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Resolução CMN n° 3.922/2010
Art. 1º Fica estabelecido que os recursos dos Regimes Próprios de
Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
devem ser aplicados conforme as disposições desta Resolução, tendo
presentes as condições de:

SEGURANÇA,
RENTABILIDADE,

RETORNO

RISCO

LIQUIDEZ

SEGURANÇA

SOLVÊNCIA,

LIQUIDEZ E
TRANSPARÊNCIA.

Principais
Mudanças

 Novos Campos
 Maior detalhamento da política de investimentos no DPIN
 Prazo para o DPIN 2017 e a partir de 2018
 Maior Transparência no processo decisório
(Credenciamento)
 Registro das deliberações dos órgãos colegiados
 Auxiliar a Gestão (Emissão de APR)
 Registro das aplicações e resgates via APR
 Periodicidade - DAIR passa a ser mensal

PROCESSO
DECISÓRIO
INVESTIMENTOS

POLÍTICA ANUAL DE
INVESTIMENTOS

Estratégia de Alocação dos Recursos Previdenciários

CREDENCIAMENTO/
SELEÇÃO

Avaliação de produtos/ Relacionamentos
Escolha da Instituição Financeira

ALOCAÇÃO/
DESINVESTIMENTO

Execução da Política de Investimentos

AVALIAÇÃO

(RISCO X PERFORMANCE)

Controle / Acompanhamento

MODELO DE
ACOMPANHAMENTO

CADPREV DESKTOP
RPPS

Base Local
Entrada de Informações
Geração de arquivos para transmissão dos demonstrativos

SPREV (DRPSP)
CADPREVWEB

Acesso via Web
Transação dos demonstrativos (DAIR, DRAA...)
Processamento das informações
Gera as notificações
Registra as irregularidades
Módulo de consulta de regularidade e de emissão do CRP

DAIR
DE: Posição da carteira
PARA: informações que antecedem as

decisões ou que registrem imediatamente
as movimentações

PASSO 1/15
APRESENTANDO A TELA INICIAL

3
2

Selecione o ente

Selecione o demonstrativo

* Política de Investimentos - DPIN
* Aplicações e Investimentos de Recursos - DAIR
* Aplicações e Investimentos de Recursos DAIR (até NOV/DEZ 2016)
* Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR
* Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA

Havendo dúvidas no
preenchimento,
recorra ao Manual do
Usuário
na aba Ajuda

Verifique se o usuário está
utilizando a última versão do
sistema

Lista de DAIR existentes
Recupera automaticamente informações de demonstrativos anteriores

PASSO 2/15
CRIANDO NOVO DAIR/
IMPORTANDO DAIR
ANTERIOR

1

2

Cria novo demonstrativo
Sem informações
Preenchimento Integral

3

Importa arquivo em XML e traz
informações para o DAIR

PASSO 2/15
CRIANDO
NOVO DAIR/
IMPORTANDO
DAIR
ANTERIOR

Não havendo demonstrativos anteriores disponíveis, o
Usuário deverá preencher um DAIR inicial, sem
informações, para preenchimento integral. Nesse caso
marcar “Confirma” e clicar em “Criar DAIR Inicial”
Importante: Este procedimento deverá obrigatoriamente ser usado no
demonstrativo de Janeiro de 2017, uma vez que o sistema é “base zero”, isto é,
não busca informações de períodos anteriores. Somente a partir de Fevereiro de
2017 será possível utilizar informações de demonstrativos anteriores.

