Ano Novo.

CONSIDERANDO, que estamos em período de Pandemia
do COVID-19 em que se faz importante a atuação dos
serviços essenciais na garantia do atendimento aos mais
vulneráveis.
Resolve:
Art. 01. Publicar que nos dias 24/12/2020 e 25/12/2020,
bem como nos dias 31/12/2020 e 01/01/2021 os Conselhos
Tutelares da 1ª Região e da 2ª Região estarão
excepcionalmente com atendimento apenas de urgência por
meio dos seus telefones de contato que estarão fixados nas
sedes dos respectivos conselhos.
Art. 02. Informar que devido o Órgão do Conselho Tutelar
ser considerado de relevância pública e serviço essencial na
garantia e defessa dos direitos das crianças e adolescentes,
os demais dias nesse período deverão manter a rotina dos
plantões normais para garantir o devido funcionamento.
Santa Rita, 21 de Dezembro de 2020.
Publique-se;
Registre-se;
Dê-se ciência.
Eliene Borges Barbosa
Vice Coordenadora do CMDCA/SR.

Secretaria Municipal de Saúde
PORTARIA Nº 003/2020
“Aprova o Regimento Interno da
Comissão de Farmácia e Terapêutica, no
âmbito do Município de Santa Rita/PB, e
dá outras providências”.
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
SANTA RITA, Estado da Paraíba, no uso das suas
atribuições legais previstas no §1º do art. 60, da Lei
Orgânica do Município, nos arts. 8º e 9º e na Tabela XVIII
da Lei Complementar Municipal nº 016/2018, bem como
com fulcro no art. 5º da Portaria nº 95A, de 08 de abril de
2019, publicada no Diário Oficial Eletrônico nº 1022, de 09
de maio de 2019.
RESOLVE

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTA RITA
– CMDCA/SR, no uso de suas atribuições legais
estabelecidas no art. 14º, da Lei Municipal nº 1653, de 16 de
Julho de 2015.

Art. 1º - Aprovar o Regimento Interno da Comissão de
Farmácia e Terapêutica no âmbito do município de Santa
Rita/PB, conforme Anexo I.

CONSIDERANDO, o Conselho Tutelar é um órgão
municipal responsável por zelar pelos Direitos da Criança e
Adolescente e um serviço essencial conforme a Lei 8.069,
de 13 de Julho de 1990, e a Lei Municipal nº 1653, de 16 de
Julho de 2015.

Luciano Correia Carneiro
Secretário Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde

CONSIDERANDO, a Criança e o Adolescente como
prioridade absoluta de acordo com o Art. 227, da

Santa Rita/PB, 15 de outubro de 2020.

ANEXO I
REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE
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FARMÁCIA E TERAPÊUTICA
I. DEFINIÇÃO:
Art. 1º – A Comissão de Farmácia e Terapêutica é órgão de
caráter permanente, colegiado, consultivo e deliberativo,
que visa assessorar o gestor e a equipe de saúde em assuntos
referentes a medicamentos, sendo diretamente vinculado à
Secretaria Municipal de Saúde.
II. COMPOSIÇÃO:
Art. 2º - A Comissão será formada por equipe
multidisciplinar, composta por, no mínimo:
a)
01 (um) profissional farmacêutico;
b)
01 (um) profissional médico;
c)
01 (um) profissional de enfermagem;
d)
01 (um) profissional odontólogo;
e)
01 (um) servidor da gestão.
f)
§1º Os membros da Comissão deverão ser profissionais com
formação técnica, capacitados para realizar as discussões
dos itens a serem avaliados.
§2º Caberá à Secretaria Municipal de Saúde, por meio de
Portaria, a ser publicada no Diário Oficial Eletrônico do
Município, instalar a Comissão de Farmácia e Terapêutica,
inclusive, designando seus membros.
§3º A Comissão de Farmácia e Terapêutica poderá solicitar
pareceres técnicos de profissionais de reconhecido saber,
vinculados ou não à Secretaria Municipal de Saúde de Santa
Rita, quando julgar necessário.
§4º Sempre que a Comissão entender necessário, poderá
solicitar e convidar outros profissionais para participarem de
suas reuniões.
§ 5° Os membros da Comissão deverão apresentar
declaração de ausência de conflitos de interesse.
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Art. 6º - A relação dos membros de cada mandato deverá ser
publicada por meio de Portaria do Secretário de Saúde em
Diário Oficial, bem como a substituição de qualquer
membro, a qualquer momento.
§ 1º - A cada renovação de mandato os membros da
comissão deverão preencher um Termo de Isenção de
Conflito de Interesses, que deverá ser avaliado pela CFT
para aprovar sua participação, antes que haja a publicação
em portaria.
§ 2º- No caso de substituição de algum de seus membros, o
novo integrante também deverá preencher o Termo de
Isenção de Conflito de Interesses para ser apreciado pela
CFT.
Art. 7º - O Coordenador da Comissão será eleito por maioria
simples dos membros.
§ 1º - Os demais membros podem ser indicados por suas
respectivas Coordenadorias ou categorias profissionais,
devendo ser aprovados pelo Secretário Municipal de Saúde.
§ 2º - O cargo de Secretário da Comissão poderá ser definido
pela maioria simples dos integrantes desta.
Art. 8º - A ausência de um membro em 03 (três) reuniões
consecutivas sem justificativa ou em 06 (seis) reuniões não
consecutivas sem justificativa, no período de 12 (doze)
meses, gera sua exclusão automática.
IV. FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO:
Art. 09º - A Comissão de Farmácia e Terapêutica reunir-seá, ordinariamente, 11 (onze) vezes por ano e,
extraordinariamente, por convocação do(a) Coordenador(a)
ou por requerimento da maioria simples de seus membros.
§1º- As reuniões ordinárias terão dia, local e horário
definidos em calendário estabelecido pela Comissão, com
concordância da maioria absoluta de seus membros.

§ 6º - Cada membro poderá ter um suplente.
Art. 3º - A função de membro da Comissão é de relevância
pública, voluntária e não gera direito à remuneração.
Parágrafo único. É garantida a dispensa do trabalho no
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde sem prejuízo da
remuneração do membro, durante o período das reuniões,
habilitações técnicas e ações específicas da Comissão.
Parágrafo único - Havendo necessidade, deverão ser
consultadas as chefias imediatas dos integrantes da CFT de
forma a garantir seus trabalhos, mas sem prejuízo para as
atividades assistenciais.
Art. 4º - Além dos profissionais acima, a Secretaria
Municipal de Saúde pode disponibilizar pelo menos um
auxiliar administrativo para a Comissão.
III. MANDATO:
Art. 5º - O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser
renovável conforme definição do Secretário Municipal de
Saúde.

