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INSTITUTO I H , I'[ir\llH, ÍN! IA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUSSARA
PREVJUS

CONSELHO PREVIDEINUARIO DO PREVJUS
K AO 054/2013
O COnselho Prevulenciário do PREVJUS Instituto Municipal de
Previdência Social dos Servidores do Município de Jussara, F.stado de Goiás, instituído por força
das disposições da Lei Municipal n" .1-17/07 de 17/08/07, nomeados pelo Decreto n° 115/2013,
usando das atribuições que lhe confere a lei.
Considerando a deliberação tomada em reunião ordinária realizada em
) 5 de abril de 20 1 3;
Considerando ;i necessidade do PREVJUS cm realizar contratação de
assessoria jurídica, haja vista que até li mi l do exercício de 2012 o município arcava com tais despesas e, a
auial gestão não tem disponibilizado profissional paia exercer tal atividadc junto ao Instituto;
('omidcrandu u disposto no uri. ^ da Resolução CMN 3.922, dC 25
de Novembro de 2010. que determina quu o*, [-espumáveis pcln ccatao do IlCgimc Próprio de Previdência
Social, deverão definir a Política A n u u l de Investimentos do exercício de 2013, dos recursos Cm moeda
corrente;
Resolve:
Art. I o - Autorizar a contratação de profissional para atuar na área de
assessoria jurídica, enquanto o município não disponibilízar, a seus custos, profissional para
atuar na área.
Art. 2"
Amori/.ar a adoção da política de investimentos do
exercício de 2013 do PRRVJUS Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do
Município de Jussara -Go, conforme planilha ;me\a.
Art.3" lista Resolução entra cm vigor na data de sua publicação.
Rc;_Msi!v-se. Publiquc-se, Cumpra-se.
.lussara-Go. I S de abfirde 2013
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claro que o vator excedido do limite do somatório dos Segmentos "Renda Fixa" e "Renda Variável", está compatível coma Política de Investinen-tos apresada pelas instâncias compete ates* consol
nesto Demonstrativo, conforme documentos arquivados
.rio Macroeconômico e Análise Sçtcrial para Investimentos
•nário Externo nos mostra, que os páises desenvolvidos lendema apresentar um cenáno de menores taxas de juros associadas a maiores taxas de «flaçâo,mencr ní^<l de liquides e mírKrwescimenloeconõn
: de vista Tmanceiro, a perspectiva de redução das ta>as de juros no mercado externo deve contribuir para a manutenção do fluxo de capilal para es países ernar-gentes na buscs por maíorssrenlatilÉdaces. jncbs
isil. No entanto, em períodos de turbulência-corno no caso do temor por uma recessão na zona do Euro, espera-se uma forte desvalorização dos atires ias paí^s emergentes í m decorreria â<j s liqtjtís<;àa de
•andes investidores com aversão ao risco e, por consequência, saída de divisas e valorização do dólar. No mercado de renda variável, emrncmentcs cie iu:l jlêrcia. im|>j]-sicranos çe^ deiercração de inái
òmicos dos grandes pa^íses,j)oderemos presenciar forte deswajorizagão dos prindpaisjjapéjs oj_Bgisa.
,
livos da gestão
•.cursos financeiros administrados pelo PREVJUS deverão ser aplicados de forma a buscar um retomo superior ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor AmpJo- IPCA, dwulgado pelo nsMuLo Brasleirc tíe G
,atistica - IBGE, mai_s 6% a,a. A gsco|ha_do_l_PCA deve-se aã fato de• ser o indigência! que m_ede a inflação do_pais a_d_otad.a_gelg governo.

