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INVESTIMENTOS 

 

Pelo segundo mês consecutivo o FUNPESPA 

obteve em abril um rendimento positivo no 

valor de R$ 615.432,73, sendo que desse 

montante R$ 382.668,37 é o retorno em renda 

variável e R$ 232.764,36 em renda fixa. O 

Ibovespa fechou abril com alta de 1,94%. Abril 

foi marcado pela recuperação econômica dos 

Estados Unidos em meio à vacinação em massa da 

população e estímulos governamentais. No cenário 

nacional o avanço de alguns impasses que 

preocupavam os investidores há semanas 

também aliviou o peso sobre o Ibovespa. Um dos 

exemplos é sanção presidencial do Orçamento 

de 2021. Por outro lado, os rumos da CPI da 

Covid que busca investigar possíveis 

irregularidades do governo em relação à 

condução da pandemia do coronavírus 

adicionam alguma insegurança ao mercado. 

Em 30/04/2021 o saldo da carteira do FUNPESPA 

era R$ 50.278.463,19. A distribuição está da 

seguinte forma: 72,43% em renda fixa e 27,57% 

em renda variável. A gestão e administração 

dos recursos se encontram alocadas desta 

forma: 50,38% está na Caixa Econômica 

Federal; 25,52% está no Itaú Unibanco; 

20,42% no Banco do Brasil; 3,30% no Sicredi e 

0,39% na RJI Corretora de Valores. 

A meta atuarial (IPCA + 5,36% a.a.) no mês de 

abril ficou em 0,72% e a rentabilidade do mês 

de foi de 1,25%. No ano a meta está em 4,10% e 

o retorno em -0,49%. 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

 

A Emenda Constitucional n.º 103, de 12 de 

novembro de 2019 estabeleceu que todos os 

entes federativos têm até a data de 12/11/2021 

para implementar a Previdência 

Complementar. Com esta previdência os 

benefícios não poderão ser concedidos com 

valores superiores ao teto do INSS. Se o 

servidor recebe mais que este teto, ele terá a 

opção de contribuir ao Regime de Previdência 

Complementar. 

A Portaria Municipal nº 15.053 de 21 de maio 

de 2021 instituiu uma Comissão que será 

responsável pelos trabalhos para implantar a 

Previdência Complementar no âmbito 

municipal. 


