
TRIUNFO PREV 

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS 

3°TRIMESTRE/2019 

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Diretoha do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Triunfo e a Presidente do Comité de Investimento, atendendo à legislação 
pertinente às normas de investimentos dos recursos previdenciários dos 
Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, em especial a Resolução 
CMN n° 3.922, de 25 de novembro de 2010, artigos 4° e 5°; e a Portaria MPS 
n° 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, enquanto gestora única 
do regime próprio de previdência social do município, APRESENTA o 
Relatório Trimestral de Investimentos, do período de 1° de julho a 30 de 
setembro de 2019, dos recursos do TRIUNFOPREV instituído pela Lei 
Municipal n° 963/2001 e observada a Lei Municipal n° 1.236/2012 e suas 
alterações que implementou a segregação de massa de segurados no 
âmbito do RPPS municipal, estabelecendo dois planos previdenciários: o 
Financeiro (de repartição simples onde as contribuições a serem pagas pelo 
ente federativo e pelos segurados vinculados (servidores ativos, inativos e 
pensionistas) são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos) e o 
Previdenciário (de capitalização com a finalidade de acumulação de recursos 
para pagamento dos compromissos definidos no plano de benefícios do 
RPPS). 

O TRIUNFOPREV conta com o Comité de Investimentos, o qual busca aplicar 
os recursos financeiros em operações com segurança, liquidez e rentabilidade. 
Mensalmente é publicado no site: wvw.triunfoprev.pe.gov.br, resumo da 
posição da Carteira de Investimentos do Instituto, as APR - Autorização de 
Aplicação e Resgate, onde constam as informações sobre as movimentações 
dos recursos e as atas dos colegiados. A divulgação das informações é um 
importante instrumento utilizado pela gestão do RPPS para a transparência na 
gestão dos recursos. 

As informações contidas neste relatório são de suma importância para o 
controle dos Gestores, Diretores e Conselheiros do Instituto, além de 
fornecer informações resumidas aos órgãos fiscalizadores, como a 
composição atual da carteira do Instituto, sua rentabilidade consolidada e 
detalhada por ativo, a comparação com a meta atuarial, seu enquadramento 
conforme a Resolução 3.922/2010, entre outras. 

2. DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PLANOS 

A partir da entrada em vigor da Lei Municipal n° 1.236/2012 foram criados 
dois fundos contábil-financeiros de natureza previdenciária, autónomos e 
distintos, inclusive com contas bancárias distintas, para a operacionalização 
dos planos, conforme a seguir: 
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2.1 - Plano Financeiro: de repartição simples, cabe ao Tesouro Municipal a 
cobertura de toda e qualquer insuficiência financeira. É fechado a novas 
vinculações previdenciárias, conforme legislação municipal, sendo extinto 
quando do pagamento do último benefício previdenciário ao último 
beneficiário a ele vinculado. 

2.2 - Plano Previdenciário: de capitalização, com o objetivo de formação 
de reservas financeiras capitalizadas para honrar o pagamento de benefícios" 
futuros a serem concedidos aos beneficiários a ele vinculados. É aberto a 
novas vinculações previdenciárias de segurados, conforme legislação 
municipal, com prazo indeterminado de funcionamento. 

2.3 - Das Contas Bancárias: Os recursos efetivamente recebidos pelo 
RPPS são aplicados e movimentados na instituição Banco do Brasil, Banco 
Público, previamente credenciado pela Autarquia, nos termos da Portaria 
01/2014, da Resolução n° 3.922/2010 e das Portarias MPS números 519/11, 
170/12 e 440/13, em 05(cinco) contas, a seguir demonstradas, sendo quatro 
para aplicação dos recursos financeiros e uma conta corrente para 
pagamento de despesas administrativas. 

Agência N° da 
Conta 

Plano Finalidade 

8.651-7 Financeiro Pagamento folha aposentados e 
pensionistas - Aplicações diversas. 

BB N° 
2739-1 

8.652-5 Conta corrente Pagamento das despesas 
Administrativas. 

