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PODER EXECUTIVO

LUIZ FERNANDO FURTADO DO GRAÇA
Prefeito

HÉLIO LEMOS SUZANO JÚNIOR
Vice Prefeito

CHEFE DE GABINETE

-
E-mail: gabinete@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2452-1248

PROCURADORIA GERAL
Jaqueline Magalhães dos Santos

E-mail: procuradoria@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2696 - ramal 5318

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
-

E-mail: pmv.asscom@gmail.com
Telefone: (24) 2452-1686

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SUBPREFEITURAS

Barão de Juparanã:
Telefone: (24)2471-5961

Marcelo Coelho Macedo

 Santa Isabel:
Telefone: (24)2457-1201
Geraldo da Silva Leite

Pentagna:
Telefone: (24)2453-8971

Alzinete Fátima Silva de Souza

 Parapeúna:
Telefone: (24)2453-9138

-

Conservatória:
Telefone: (24)2438-1188

Vitor Emanuel do Couto

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
Endereço: Praça XV de Novembro, 676

- Centro - Valença - RJ
Telefone: (24)2453-3777

PRESIDENTE
Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva

VICE-PRESIDENTE
Aloysio Saulo Maria Infante de Jesus

Breves Beiler

1° SECRETÁRIO
Fabiani Medeiros Silva

2° SECRETÁRIO
Pedro Paulo Magalhães Graça

SECRETARIAS MUNICIPAIS

GOVERNO
Hiram de Avellar Pinto Júnior

E-mail: governo@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4776

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

 CONTROLE INTERNO
Flávia Guimarães Silva

E-mail: smci@valenca.rj.gov.br
Telefone:(24) 2452-0857

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

ADMINISTRAÇÃO
Denise de Jesus Silva Souza
E-mail: adm@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2453-3109
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

FAZENDA
Rosemeri Cesar de Souza

E-mail: fazenda@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4352

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

MEIO AMBIENTE
Paulo Sérgio Gomes

E-mail: sec.meioambiente@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-8638

Endereço: Dom André Arcoverde, 228 - Centro

AGRICULTURA, PESCA E PECUÁRIA
Carlos Henrique Barros Machado
E-mail: sappma@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2452-6122
Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

EDUCAÇÃO
Maria Aparecida de Almeida

E-mail: sme@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-7402 / 2458-4866

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 -
Centro

OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
José Geraldo Barbosa Chaves

E-mail: obraspmv@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-4303

Endereço:  Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL
Carlos Henrique Barros Machado

E-mail: servpublico@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2452-1442

Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

PREVI - VALENÇA

DIRETOR EXECUTIVO
Sonia Cristina Vasconcelos Vilela

Telefone:(24) 2453 - 5848
Endereço: Travessa Fonseca, 112 - Centro

UFIR - R$ 3,1999
de acordo com a Resolução SEFAZ
n 1048 de 26/12/2016 publicada no

DOE em 28/12/2016.

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Hélio Lemos Suzano Júnior
E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2453-2891
Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 –

2° Andar – Centro

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Roseli da Silva Moreira

E-mail: sas@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-0795

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 184 -
Centro

ESPORTE E LAZER
Rômulo Milagres Ribeiro

E-mail:esporteelazervalenca@hotmail.com
Telefone: (24)2452-4698

Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro

CULTURA  E TURISMO
Hélio Lemos Suzano Júnior

E-mail:sectur@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-3855

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 -
Centro

SAÚDE
Soraia Furtado da Graça

E-mail:sms@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-6414

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
Valença/RJ - CEP: 27600-000

Telefone: (24) 2453-2615 / 2453-2696
E-mail: ouvidoria@valenca.rj.gov.br

www.valenca.rj.gov.br

UFIVA - R$ 69,88
de acordo com o Decreto 203/2017
de 23/10/2017 publicado no Boletim
Oficial edição 904 de 26/10/2017.
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Junta Administrativa de Recursos e Infrações - JARI

Processos julgados dia 07/11/2018
Processos Indeferidos:
19021/2018
19308/2018
19573/2018

Ricardo José Nogueira Pereira
Coordenadoria de Trânsito

CONCESSÃO DE LICENÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA torna público que
concedeu a Licença de Instalação e Operação – LIO n° 001/
2018, através do processo 17305/2018, a Planejar Construtora
Ltda, CNPJ 13.919.381/0001-59, para construção de um
condomínio residencial multifamiliar padrão popular, situada à
Rua Getúlio Vargas s/nº, Bairro Benfica -  Valença RJ .

Paulo Sérgio Gomes
Secretário Municipal de Meio Ambiente

EXTRATO DE DECISÃO

Processo Nº. 6.841/2018

DECISÃO

ACOLHO O RELATÓRIO CONCLUSIVO EMITIDO PELA
COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE E DETERMINO O
ARQUIVAMENTO DO RPOCESSO ADMINISTRATIVO DE
SIDICÂNCIA.