Informações Importantes para início do preenchimento

PASSO 3/15
ABA ENTE

Em um processo contínua melhoria dos processos, o novo Demonstrativo de Aplicações e
Investimento de Recursos passou por uma série de mudanças estruturais e operacionais desde
a sua última versão. Em relação aos campos de preenchimento, além das informações da
Unidade Gestora e da Carteira, foram incorporados dados de Governança, Credenciamento e
Análise de Portfólio.
Dessa maneira, o DAIR de janeiro de 2017 é base zero, logo deve ser preenchido
integralmente, considerando todos os dados de carteira como aplicação inicial. A partir de
fevereiro de 2017, as informações poderão ser carregadas a partir de DAIR anteriores, sendo
necessário apenas atualização.
Nas abas de cadastro, a opção de alteração cadastral já vem por padrão desmarcada,
considerando que as informações da unidade gestora e governança são as mesmas do mês
anterior. Caso haja mudança, seja em um mês subsequente ou no próprio mês, no caso de
retificação, marque a opção e altere a informação desejada.
Algumas informações são de cunho *obrigatório (indicados em vermelho e asterisco), logo a
falta de preenchimento será impeditivo de envio do demonstrativo. Verifique atentamente o
preenchimento correto dos campos, respeitando sempre que possível a sequência em que são
mostrados para evitar possíveis erros de processamento.
Qualquer dúvidas, clique no botão Ajuda e baixe o manual de preenchimento do DAIR.

Houve alteração dos dados cadastrais?

PASSO 3/15
ABA ENTE

Caso não haja, deixe desmarcado e prossiga para próxima aba.

Utilize o Botão Ajuda para
solucionar dúvidas.

RPPS está em extinção?
Se sim, identifique o fundamento legal que o extinguiu.
Preencha com o Tipo da Norma, Número da Norma, Data da Norma
e Dispositivo da Norma (n° do artigo em que se encontra na Norma)
Nesse caso, assim como em outras situações no preenchimento do DAIR, a indicação de obrigatoriedade de preenchimento dos
campos (em vermelho e com * no início) ocorre apenas quando marcada a opção “Sim”. Então, o campo “Tipo de Norma” só se
torna obrigatório quando for indicado que o RPPS está em Extinção

Após inserir dados da
U.G. e do
Representante Legal,
identifique a Categoria
do Investidor:
Geral ou Qualificado

PASSO 4/15
ABA UNIDADE
GESTORA

No caso de investidores
qualificado, o usuário
deve informar a data
em que adquiriu a
condição:
(1) Patrimônio Superior
a 40 milhões
(2) Comitê de
Investimentos em
funcionamento
(3) CRP vigente

Havendo CNPJ diferentes, preencher para todos os fundos. Quando
preenchido o CNPJ para qualquer fundo, o sistema exige o preenchimento
de CNPJ em todos os outros fundos. Então ou preenche em todos ou em
nenhum.

Selecione se o RPPS possui Segregação de Massa
ou Fundos Constituídos. Caso exista, faça a
identificação do fundo e a natureza do fundo Previdenciário, Financeiro e/ou Administrativo - e
em seguida clicar em Incluir. A informação será
necessária para preenchimento das APR em
momento posterior, de forma segregada por fundo.
*O campo CNPJ não é obrigatório.

PASSO 5/15
ABA IDENTIFICAÇÃO DO
DAIR

Seleciona se o
RPPS não possui
recursos aplicados.

Identifique a finalidade do
DAIR:

Encerramento do mês
Operações (APR)
Intermediário*
Em caso de desenquadramento
passivo, segundo art. 22 da Res.
CMN 3.922, identifique o fundo
desenquadrado, informando a data,
quantidade e valor de cotas, na
respectiva posição.
(...)

Demonstrar quais medidas foram adotadas para atendimento da Resolução.

Desenquadramento Passivo

Apesar dos campos relativos a desenquadramento passivo serem apresentados como obrigatórios, essa obrigatoriedade é
apenas para os casos em que há desenquadramento passivo no RPPS. Nos demais esses campos não devem ser
preenchidos.
Essas informações servirão de base para análise por parte da SRPPS em relação ao enquadramento do ativo no momento
da aplicação, permitindo verificar que no momento da aplicação esta estava de acordo com as normas, notadamente
Resolução do CMN, e que o desenquadramento se deu posteriormente pela valorização ou desvalorização das cotas

PASSO 5/15
ABA IDENTIFICAÇÃO DO
DAIR

Finalidade do DAIR

Qual utilizar?