20,004-2 Financeiro Contribuições Previdenciárias dos 
Ativos - Aplicações diversas 

21.391-8 
Previdenciário 

- Folha de Pagamento de Pensionistas. 
- Contribuições Previdenciárias dos 
Ativos 

23.122-3 Reserva 
Contingenciada 

- Saldo Taxa de Administração 

3. DA MIGRAÇÃO DE MASSAS 

Com o advento da Lei Municipal n° 1.439 de 20 de abril de 2018 que alterou 
o Parágrafo Único do artigo 8° da Lei Municipal 1.258/2013 que dispõe sobre 
a segregação de massas, o Plano Previdenciário ficou destinado ao 
pagamento de todos os benefícios de aposentadorias e pensões de 
beneficiários nascidos em data anterior a 31 de dezembro de 1957, cujo 
benefício tenha sido concedido até 31 de dezembro de 2017 e, as alíquotas 
das contribuições previdenciárias para o custeio do TRIUNFOPREV com a 
Lei 1.476/2019 passaram a vigorar, para os dois planos, nos termos a seguir 
demonstrados: 



PLANO PREVIDENCIÁRIO 

Al i quota de 
Contribuição do 
Servidor Ativo, 

Servidor Inativo e 
Pensionistas. 

14% (quatorze por 
cento) 

Alíquota de Contribuição 
do Servidor Patronal 
(Órgãos dos Poderes 

Legislativo e Executivo). 
28% (vinte e oito por 

cento) 

Alíquota de 
Contribuição 
Suplementar 

(Órgãos dos Poderes 
Legislativo e 
Executivo). 

5% (cinco por • 
cento) 

PLANO FINANCEIRO 
Alíquota de Contribuição do 

Servidor Ativo, Servidor Inativo e 
Pensionistas. 

14% (quatorze por cento) 

Alíquota de Contribuição do Servidor 
Patronal (Órgãos dos Poderes 

Legislativo e Executivo). 
28% (vinte e oito por cento) 

3.1 • QUANTITATIVO DE SEGURADOS 

O Quadro abaixo apresenta os quantitativos totais de segurados dos Planos 
Financeiro e Previdenciário do TRIUNFOPREV, incluindo Executivo e 
Câmara Legislativa. 

PLANO FINANCEIRO N° PLANO PREVIDENCIÁRIO N° 
PODER EXECUTIVO 85 PODER EXECUTIVO 154 
PODER LEGISLATIVO 05 PODER LEGISLATIVO -

3.2 - VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO - Verifica-se nos quadros a 
seguir o valor total da folha de pagamento dos benefícios mantidos pelo 
TRIUNFOPREV. 

a) PLANO FINANCEIRO 

Mês Benefícios Pagos Valor 
JULHO Aposentadoria R$237.809,15 

Pensões R$21.478,08 
Auxílio Reclusão R$ 1.296,08 

AGOSTO Aposentadoria R$ 239.009,15 
Pensões R$21.478,08 
Auxílio Reclusão R$ 1.296,08 

SETEMBRO Aposentadoria R$ 237.809,15 
Pensões R$ 21.478,08 
Auxilio Reclusão R$ 1.296,08 

TOTAL DA FOLHA - R$ 782.949,93 
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b) PLANO PREVIDENCIÁRIO 

Mês Benefícios Pagos Valor (R$) 
JULHO Aposentadoria R$ 279.434,91 

Pensões R$ 25.497.72 

AGOSTO Aposentadoria R$279.434,91 • 
Pensões R$ 25.497,72 

SETEMBRO Aposentadoria R$ 279434,91 
Pensões R$ 25497,72 

TOTA L DA FOLHA - R$ 914.797,69 

4. DO CUSTEIO 

Conforme Lei Municipal 963/2001 e suas alterações posteriores especialmente 
o contido na Lei Municipal n° 1.439/2018, o Instituto é custeado por 
contribuições previdenciárias: 

a) do ente, alíquota de 28%; 
b) do servidor ativo, alíquota compulsória de 14%; 
c) do servidor inativo e pensionista: alíquota de 14% sobre o que supere 

o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral. 

Além dessas contribuições, o Instituto ainda possui ingressos provenientes de 
03 (três) repasses de débitos contraídos pelo município com parcelamento 
mensal no total de 240 vezes (sendo que até o momento do parcelamento n° 
184 foram pagas 140 parcelas, do parcelamento de n° 163 foram pagas 132 
parcelas e do parcelamento de n° 914 foram pagas 49 parcelas), da 
rentabilidade de suas aplicações financeiras e da compensação previdenciária 
com o RGPS e um suplemento financeiro, no plano previdenciário, na ordem 
de 5% (cinco por cento). 

Tais recursos são aplicados no custeio dos benefícios de inativos e 
pensionistas e do auxílio-reclusão. 

Nas tabelas abaixo pode-se observar o VALOR das contribuições repassadas 
no 3° trimestre/2019. 