§2º- As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas
pelo Secretário Municipal, pelo Coordenador ou por maioria
simples dos membros da comissão, e deverão ser
comunicadas aos membros com o mínimo de 72 (setenta e
duas) horas de antecedência.
§3º As reuniões poderão ser adiadas ou adiantadas por
pedido da maioria simples dos membros da Comissão,
desde que exista justificativa plausível apresentada à
Coordenação.
Art. 10º - As reuniões deverão ter início no máximo 15
(quinze) minutos depois do horário estipulado, com pelo
menos metade dos membros presentes.
Art. 11 - Na impossibilidade de participação do
Coordenador, os membros da comissão indicarão um de
seus integrantes para presidir a reunião.
Art. 12. As reuniões funcionarão obedecendo a seguinte
ordem:
I-

Verificação da existência do quórum e assinatura
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da lista de presença;
IILeitura, discussão, votação da ata da reunião
anterior;
IIILeitura da pauta do dia;
IVApresentações, debates e votações;
VComunicações breves (informes).
§1º- A ordem poderá ser alterada por voto da maioria dos
presentes, com base em urgência ou relevância.
§2º- A fala de cada membro da Comissão terá a duração
máxima de três minutos, prorrogáveis por mais um, sob
coordenação do Secretário, que controlará o tempo.
§3º- Não serão discutidas e votadas matérias não constantes
na ordem do dia, as quais poderão ser incluídas na pauta do
mesmo dia, se urgentes e após aprovação de maioria
simples, ou de reunião seguinte.
Art. 13. Para apreciação e estudos preliminares de assuntos
específicos, será designado um relator ou convidado, o qual
apresentará Parecer e esclarecimentos sobre o assunto, em
prazo e duração preestabelecidos.
Art. 14 - As decisões da comissão serão tomadas após
aprovação por meio de votação aberta e justificada por
maioria simples dos membros presentes.
Parágrafo único - Havendo empate na votação, caberá ao
Coordenador, ou a quem o substituir, a decisão final.
Art. 15 - Os pareceres técnicos e demais atividades da
Comissão serão distribuídos para execução entre seus
membros, seguindo um calendário previamente definido.
Parágrafo único - O membro responsável por emitir um
parecer deverá apresentá-lo à comissão dentro do prazo
preestabelecido.
Art. 16 - Todas as reuniões poderão ser gravadas e deverão
ser registradas em ata contendo:
Idata e hora;
IInome e assinatura dos membros presentes,
IIIresumo dos temas debatidos;
IVregistro das votações, especificando votos a favor,
contra e abstenções;
Vdecisões e encaminhamentos.
§ 1º - Deverá ser encaminhada cópia da ata para o Secretário
Municipal de Saúde.
§2º- Todos os membros da Comissão poderão ter acesso às
gravações, quando houver, e às atas de reuniões.
§3º- As gravações poderão ser apagadas após a aprovação
das atas.
Art. 17 - A comissão poderá receber solicitações externas de
revisão da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais
(REMUME) por meio de um formulário próprio, a ser
elaborado quando da consolidação da REMUME, que deve
estar com todos os campos preenchidos e ter anexado pelo
menos um estudo que embase o pedido realizado, a ser
analisado pela Comissão com base nas evidências
científicas.
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Parágrafo único - A cada processo de atualização da Relação
Municipal de Medicamentos Essenciais, a Comissão deverá
definir um período para recebimento dos formulários de
solicitação externa.
Art. 18 - Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser
guardados em sigilo ético por todos os membros.
V. ATRIBUIÇÕES:
Art. 19 - São atribuições da Comissão de Farmácia e
Terapêutica:
a) Elaborar e atualizar periodicamente a Relação Municipal
de Medicamentos e Essenciais - REMUME;
b) Estabelecer critérios de inclusão e exclusão de
medicamentos da REMUME;
c) Aprovar a inclusão ou exclusão de medicamentos
padronizados por iniciativa própria ou por solicitação
externa mediante preenchimento de formulário específico;
d) Incentivar o uso dos nomes dos medicamentos pela
Denominação Comum Brasileira (DCB);
e) Revisar periodicamente as normas de prescrição;
f) Validar protocolos de tratamento dos serviços da
instituição;
g) Promover ações que estimulem o uso racional de
medicamentos e atividades de farmacovigilância;
h) Desenvolver estudos e atividades de caráter técnicocientífico sobre medicamentos;
i) Assessorar o Secretário Municipal de Saúde em assuntos
de sua competência;
j) Elaborar guias farmacêuticos a serem divulgadas em
todos os serviços da Secretaria Municipal de Saúde, com
atualizações periódicas, sempre que necessário, contendo
minimamente os medicamentos padronizados e seus
devidos grupos farmacológicos;
k) Promover educação continuada para a equipe de saúde,
em matérias de sua competência;
l) Propor política de dispensação de medicamentos.
Art. 22 - São atribuições do Coordenador da Comissão,
além de outras instituídas neste regimento ou que decorram
de suas funções ou prerrogativas:
a) Aprovar previamente a pauta das reuniões;
b) Convocar e presidir as reuniões;
c) Representar a comissão junto ao Secretário Municipal de
Saúde, ou indicar seu representante;
d) Subscrever todos os documentos e resoluções da
comissão previamente aprovados pelos membros desta;
e) Fazer cumprir o regimento.
Art. 23 - São atribuições e competências da Secretaria da
Comissão:
a) Organizar a pauta das reuniões;
b) Receber e protocolar os processos e expedientes;
c) Conferir o preenchimento dos Formulários de Solicitação
Externa recebidos;
d) Lavrar a ata das reuniões;
e) Convocar os membros da comissão para as reuniões;
f) Organizar e manter o arquivo da comissão;
g) Preparar correspondências;
h) Realizar outras funções determinadas pelo Coordenador,
relacionadas ao serviço desta secretaria.
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VI. DISPOSIÇÕES GERAIS:
Art. 24 - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos
pelos membros da CFT, em conjunto com seu Coordenador
e, se necessário, com o Secretário Municipal de Saúde.
Art. 25 - Este regimento poderá ser alterado quando houver
necessidade.
Art. 26 – Este regimento entrará em vigor após aprovação
pelo Secretário Municipal de Saúde e publicação em Diário
Oficial.
Luciano Correia Carneiro
Secretário Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo Lazer
SECDTUR
GRUPO
DE
TRABALHO
DE
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI
ALDIR BLANC
ANÁLISE DOCUMENTAL DAS INSCRIÇÕES DO
EDITAL Nº 007/2020 –CHAMADA PÚBLICA
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro de 2020, o
Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização,
dentro das suas atribuições, conforme Portaria nº 217/2020,
publicada no Diário Oficial de 06 de outubro de 2020,
divulga o resultado do recurso de análise de mérito
,referente ao Edital nº 007/2020 – CHAMADA
PÚBLICA

Proponente: Wanderson Manoel Laurentino da Silva
Projeto: Vídeo Jogos digitais on line
Valor inicial : R$ 4.500,00
Situação do recurso : Indeferido
Valor solicitado: R$ 7.520,00
Valor aprovado: R$ 4.500,00

Proponente: Neilson Meireles da Silva
Proponente não apresentou Recurso
Situação: indeferido

Proponente: Luciano Xavier dos Santos
Proponente não apresentou Recurso
Situação: indeferido
Santa Rita, 28 de dezembro de 2020.
Wendel Araújo Vicente
Presidente
Giordano Bruno Cantidiano de Andrade
Membro
Raimundo Rodrigues da Silva
Membro
José Hilton da Silva Souza
Membro
Genilton de Oliveira Félix
Membro
Janecarla Nunes da Silva
Membro
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Proponente : Valrélio Paulino da Silva
Projeto: Música em Santa Rita - Live Show
Valor inicial: R$ 1.500,00
Situação do recurso : Deferido
Valor solicitado: R$ R$ 2.500,00
Valor aprovado integral : R$ 2.500,00

