
    RELATÓRIO TRIMESTRAL 04/2021    

  

 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”, for realizado o resgate de todo o valor que havia no BANRISUL PREV. MUNIC. 

III RF IMA B.  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 e no BB PREV RF IDKA 2. 

 Segue abaixo texto grifado na íntegra o qual consta em ata da 243ª Reunião do 

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

“1. . No cenário externo, o ambiente se tornou menos favorável. Alguns bancos centrais 
das principais economias expressaram claramente a necessidade de cautela frente à 
maior persistência da inflação, tornando as condições financeiras mais desafiadoras para 
economias emergentes. Além disso, a questão imobiliária na China, a possibilidade de 
nova onda da Covid-19 durante o inverno e o aparecimento da variante Ômicron 
adicionam incerteza quanto ao ritmo de recuperação nas economias centrais. Esses 
eventos geraram quedas nos preços de commodities importantes, mas ainda é cedo para 
prever a extensão deste movimento. 

 2. Em relação à atividade econômica brasileira, a divulgação do PIB do terceiro 
trimestre revelou evolução ligeiramente abaixo da esperada, apesar de as atividades 
mais atingidas pela pandemia terem continuado em trajetória de recuperação robusta. 
Indicadores de mais alta frequência indicam recuo da atividade econômica, difundido 
entre vários setores, em setembro e possivelmente em outubro. No mesmo sentido, os 
índices de confiança já disponíveis para os meses iniciais do trimestre corrente mostram 
deterioração. Consequentemente, o Comitê revisou para baixo suas expectativas para a 
atividade no curto prazo.  

3. Para 2022, se por um lado a elevação dos prêmios de risco e o aperto mais intenso das 
condições financeiras atuam desestimulando a atividade econômica, por outro, o Copom 
avalia que o crescimento tende a ser beneficiado pelo desempenho da agropecuária e 
pelo processo remanescente de normalização da economia – particularmente no setor de 
serviços e no mercado de trabalho – conforme a crise sanitária arrefece. 

14. 4. A seguir, o Copom avaliou o ritmo apropriado de elevação dos juros. Para tal, analisou 

suas projeções de inflação utilizando simulações com trajetórias de política monetária com 

diferentes taxas terminais, sob diversos cenários alternativos. O Comitê também comparou 

cenários envolvendo ritmos de ajuste maiores do que o de 1,50 ponto percentual com 

cenários em que a taxa de juros permanece elevada por período mais longo do que a implícita 

no cenário básico. 

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

disponíveis, o Copom decidiu, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros em 1,50 ponto 



percentual, para 9,25% 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 as metas ao longo do horizonte relevante, que 

inclui os anos-calendário de 2022 e 2023. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de 

assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do 

nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego...”  

 Foram enviadas a DAIR (Demonstrativo de Aplicações e Investimentos 

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

(Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses), referente ao 4º e 

5º bimestre 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 30 de setembro o fundo tinha o valor 

de R$77.732.356,60, e em 31 de dezembro o fundo possui o valor de 

R$79.785.486,32 como vemos tivemos um acréscimo de R$2.053.129,72, um 

acréscimo de 2,64% aproximadamente neste 4º trimestre do ano de 2021. Este 

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

Traçamos como meta atuarial para o ano de 2021, 10,38%, e obtivemos 

até o dia 31 de dezembro deste ano 3,10% aproximadamente, não atingindo o 

objetivo traçado no início do ano. Conforme tabela disponível em 

https://www.dicionariofinanceiro.com/inpc/, o índice acumulado INPC 2021 foi 

de 10,16, somado aos 6%, chegamos a 16,16%. 

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

conforme segue tabela abaixo: 

Mês/Ano Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 13º/2021 

Retenção 

dos 

servidores 

R$300.857,08 R$304.191,32 297.232,62 R$284.486,89 

Contribuição R$298.280,30 R$301.468,90 292.880,52 R$281.188,21 



Patronal 

Passivo 

Atuarial 

R$103.561,74 R$104.668,82 R$101.686,95 R$97.627,43 

TOTAL R$702.699,12 R$710.329,04 R$691.800,09 R$663.302,53 

 

 Cabe ressaltar que as contribuições dos servidores, contribuição 

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

Três Coroas, 04 de fevereiro de 2022. 
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 Gestora do FPSMTC – Silvia D. Marschner 

________________________________________________ 

Integrante do Comitê de Investimentos – Aline Bianca Schunck 

________________________________________________ 

 Integrante do Comitê de Investimentos – Leandro Luís Faiz 

 

 

 

 

 



  


