
    RELATÓRIO TRIMESTRAL 04/2020    

  

 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”, no BANRISUL PREV. MUNIC. III RF IMA B LP sob enquadramento FI 100% 

títulos públicos TN Art. 7º III.  Continuamos com a aplicação no Banco Caixa 

Econômica Federal IRF M1, e também no FI Brasil IDKA IPCA 2A. No Banco do Brasil 

mantiveram-se as aplicações BB IRFM1, no BB PREV RF PERFIL. 

 Segue abaixo texto grifado na íntegra o qual consta em ata da 235ª 
Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil: 

“1.  No cenário externo, a ressurgência da pandemia em algumas das principais economias 
tem revertido os ganhos na mobilidade e deverá afetar a atividade econômica no curto prazo. 
No entanto, os resultados promissores nos testes das vacinas contra a Covid-19 tendem a 
trazer melhora da confiança e normalização da atividade no médio prazo. A presença de 
ociosidade, assim como a comunicação dos principais bancos centrais, sugere que os 
estímulos monetários terão longa duração, permitindo um ambiente favorável para economias 
emergentes. 

2. Em relação à atividade econômica brasileira, indicadores recentes sugerem a continuidade 
da recuperação desigual entre setores, em linha com o esperado. Contudo, prospectivamente, 
a incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia permanece acima da usual, sobretudo 
para o período a partir do final deste ano, concomitantemente ao esperado arrefecimento dos 
efeitos dos auxílios emergenciais. 

3. Diversas medidas de inflação subjacente apresentam-se em níveis compatíveis com o 
cumprimento da meta para a inflação no horizonte relevante para a política monetária... 

18.Considerando o cenário básico, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações 
disponíveis, o Copom decidiu, por unanimidade, manter a taxa básica de juros em 2,00% 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 os anos-calendário de 2021 e 2022. 

 

 Foram enviadas as DAIR’s (Demonstrativo de Aplicações e 

Investimentos dos Recursos), referente ao mês de outubro e a DIPR 

(Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses), referente ao 5º 

bimestre do ano de 2020. 

 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 30 de setembro o fundo tinha o valor 

de R$71.847.965,86, e em 31 de dezembro o fundo possui o valor de 

R$75.365.177,17 como vemos tivemos um acréscimo de R$3.517.211,31, um 

acréscimo de 4,90% aproximadamente neste 4º trimestre do ano de 2020. Este 

acréscimo se detém em rendimentos das aplicações e repasse do município. 

Traçamos como meta atuarial para o ano de 2020, 9,61%, e obtivemos 

até o dia 31 de dezembro deste ano 2,47% aproximadamente, não atingindo o 

objetivo traçado no início do ano. Conforme tabela disponível em 

https://www.dicionariofinanceiro.com/inpc/, o índice acumulado INPC 2020 foi 

de 5,45, somado aos 6%, chegamos a 11,45%, este resultado convém da alta 

do INPC que teve no mês de dezembro de 1,46%. 

O Fundo arrecadou já no 4º trimestre do corrente ano os valores 

conforme segue tabela abaixo: 

Mês/Ano Out/2020 Nov/2020 Dez/2020 

Retenção dos 

servidores 

R$202.111,51 R$292.331,05 R$293.232,15 

Contribuição 

Patronal 

R$289.439,05 R$288.550,50 R$289.572,15 

Passivo Atuarial R$95.385,38 R$95.092,56 R$95.429,25 

TOTAL R$586.935,94 R$675.974,11 R$678.233,55 

 

 Cabe ressaltar que as contribuições dos servidores, contribuição 

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

Três Coroas, 14 de janeiro de 2021. 

 

____________________________________  



 Gestora do FPSMTC – Silvia D. Marschner 

________________________________________________ 

Integrante do Comitê de Investimentos – Aline Bianca Schunck 

________________________________________________ 

 Integrante do Comitê de Investimentos – Leandro Luís Faiz  