Encerramento do mês: informativo padrão e de envio obrigatório, com posição do último dia útil do mês subsequente
Operações (APR): o demonstrativo também pode ser alterado conforme as operações de investimento venha ocorrer
no mês. O DAIR Operações (APR) permite inserir novas APR com base nas informações do DAIR subsequente.
Informe a data da posição da carteira.
Intermediário: utilizado quando houver necessidade do RPPS demonstrar à SRPPS que corrigiu situação irregular
(exemplo desenquadramento) em mês subsequente antes do encerramento do mesmo. Nesse caso, selecionar DAIR
intermediário e informar a data da posição da carteira para a qual estão sendo prestadas as informações. OBS.: O
envio do DAIR Intermediário não retira a obrigação de encaminhamento do DAIR de Encerramento.

Em caso de Retificação, selecione a opção SIM, inserindo o Motivo, Descrição do Motivo, N° do Documento, Data e
Justificativa da versão retificadora.

PASSO 6/15
ABA GOVERNANÇA

1

Gestão dos
Recursos do RPPS

3

Inserir dados do(s)
gestor(es) de recursos

Conselho de
Fiscalização do
RPPS

*Não obrigatório

4

Comitê de
Investimentos do
RPPS

Inserir dados do
membros do comitê

Colegiado
Deliberativo do
RPPS

Inserir dados dos
membros do conselho
*Obrigatório

Forma de Gestão e
Assessoramento

Inserir informações de
contratados junto ao
RPPS e do responsável
técnico

Inserir dados do
membros do conselho

*Além do gestor, inserir dados
de possíveis proponentes de
investimento

2

5

* Obrigatório para RPPS
acima de 5 milhões de
patrimônio
** Mínimo de 3 membros,
metade deles mais um devem
ser certificados

6

Registro de Atas

Registre atas de
reuniões e informe
as principais
decisões tomadas
pelo RPPS, relativas
a investimentos,
principalmente

PASSO 6/15
ABA GOVERNANÇA

1

2

Na aba Gestão de Recursos devem ser
preenchidos os dados pessoais do gestor e
demais membros, que tem permissão ou
competência para realizar operações financeiras
em nome do RPPS.

Insira o número do ato normativo de
nomeação
Ex.: Lei XXXX/XXX

Identifique a certificação do gestor

3

*O preenchimento dos campos de
Certificação é obrigatório para pessoa
nomeada como gestor dos recursos do
RPPS.
** Caso o Gestor dos Recursos tenha outro
cargo no RPPS (ex. Diretor Financeiro)
informar nessa aba, especificamente, como
atribuição “Gestor de Recursos”

Exemplo de Preenchimento Completo da Aba – Gestão de Recursos

As pessoas inseridas na parte de Gestão de Recursos aparecerão como possíveis proponentes, autorizadores,
responsáveis pela liquidação, ou gestor de recursos, conforme dados inseridos no cadastro.

Essas informações serão necessárias no cadastramento das APR.

PASSO 6/15
ABA GOVERNANÇA

1

Na aba Colegiado Deliberativo deve ser
preenchido os dados pessoais dos membros do
conselho deliberativo. Deverá ser preenchido
também o ato normativo que o nomeou para o
cargo.
(...)

PASSO 6/15
ABA GOVERNANÇA

1

Na aba Conselho de Fiscalização deve ser
preenchido os dados pessoais dos membros do
conselho fiscal. Deverá ser preenchido também
o ato normativo que o nomeou para o cargo.
(...)

PASSO 6/15
ABA GOVERNANÇA

1

Na aba Comitê de Investimentos deve ser
preenchido os dados pessoais dos membros do
comitê.
O comitê de investimentos é obrigatório para RPPS
com patrimônio acima de 5 milhões de reais
A certificação é exigível para a maioria dos seus
membros.