DATA: 22/10/2018

P.R.N

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE DECISÃO

Processo Nº. 15.696/2018

DECISÃO

ACOLHO O RELATÓRIO CONCLUSIVO EMITIDO PELA
COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE E DETERMINO O
ARQUIVAMENTO DO RPOCESSO ADMINISTRATIVO DE
SIDICÂNCIA.

DATA: 29/10/2018

P.R.N

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL

Fale Conosco
ouvidoria@valenca.rj.gov.br

Fale Conosco

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO N°: 08/2018
PROCESSO N°: E-07/002.12669/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA , INSTITUTO ESTADUAL DO
AMBIENTE – INEA, REPRESENTADO POR MARCUS DE ALMEIDA
LIMA E RUY GERALDO CORRÊA VAZ FILHO.

OBJETO: COOPERAÇÃO MÚTUA DOS PARTÍCIPES, SEM
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, COM VISTAS A
VIABILIZAR A UTILIZAÇÃO DO TEATRO ROSINHA DE VALENÇA
PARA ATIVIDADES DE CUNHO CULTURAL, ARTÍSTICO E
AMBIENTAL.

PRAZO: O TERMO VIGORARÁ POR 5 (CINCO) ANOS, A CONTAR
DA DATA DA SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.

DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

TERMO N°: 432/2018
PROCESSO N°: 14.890/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (LOCATÁRIO) E CARLOS
AUGUSTO GARCIA BRAGA (LOCADOR).

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 02 DE AGOSTO DE 2018 A 01 DE AGOSTO DE 2019.

DATA: 23 DE JULHO DE 2019.

Visite nosso site
www.valenca.rj.gov.br

mailto:ouvidoria@valenca.rj.gov.br
http://www.valenca.rj.gov.br
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EXTRATO DE TERMO CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO N°: 549/2018
PROCESSO N°: 23034.002238/2016-53

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E MAQMOVEIS INDÚSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA, REPRESENTADO POR ROBERTO
RICARDO DA COSTA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA
ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES
PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E
MUNICÍPIOS.

VALOR: R$ 108.300,00 (CENTO E OITO MIL E TREZENTOS REAIS).

DATA: 27 DE SETEMBRO DE 2018.

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO

CONTRATO N°: 588/2018
PROCESSO N°: 20756/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE) E MARIA
LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO GUIMARÃES (CONTRATADA).

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO
CONTRATADO, DESENVOLVENDO ATRIBUIÇÕES INERENTES
AO CARGO DE PROFESSOR I.

PRAZO: 11 DE OUTUBRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

VALOR: R$ 1.517,42 (UM MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE
REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

DATA: 23 DE OUTUBRO DE 2018.

PORTARIA PMV, Nº. 584, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando os termos do processo administrativo nº.
21185/2018;

RESOLVE:

Art. 1º-DETERMINAR, a instauração de Sindicância para
apuração dos fatos narrado no processo administrativo de número
21185/2018;

Art. 2º - Caberá a Comissão Processante Permanente, a
condução dos trabalhos, que deverão ser concluídos no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da citação do indiciado, nos termos do art.
271 da Lei Complementar nº. 28/1999.

Art. 3º - Fica delegada à Secretária Municipal de Administração
a competência para dilação de prazo de que trata o art. 272 da Lei
Complementar nº. 28/1999.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 31 de outubro de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
(PARA REGISTRO DE PREÇOS) Nº 040/2018

Processo Administrativo nº: 16.281/2018

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de produtos
diversos (tinta demarcação viária, etc.), destinados à demarcação
viária no Distrito Sede e demais Distritos do Município de Valença-
RJ – Coordenadoria de Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar
(Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil).

Tipo de licitação: Menor preço, por item.

Informações: (24) 2452.4425 – e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com

Horário: 9:00 às 17:00 horas.

Data e hora da abertura da licitação: Dia 26 de novembro de
2018, às 09:00 horas.

Retirada do Edital:

- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal
de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).

-Edital poderá, também, ser solicitado pelo e-mail:
licitacoespmvrj@gmail.com

- O Edital poderá, ainda, ser retirado na Sala da Comissão
Permanente de Licitação no Centro Administrativo Municipal (Rua
Dr. Figueiredo, nº 320 – Centro – Valença-RJ), mediante a entrega
de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas e apresentação
de carimbo da empresa com CNPJ.

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

mailto:licitacoespmvrj@gmail.com
http://www.valenca.rj.gov.br).
mailto:licitacoespmvrj@gmail.com
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AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2018
(EXCLUSIVA PARA ME-EPP)

Processo Administrativo nº: 18.691/2018

Objeto: Contratação de empresa destinada a executar a obra de
adaptação e recuperação do CRAS (Centro de Referência de Assistência
Social) do distrito de Juparanã - 2º Distrito do Município de Valença-RJ,
com fornecimento de material e mão de obra.

Tipo de licitação: Menor valor global.

