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INVESTIMENTOS 

 

Pelo quarto mês consecutivo o FUNPESPA 

obteve um rendimento positivo, fechando 

junho com um retorno de R$ 168.544,41 sendo 

que desse montante R$ 138.022,90 é o retorno 

em renda variável, R$ 33.723,52 em renda fixa 

e –R$ 3.202,01 no segmento de investimentos 

no exterior.  

O Ibovespa fechou junho com alta de 0,46% no 

mês, apresentando muita oscilação, pois 

iniciou com otimismo pela surpresa da alta do 

PIB brasileiro e a aceleração da vacinação 

contra Covid-19, contudo no final do mês a 

discussão sobre a reforma tributária proposta 

pelo Governo, que dentre outras coisas prevê a 

taxação de dividendos não agradou os 

investidores, repercutindo mal no mercado 

financeiro.  

Em 30/06/2021 o saldo da carteira do FUNPESPA 

era R$ 51.684.199,60. A distribuição está da 

seguinte forma: 71,43% em renda fixa, 28,19% 

em renda variável e 0,38% no segmento de 

investimentos no exterior.  

A gestão e administração dos recursos se 

encontra alocada desta forma: 46,16% está na 

Caixa Econômica Federal; 26,31% no Itaú 

Unibanco; 23,91% no Banco do Brasil; 3,25% 

no Sicredi e 0,37% na RJI Corretora de 

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

mês de junho ficou em 0,97% e a rentabilidade 

do mês de foi de 0,33%. No ano a meta está em 

6,44% e o retorno em 1,38%. 

 

NOVAS APLICAÇÕES 
 

O FUNPESPA começou a aplicar recursos em 

uma nova classe de ativos, trata-se do 

segmento de investimentos no exterior. O 

artigo 9°-A da Resolução nº 3.922/2010, do 

Banco Central do Brasil, permite até 10% do 

patrimônio do instituto neste segmento. 

 

CRP RENOVADO 
 

Em 14/07/2021 o município conseguiu a 

renovação do Certificado de Regularidade 

Previdenciária – CRP, por mais seis meses, 

com validade até 10/01/2022. Para conseguir a 

renovação o município e o FUNPESPA 

precisam estar em dia e regular em uma série 

de itens que são exigências da Secretaria de 

Previdência Social do Governo Federal. 