PASSO 6/15
ABA GOVERNANÇA

1

Na aba Forma de Gestão e Assessoramento é
possível identificar a carteira administrada
pelo próprio RPPS (Gestão Própria), por
intermédio de entidade contratada para tal
finalidade (Gestão por entidade autorizada e
credenciada) ou mista.
Em caso de contração objetivando a prestação de
serviços de consultoria, o ente deve identifica-lo nos
campos que se seguem: CNPJ, Razão Social, Data
do Registro CVM, Objeto de Contratação e
Modalidade/Tipo de Licitação, assim por diante.

O representante legal faz referência a pessoa
contratante, sócio proprietário da empresa de
consultoria.
O Responsável Técnico refere-se ao responsável na
empresa de consultoria por atuar junto ao ente e o
segmento de RPPS.

PASSO 6/15
ABA GOVERNANÇA

1

Na aba Registro de Atas, registre as atas de
reuniões e as principais decisões dos
Conselhos e do Comitê de Investimentos, bem
como de mudanças na estrutura, estatuto e
políticas internas.
(...)

(...)

PASSO 7/15
ABA CREDENCIAMENTO

Na aba Instituições Credenciadas/Cadastradas
deve-se inserir dados das instituições
Administradora, Gestora e/ou Distribuidora de
fundos de investimento, nesta condição, além do
resumo das análises feitas no credenciamento.
Caso o administrador também for gestor do
fundo não é necessário informá-lo duas vezes,
apenas como Administrador.
Obs.: Para qualquer aplicação realizada com
recursos do RPPS é obrigatório o
credenciamento da instituição financeira
administradora/gestora, conforme condições e
exigências determinadas pela Resolução.
No preenchimento o Número do Termo de
Análise de Credenciamento é gerado para fazer
referência àquela instituição credenciada. Este
número será utilizado no momento de cadastro
das APR.

*Os fundos só poderão ser cadastrados se vinculados à uma instituição credenciada

O Número/Identificação do Processo
Administrativo faz referência ao processo interno
de credenciamento do próprio RPPS. Inserir ato
administrativo que o instituiu.
Importante: A Data do Termo faz referência a
última atualização do credenciamento da
instituição. O prazo de validade do termo é de 1
ano, após expirado não será importado para os
próximos DAIR.

Exemplo de Preenchimento
do Credenciamento de
Instituições

Lista de Instituições Credenciadas

Deverão ser incluídas todas as instituições nas quais o RPPS possui aplicações. Essa informação será
necessária para o cadastramento dos Fundos de Investimentos e para o Lançamento das APR.

Exemplo de Preenchimento
do Credenciamento de
Fundo de Investimento
O credenciamento dos Fundos de Investimento e das Instituições não se restringe a solicitar documentos e descrever
exatamente o que diz o regulamento do Fundo ou de uma análise superficial.
Na verdade o credenciamento é a descrição da análise feita pelo gestor do RPPS quanto à adequação daquele investimento
aos objetivos do RPPS.
É o documento no qual deve descrever que foi analisado um conjunto de informações e com base nisso decidiu-se por investir
naquele fundo ligado àquela instituição, depois de avaliados os riscos de mercado, crédito, liquidez, legal, dentre outros.

Lista de Fundos de Investimentos Analisados

Deverão ser incluídas todos os fundos nos quais o RPPS possui aplicações. Essa informação será
necessária para o Lançamento das APR.

SEGMENTO

SEGMENTOS DE ATIVO
(RES. CMN 3.922/10)

PASSO 8/15
ABA CARTEIRA

A

RENDA FIXA - ART. 7º

CLASSIFICAÇÃO

TIPO DE ATIVO

ART. 7º, I, "a"

Títulos Tesouro Nacional SELIC

ART. 7º, I, "b"

FI 100% títulos TN

ART. 7º, II

Operações Compromissadas

ART. 7º, III, "a"

FI Renda Fixa/Referenciados RF*

ART. 7º, III, “b”

FI de Índices Referenciados em RF Subíndices Anbima*

ART. 7º, IV, "a"