Informações: (24) 2452.4425 – e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com

Horário: 9:00 às 17:00 horas.

Data e hora da abertura da licitação: Dia 28 de novembro de 2018, às
09:00 horas.

Retirada do Edital:

- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de
Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
- O Edital poderá, também, ser solicitado pelo e-mail:
licitacoespmvrj@gmail.com
- O Edital poderá, ainda, ser retirado na Sala da Comissão Permanente de
Licitação no Centro Administrativo Municipal (Rua Dr. Figueiredo, nº 320 –
Centro – Valença-RJ), mediante a entrega de 01 (um) pacote de papel A4
com 500 folhas e apresentação de carimbo da empresa com CNPJ.

Marco Valério Cardoso Nackly
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Nova CONVOCAÇÃO para efetivação dos contratos
do PSS 001/SME/2017.

Efetivação dos contratos 6ª feira 09/11/2018
8 HORAS

CONVOCAÇÃO DO PSS/001/SME/2017 - VALENÇA – RJ

CARGO: PROFESSOR I (HISTÓRIA)

Maria Aparecida de Almeida
Secretária Municipal de Educação

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018

Processo Administrativo nº: 18.689/2018

Objeto: Contratação de empresa destinada a executar a obra de
adaptação e recuperação do CRAS (Centro de Referência de Assistência
Social) do Bairro Varginha, no Distrito Sede do Município de Valença-
RJ, com fornecimento de material e mão de obra.

Tipo de licitação: Menor valor global.

Informações: (24) 2452.4425 – e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com

Horário: 9:00 às 17:00 horas.

Data e hora da abertura da licitação: Dia 29 de novembro de 2018, às
09:00 horas.

Retirada do Edital:

- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de
Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
- O Edital poderá, também, ser solicitado pelo e-mail:
licitacoespmvrj@gmail.com
- O Edital poderá, ainda, ser retirado na Sala da Comissão Permanente de
Licitação no Centro Administrativo Municipal (Rua Dr. Figueiredo, nº 320 –
Centro – Valença-RJ), mediante a entrega de 01 (um) pacote de papel A4
com 500 folhas e apresentação de carimbo da empresa com CNPJ.

Marco Valério Cardoso Nackly
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A Prefeitura Municipal de Valença buscando um
melhor atendimento, com mais eficiência e
comodidade, disponibiliza ao contribuinte o
sistema Cidadão Web. Aqui você poderá imprimir
2° vias de suas parcelas de IPTU, entre outras
guias e também retirar sua Certidão negativa de
imóvel.

MAIS UMA COMODIDADE PARA VOCÊ CONTRIBUINTE.

www.valenca.rj.gov.br

mailto:licitacoespmvrj@gmail.com
http://www.valenca.rj.gov.br).
mailto:licitacoespmvrj@gmail.com
mailto:licitacoespmvrj@gmail.com
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DE VALENÇA

CNPJ- Nº 11.463.902/0001-80

Política Anual de Investimentos
2019

1 Introdução
Objetivando cumprir a legislação pertinente aos investimentos

dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, o Instituto Municipal
de Previdência Social dos servidores Públicos de Valença,  apresenta a
sua Política de Investimento para o ano de 2019, devidamente aprovada
pelo Conselho de Previdência. A Política de Investimento estabelece a
forma de gerenciamento dos investimentos e desinvestimentos dos
recursos financeiros. Nela foram inseridas as normas e diretrizes
referentes à gestão dos recursos financeiros do RPPS com base na
Resolução CMN Nº 4.604, de 19 de outubro de 2017 alterando a
Resolução CMN Nº 3.922 de 25 de novembro de 2010, na Portaria MPS
519, de 24 de agosto de 2011 e as alterações decorrentes pelas Portarias
MPS nº 170/2012; MPS nº 440/2013; MPS nº 65/2014 e MPS nº 300/2015,
levando em consideração os fatores de Risco, Segurança, Solvência,
Liquidez e Transparência. A Política de Investimento traz em seu contexto
principal os limites de alocação em ativos de renda fixa e renda variável,
em consonância com a legislação vigente. Além destes limites, vedações
específicas visam a dotar os gestores de orientações quanto à alocação
dos recursos financeiros em produtos e ativos adequados ao perfil e às
necessidades atuariais do RPPS. A Política de Investimento deve ser
elaborada anualmente, podendo ser revista e alterada durante o decorrer
do ano de 2019, conforme entendimento da Diretoria, Comitê de
Investimentos ou Conselho de Previdência. A vigência desta Política de
Investimento compreende o período entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de
dezembro de 2019.

2 Objetivos
O objetivo da Política de Investimentos é estabelecer as diretrizes

relativas à gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas
dos planos de benefícios do RPPS do Município de Valença/RJ, levando-
se em consideração os princípios da boa governança e legalidade,
além das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e
transparência.