Proponente : José Alex Fonseca Leite Júnior
Projeto :PB trio e suas belezas santaritenses
Valor inicial : R$ 5.000,00
Situação do recurso : Deferido
Valor solicitado: R$ 9.950,00
Valor aprovado integral : R$ 9.950,00

Proponente: José Walberto Adelino
Projeto : Curta Metragem :Nascí Aqui, Santa Rita
Valor inicial:R$ 2.000,00
Situação do recurso : Deferido
Valor solicitado: R$ 10.000,00
Valor aprovado em 50% : R$ 5.000,00
Proponente: Lenílson dos Santos Targino
Projeto: Web Festival Frevo Folia Santaritense
Valor Inicial: R$ 22.000,00
Situação do recurso : Deferido
Valor solicitado: R$ 20.000,00
Valor aprovado integral: R$ 20.000,00

Publicação
Inscrições
Análise Documental e publicação
Saneamento dos Documentos
Análise de Mérito
Publicação do Resultado
Prazo para Recurso da Análise de
Mérito
Publicação do Resultado Final do
Recurso

03/12/2020
03/12
a
10/12/2020
17/12/2020
18 e 21 /12/2020
21/12/2020
23/12/2020
28 /12/2020
29/12/2020
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1. INTRODUÇÃO
O presente documento tem como diretriz a fomentação da política de investimento a ser
adota durante o ano de 2020, sendo respaldada pela Resolução CMN nº 3922 de 25 de novembro de
2010 alterada pela Resolução nº 4.604 de 19 de outubro de 2017 e aprovada pelo órgão superior de
supervisão e deliberação por meio de seu Conselho Municipal de Previdência.
Assim, o Regime Próprio de Previdência Social de Santa Rita registra sua formalidade legal
que lastreia todo o processo de tomada de decisão relativa aos investimentos do Instituto de
Previdência, sendo utilizada como ferramenta de garantia de conservadorismo e busca a manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro entre os seus ativos e passivos.
No intuito de atender as exigências do passivo atuarial algumas medidas de gestão de
risco fundamentam a elaboração desta Política. O principal fundamento a ser adotado para que se
trabalhe com parâmetros consistentes refere-se à análise do fluxo atuarial da entidade, ou seja, o
seu fluxo de suas obrigações, levando-se em consideração o valor dos ativos disponíveis a
investimentos com a devida proteção da inflação no tempo e as reservas matemáticas (passivo)
projetadas pelo cálculo atuarial.
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2. OBJETIVO
A Política de Investimentos do Instituto de Previdência Do Município de Santa Rita, tem
o papel de atender os objetivos do RPPS em relação à gestão da alocação dos seus ativos de
investimentos, manter um perfil de transparência, solidez com os órgãos reguladores e obrigação
com os compromissos assumidos do plano. Para tanto o presente documento é estruturado com
base nas mudanças ocorridas no âmbito do sistema de previdência dos Regimes Próprios e o atual
cenário econômico.
É um instrumento que proporciona à Diretoria e aos demais órgãos envolvidos na gestão
dos recursos uma melhor definição das diretrizes básicas e dos limites de risco a que serão expostos
a carteira de investimentos. Essa carteira será norteada pela meta estabelecida para as aplicações
dos recursos do RPPS limitada ao máximo de 6% a.a de ganho real, visto que é vedada a utilização de
eventual perspectiva de ganho superior a este limite como fundamento para cobertura de déficit
atuarial conforme trata o Art. 9º da portaria nº 403 de dezembro de 2008. Assim a adequação da
carteira aos ditames legais e a estratégia de alocação de recursos serão pontos importantes a serem
mensurados nessa política de investimentos durante o período de 01/01/2021 a 31/12/2021.
No intuito de alcançar a taxa de rentabilidade real exigida para a carteira de
investimentos do RPPS, a estratégia de investimento prima pela sua diversificação entre os níveis de
classe de ativos de renda fixa, renda variável e imóveis, os ativos de investimentos, bem como a
verificação a respeito de liquidez, benchmark, rentabilidade auferida e prometida, volatilidade e
verificação quanto a regulação desses ativos perante os órgãos reguladores ANBIMA, CVM e Tesouro
Nacional entre outras questões, visando, a otimização do triângulo crédito, liquidez e retorno do
montante total aplicado. É necessário explanar que a política de investimentos adota como premissa
uma política conservadora, adequado aos atuais níveis de risco do RPPS tanto no curto e médio prazo,
mas, principalmente no longo prazo voltados ao equilíbrio financeiro-atuarial.

Estrutura Organizacional para Tomada de Decisões de Investimentos e
Competências
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A estrutura organizacional do RPPS compreende os seguintes órgãos para
tomada de decisões de investimento:
Conselho Municipal de Previdência – CMP
➢ Decidir sobre a macro alocação de ativos, tomando como base o modelo de alocação
adotado;
➢ Aprovar os limites operacionais e os intervalos de risco que poderão ser assumidos
no âmbito da gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios;
➢ Aprovar o percentual máximo (com relação ao total da carteira) a ser conferido aos
administradores/gestores de recursos dos planos;
➢ Determinar o percentual máximo do total de ativos dos planos a ser gerido como
carteira própria;
➢ Aprovar os planos de enquadramento às legislações vigentes;
➢ Aprovar os critérios para seleção e avaliação de gestor(es) de recursos dos planos,
bem como o limite máximo de remuneração dos referido(s) gestor(es);
➢ Aprovar ou definir os parâmetros a serem utilizados para a macro alocação;
➢ Decidir acerca do número do(s) administrador(es)/gestor(es) externos de renda fixa
e/ou variável;
➢ Propor o percentual máximo (com relação ao total da carteira) a ser conferido a cada
administrador/gestor;
➢ Propor modelo para atribuição de limite de crédito bancário;
➢ Assegurar o enquadramento dos ativos dos planos perante a legislação vigente e
propor quando necessário, planos de enquadramento;
➢ Determinar as características gerais dos ativos elegíveis para a integração e
manutenção no âmbito das carteiras;
➢ Aprovar os procedimentos a serem utilizados na contratação ou troca de
administrador(es)/gestor(es) de renda fixa e/ou variável;
➢ Avaliar o desempenho dos fundos em que o RPPS for cotista, comparando com os
resultados obtidos em mercados com perfil semelhante a carteira atual, mensalmente e;
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➢ Aprovar os critérios a serem adotados para a seleção de gestor(es).