4.1- DAS CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS PELO EXECUTIVO 

JULHO AGOSTO SETEMBRO 
SERVIDOR ATIVO (14%) R$ 126.881,65 R$ 131.858,26 R$ 131.084,85 
PATRONAL ATIVO (28%) R$ 271.595,55 R$315.539,76 R$ 281.952,27 
PARCELAMENTO R$ 33.376,99 

TOTAL R$ 401.286,08 R$ 398.477,20 R$ 446.414,11 
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4 .2 - DAS CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS PELA CÂMARA 

JULHO AGOSTO SETEMBRO 
SERVIDOR ATIVO (14%) R$2.513,89 R$2.103,97 R$2.246,19 
PATRONAL ATIVO (28%) R$ 6.704,07 R$4.203,82 R$3.991,12 

TOTAL R$9.217,96 R$ 6.334,79 R$ 6.237,31 

4 .3 - DAS R E S E R V A S FINANCEIRAS DO RPPS 

Quanto às reservas financeiras do TRIUFOPREV, segue abaixo tabela do 
demonstrativo do fluxo financeiro referente ao 3° trimestre/19, de acordo com 
os balancetes da receita e da despesa. 

MÊS JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL NO 
TRIMESTRE 

RECEITA R$ 359.923,78 R$ 463.677,96 R$ 464.327,63 R$ 1.294.929,37 

DESPESA R$ 552.439,50 R$ 567.723,65 R$ 564.517,94 R$ 1.684.681,09 

SALDO -RS 192.515,72 -R$ 104.045,69 -R$ 100.190,31 -R$ 389.751,72 

4.4- DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS 

ACORDO DE 
PARCELAMENTO JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL NO 

TRIMESTRE 
N.M84 de 29/05/2009 R$ 33.376,99 R$ 33.376,99 
N.M63 de 11/01/2010 - R$ 
N."* 914 de 29/11/2016 - R$ 

5 DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

Atualmente o TRIUNFOPREV dispõe de 19 processos no INSS, aguardando 
o deferimento. 

6 DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

Com base no art. 15, da Portaria MPS r\° 402/2008, o município estabeleceu a 
alíquota de (2%) do valor total das remunerações, proventos e pensões dos 
segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior, para 
o custeio das despesas administrativas, correntes e de capital necessárias à 
organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para 
a conservação de seu patrimônio. 
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Necessário salientar que despesa administrativa é aquela necessária ao 
funcionamento do regime próprio de previdência social, seja com telefone, 
água, energia, aluguel, diárias, inscrições em curso de capacitação, materiais 
de expediente, vencimentos de servidores da unidade gestora e os respectivos 
encargos tributários, traball^istas etc, e ainda com a contratação de serviços 
como o de contabilidade e de assessorias. 

LIMITE DA DESPESA PERMITIDA PARA 2019 
PLANO REMUNERAÇÃO 2018 LIMITE DA DESPESA 

2019(2%) 
FINANCEIRO 11.171.435,19 223.428,70 
PREVIDENCIÁRIO 6.186.460,65 123.729,21 

Vale salientar que o plano de contas do Instituto contempla para a Taxa de 
administração uma conta bancária específica, na Agencia do Banco do Brasil, 
de n° 23.122-3. Os investimentos efetuados com recursos da taxa de 
administração seguem as mesmas regras estabelecidas para a carteira de 
investimentos do RPPS, em conformidade com a Resolução vigente do 
Conselho Monetário Nacional, específica para os investimentos dos RPPS e, 
considerando que os investimentos dos recursos previdenciários do 
TRIUNFOPREV são realizados em condições de segurança, solvência, 
rentabilidade, liquidez e transparência, registramos um saldo acumulado, 
extraído do extrato bancário, a seguir demonstrado: 

R E S E R V A ATUALIZADA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 
DIA SALDO 
30.09.2019 R$ 36.666,75 

7 DA GESTÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS 

A atividade de gestão das aplicações dos recursos do Regime Próprio de 
Previdência Social é desempenhada por gestão própria, através das 
deliberações do Comité de Investimentos, constituído por 5 (cinco) com 
maioria de seus membros certificados peia APIMEC e ANBIMA de acordo 
com o amparo legal previsto no incluso I, do art. 15°, da Resolução do 
Conselho Monetário Nacional n.° 3.922/2010. 