A Política de Investimentos constitui um instrumento que visa
proporcionar melhor definição das diretrizes básicas e os limites de
risco a que serão expostos o conjunto dos investimentos com foco na
busca da rentabilidade a ser atingida para superar a meta atuarial do
plano de benefício.

No intuito de alcançar a meta atuarial estabelecida para as
aplicações do RPPS, a estratégia de investimento deverá prever
diversificação, tanto no nível de classe de ativos (renda fixa, renda
variável, imóveis) quanto na segmentação por subclasse de ativos,
emissor, vencimentos diversos, indexadores, com vistas a maximizar a
relação risco-retorno do montante total aplicado.

Sempre serão considerados como itens fundamentais de
aplicação dos recursos a taxa esperada de retorno, os riscos a ela
inerentes, os limites legais e operacionais, a liquidez adequada dos
ativos com especial ênfase no médio e longo prazos, além do histórico
de atuação da empresa emissora dos papeis bem como da instituição
distribuidora dos produtos de investimentos.

3 Da Gestão
Como forma de cumprir a Política de Investimentos no que tange

especificamente à alocação dos recursos garantidores, a Diretoria
Executiva do PREVI-VALENÇA definirá estratégias de gestão de alocação
de recursos que leve em consideração os seguintes aspectos:

• Projeções do fluxo de caixa;
• Tendências e comportamento das taxas de juros no curto,

médio e longo prazo;
• Perspectivas do mercado de renda fixa e variável;
• Cenários macroeconômicos de curto, médio e longo prazo;
• Níveis de exposição ao risco de crédito, mercado e liquidez

dos ativos;
• Boa governança e transparência nas decisões de alocação.

3.1 Objetivo
O retorno mínimo esperado pela aplicação financeira dos

recursos do RPPS para o exercício de 2018, na busca e manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, será de 6% (seis por
cento), acrescido da variação do Índice de Preços INPC e IPCA

A alocação de recursos entre os segmentos de Renda Fixa, tem
o objetivo de garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
e atuarial entre os ativos administrados e as correspondentes
obrigações passivas e outras obrigações, considerados aspectos como
o grau de maturidade dos investimentos realizados/a realizar, o
montante dos recursos aplicados e o risco das aplicações.

3.2 Modelo
De acordo com o art. 15° da Resolução CMN 3.922/2010, o RPPS

de VALENÇA adota
gestão própria, quando as aplicações são realizadas diretamente
pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência
social;

3.3 Dos Recursos Garantidores
Na escolha das Instituições Financeiras, demais instituições

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pessoas
jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários, que
receberão os recursos previdenciários, deverão ser observados os
critérios e limitações estabelecidos no art. 3º da Portaria MPS nº 519/
2011, bem como na Resolução CVM nº 3922/2010, dentre os quais:

• Prévio credenciamento da Instituição escolhida para receber
as aplicações tendo esta que ser atualizada a cada 6 meses(*);

• Regularidade fiscal e previdenciária da instituição escolhida
para receber as aplicações;

• Regularidade do registro na Comissão de Valores Mobiliários
da entidade escolhida para prestação de serviços de consultorias
financeiras;

• Elevado padrão ético, solidez patrimonial e ausência de
restrições junto ao Banco Central do Brasil e/ou à Comissão de Valores
Mobiliários que desaconselhem relacionamento seguro com a entidade;

• Compatibilidade entre volume de recursos administrados,
patrimônio e capacidade técnica da entidade;

•  Desempenho positivo na atividade de administração de
recursos de terceiros notadamente reconhecido pelo mercado;
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• Análise do histórico, experiência, volume de recursos e
qualificação técnica do gestor, administrador e controladores na gestão
de recursos de RPPS;

• Verificação da existência de segregação de atividades (Chinese
Wall) entre controlador e administradora de recursos de terceiros;

• Compatibilidade com obrigações presentes e futuras do
regime atestadas pelo representante legal do RPPS em caso de
aplicações em fundos que apresentem prazos dilatados de carência e/
ou cotização e prazos de desinvestimentos;

• Experiência na Gestão de Previdência Pública;
• Seja condicionado mediante termo específico que o pagamento

de taxa de performance tenha: periodicidade semestral ou efetuada no
ato do resgate, que seja apurada após a dedução das despesas do
fundo, inclusive da taxa de administração (art. 3º, inciso VII, c, da Portaria
519/2011) que o parâmetro de referência seja compatível com a política
de investimentos do fundo e que a aplicação supere o índice de referência;

Considera-se de fundamental importância que a decisão de
investimento do RPPS esteja pautada nos itens citados acima com
vistas a manutenção da boa governança e transparência do ente público.
Além isso, a mitigação de riscos (Crédito, Mercado, Liquidez,
Operacional) tem que ser escopo principal no trato dos recursos
garantidores previdenciários. Desta forma, será dada preferência na
manutenção/alocação dos ativos em Instituições Financeiras com
controle estatal (públicas ou economia mista), em razão da mitigação
de risco de crédito dada pela capacidade de cobertura financeira do
controlador (União).
Acompanhamento / Relatórios

Seguindo os preceitos da Resolução CMN nº: 3.922/2010 e da
Portaria MPS nº 519/2011 e alterações, o acompanhamento da gestão
dos recursos garantidores será feito por meio de:

• Trimestralmente, o RPPS elaborará relatórios detalhados,
sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações
realizadas no período;

•  Semestralmente, o RPPS  avaliará o desempenho das
aplicações efetuadas com base nos relatórios acima mencionados e
comunicará ao conselho de administração dos resultados obtidos e,
em caso de não atingimento da meta atuarial, serão informadas as
medidas que serão tomadas para o alcance dos objetivos propostos.