Comitê de Investimentos – COI
➢ Analisar o cenário macroeconômico, político e as avaliações de
especialistas acerca dos principais mercados, observando os possíveis
reflexos no patrimônio dos planos de benefícios administrados pelo RPPS
mensalmente ou trimestralmente;
➢ Propor, com base nas análises de cenários, as estratégias de
investimentos para um determinado período;
➢ Reavaliar as estratégias de investimentos, em decorrência da previsão ou
ocorrência de fatos conjunturais relevantes mensalmente que venham,
direta ou indiretamente, influenciar os mercados financeiros e de capitais;
➢ Analisar os resultados da carteira de investimentos mensalmente do RPPS;
➢ Fornecer subsídios para a elaboração ou alteração da política de
investimentos do RPPS;
➢ Acompanhar a execução da política de investimentos do RPPS.
O Comitê de Investimentos pautará suas decisões pela legislação pertinente aos Regimes
Próprios de Previdência Social, pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional sobre o tema, e
pela Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência.
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3. CENÁRIO MACROECONOMICO
Visão Geral da Conjuntura

O 1° semestre de 2020 será lembrado por muito tempo como o período que mais trouxe
incertezas em escala global, o novo corona-vírus inicialmente descoberto na china, se alastrou pelo
resto do mundo com uma velocidade sem precedentes.
O vírus foi o principal foco do 1° semestre, no início causada pela falta de informação
técnica sobre seus efeitos, e posteriormente comos efeitos impactando os maiores centrosdo
mundo, atingindo e se espalhando do oriente ao ocidente.
Aglobalização foi fator determinante para a disseminação do vírus, por ser altamente
contagioso, rapidamente afetou a população e o resultado imediato foi uma seqüência de países
decretando calamidade pública e estado de emergência.
Ao ponto em que o tempo foi passando, inúmeras formas de como combater o vínjs foram
discutidas, a que mais parecia surtir efeito e a mais indicada, foram as medidas de distanciamento
social, no seu estágio mais crítico o Lockdown, o confinamento, a quarentena.
Apesar de auxiliar e controlar a disseminação do vírus, era nítido que os impactos
econômicos por realizar tal medida, seriam inevitáveis, com a paralízação quase que completa da
economia, o mercado viveu talvez a pior crise em sua história até o momento.
Ainda não se pode precisar todos os impactos econômicos e sociais da crise causada pelo
corona-vírus, mas todas as previsões estatísticas em relação a economia, vem recheadas de
previsões de expectativa de PIB negativo, aumento do desemprego e enfraquecimento em diversas
áreas e setores econômicos, dito isso, recessão econômica é o assunto mais discutido no momento.

CENÁRIO POLÍTICO

O cenário político foi bastante conturbado no 1° semestre de 2020, com alguns pilares e
principais nomes do governo saindo de cena, como os Ex-ministros da Saúde Luiz Henrique
Mandetta e Nelson Teich, que saíram respectivamente do cargo em plena pandemia, indicando a
total falta de gestão do governo.
Tivemos a saída do Ministro da Educação Abraham Weintraub, após algumas polemicas
envolvendo seu nome, e a saída que mais afetou os mercados, de Sérgio Moro, que na
oportunidade ocupava o cargo de Ministro da Justiça.
A pandemia interrompeu momentaneamente o processo de consolidação fiscal pelo qual a
economia brasileira buscava. Durante o período de crise sanitária e econômica, a prioridade passou
a ser, obviamente, a vida e a saúde das pessoas, assim como a preservação de empregos, renda e
empresas.
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Devido a isso, o governo lançou plano de medidas emergenciais de apoio à saúde e à
economia, porém muitas das quais envolvem um enorme custo físcal.
A preocupação com o quadro fiscal, endividamento, rolagem de dívidas e teto de gastos,
foram os assuntos mais pertinentes no cenário político brasileiro, em virtude dos gastos com auxilio
emergencial, promovidos pelo governo para amparar a população em meio á crise, devido as
medidas de restrição e isolamento social, que Impossibilitou milhares de trabalhadores informais de
adquirirem renda.

INTERNACIONAL -1° SEMESTRE DE 2020

A pandemia do novo corona-vírus vem impactando negativamente o mundo todo. A
previsão do FMI (Fundo Monetário Internacional) ao analisar o 1® Semestre de 2020, é que o PIB
mundial retrocederá 4,9% este ano em 2020. Para 2021, a expectativa é de crescimento de 5,6%.
As revisões feitas na maioria das vezes para baixo, refletem a queda da atividade econômica no
primeiro semestre mais forte do que se imaginava, de acordo com a perspectiva da manutenção de
algumas medidas de isolamento social e o efeito da crise sobre o produto potencial global.
Dadas as projeções, ao final de 2021, a economia mundial terá retornado ao nível de 2019,
mas ainda estará 6% abaixo do nível projetado antes da crise. Em termos globais, podemos
observar o tamanho da crise que estamos enfrentando devido a alguns indicadores, como por
exemplo o VIX, que traz a expectativa de volatilidade do mercado de ações com base nas opções de
índice S&P 500.
Diante do enorme estímulo monetário injetados pelos bancos centrais ao redor do mundo,
os mercados de ativos tém reagido de forma peculiar, vemos os resultados mais a frente, porém
isso irá levar a uma descolada da economia real, o que traz um risco de correção.

EUA
A produção industrial dos EUA cresceu 5,4% em junho, em relação a maio, alcançando um
nível mais alto do que o esperado pelo mercado. Com a reabertura das fábricas dos EUA, a
produção industrial foi capaz de se recuperar do declínio recorde de abril. Ainda assim, apesar dos
recentes ganhos, o índice registra no segundo trimestre de 2020 uma queda de 42,6%, em relação
ao mesmo período do ano passado. Trata-se da maior contração trimestral desde a Segunda Guerra
Mundial.
Conforme previsão do FMI - Fundo Monetário Internacional, o PIB norte-americano deve
contrair -37% anuais no 2° trimestre, e uma recuperação nos trimestres seguintes até fechar o ano
com contração de -6,6%. Segundo o órgão, uma segunda onda de contágios pelo corona-vírus
exigirá uma nova rodada de medidas fiscais nos próximos meses para estimular a demanda,
aumentar a preparação do setor de saúde e apoiar os mais vulneráveis, destacando que o pais tem
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espaço fiscal e isso deve ser implantado rapidamente para acelerar a recuperação após a contração
do segundo trimester.

