
 

 

  
 

                                                                                                                ATA Nº 09/2019. 

                                                                                                           

      ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPASCON. 

Ata da reunião ordinária dos membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores Municipais de Conceição de Macabu – IPASCON, criado através do 

Decreto do Poder Executivo Municipal de número cento e vinte e dois, de três de outubro de dois mil e 

doze, publicado no Diário Oficial do Município, Edição número quinhentos e vinte e um, de onze de 

outubro de dois mil e doze. Realizada às dez horas do dia vinte e sete de setembro de dois mil e 

dezenove, na sede do IPASCON à Rua Ribeiro do Rosário, número um, Centro, Conceição de Macabu 

– RJ. Com a presença dos membros do Comitê, os trabalhos foram abertos, tendo em seguida o  Sr. 

Presidente passou ao demais membros  seguintes assuntos como pauta da reunião: 1 – Foi apresentado 

ao Comitê o  Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2019  e  o 

PANORARAMA DO MÊS DE SETEMBRO. MERCADOS DE RENDA FIXA E RENDA 

VARIÀVEL. No mercado internacional de renda fixa, os títulos do tesouro americano de 10 anos, que 

tinham rendimento de 1,50% ao ano no final de agosto, subiram cerca de 17 pontos base no mês de 

setembro para o nível em torno de 1,67% ao ano, registrando o maior aumento mensal em 12 meses, 

enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos subiu para 2,12% ao ano, um aumento de 

0,8 pontos base em relação ao fechamento de agosto, enquanto o rendimento dos títulos do governo 

japonês em 30 anos passou para 0,365% ao ano, um aumento de 4,4 pontos base. SETOR PÚBLICO --

-Conforme informou o Banco Central, o setor público consolidado (Governo Central, Estados, 

municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) registrou um déficit de R$ 13,448 

bilhões em agosto. No acumulado de janeiro a agosto, o déficit do setor público consolidado foi a R$ 

21,950 bilhões, queda de 36,7% sobre um ano antes. Em 12 meses, o rombo chegou a R$ 95,508 

bilhões, equivalente a 1,36% do PIB. RENDA FIXADos subíndices Anbima, que referenciam os 

fundos compostos por títulos públicos disponíveis para os RPPS, o melhor desempenho no mês de 

setembro acabou sendo o do IDkA IPCA 20 A, com alta de 4,78%, seguido do IMA-B 5+, com alta de 

3,73%, ambos recuperando com sobras o baixo retorno de agosto. Nos vértices mais curtos, o IRF-M 1 

valorizou 0,64% enquanto o IDkA IPCA 2A rendeu 1,60%.108 Setembro – 2019 RENDA 

VARIÁVELPara o Ibovespa, o mês de setembro refletiu igualmente os movimentos das bolsas 

internacionais, de recuperação aos ativos de riscos. A alta foi de 3,57%, acumulando no ano um 

avanço de 19,18% e em doze meses de 33,22%. O índice terminou o mês em 104.745 pontos. A dívida 

bruta geral do setor público, que contabiliza os passivos dos governos federal, estaduais, municipais e 

do INSS, subiu em agosto 0,8 ponto percentual, passando de R$ 5,618 trilhões, o equivalente a 79% do 

PIB. verificou que o mesmo encontra-se irregular no critério - Equilíbrio Financeiro e Atuarial - 

Encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises já se encontram regular. Ficando constatado 

também que o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP,  já se encontra emitido  dede o dia 

02 de agosto de 2019, com validade até 29 de janeiro de 2020.  Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a reunião e lavrada a presente ata que após lida, será assinada, por todos os Conselheiros 

presentes. Conceição de Macabu, 26 (vinte) de julho de dois mil e dezenove. 
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