3.4 Diretrizes
As diretrizes de alocação de recursos pelos segmentos de

Renda Fixa e Renda Variável serão definidas periodicamente pelos
responsáveis pela gestão dos recursos do INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VALENÇA –
PREVI-VALENÇA

No que diz respeito à estrutura, composição e funcionamento
do Comitê de Investimento e formulário de Autorização de Aplicação e
Resgate (APR), deverá ser observada a disciplina contida nos arts. 3º-
A e 3º-B da Portaria MPS nº 519/2011.

Todavia, alguns pontos básicos, para ambos os segmentos,
podem ser elencados, conforme se segue:

a) Os valores das aplicações de recursos do RPPS em cotas de fundos
de investimento ou em títulos de emissão do Tesouro Nacional,
integrantes da carteira própria do RPPS, deverão ser marcados a
mercado, no mínimo mensalmente, mediante a utilização de
metodologias de apuração adequadas com os parâmetros

reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma a refletir o seu valor
real, e as normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e a Comissão
de Valores Mobiliários;

b) Considera-se distinta a escrituração contábil que permita a
diferenciação entre o patrimônio do RPPS e o patrimônio do ente
federativo, possibilitando a elaboração de demonstrativos contábeis
específicos, mesmo que a unidade gestora não possua personalidade
jurídica própria;(*)

c) Os valores aplicados em cotas de fundos de investimento,
constituídos sob a forma de condomínio aberto, poderão ser
contabilizados pelos respectivos custos de aquisição acrescidos dos
rendimentos auferidos, desde que comprovada a aderência às
obrigações do passivo do RPPS e que os respectivos regulamentos
atendam cumulativamente aos seguintes parâmetros:

• As carteiras estejam representadas exclusivamente por títulos
de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC;

• existência de previsão de que as carteiras dos fundos de
investimento sejam representadas exclusivamente por títulos de
emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC;

•  estabelecimento de prazos de desinvestimento ou para
conversão de cotas compatíveis com o vencimento das séries dos
títulos integrantes de suas carteiras; e

• Inexistência, na política de investimento do fundo de
investimento, de previsão de buscar o retorno de qualquer índice ou
subíndice praticado pelo mercado.

d) Os recursos garantidores das reservas técnicas do RPPS do
Município de VALENÇA serão aplicados com a estrita observância do
estabelecido na legislação em vigor fixada pelo Conselho Monetário
Nacional e poderão ser distribuídos dentro das seguintes categorias
de aplicação:

• Títulos Públicos Federais;
• Fundos de Investimentos Financeiros;
• Fundos de Índices (ETF’s);
• Caderneta de Poupança;
• Letras Imobiliárias Garantidas.

e) As aplicações serão segmentadas por categoria de aplicação, com
o objetivo de conferir maior eficiência à administração dos recursos,
na medida em que a flexibilidade conferida pela administração
individualizada permite formar um composto adequado ao atendimento
dos requisitos de rentabilidade, segurança e liquidez;

f) A performance será medida pela comparação do rendimento de cada
segmento com seu respectivo benchmark além da comparação com
outros produtos de investimentos com características similares
(categoria e classe de ativos);

g) Serão tratados de forma diferenciada os investimentos realizados
em Fundos de Investimentos Fechados e ativos que possuam carência
ou qualquer tipo de mecanismo que não permita o resgate dos recursos
e crédito desses em conta corrente em prazo superior a 5 dias. Sendo
que alocações nesses produtos deverão ser comunicadas ao
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de recursos do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE VALENÇA .

Modelo de vetor auto-regressivo com ancoragem de longo prazo:
No caso do Brasil, as projeções de mais longo prazo dos modelos VAR
têm se distanciado daquelas oriundas de outros modelos e das
expectativas dos analistas. Essa distorção advém do fato de que o
comportamento fortemente inercial destes modelos os torna insensíveis
às mudanças importantes recentes na economia brasileira, incluindo
os ganhos de credibilidade, a convergência das expectativas para as
metas e o estabelecimento de metas de valor mais baixo para 2019,
2020 e 2021. Por outro lado, essas mudanças se manifestam no
comportamento das expectativas de analistas de mercado. Para
aumentar a capacidade preditiva dos modelos VAR, aplica-se, então, a
metodologia de shifting endpoints, proposta em Kozicki e Tinsley (2012),
na qual se impõe que as projeções de inf lação sejam iguais às
expectativas dos analistas no longo prazo.