Perseguindo o desenvolvimento das melhores práticas de administração dos 
recursos disponíveis, além de aumentar o nível de confiabilidade na gestão 
da carteira de investimentos, o Instituto conta com a assessoria financeira da 
Dl BLASI, para auxiliar a tomada de decisão do Comité de Investimentos, 
cujo objetivo é buscar ativos que possibilitem rentabilidade que garanta a 
manutenção do equilíbrio financeiro atuarial, sempre pautada nas condições 
de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez. 
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7.1 - Distribuição por segmento: No tocante a distribuição por segmento, 
com base na Resolução 3.922/10, os recursos do Instituto estão alceados em 
segmento de renda fixa e renda variável, conforme demonstrativo a seguir: 

Segmento MES Valor aplicado Percentual sobre o 
Patrimônio líquido 

Renda fixa 
Julho R$ 745.441,21 92,66% 

Renda fixa Agosto R$ 598.693,71 94,62% Renda fixa 
Setembro R$ 971.950,94 96,57% 

Renda variável 
Julho R$ 59.037,69 7,34% 

Renda variável Agosto R$ 34.039,67 5,38% Renda variável 
Setembro R$ 34.481,99 3,43% 

7.1 - DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO / POR LIMITE DE 
APLICAÇÃO - RENDA FIXA 

Segmento Valor Aplicado em ($) Percentual sobre o 
Patrimônio líquido 

BB PREVJMA-BTP R$ 3.680,37 0,37% 
BB PREV. RF IFRM1 R$ 44.088,03 4,38% 
BB PREV. RF IDKA2 R$ 573.107,33 56,94% 
BB PREV.PERFIL R$ 20.559,49 2,04% 
BB PREV. FLUXO R$ 330.515,72 32,84% 
TOTAL RENDA FIXA R$ 971.950,94 

7.2- DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO / POR LIMITE 
DE APLICAÇÃO - RENDA VARIÁVEL 

Segmento Valor Aplicado em 
($) 

Percentual sobre o 
Patrimônio líquido 

BB PREV. MULTIMERCADO R$ 34.481,99 3,43% 
TOTAL RENDA VARIÁVEL R$ 34.481,99 

7.3 - DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO POR 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

Segmento Valor em Conta 
Corrente 

Valor Aplicado em 
{$) 

Percentual 
sobre o 
Patrimônio 
líquido 

BANCO DO 
BRASIL 

R$ 8.520,52 R$ 1.006.432,93 100% 

TOTAL R$ 1.014.953,45 
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7.4 - DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO /POR LIQUIDEZ 

Segmento Valor Aplicado em 
($) 

Percentual sobre o 
Patrimônio líquido 

Recursos disponíveis (liquido) R$ 1.014.953,45 100% 

Recursos Imobilizados - -

Total R$ 1.014.953.45 100% . 

8 - DO ENQUADRAMENTO 

Os investimentos financeiros efetuados pelo TRIUNFOPREV estiveram, no 
trimestre, devidamente enquadrados na Resolução 3922/2010 do Conselho 
Monetário Nacional, a qual delimita os limites de alocações dentre as diversas 
classes de ativos. As alocações de recursos foram feitas de acordo com as 
diretrizes da Política de Investimentos, aprovada pelo Conselho de 
Administração, conforme demonstrativo, extraído das informações da Di Blasi 
Investimentos. 

Norma Limite da 
Política 

Total Carteira Limite 
carteira 

Situação 

Fl 100 TÍTULOS TN 
-Ar t7° , l,"b" 100% R$ 620.875,73 61,69%. Enquadrado 

Fl RENDA FIXA 
GERAL - Art 7° , IV 
"a" 

40% R$ 351.075,21 34,88 % Enquadrado 

Fl 
MULTIMERCADO 
ABERTO-Art 8M11 

10% R$ 34.481,99 3,43% Enquadrado 

9 - RISCOS DAS DIVERSAS MODALIDADES NAS APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS. 

Inicialmente não há investimento com retorno imune a riscos, a busca por 
rentabilidade estará sempre exposta a diversos tipos de risco, assim devemos 
levar em conta o nível de risco de cada fundo e fazer as melhoras escolhas. O 
Gestor e os membros do Comité de Investimentos do Instituto tomam suas 
decisões levando em conta os menores riscos possíveis no momento de 
investir. Os investimentos do TRIUNFOPREV estão enquadrados, na resolução 
3.922/2010 do BACEN sempre buscando a segurança, diversificação, melhor 
rentabilidade e sempre enquadrados na Política de Investimentos aprovada 
pelo Conselho de Administração que é o Órgão Superior e são aplicados em 
sua maior parte no segmento de renda fixa por meio de fundos de Investimentos 
que aplicam 100% dos recursos em títulos do Tesouro Nacional, conforme 
previsto no art. 7°, I, "b" da Resolução CMN n° 3.922/2010. 

Segundo a Instrução CVM n° 555/2014 e suas alterações, no que se refere à 
classificação dos fundos de investimentos quanto a composição da carteira: 



TRIUNFO PREV 

Art. 109. Os fundos classificados como "Renda Fixa", devem ter como principal 
fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros, de índice de preços, 
ou ambos". 