FI de Renda Fixa*

ART. 7º, IV, “b”

FI de Índices Referenciados em Renda Fixa*

ART. 7º, V, "a"

Poupança

ART. 7º, V, “b”

Letras Imobiliárias Garantidas

ART. 7º, VI

FI em Direitos Creditórios – Aberto

ART. 7º, VII, "a"

FI em Direitos Creditórios – Fechado

ART. 7º, VII, "b"

FI Renda Fixa Crédito Privado
TOTAL DO SEGMENTO RENDA FIXA

B

RENDA VARIÁVEL - ART. 8º

ART. 8º, I

FI Ações referenciados*

ART. 8º, II

FI de Índices Referenciados em Ações

ART. 8º, III

FI em Ações

ART. 8º, IV

FI Multimercado

ART. 8º, V

FI em Participações

ART. 8º, VI

FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa
TOTAL DO SEGMENTO RENDA VARIÁVEL

C

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS - FII - ART. 9º

ART. 9º

D

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Art. 3º, I

Fundo de Investimento Imobiliário*
TOTAL DO SEGMENTO FII
TOTAL DE DISPONIBILIDADES
Letras de Câmbio
Letras Imobiliárias

E

DEMAIS BENS, DIREITOS E ATIVOS

Art. 3º, V

Ações
Bônus de subscrição
Títulos do Tesouro não registrado no SELIC
TOTAL DE DEMAIS BENS, DIREITOS E ATIVOS
Terreno
Prédio Residencial
Prédio Comercial

F

IMÓVEIS - ATIVOS VINCULADOS POR LEI AO RPPS

Art. 9º

Loja
Casa
Apartamento
Outros
TOTAL DE IMOVEIS

G

ATIVOS EM ENQUADRAMENTO

TOTAL DO SEGMENTO

H

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÁLCULO DOS LIMITES

(A+B+C+D+E+F+G-F)

I

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÁLCULO DOS LIMITES

(A+B+C+D+E+F+G)
* Limite de 20% por fundo

PASSO 8/15
ABA CARTEIRA

Orientações Gerais - Esquema de Preenchimento das APRs

Todo e qualquer investimento realizado com recursos de
RPPS deve ser precedido de Autorização de Aplicação e
Resgate (APR), devidamente assinada pelo proponente.
Para inserir nova aplicação, aplicação adicional ou resgate
de cotas de fundos de investimento, clique no ícone em
destaque no segmento de ativo desejado ou no botão
“adicionar aplicação ou ativo (APR) no final da aba.
Em Janeiro/2017 todas as aplicações existentes devem ser
lançadas como “Aplicação Inicial”, com a posição de
31/01/2017, visto que o sistema não possui a base anterior
para o lançamento das APR
Em “adicionar conta” é possível inserir dados das contas correntes do RPPS, e no segmento
Disponibilidades informar o saldo final.
Importante: Antes de iniciar o cadastro das APRs, certifique que os seguintes campos estejam
devidamente preenchidos: (1) Unidade Gestora, (2) Credenciamento das Instituições, com prazo de
validade vigente, e (3) Contas Correntes do RPPS. Elas serão necessárias para o preenchimento
correto das APRs.
.

Contas Bancárias

Antes de Iniciar o Lançamento das APR, devem ser cadastradas as contas correntes do RPPS, pois essas
informações serão necessárias para lançar as informações das aplicações. No lançamento da APR, por exemplo,
de aplicação em um fundo de investimento, o sistema solicita a conta bancária à qual está vinculado.

Contas Bancárias – Disponibilidades Financeiras

As contas bancárias adicionadas ficam todas demonstradas no grupo “Disponibilidades Financeiras”, inicialmente com o valor
de 0 (zero). Para as contas bancárias que no encerramento do DAIR tiverem saldo, esse valor deverá ser inserido
diretamente na aba carteira, no campo de “Valor Atual do Ativo”.
Portanto, não existe APR para informar o valor das disponibilidades financeiras e nem um campo único para declarar esse
valor. Essas informações serão inseridas diretamente no valor atual do ativo, com o saldo bancário na data de encerramento.