Conselho de Administração de forma tempestiva e se possível antes
da referida aplicação;

h) As aplicações ou resgates dos recursos dos RPPS deverão ser
acompanhados do formulário de Autorização de Aplicação e Resgate
(APR).

3.5 Gerenciamento de Riscos
Definimos Risco como a probabilidade estatística do retorno

esperado por um investimento não se realizar. Dentre os riscos previstos
no mercado financeiro aos quais os recursos do RPPS estarão expostos
podemos enumerar:

• Risco de crédito dos ativos: definido como a possibilidade de
perda resultante da incerteza quanto ao recebimento de valores
pactuados com tomadores de empréstimos, contrapartes de contratos
ou emissões de títulos;

• Risco sistêmico ou conjuntural: decorre da possibilidade de
perdas por mudanças verificadas nas condições políticas, culturais,
sociais, econômicas ou financeiras do Brasil ou de outros países, bem
como em virtude de dificuldades financeiras de uma ou mais instituições
que provoquem danos substanciais a outras, ou ruptura na condução
operacional de normalidade do Sistema Financeiro Nacional – SFN;

• Risco próprio do ativo: consiste no risco intrínseco ao ativo e
ao subsistema ao qual o ativo pertença;

• Risco de mercado: decorre da possibilidade de perdas que
podem ser ocasionadas por mudanças no comportamento das taxas
de juros, do câmbio, dos preços das ações e dos preços de
commodities;

• Risco de liquidez: pode ser de duas formas: risco de liquidez
de mercado, que é a possibilidade de perda decorrente da incapacidade
de realizar uma transação em tempo razoável e sem perda significativa
de valor; ou risco de liquidez de fluxo de caixa (funding), que está
associado à possibilidade de falta de recursos para honrar os
compromissos assumidos em função do descasamento entre os ativos
e passivos;

• Risco de contraparte: também conhecido como risco de
coobrigação, é quando da securitização de dívida existe endosso por
parte de terceiros e este também fica sem liquidez;

• Risco legal: pode ser definido como a possibilidade de perdas
decorrentes de multas, penalidades ou indenizações resultantes de
ações de órgãos de supervisão e controle, bem como perdas
decorrentes de decisão desfavorável em processos judiciais ou
administrativos.

Para avaliação dos riscos da carteira de investimentos será
utilizada a métrica do Valor em Risco Histórico (Value-at-Risk – VaR),
objetivando-se estimar a perda potencial máxima, dentro de um
horizonte temporal, que a carteira de investimentos do INSTITUTO DE
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VALENÇA, pode
vir a sofrer, dentro de um determinado intervalo de confiança.

Dado que a métrica de VAR é aplicável somente em condições
normais de mercado, serão realizados testes de estresse  que
possibilitem avaliar, preventivamente, a performance teórica das
carteiras de investimentos sob condições extremas de mercado, tais
como crises e choques econômicos. Para isso, serão utilizados dados
retrospectivos, além de projeções macroeconômicas.

A medição e o controle do VAR dos Fundos de Investimentos
serão efetuados pela instituição financeira responsável pela gestão

4 Limites Legais (Resolução 3.922/10)
4.1 Segmento de Renda Fixa

As aplicações dos recursos do RPPS em ativos de renda fixa
deverão ser efetuadas por meio das seguintes alternativas: carteira
própria, carteiras administradas, fundos de investimento, fundos de
índice ou caderneta de poupança.

As aplicações nesse segmento deverão seguir os limites abaixo
discriminados, considerando para tal as limitações gerais impostas
pela Resolução CMN nº: 3.922/10, a saber:

Tabela 1

Renda Fixa

Limite de 
alocação por 

fundo de 
investimento

Limite de 
alocação 

referente ao PL 
do fundo de 
investimento

Títulos Tesouro Nacional (Selic) - 
Art. 7º I, “a” — —

FI 100% títulos TN – Art. 7º, I, “b” 50% 90%

Operações Compromissadas 
TPF – Art. 7º, II — —

100%

15%

Limite de 
alocação do 

total dos 
recursos do 

RPPS

100%
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FI Renda Fixa / Ref. em RF IMA 
ou IDkA (e seus subíndices) – 
Art. 7º, III, “a”.

10% 80%

Fundos de Índice Renda Fixa 
IMA ou IDkA (e seus subíndices) 
– Art. 7º, III, “b”.

