
    RELATÓRIO TRIMESTRAL 02/2020    

  

 A carteira de aplicação se deteve no Banco Banrisul, no fundo BANRISUL 

SOBERANO, segmento de renda fixa, enquadramento tipo 3.922, FI Fixa ARt. 7º, IV, 

índice de referência tipo CDI, BANRISUL FOCO IRF M1, BANRISUL FOCO IDKA 

IPCA 2ª, ambos de segmento de renda fixa, enquadramento F1 100% títulos TN Art. 7, 

1, “b”. Continuamos com a aplicação no Banco Caixa Econômica Federal IRF M1. No 

Banco do Brasil mantiveram-se as aplicações BB IRFM1, no BB PREV RF PERFIL 

e no fundo e PREV RF TP XII FI. 

 Segue abaixo texto grifado na íntegra o qual consta em ata da 231ª 

Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil: 

“1.No cenário externo, a pandemia da Covid-19 continua provocando uma desaceleração 

significativa do crescimento global. Nesse contexto, apesar da provisão adicional de estímulos 

fiscal e monetário pelas principais economias e de alguma moderação na volatilidade dos 

ativos financeiros, o ambiente para as economias emergentes segue desafiador... 

17. Considerando o cenário básico, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações 

disponíveis, o Copom decidiu, por unanimidade, reduzir a taxa básica de juros em 0,75 ponto 

percentual, para 2,25% a. a. O Comitê entende que essa decisão reflete seu cenário básico e 

um balanço de riscos de variância maior do que a usual para a inflação prospectiva e é 

compatível com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante, que inclui o 

ano-calendário de 2021. 

 

 

 Foram enviadas as DAIR’s (Demonstrativo de Aplicações e 

Investimentos dos Recursos), referente aos meses de março, abril e maio e a 

DIPR (Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses), referente 

ao 6º bimestre do ano de 2019, 1º e 2º bimestres do corrente ano. 

 A tomada de decisões da gestora de recursos do RPPS se deu sempre 

com base na observação do relatório FOCUS, no acompanhamento da 

rentabilidade dos Fundos, nas indicações dadas pelas reuniões do COPOM por 

intermédio das reuniões semanais de um comitê de investimentos, sempre na 

expectativa de proteger o patrimônio do fundo e alcançar a melhor 

rentabilidade. 



 Tendo em vista isto, o Fundo no dia 31 de março o fundo tinha o valor de 

R$71.339.444,86, e em 30 de junho o fundo possui o valor de R$71.454.066,61 

como vemos tivemos um acréscimo de R$114.621,75, um acréscimo de 0,1607

 % aproximadamente neste 2º trimestre do ano de 2020. Este acréscimo 

se detém em rendimentos das aplicações. 

O Fundo arrecadou já no 2º trimestre do corrente ano os valores 

conforme segue tabela abaixo: 

 

Mês/Ano Abr/2020 Mai/2020 Jun/2020 

Retenção dos 

servidores 

R$201.050,76 R$202.582,79 R$203.927,98 

Contribuição 

Patronal 

R$290.066,14 R$292.276,00 R$294.216,82 

Passivo Atuarial R$95.592,05 R$96.320,34 R$96.959,93 

TOTAL R$586.708,95 R$R$591.179,13 R$595.104,73 

 

 Cabe ressaltar que as contribuições dos servidores, contribuição 

patronal e do passivo atuarial, ainda é superior que os gastos do FPSMTC. 

Três Coroas, 06 de julho de 2020. 
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