4. MERCADO DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL

No mercado internacional de renda foca, a volatilidade nos preços manteve-se próxima ao
normal apôs o FED manter o juro próximo de zero e anunciar que assim deverá permanecer por um
tempo suficientemente prolongado enquanto a economia doméstica não se consolidar no temeno
do crescimento.
Os títulos do tesouro americano de 10 anos, obteve rendimento de 0,560% ao ano no final
junho.
Já o rendimento dos títulos do governo japonês de 30 anos passou para 0,525% ao ano no
fechamento de junho, uma queda de 0,077 pontos em relação a maio. Para as tralsas de valores
internacionais o movimento foi de valorizações diante da maior clareza sobre a retomada do
crescimento da economia global.
Enquanto a bolsa alemã (Dax) recuou 0,54 %, a inglesa (FTSE 100) caiu 1,54%, a do Japão
(Nikkei 225) registrou queda de 2,82% a a americana (S&P 500) valorizou 0,77 %. O petróleo
referência Brent ficou em alta de 0,39% aos US$43,69 o barril negociado na bolsa Mercantil de
Futuros de Londres, o petróleo WTI também operou em alta de 1,28% e com o barril negociado aos
USS40,43 na boisa Mercantil de Futuros, Nova York. O preço do minério de ferro negociado no
porto de Qingdao, China, ficou estável a US$110,58 a tonelada seca.
O avanço no preço do óleo ocorre após o acordo de corte na produção pela OPEP-*-, além
de declínios acentuados na produção de outros produtores, liderados pelos EUA e Canadá, em
resposta ao colapso na demanda sem precedentes.
No mercado internacional de renda foca, a volatilidade nos preços manteve-se próxima ao
normal apôs o FED manter o juro próximo de zero e anunciar que assim deverá permanecer por um
tempo suficientemente prolongado enquanto a economia doméstica não se consolidar no temeno
do crescimento.
Os títulos do tesouro americano de 10 anos, obteve rendimento de 0,560% ao ano no final
junho.
Já o rendimento dos títulos do governo japonês de 30 anos passou para 0,525% ao ano no
fechamento de junho, uma queda de 0,077 pontos em relação a maio. Para as tralsas de valores
internacionais o movimento foi de valorizações diante da maior clareza sobre a retomada do
crescimento da economia global.
Enquanto a bolsa alemã (Dax) recuou 0,54 %, a inglesa (FTSE 100) caiu 1,54%, a do Japão
(Nikkei 225) registrou queda de 2,82% a a americana (S&P 500) valorizou 0,77 %. O petróleo
referência Brent ficou em alta de 0,39% aos US$43,69 o barril negociado na bolsa Mercantil de
Futuros de Londres, o petróleo WTI também operou em alta de 1,28% e com o barril negociado aos
USS40,43 na boisa Mercantil de Futuros, Nova York.
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O preço do minério de ferro negociado no porto de Qingdao, China, ficou estável a US$110,58
a tonelada seca. O avanço no preço do óleo ocorre após o acordo de corte na produção pela OPEP,
além de declínios acentuados na produção de outros produtores, liderados pelos EUA e Canadá, em
resposta ao colapso na demanda sem precedents.
Os impactos na economia devido a pandemia a partir de março fizeram com que as taxas de
juros, que já testavam as mínimas históricas caíssem ainda mais.
O Copom em junho definiu a meta da taxa Seiic em 2,25% ao ano. Essa redução, combinada
a um nível mais baixo de volatilidade, reverteu parte da desvalorização dos preços dos ativos
observadas neste semestre, principalmente no mercado de títulos públicos. O IMA-Geral encerra o
semestre com ganho de 1,87%.
Vale destacar que desde maio se observa recuperação nos preços dos ativos, sobretudo a
carteira de títulos públicos em mercado, que já apresenta retornos positivos. No semestre, quase
todos os subíndices apresentaram retomo positivo, com exceção das carteiras de duration mais
longa. O IMA-B5-r-, que apresentou ganho de quase 6% entre abril e junho, encerrou o semestre a 5,26%, refletindo a desconfiança dos investidores em relação ao ambiente econômico de iongo
prazo.
Já o IMA-B5 encerrou o semestre a 3,17% de ganho. Em relação aos títulos pré-fixados,
representados pela IRF-M, o destaque no acumulado de 2020 até junho ficou com o IRF-M1+, com
variação de 6,03%. O IRF-M eo IMA-S rentabilizaram 2,6% e 1,72%, respectivamente.
10
ATIVIDADE ECONÔMICA
ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA
O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do BancoCentral), considerado uma previa informal
do PIB (Produto Interno Bruto), encolheu 6,28% no primeiro semestre, impactado pelas medidas de
combate à pandemia de corona-vlrus, que reduziram a atividade de diversos setores da economia.
Considerando apenas o Segundo trimestre, a queda foi de 10,94%, em relação ao trimestre
anterior, segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central. Na comparação com o segundo
trimesb'e de 2019, o recuo foi de 12,03%.
No 1° semestre de 2020, o PIB caiu 5,9% em relação a igual período de 2019 e caiu 9.7% no
segundo trimestre de 2020 (comparado ao primeiro trimesbe de 2020), na série com ajuste sazonal.
Em relação a igual período de 2019, o PIB caiu 11,4%.
A taxa de investimento no segundo trimestre de 2020 foi de 15,0% do PIB, ficando abaixo da
observada no mesmo período de 2019 (15,3%).

5. INFLAÇÃO

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou que o IPCA subiu 0,26%
em junho. No acumulado do primeiro semestre do ano, a alta é de 0,10%. No Relatório Focus, foi
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divulgado que entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio
prazo, denominadas top 5, a mediana das projeções para 2020 foi de 1,51% para 1,80%. Para 2021,
a estimativa do top 5 permaneceu em 2,80%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 1,51%
e 2,80%, nesta ordem.
Já o índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a variação da cesta de
consumo de famílias com renda de até cinco satários-míniroos e chefiadas por assalariados, registrou
inflação de 0,30% em junho.
após registrar alta de -0,25% em maio. Como resultado, o índice acumulou uma elevação
de 0,36% no ano e 2,35% em doze meses.

PERSPECTIVAS
O último mês do semestre foi pautado pela evolução positiva da pandemia no velho
continente e na Asia, apesar da preocupação com uma possível segunda onda de contágios devido à
reabertura gradual das atividades, que colocou um grande contingente de pessoas na rua expostas
ao vírus que ainda circula. Os Indicadores mais recentes da saúde econômica dos países já permitem
afirmar que a reabertura das atividades destravou a economia, ainda que a normalidade ainda esteja
longe de ser atingida.
A maior fonte de preocupação continua sendo nas Américas do Sul, Central e do Norte,
onde o contágio e o número de óbitos seguem na direção ascendente. No Brasil, a disseminação do
contágio pelo interior do país, ainda que nas principais regiões a escalada do contágio tenha
regredido, manteve o número de novos casos em patamares elevados e a retomada da atividade
como um todo ainda um tanto reduzida.
A economia doméstica continua ainda muito fraca, com a demanda agregada reduzida e
um nível de ociosidade elevado. Contudo, embora repletos de incertezas por todos os lados, os dados
recentes de atividade e demanda começam a se consolidar e parece que a situação parou de piorar.
Nada que nos afaste de um cenário ruim, contudo nos parece que já há luz no final do túnel, a
depender da evolução do contágio. O cenário provável indica que a economia brasileira recuará na
casa dos 6%, e a taxa de desemprego progredirá mais alguns pontos, dado que o final do programa
de manutenção do emprego e renda está próximo e forçará pequenos e médios empresários a
reverseus negócios, colocando assim mais pessoas na fila do desemprego. A boa notícia, caso
retomemos aos rumos pré-pandemia, é que a reação que se prevê na atividade econômica iniciar já
em meados do terceiro trimestre, avance e se consolide em 2021. Nessa hipótese, o mercado de
trabalho reagirá à frente.
O lado fiscal, os efeitos da pandemia são devastadores. A disciplina fiscal foi abortada, e
as previsões são de que o déficit primário atinja um número próximo dos R$ 800,0 bilhões em 2020,
até certo ponto compreensível diante da situação. Entretanto, a sociedade (leia-se "instituições") terá
que trabalhar duro para que possamos retomar á situação de equilíbrio fiscal, notadamente nas
questões que envolvem as reformas que deverão tramitar no Congresso, com destaque para as
reformas tributária e administrativa. Caso contrário, estaremos sujeitos a dificuldades em nos
financiar com eventual aumento dos prêmios solicitados pelos investidores para rolar a dívida
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mobiliária. No momento temos a vantagem das taxas de juros se situarem em patamares baixos, mas
em um ambiente onde há risco de solvência é a situação passa a ser totalmente adversa.