20% 30%

FI de Renda Fixa – Art. 7º, IV, “a” 20% 30%

Fundos de Índices de Renda 
Fixa – Art. 7º, IV, ‘b’ 20% 30%

Poupança – Art. 7º, V, “a” 3% —

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

FI em Direitos Creditórios – 
Cotas Sênior - Aberto – Art. 7º, VI 15% 5% 17%

FI em Direitos Creditórios – 
Cota Sênior - Fechado – Art. 7º, 
VII, “a” 

5% — -

FI Renda Fixa Crédito Privado – 
Art. 7º, VII, “b” 5% 5% 5%

80%

80%

30%

30%

20%

15
%

20%

4.2 Segmento de Renda Variável
As aplicações dos recursos do RPPS em ativos de renda variável

deverão ser feitas, exclusivamente, por meio de fundos de investimentos.
As aplicações nesse segmento deverão seguir os limites abaixo

discriminados, considerando para tal as limitações gerais
determinadas pela Resolução CMN nº. 3.922/10, a saber:

Tabela 2

Renda Variável

Limite de 
alocação do 

total dos 
recursos do 

RPPS

Limite de 
alocação por 

fundo de 
investimento

Limite de 
alocação 

referente ao 
PL do fundo de 
investimento

FI Ações Referenciado – 
Art. 8º, I

30% 10% -

Fundos de Índices 
Referenciados em 
Ações – Art. 8º, II

20% 5% -

FI em Ações – Art. 8º, III 15% 10% -

FI Multimercado - aberto - 
Art. 8º, IV 5% 5% -

FI em Participações - 
Fechado – Art. 8º, V

5% --- -

FI Imobiliário – cotas 
negociadas em bolsa - 
Art. 8º, VI

5% 5% -

5 Cenário Macroeconômico(¹)
CENÁRIO DOMESTICO
No primeiro semestre de 2018, o cenário econômico brasileiro

apresentou um crescimento pequeno, tendo registrado um crescimento
médio trimestral de 0,3%.

Acredita-se que esse percentual subirá para 0,7% no próximo
semestre, por conta da normalização da economia depois da greve
dos caminhoneiros.

Previsões para o cenário econômico
Após a greve de maio, a perspectiva de crescimento do PIB que,

no início do ano, era de 1% para o segundo semestre, caiu para 0,7%,
segundo o boletim de mercado “Focus”.

Apesar disso, a tendência é de que o PIB anual apresente um
aumento de 1,5%.

A previsão é de que o crescimento do terceiro trimestre do ano
supere o segundo, em relação ao crescimento do PIB. Isso porque o
comércio voltou a receber suas mercadorias e as indústrias, as
matérias-primas para a sua linha de produção.

Também é possível que haja uma perda real dos rendimentos
atrelados à inflação.

O segundo semestre vai começar com um acumulado de 4,30%
(em 12 meses), porém, a previsão é de que esse número fique em
torno de 4,11% de acordo com a pesquisa realizada pelo Banco Central.

O dólar também deve continuar em alta, diminuindo o
faturamento de agências de viagem, por exemplo, que previam uma
retomada do setor no final do ano.

Também existe a expectativa de que o crédito para pessoa física
e jurídica siga apresentando melhoras nos próximos meses.
Já em relação aos investimentos estrangeiros, o relatório “Focus” prevê
que haja uma retomada no país.

No 1º semestre de 2018, os investimentos estrangeiros
recuaram de US$67,5 bilhões para US$67 milhões. A estimativa é de
que esse valor chegue a US$72 bilhões em 2019.

Em meio a incertezas econômicas pós-crise e a instabilidades
no exterior, o Brasil ainda apresenta um risco sério a ser levado em
conta pelos investidores: as eleições presidenciais.

Essa incerteza sobre o resultado das eleições é a protagonista
no Risco-Brasil para os próximos 4 anos.

Caso um presidente sem Agenda de Reformas seja eleito, o
Brasil corre sério risco de ver os recentes avanços serem esmagados
por uma onda de pessimismo com uma possível gestão federal
deficitária, que gasta mais do que ganha.

O risco de investir no Brasil saltou 76% nos últimos 3 meses do
primeiro semestre. Muito se deve ao aumento dos juros americanos e
à Guerra Comercial. Mas esse número pode ser muito maior de acordo
com o resultado das eleições.
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CENÁRIO INTERNACIONAL

A guerra comercial entre Estados Unidos e China alcançou um novo
patamar em setembro, quando o presidente Donald Trump anunciou a
imposição de tarifas sobre US$ 200 bilhões de produtos importados
da China. Com essa nova escalada, já é possível esperar efeitos
negativos bastante significativos sobre o comércio mundial. Em primeiro
lugar, porque boa parte dos produtos exportados pela China para os
Estados Unidos contém parcela bastante elevada de insumos
produzidos em diversos outros países, que também serão afetados
indiretamente. Segundo, porque essas tarifas provocarão uma elevação
dos preços dos produtos afetados no mercado doméstico norte-
americano, com redução do consumo.