Lançamento de APR – Auxílio na Gestão dos Investimentos

Com o novo DAIR as APR passam a ser feitas diretamente dentro do sistema, não havendo mais necessidade de se manter o
modelo em Word ou outra forma qualquer, que eram preenchidas com as informações de cada movimentação nas aplicações.
Dentro do DAIR as informações são inseridas na APR e essas ficam disponíveis para impressão e serem arquivadas no
RPPS com as assinaturas dos proponentes, responsáveis, e outros envolvidos nas operações.
Sendo lançada a APR dentro do sistema, o valor do Ativo já diminui (resgate) ou aumenta (aplicação) automaticamente. De
modo que sendo todas as movimentações lançadas corretamente nas APR, no encerramento do mês bastará ao RPPS
atualizar o valor do ativo (valor da cota, para os fundos de investimento) na posição do encerramento e Patrimônio Líquido
(quando o ativo for fundo de investimento). E assim estará pronto para ser transmitido.

Modelo de APRs

PASSO 8/15
ABA CARTEIRA

Existem 5 modelos de APR diferentes, conforme características
do segmento de ativo: (1) Título Públicos, (2) Renda Fixa, (3)
Poupança, (4) Renda Variável e (5) Demais Ativos.

1

2

3

4

5

Toda APR terá um esquema de
preenchimento semelhante.
Deve-se informar o (1) segmento e tipo de
ativo. Em caso de haver segregação de
massa, indicar a que (2) plano/fundo
constituído está vinculado àquela operação.
Na área “Operação” deve-se inserir
informações acerca do (3) tipo de operação
(aplicação ou resgate), quantidade de cotas,
valor da cota, data da operação, patrimônio
líquido do fundo, assim por diante.
Toda operação deve estar vinculado ainda a
uma (4) conta corrente, anteriormente
cadastrada.
Em seguida deve-se indicar a instituição
intermediária da operação de investimento.
Informar o (5) Administrador, Gestor ou
Distribuidor, junto da data do termo de
credenciamento.
*Dependendo do segmento de ativo será necessário inserir
dados complementares do ativo e dados adicionais da
operação.

Modelo de APRs

PASSO 8/15
ABA CARTEIRA

Existem 5 modelos de APR diferentes, conforme características
do segmento de ativo: (1) Título Públicos, (2) Renda Fixa, (3)
Poupança, (4) Renda Variável e (5) Demais Ativos.

1

2

3

4

5

Em Dados Complementares do Ativo, inserir
detalhes específicos da operação, como (6)
data de início do fundo, prazo de resgate,
entre outros informações.
Em seguida, identifique a (7) categoria de
investidor que o fundo é destinado:
Investidor Geral, Investidor Qualificado ou
Investidor Profissional.
Por fim, caso seja um fundo de investimento
que investe em cotas de outros fundos de
investimento, é necessário informá-los.
Comece clicando em “SIM” e em seguida
informe o (8) CNPJ do fundo, segmento, tipo
de ativo e a participação em percentual da
carteira do fundo.
A consulta dos fundos nos quais os fundos
investem pode ser realizada por meio do site
da CVM, verificando a composição da
carteira em determinado mês

Modelo de APRs

PASSO 8/15
ABA CARTEIRA

Existem 5 modelos de APR diferentes, conforme características
do segmento de ativo: (1) Título Públicos, (2) Renda Fixa, (3)
Poupança, (4) Renda Variável e (5) Demais Ativos.