6. EXPECTATIVAS DE MERCADO
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Fonte: Relatório Focus (BCB) 27/11/2020
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8. MODELO DE GESTÃO
O RPPS de Santa Rita, nos termos da Resolução 3.922/10 e alterações dada pela
Resolução nº 4.604, de 19 de outubro de 2017, fará a gestão das aplicações de seus recursos por
meio próprio ficando com a responsabilidade do montante.
O RPPS de Santa Rita tem ainda a possibilidade de contratação de empresa de
consultoria, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução nº 4.604, de 19 de outubro de
2017 e pela Portaria MPS nº 519, com suas alterações, para orientação em relação ao seu
portfólio, avaliação e emissão de nota técnica correlata aos seus investimentos e principais riscos
ao qual está exposto.
Sempre serão considerados aspectos como a preservação do capital, os níveis de risco
adequados ao perfil do RPPS de Santa Rita, a taxa esperada de retorno, os limites legais e
operacionais, e a liquidez adequada dos ativos, traçando-se uma estratégia de investimentos não
só focada no curto e médio prazo, mas principalmente, no longo prazo.
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9. OBJETIVOS DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
Objetivo
Garantir o equilíbrio de longo prazo entre o ativo e passivo do RPPS de Santa Rita
obedecendo à meta de:

➢ Meta atuarial: 5,39% ao ano + IPCA;

Meta atuarial, é a taxa de desconto utilizada no cálculo atuarial para trazer a valor
presente, todos os compromissos do plano de benefícios para com seus benefícios na linha do
tempo, determinando assim o quanto de Patrimônio o Regime de Previdência Social deverá
possuir hoje para manter o equilíbrio atuarial.
A Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018, que estabelece as Normas às
Avaliações Atuariais dos Regimes Próprio de Previdência Social, determina que a taxa de juros a
ser utilizada nas Avaliações Atuarias seja o menor percentual dentre o valor esperado da
rentabilidade futura dos investimentos.

Aderência da política
Consiste em atender o perfil do passivo atuarial e encontrar o melhor caminho para
tomada de decisão estratégica da alocação ativo do plano visto a obrigação exigida pela meta atuarial,
evitando a incidência de custos adicionais, ou seja, a suplementação de déficits técnicos e
descasamentos de obrigações.
Nesse sentido a política de investimento prima por ativos que estimam superar a inflação
vigente e tenham liquidez suficiente para honrar as obrigações do plano. Portanto escolhemos o
Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA atual índice de inflação como o índice de referência.
METODOLOGIA DE SELEÇÃO DE INVESTIMENTOS
➢ Desde de novembro de 2013, as instituições financeiras interessadas em receber
aplicações de recursos do RPPS de Santa Rita estão obrigadas a se credenciar junto à
Unidade Gestora obedecendo ao “Regulamento para Credenciamento de Instituições
Financeiras, Sociedades Corretoras e Distribuidoras, Gestora e Administradora de Títulos
e Valores Mobiliários e seus produtos” disponibilizado no site do RPPS de Santa Rita.
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➢ Os investimentos específicos são definidos com base na avaliação de segurança,
solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza do passivo atuarial e prática
diligente, no contexto do portfólio global do RPPS de Santa Rita.
➢ Individualmente, os retornos dos ativos são projetados com base em um modelo que
parte do cenário macroeconômico (nacional e internacional) e projeta os impactos desse
cenário para o comportamento da curva futura de juros no caso da Renda Fixa, e para os
principais drives dos setores econômicos e empresas no caso da Renda Variável.
➢
As informações utilizadas para a construção dos cenários e modelos acima
descritos serão obtidas de fontes públicas e de consultorias privadas.
➢ A definição dos fundos de investimentos de renda fixa aberta e das instituições
intermediadoras que receberão os recursos do RPPS de Santa Rita se dará,
preferencialmente, pelos classificados como de baixo risco de crédito, ou seja, aqueles
enquadrados como “Investment Grade”, fundamentadas em classificações de risco
(rating) no mínimo “BBB+” conferidas preferencialmente pelas seguintes agências:
• Standards Poors;
• Moody´s
• Fitch IBCA
• Atlantic Rating
• SR Rating
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10. LIMITAÇÕES
Serão observados os limites de concentração dos investimentos da seguinte forma:
➢ O limite e o segmento de aplicação permitida pela respectiva Política de Investimento
obedecerão ao que consta nas subseções I, II e III, da Seção II, da Resolução do Conselho
Monetário Nacional n° 3.922 de 2010 e alterações da CMN nº 4.604, de 19 de outubro
de 2017.
➢ O limite geral desta Política de Investimento obedecerá ao que consta na subseção I,
da Seção III, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 3.922, de 25 de novembro
de 2010 e alterações da CMN nº 4.604 de 19 de outubro de 2017.
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11. RESTRIÇÕES
➢ A vedação desta Política de Investimento obedecerá ao que determina na subseção
VI, da Seção IV, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 3.922, de 25 de
novembro de 2010 e alterações da CMN 4.604 de 19 de outubro de 2017.
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12. GERENCIAMENTO DE RISCOS
Nos investimentos indiretos via fundos de investimentos deverão ser levados em conta
os seguintes riscos envolvidos nas operações.

CONTROLE DE RISCO
É relevante mencionar que qualquer aplicação financeira estará sujeita à incidência de fatores de
risco que podem afetar adversamente o seu retorno, entre eles:
➢ Risco de Mercado – é a potencial oscilação dos valores de um ativo durante um período
de tempo. O preço dos ativos oscila por natureza. Uns mais, outros menos. A isso
chamamos de volatilidade, que é uma medida dessa oscilação. Assim, os preços das ações
são mais voláteis (oscilam mais) que os preços dos títulos de renda fixa. O Risco de
Mercado é representado pelos desvios (ou volatilidade) em relação ao resultado
esperado.
➢ Risco de Crédito – está associado a possíveis perda que um credor possa ter pelo não
pagamento por parte do devedor dos compromissos assumidos em uma data acertada,
seja este compromisso os juros (cupons) ou o principal. Há vários tipos de risco de crédito:
um investidor, ao comprar um título, sempre está incorrido em um ou mais tipos de risco
de crédito.
➢ Risco de Liquidez - surge da dificuldade em se conseguir encontrar compradores
potenciais de um determinado ativo no momento e no preço desejado.

➢ Risco de Descasamento (MATCHING) - para que os retornos esperados se concretizem é
necessário o acompanhamento do desempenho das aplicações selecionadas pelos
Gestores do RPPS de Santa Rita. Para tanto, a empresa de consultoria fará a medição dos
resultados, utilizando as informações atuariais para o casamento entre o passivo e o ativo,
priorizando a liquidez, risco e retorno dos investimentos do RPPS de Santa Rita observado
no método de Asset Liabillity Management - ALM.
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13. ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS
Segmentos de Aplicação
➢ Esta Política de Investimentos é determinada em concordância com a Resolução do
CMN n° 3.922, de 25 de novembro de 2010 e alterações da CMN nº 4.604 de 19 de
outubro de 2017 e prevê os seguintes segmentos de atuação:
• Segmento de Renda Fixa;
• Segmento de Renda Variável;
• Imóveis.
Conforme posição atual o Instituto de Previdência Do Município de Santa Rita compõe a seguinte
carteira:

Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2021
Limite da
Resolução
CMN %

Limite
Inferior (%)

Estratégia
Alvo (%)

Limite
Superior
(%)

Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, “a”.