Assim, os principais fatores de risco inerentes a carteira do TRIUNFOPREV 
são, risco de Mercado Quros e índice de preços). Risco de Crédito e Risco de 
Liquidez. 

Cabe lembrar que os títulos Públicos Federais são ativos considerados de baixo 
risco de crédito e de baixo risco de liquidez, 100% garantidos pelo tesouro 
Nacional, estando sujeitos a risco de mercado que varia em função do prazo 
de vencimento desses títulos, quanto mais longo, maior volatilidade de preços 
no mercado. 

Importa destacar que a carteira do TRIUNFOPREV é composta 
majoritariamente por investimentos em fundos que aplicam em títulos públicos, 
com curto prazo de aplicação, mitigando, dessa forma, o risco de mercado. 

Desse modo, a carteira do TRIUNFOPREV apresenta um perfil conservador 
quanto aos riscos de crédito e de liquidez e um perfil moderado quanto ao risco 
de mercado. 

Desta forma, o Comité de Investimentos e Diretoria do TRIUNFOPREV, 
mantém o acompanhamento e o monitoramento das variações de mercado e 
dos impactos sobre os Fundos de Investimentos onde estão aplicados os 
recursos do Instituto. 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS 
FUNDOS RISCO 

BB PREV. ÍMA-BTP MÉDIO 
BB PREV. RF IRFM1 BAIXO 
BB PREV. RF IDKA2 BAIXO 

BB PREV. PERFIL ' BAIXO 
BB PREV. FLUXO BAIXO 
BB PREV. MULT. ALTO 

10. ADERÊNCIA A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, POSIÇÃO 30/09/2019 

SEGMENTO TIPO DE 
ATIVO 

LIMITE 
MÁXIMO 

TOTAL (R$) %CARTEIRA 

Renda Fixa Fl Renda Fixa 40% R$ 351.075,21 34,88 % 

Renda Fixa Fl 100% 
Títulos TN 100% R$ 620.875,73 61,69 % 

Renda 
Variável 

Fl 
Multimercado 

Aberto 
10% R$ 34.481,99 3,43% 

TOTAL R$ 1.014.953,45 100% 
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11. RENTABILIDADE 

A seguir, as rentabilidades obtidas na carteira do TRIUNFOPREV e os 
respectivos índices de atingimento da Meta Atuarial. 

PERÍODO 
META 

ATUARIAL % RENTABILIDADE ATINGIMENTO 
META ATUARIAL % 

Julho 0,68 % 0,8789 % 129,69 % 
Agosto 0,60 % 0,1607 % 26,91 % 
Setembro 0,45 % 1,0178% 227,90 % 
3° TRIMESTRE 1,73% 2,06 % 384,50% 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
No terceiro trimestre de 2019, os investimentos dos recursos dos 
previdenciários do TRIUNFOPREV apresentaram: 
a) Composição da Carteira de Investimentos em conformidade com as 
disposições contidas na Resolução CMN n° 3.922/2010; 
b) Aderência a Política de Investimentos; 
c) No trimestre, a rentabilidade da carteira do TRIUNFOPREV foi de 1,73 %, 
atingindo 384,50% da Meta Atuarial de 2,06 %. 
d) Foram enviadas as DAIR's (Demonstrativo de Aplicações e Investimentos 
dos Recursos), referente aos meses de março, abril e maio, e também foram 
enviadas as DIPR (Demonstrativo de Informações Previdenciárias e 
Repasses), referente ao 3° bimestre do ano de 2019. 

Registramos também, que os investimentos dos recursos previdenciários do 
TRIUNFOPREV foram realizados em condições de segurança, solvência, 
rentabilidade, liquidez e transparência, conforme a Política de Investimentos, 
consoantes diretrizes fixadas em norma especifica do conselho Monetário 
Nacional - CMN e legislação aplicável. 

Por fim, como gestora dos recursos do RPPS, submeto este relatório de 
acompanhamento do 3° trimestre á apreciação dos Conselhos de 
Administração e Fiscal, do Comité de Investimento. 

Cabe ressaltar que as contribuições dos servidores, contribuição patronal e do 
passivo atuarial, ainda é INFERIOR que os gastos do TRIUNFOPREV. 

Triunfo, 09 de outubro de 2019. 

nikm 
MARIA LÚCIA ALVES DE LIMA 

Diretor Presidente 
MARIA DA PAZ BARBOSA 

Diretor Administrativo Financeiro 