1

2

3

4

5

Em Dados da Operação, preencha com
informações adicionais da operação,
seguindo os seguintes campos de ordem
descritiva: (9) Descrição da Operação,
Características do Ativo, assim por diante.
Em seguida, informe os casos de Ativos em
Enquadramento, previstos na norma.
Insira (10) o número do parecer que permite
informar a aplicação neste segmento, com a
data da avaliação e a justificativa.
Importante: Atualmente não é mais possível
informar aplicações neste segmento de ativo,
por isso deixe na opção NÃO.
Por fim, selecione o (11) proponente da
operação e o gestor ou autorizador da
operação, dentre os nomes informados em
Gestão dos Recursos do RPPS na aba
Governança.
Botão Incluir, Alterar ou Cancelar - APR.

APR – Dados da Operação

Descrição da operação: Explicitar a motivação pela modalidade bem como a justificativa da opção por determinada
instituição/ativo em detrimento das demais instituições/ativos, bem como a aderência da aplicação à política de investimentos.
Tratando-se de resgate, explicitar sua motivação.
Características dos ativos: Detalhar a característica dos títulos e fundos.

APR – Tipo de Operação
A partir da inserção de
uma APR de
“Aplicação Inicial”, o
sistema passa a
permitir o lançamento
de APR de “Nova
Aplicação” (na qual irá
somar ao valor
anterior) no mesmo
ativo, ou “Resgate”, por
meio da qual irá
diminuir o valor do ativo
na carteira do RPPS

2
Depois de inserida a
primeira APR para
determinado ativo, e
gravada, essa
informação fica
armazenada naquele
ativo como “Aplicação
Inicial”.

1

Encerramento do Lançamento das APR
Ao final de cada mês, devem ser atualizadas as informações do “Valor Atual do Ativo” (valor da cota no caso dos fundos
de investimento) e “Valor Atual do PL do Fundo”.

Campos de preenchimento automático, por meio de APR

Linhas:
Segmento e Tipo de
Ativo

PASSO 8/15
ABA CARTEIRA

Apresentando a Carteira de
Investimentos

Total de Recursos

É necessário atualizar o Valor Atual do Ativo (= Valor da Cota) e o
Valor Atual do Patrimônio Líquido do Fundo. Essas informações,
poderão ser alteradas manualmente diretamente na carteira, não
havendo necessidade de APR,
No segmento Disponibilidades, preencha no campo Valor Atual do
Ativo com o saldo final da conta corrente anteriormente cadastrada.

CARTEIRA
Ao
-

f i n a l d o p r e e n c h i m e n t o c o m p l e t o d a Ab a C AR TE I R A, s e r á p o s s í ve l :
Visualizar as Posições
Ve r i f i c a r o s P e r c e n t u a i s p o r A t i v o
Ve r i f i c a ç ã o d o s L i m i t e s d a L e g i s l a ç ã o

Linhas:
Segmento e Tipo de
Ativo

PASSO 9/15
ABA PORTFÓLO

As informações de investimento contidas na Aba Carteira
são reproduzidas na Aba Portfólio. Esta etapa não observa
somente as operações realizadas em conformidade como
na Aba Carteira, mas também analisa indicadores de
eficiência, rentabilidade e liquidez da carteira atual.

Em caso de DAIR inicial, i.e sem importação de DAIR anterior,
algumas informações obrigatórias devem ser preenchidas
manualmente, a saber:
Meta de Rentabilidade e Observações

Ao importar um DAIR subsequente, a coluna Carteira de
Investimentos (Mês Anterior) será automaticamente reproduzida. E
a partir do mês atual, o sistema fará o cálculo automático dos
indicadores correspondentes na imagem abaixo.

Definir a Meta de Rentabilidade dos Investimentos (%)
calculado com base na meta atuarial
informado no DPIN

Em Observações*, descreva sucintamente o comportamento
dos investimentos em carteira, por exemplo, fazendo uma
análise comparativa entre a meta de rentabilidade e a
rentabilidade alcançada em períodos anteriores, fatores que
determinaram o alcance/não alcance da meta estipulada,
mudanças promovidas para alcance da meta, ajustes às
mudanças econômicas, assim por diante. Ou seja, é a
avaliação que o RPPS deve fazer dos seus investimentos e
sua decisão quanto à manutenção ou mudanças nas
posições em função disso.