100,00%

FI Referenciados em 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

25,00%

100,00%

FI Referenciados em Índice de Renda Fixa, 100% títulos TN - Art. 7°, I "c"

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Operações Compromissadas em títulos TN - Art. 7º, II

5,00%

0,00%

0,00%

5,00%

FI Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea “a”

60,00%

0,00%

10,00%

60,00%

FI de Índices Referenciado RF- Art. 7º, III, Alínea “b”

60,00%

0,00%

0,00%

60,00%

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea “a”

40,00%

0,00%

30,00%

40,00%

FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea “b”

40,00%

0,00%

0,00%

40,00%

Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, V, Alínea “b”

20,00%

0,00%

0,00%

20,00%

Certificados de Depósitos Bancários - Art. 7º, VI, Alínea "a"

15,00%

0,00%

0,00%

15,00%

Depósito em Poupança - Art. 7º, VI, Alínea "b"

15,00%

0,00%

0,00%

15,00%

FI em Direitos Creditórios - sênior Art. 7º, VII, "a"

5,00%

0,00%

5,00%

5,00%

FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"

5,00%

0,00%

0,00%

5,00%

FI de Debêntures Infraestrutura - Art. 7º, VII, "c"

5,00%

0,00%

0,00%

5,00%

Segmento

Renda
Fixa

Renda
Variável

Tipo de Ativo

LIMITE DE RENDA FIXA

100%

FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"

30,00%

0,00%

0,00%

30,00%

FI de Índices Referenciados em Renda Variável- Art. 8º, I, "b"

30,00%

0,00%

0,00%

30,00%

FI em Ações - Art. 8º, II, "a"

20,00%

0,00%

10,00%

20,00%

FI em Índices de Ações - Art. 8º, II, "b"

20,00%

0,00%

0,00%

20,00%

FI Multimercado - Art. 8º, III

10,00%

0,00%

10,00%

10,00%

FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"

5,00%

0,00%

5,00%

5,00%

FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"

5,00%

0,00%

5,00%

5,00%
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30,00%

As aplicações previstas em produtos de renda variável limitar-se-ão, cumulativamente, a
40% (quarenta por cento) da totalidade das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência
social. (Artigo 8º, § 1º da Resolução 4.604 de outubro de 2017). O total das aplicações dos recursos
do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar,
no máximo, 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do fundo (artigo 14º da Resolução 4.604 de
outubro de 2017). Contudo para os FIDC sênior – fechado, FI RF Crédito Privado – Aberto, FIP –
fechado, FII e FI - Multimercado – Aberto – desalavancado serão limitados a 10% do patrimônio
líquido conforme a mesma resolução.
Os imóveis vinculados poderão ser utilizados para a aquisição de cotas de fundos de
investimento imobiliário, cujas cotas sejam negociadas em ambiente de bolsa de valores.
Discriminando um pouco mais o quadro acima, o Limite Máximo permite prever qual o
valor máximo possível na faixa de alocação da proposta modalidade de aplicação e o inverso para o
Limite Mínimo, o Alvo de alocação permite dar uma sugestão de alocação propícia da carteira de
investimentos, o fato da alocação atual ou futura da carteira não estar exatamente igual aos valores
do Alvo de Alocação não caracteriza desenquadramento da carteira.
Esse formato permite assegurar o perfil da carteira do RPPS quanto a variações do
mercado dando a gestão a abertura necessária para tomada de decisão quando o cenário previsto
foge da distribuição de alocação auferida pela gestão de política de investimentos de 2019 evitando
impactos significativos a carteira. Cabe avaliar até que ponto o Value at Risck – VAR permite segurar
a posição até que seja acionado o Stop Loss da carteira e assim mudar sua configuração com base
nos cenários aqui já analisados e previsto para 2019, contudo esse valor e a confiabilidade da
ferramenta cabe a gestão de política de investimentos definir o seu cálculo ou contratar serviço de
acompanhamento para essa finalidade.
Projeção para os próximos cenários
Os quadros abaixo demonstram os limites mínimos e máximos por tipo de ativo, tomando
como base o resultado previsto do fluxo de caixa atuarial e as projeções de possíveis déficits ou
superávit.

Estratégia de Alocação - para os próximos cinco exercícios
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Limite da
Resolução
CMN %

Limite Inferior
(%)

Limite Superior
(%)

Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, “a”.

100,00%

0,00%

100,00%

FI Referenciados em 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

100,00%

0,00%

60,00%

FI Referenciados em Índice de Renda Fixa, 100% títulos TN - Art. 7°, I "c"

100,00%

0,00%

100,00%

Operações Compromissadas em títulos TN - Art. 7º, II

5,00%

0,00%

5,00%

FI Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea “a”

60,00%

0,00%

60,00%

FI de Índices Referenciado RF- Art. 7º, III, Alínea “b”

60,00%

0,00%

60,00%

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea “a”

40,00%

0,00%

40,00%

FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea “b”

40,00%

0,00%

40,00%

Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, V, Alínea “b”

20,00%

0,00%

20,00%

Certificados de Depósitos Bancários - Art. 7º, VI, Alínea "a"

15,00%

0,00%

15,00%

Depósito em Poupança - Art. 7º, VI, Alínea "b"

15,00%

0,00%

15,00%

FI em Direitos Creditórios - sênior Art. 7º, VII, "a"

5,00%

0,00%

5,00%

FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"

5,00%

0,00%

5,00%

FI de Debêntures Infraestrutura - Art. 7º, VII, "c"

5,00%

0,00%

5,00%

Segmento

Renda
Fixa

Segunda-Feira, 28 de dezembro de 2020.

Tipo de Ativo

LIMITE DE RENDA FIXA

100%

FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"

30,00%

0,00%

5,00%

FI de Índices Referenciados em Renda Variável- Art. 8º, I, "b"

30,00%

0,00%

00,00%

FI em Ações - Art. 8º, II, "a"

20,00%

7,00%

20,00%

FI em Índices de Ações - Art. 8º, II, "b"

20,00%

0,00%

00,00%

FI Multimercado - Art. 8º, III

10,00%

7,00%

10,00%

FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"

5,00%

2,00%

5,00%

FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"

