


Vocês sabiam que a quantidade de gente viva 

hoje na terra é maior do que a quantidade de 

todas que já morreram na humanidade ?



Vocês sabiam que a população mundial chegará a 8

bilhões de pessoas em dezembro de 2022; Será que

o planeta conseguirá acomodar a todos??



Indagações para suas Reflexões



Você é Conservador ou Conservadora?
Beber / Dirigir / Jantar



Vocês São Conservadores com os 
Investimentos do seu RPPS ?



Eu Acho que, na grande maioria, Vocês 
Responderam que São 

Conservadores...



Mas o que é Ser Conservador?



Agressivo

Moderado                                                                                                                     

Conservador





Metas Atuariais 2018

INPC + 6% = 9,59%
IPCA + 6% = 9,92%



Esta postura pode contribuir com uma 
parcela das seguintes situações:

1- Piora no seu déficit atuarial

2- Que isso pode elevar a necessidade de aporte da Prefeitura, sua 
inadimplência e potencial insolvência do RPPS

3- Não renovação do CRP

4- Aumento da alíquota patronal

5- Reduzir a receita corrente líquida de sua Prefeitura



Desconto 
Previdenciário

11 % 9 99% do seu 
salário 

Vamos começar com

MESES

x

CRIANÇA 
NASCENDO 

HOJE  

35 ANOS PARA
SE APOSENTAR

25 ANOS PARA
SE FORMAR 

=

++ = 60Anos

2 Cálculos!



Outra Indagação:



Porquê os Investimentos tem que ser aprovados pelo

Conselho se a Legislação obriga a termos um Comitê de

Investimentos com a maioria dos seus membros

certificados ?



Conselho e Comitê de Investimentos

• Conselho:

• Tem que ter 
representatividade

• Aprova a Política de 
Investimentos anual

• Comitê de Investimentos:

• Formula e executa a Política 
a de Investimentos anual

• Maioria dos Membros tem 
que ter certificação

Demora na tomada de decisão  - Alçada



CREDENCIAMENTO

Qual é a Regra?



Credenciamento de Gestores, Administradores e 
Fundos de Investimentos



Sistema Financeiro

Aproximadamente 40 Instituições Financeiras





“Desse modo é vedado ao RPPS aplicar recursos em

fundos de investimentos que não apresentem como

gestor ou administrador alguma das instituições

divulgadas pela Secretaria de Previdência do

Ministério da Fazenda, em cumprimento às

determinações do Conselho Monetário Nacional”



1- Para gestores OU administradores
listados há um formulário simplificado
e atestado oferecidos pela SPS

OU QDD
Seção 1

2- Para gestores OU administradores não
listados há um formulário e atestado
oferecidos pela SPS

3- Para os fundos de investimentos há um
formulário o oferecido pela SPS

4- Para os distribuidores (contrato) de fundos
de investimentos há um formulário oferecido
pela SPS

D

A

I

R

OU QDD
Seção 2



Importante ressaltar que os formulários e atestados de

credenciamento não esgotam a necessidade dos

responsáveis pelos investimentos em buscar

informações adicionais sobre os prestadores de

serviços e o próprio fundo a ser investido.



E se eu tiver investimento em um fundo de investimentos em que
nem o gestor, nem o administrador estejam na lista tempestiva?

1- Resgatar agora

2- Manter aplicação, no máximo, até 26/05/2019

3- Ou até vencimento do fundo, prazo de cotização ou
venda das cotas em mercado secundário



E se o Fundo de Investimentos apresentar problemas

relativos aos seus prestadores de serviços ou com relação

aos ativos integrantes de sua carteira?

Assembleia de Cotistas

1- Substituição do administrador, do gestor ou de ambos;
2- Reabertura ou manutenção do fechamento do fundo para resgate;
3- Possibilidade do pagamento de resgate em títulos e valores mobiliários; 
4- Cisão do fundo; e 
5- Liquidação do fundo



Obrigado !
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