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ALTERAÇÃO NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 

 

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres, instituído 

pela Lei Complementar n°. 26 de 27 de novembro de 1997, reestruturada pela Lei 

Complementar n°. 062/2005 e alterações, com natureza autárquica, personalidade jurídica de 

direito público e autonomia administrativa e financeira, tem como finalidade de administrar e 

executar à previdência social do Município de Cáceres. 

De forma que, em atendimento às prerrogativas da gestão previdenciária 

apresentamos a Alteração na Política de Investimentos do exercício financeiro de 2021, para 

fins de reposicionamento da carteira de investimentos que suporte as oscilações do mercado 

financeiro. 

Com o reconhecimento do estudo atuarial 2021, pelo Conselho de Gestão, passa ser 

definida a nova taxa de juros, de forma que, para o exercício de 2021 o PREVICÁCERES prevê 

retorno mínimo de IPCA, acrescido de uma taxa de juros de 5,41%. 

Atualmente, o patrimônio financeiro da PREVICÁCERES está agregado em 67,58% 

no segmento de renda fixa, e de 24,15% no segmento de renda variável e 8,27% em 

investimento no exterior, ocasião em que a carteira totaliza R$ 144.229.007,43 (cento e 

quarenta e quatro milhões e duzentos e vinte e nove mil e sete reais e quarenta e três 

centavos), até 02/08/2021. 

Registramos que as diretrizes da alteração da política de investimentos foram 

amplamente discutidas com a equipe administrativa da PREVICÁCERES, além de formalizada e 

proposta pelo Comitê de Investimentos em 23/06/2021 e apresentada na reunião ordinária do 

Conselho de Gestão, e deliberado via resolução no dia 30/07/2021, para apreciação e 

deliberação. 

Após as formalidades, este documento será disponibilizado à Subsecretaria de 

Previdência Social, por meio do CADPREV, que após analisada e julgada regular, será 

disponibilizada no portal de transparência do Instituto, através do endereço eletrônico 

https://www.previcaceres.com.br. 
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