5,00%

2,00%

5,00%

LIMITE DE RENDA VARIÁVEL – ART. 8º, § 1º

30,00%

Posição atual conforme Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos –
DAIR de setembro de 2019. Conforme cenário econômico previsto recomenda-se a seguinte
composição de carteira para o exercício 2019 respeitado os limites da CMN nº 4.604 de 19 de outubro
de 2017 bem como a Subseção II, § 1º da mesma resolução os fundos de investimentos devem
obedecer a seguinte composição de títulos, conforme os cenários desenhados:
Carregamento de Posição e Desinvestimento - Formação De Preços
13.3.1. FUNDOS DE INVESTIMENTOS
A Instrução CVM 555 dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a
divulgação de informações dos fundos de investimento.
O investimento em um fundo de investimento, portanto, confere domínio direto sobre
fração ideal do patrimônio dado que cada cotista possui propriedade proporcional dos ativos
inerentes à composição de cada fundo, sendo inteiramente responsável pelo ônus ou bônus dessa
propriedade.
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FI 100% títulos TN
Com base no cenário econômico vigente e para os próximos 5 anos é de preferível montar
um perfil conservador da carteira de investimentos afim de proteção da carteira contra a inflação e
para montar a carteira é indicado se posicionar com títulos do governo ao qual apresentam risco
mínimo de mercado e garante a rentabilidade real. A política indica que haja desinvestimento
conforme a necessidade de liquidez do RPPS.
ETF - 100% Títulos Públicos
Com objetivo de proteção a aplicação em ETF torna-se mais uma possibilidade de entro
de a carteira para o gestor no sentido pegar possíveis janelas de aberturas de fundos novos
vislumbrando o longo prazo e a proteção da carteira no sentido que estes fundos também garantem
uma rentabilidade real.
FI Renda Fixa "Referenciado", FI Renda Fixa – Geral e ETF - Demais Indicadores de RF
No fundo de renda fixa será destinada a aplicação como maneira de diversificar a carteira,
mas mantendo o perfil conservador, a possibilidade de desinvestimento se dará na medida que o
cenário econômico mudar no sentido de agredir a rentabilidade estimada. Assim pretende-se
contribuir para manter uma rentabilidade que atenda a meta atuarial.
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50)
A abertura para posição em renda variável mais especificamente em ETF’s se da pela
queda na rentabilidade real das modalidades de renda fixa e o forte desempenho dos índices de Small
Caps que pode contribuir para equilibrar o rendimento da carteira para os próximos anos com ênfase
no curto prazo e assim diversificar a carteira de maneira positiva.
FI - Multimercado – Aberto – desalavancado
No fundo será destinada a aplicação como maneira de diversificar ainda mais a carteira,
contudo o RPPS deve se ater a essa possibilidade apenas em um cenário econômico otimista, onde
haverá possível diminuição da posição em renda fixa. Os fundos multimercado servem como
alternativas para cenários de crescimento sólido sem uma concentração em nenhum fator em
especial mitigando seu risco e suavizando a rentabilidade da carteira.
FI Imobiliários
Os fundos Imobiliários apesar de estarem e serem negociados em bolsa de valores,
garantem ao cotista uma rentabilidade via aluguel proporcional a quantidade de cotas do cotista,
esses fundos vêm mostrando um sólido desempenho anualmente e ainda disponibilizam uma
rentabilidade (yeld) via aluguel o que garante uma suavização na rentabilidade da carteira em tempos
de renda fixa em baixa. Cabe ao gestor observar a longo qual fundo adequa ao perfil.
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13.3.2. TÍTULOS PRIVADOS
Título privados são títulos emitidos por empresas privadas visando à captação de
recursos.
As operações compromissadas lastreadas em títulos públicos são operações de compra
(venda) com compromisso de revenda (recompra). Na partida da operação são definidas a taxa de
remuneração e a data de vencimento da operação. Para as operações compromissadas sem liquidez
diária, a marcação a mercado será em acordo com as taxas praticadas pelo emissor para o prazo do
título e, adicionalmente, um spread da natureza da operação. Para as operações compromissadas
negociadas com liquidez diária, a marcação a mercado será realizada com base na taxa de
revenda/recompra na data.
Os certificados de depósito bancário (CDBs) são instrumentos de captação de recursos
utilizados por instituições financeiras, os quais pagam ao aplicador, ao final do prazo contratado, a
remuneração prevista, que em geral é flutuante ou pré-fixada, podendo ser emitidos e registrados
na CETIP.
Os CDBs pré-fixados são títulos negociados com ágio/deságio em relação à curva de juros
em reais. A marcação do CDB é realizada descontando o seu valor futuro pela taxa pré-fixada de
mercado acrescida do spread definido de acordo com as bandas de taxas referentes ao prazo da
operação e rating do emissor.
Os CDBs pós-fixados são títulos atualizados diariamente pelo CDI, ou seja, pela taxa de
juros baseada na taxa média dos depósitos interbancários de um dia, calculada e divulgada pela
CETIP. Geralmente, o CDI é acrescido de uma taxa ou por percentual spread contratado na data de
emissão do papel. A marcação do CDB é realizada descontando o seu valor futuro projetado pela taxa
pré-fixada de mercado acrescida do spread definido de acordo com as faixas de taxas em vigor.

13.3.3. POUPANÇA
Para método de apuração para os investimentos em depósitos de poupança, calcula-se a
taxa referencial usada no dia do depósito. Se a Selic estiver em 8,5% ao ano ou menos do que isso, a
poupança irá render 70% da Selic mais a TR. Já no caso da Selic ficar acima de 8,5% ao ano, a
rentabilidade é composta pela TR mais 0,5% ao mês.

Enquadramento

Os limites estipulados de enquadramento serão observados conforme a Resolução nº
3.922/2010, e como entendimentos complementar a Seção III, Subseção V dos Enquadramentos de
outubro de 2017 e como entendimento complementar ao artigo 22 destacamos:
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Todos os investimentos que estão em desacordo com as novas exigências da Resolução
CMN n° 3.922/2010, poderão manter-se em carteira por até 180 dias as aplicações, sendo
considerado infringências aportes adicionais.
As aplicações que apresentam prazos de resgate, carência ou para conversão de cotas,
poderão ser mantidas na carteira até a respectiva data de vencimento, sendo considerado
infringências aportes adicionais.
Serão entendidos como desenquadramento passivo, os limites excedidos decorrentes de
valorização e desvalorização dos ativos ou qualquer tipo de desenquadramento que não tenha sido
resultado de ação direta.
Vedações
Das vedações o instituto deverá seguir as vedações estabelecidas pela resolução CMN nº
3.922/2010, alterada pela Resolução nº 4.604/2017.
Política de Transparência
A Política de Investimentos a que se inseri deverá ter disponibilização aos interessados
no prazo de 30 dias (trinta dias) a contar da data de sua aprovação, observando os critérios
estabelecidos pelo Ministério da previdência Social.
Critérios para Credenciamento
Seguindo a Portaria MPS 519, de 24 de agosto de 2011, na gestão própria, antes da realização
de qualquer operação, o RPPS, na figura de seu Comitê de Investimentos e/ou Colegiado Deliberativo,
deverá assegurar que as instituições financeiras escolhidas para receber as aplicações tenham sido
objeto de prévio credenciamento.
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14. DISPOSIÇÕES GERAIS
A Política de Investimentos e suas revisões são de competência da Diretoria Executiva
que, após elaboração, deverá solicitar aprovação ao Conselho Municipal de Previdência, conforme o
artigo 5º da Resolução nº 3.922/2010.
➢ A Política de investimentos foi desenvolvida considerando as projeções macro e
microeconômicas no intervalo de doze meses e poderá, justificadamente, ser revista no
curso de sua execução, com vistas à adequação ao comportamento da conjuntura do
mercado ou a nova legislação.
➢ As informações contidas na Política Anual de Investimentos e suas revisões deverão
ser disponibilizadas pelos responsáveis pela gestão do RPPS de Santa Rita aos seus
segurados e pensionistas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua
aprovação, através de publicação no site da Unidade Gestora ou em meio físico na sede
da Unidade Gestora.
➢ O responsável pela gestão dos recursos do RPPS de Santa Rita deverá ser pessoa física
vinculada ao Ente Federativo e a Unidade Gestora do regime como servidor titular de
cargo efetivo ou de livre nomeação e exoneração, apresentado formalmente designado
para a função por ato da autoridade competente. Deverá ter sido aprovado em exame
de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e
difusão no mercado brasileiro de capitais.
➢ A Política de Investimentos do Instituto Municipal de Previdência do Município de
Santa Rita foi aprovada através de resolução do Conselho Municipal de Previdência.
➢ A Política de Investimentos e suas revisões são de competência da Diretoria Executiva
que, após elaboração, deverá solicitar aprovação ao Conselho Municipal de Previdência,
conforme o artigo 5º da Resolução nº 3.922/2010.
Santa Rita, Paraíba, 27 de novembro de 2020.

THÁCIO DA SILVA GOMES
SUPERINTENDENTE

MARIA JESSICA DIAS DOS SANTOS
GESTORA DE RECURSOS
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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