Os índices amplos de preços de commodities do Banco Mundial, até
agosto, mostram um movimento recente de queda nos preços de
produtos agrícolas e minérios e metais. A queda nas commodities
ligadas à energia, no entanto, não capta o movimento de alta do preço
do petróleo ocorrido em setembro, e que o levou a mais de US$ 80/
barril. Os dados recentes de atividade econômica seguem mostrando
uma economia aquecida nos Estados Unidos, recuperação do
crescimento no Japão e desaceleração na Área do Euro (AE). Na China,
os sinais recentes também apontam para uma certa desaceleração,
principalmente dos investimentos, movimento que pode estar
relacionado ao esforço da política econômica no sentido de reduzir o
excesso de endividamento acumulado nos últimos dez anos.
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6 Estratégia de Alocação dos Recursos Previdenciários
6.1 Faixas de Alocação: Segmento Renda Fixa
Tabela 3

Min. META Máx.

Títulos Tesouro Nacional 
(Selic) - art. 7º  I, “a” 100% 0

FI 100% títulos do TN – art. 7º, 
I, “b”

 89,02% 100% 50%  65% 100%

Operações Compromissadas 
com Títulos do TN – art. 7º, II

15% 0

FI Renda Fixa/Referenciados 
Renda Fixa – art. 7º, III, “a” 80% 5%  10% 80%

Fundos IMA Índice 
Referenciados ou IDKA – art. 
7º, III, “b”.

80% 0

FI Renda Fixa  – art. 7º, IV, “a”  7,40% 30% 10%  20% 30%

Fundos de Índices de Renda 
Fixa – Art. 7º, IV, ‘b’ 30% 0%

Poupança – art. 7º, V, “a”  - 20% - 3% 20%

Letra Imobiliária Garantida – 
art. 7º, V, “b” 20% 0%

FI em Direitos Creditórios - 
Aberto – art. 7º, VI

15% 0 5%

FI em Direitos Creditórios - 
Fechado – art. 7º , VII, “a” 5% 0 5%

FI Renda Fixa “Crédito 
Privado” – art. 7º , VII, “b”

 2,26 5% 1% 5%  5%

RENDA FIXA
(¹) 

Alocação 
Atual (%)

Limite 
Resolução 

(%)

Limites de Alocação (%)

Posição atual dos Investimentos do RPPS (em %), para cada subitem
do segmento de Renda Fixa na ocasião da elaboração da política de
Investimentos conforme descrito na tabela 3.

6.1 Faixas de Alocação: Segmento Renda Variável

Tabela 4

Min. META Máx.

FI Referenciados – art. 8º, I 0 30% 0 10% 20%

Fundo de Índices 
Referenciados em Ações – 
art. 8º, II (ETF’s)

- 20% 0 5% 0

FI em Ações – art. 8º, III  - 15% 0 10% 15%

FI Multimercado aberto – art. 
8º, IV 1,32% 5% 0 5% 5%

RENDA VARIÁVEL
(²) 

Alocação 
Atual (%)

Limite 
Resolução 

(%)

Limites de Alocação (%)

FI em Participações - 
Fechado – art. 8º, V

 - 5% 0 0 0

FI Imobiliário – art. 8º, VI -  5% 0 5% 5%

(1) Posição atual dos Investimentos do RPPS (em %), para cada
subitem do segmento de Renda Variável na ocasião da elaboração da
política de Investimentos conforme descrito na tabela 4.

7 Responsável pela Gestão de Recursos

Segmento Nome CPF Cargo

Renda 
Fixa

Nilcilene Tavares 
Justiniano 075.413.627-27

Diretor 
Financeiro

Renda 
Variável

Nilcilene Tavares 
Justiniano

075.413.627-27 Diretor 
Financeiro

Administrador Responsável pelos Investimentos

8 Disposições Gerais
A presente Política de Investimento foi elaborada e planejada

para orientar as aplicações de investimentos para o exercício de 2019,
considerando as projeções macro e microeconômicas no intervalo de
doze meses. As revisões extraordinárias, quando houver necessidade
de ajustes perante o comportamento/conjuntura do mercado e/ou
alteração da legislação, deverão ser justif icadas, aprovadas e
publicadas. Caso aconteça alteração na legislação vigente, o RPPS
passará a adotar em sua Política de Investimento as novas diretrizes
sem que necessariamente seja alterado o texto desta Política de
Investimento. Contudo, os pontos que permanecerem semelhantes,
ou os itens não citados na legislação, mas que fazem parte desta
Política de Investimento, e que servem como trava de segurança, a
exemplo, vedações e regras de investimentos, deverão permanecer
inalterada. As estratégias macro, definidas nesta Política de
Investimento, deverão ser integralmente seguidas pelo Comitê de
Investimento, que, de acordo com critérios técnicos, estabelecerá as
diretrizes de alocação específicas, de curto e médio prazo, para a
obtenção da meta atuarial. A Política de Investimento do Instituto
Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Valença foi
devidamente aprovada pelo Comitê de Investimento em 29/10/2018.

Travessa Fonseca, 112 - Centro

2453-5848