PASSO 9/15
ABA PORTFÓLO

Avaliação de Desempenho e Evolução das Aplicação/ Composição da Carteira (prazo)

Rentabilidade do Ativo (%):
Evolução da Aplicação (%):
Variação Patrimonial (R$):
Rentabilidade Líquida Estimada no Mês (%)
Variação Percentual do Índice de Referência:
Contribuição em relação ao índice de referência/ ou
desempenho do fundo como % do Índice de Referência:
Prazo Médio da Carteira de Títulos do Fundo (em meses/30
dias) no último dia útil do mês:

(ver informações credenciamento e ICVM 555 para análise da situação do fundo)

Risco e Performance
Principais observações sobre a análise do
risco, rentabilidade e carteria do fundo no
mês

Prazo médio ponderado por
tipo de ativo

Prazo de Resgate

Cálculo
Automático

Prazo médio da carteira de
títulos do fundo (em meses
(30) dias)

Rentabilidade Acumulada
(12 meses)

Inserir
campos

Contribuição em relação ao
índice de referência ou
Desempenho do Fundo como
% do Índice de Referência

Cálculo
Automático

Variação Mensal Percentual do
Índice de Referência

Aderência à Política de
Investimentos

Rentabilidade Mensal do
Fundo (líquida de despesas,
mas não de impostos)

Inserir
campos

Maior variação diária
percentual negativa para o
valor da cota do fundo

Campos recuperados do DAIR do mês anterior ou
incluídos/modificados em APR no mês atual

VAR (Valor de risco) de um dia
como percentual do PL
calculado para 21 dias úteis e
95% de confiança:

Estratégia-Alvo (%)

Limite Superior (%)

Carteira de Investimentos (Mês Atual/Anterior)

Limite Inferior (%)

% Recursos do RPPS

Valor Atual Total

Indexador/ Índice de
Referência

Identificação do
Ativo/CNPJ do Fundo

Carteira Administrada

Identificação do Plano/Fundo
Constituído

Atualizar Valor Atual 7, 8 E
9 (VALOR DO ATIVO,
VALOR ATUAL OU
PATRIMÔNIO LÍQUIDO)

APLICAÇÃO OU
RESGATE? Alterar 6
(QUANTIDADE)

% Patrimônio Líquido
do Fundo
(Limite de 25% por Fundo)

Valor Atual do Patrimônio
Líquido do Fundo

% Recursos do RPPS

Valor Atual Total

Valor do Título/Ativo/das
Cotas/PU ou da Aplicação

Quantidade de
Ativos/Cotas
ou da Aplicação

Indexador/ Índice de
Referência:

Identificação do
Ativo/Aplicação/CNPJ
do Fundo

Gestão por Entidade
Autorizada e Credenciada

Identificação do Plano/
Fundo Constituído

APRESENTAÇÃO DOS CAMPOS DE PREENCHIMENTO
AUTOMÁTICO / OBRIGATÓRIOS

ABA CARTEIRA

Campos recuperados do DAIR do mês anterior ou
incluídos/modificados em APR no mês atual

ABA PORTFÓLIO

QUADRO ESQUEMÁTICO – PREENCHIMENTO NOVO DAIR
Número APR
Quantidade de Cotas

Número do Credenciamento

CADASTRO/
CREDENCIAMEN
TO

Preenchimento dos campos
• Identificação do Ente Federativo
• Identificação do RPPS
• Identificação do Gestor Responsável

3
APR

Preenchimento dos campos
• Identificação da Instituição
(Administrador/Gestor/Distribuidor)
• Informações Cadastrais
• Cadastro de Fundos

Lista de Fundos para Aplicação

Número do Credenciamento

Carteira

5
Portfólio

Registro de
Aplicação/Resgate

Quadro-Resumo
de Aplicações

Quadro-Resumo
de Aplicações

Preenchimento dos campos
•
Identificação do Ativo
•
Dados Complementares
•
Histórico de Operação
•
Quantidade de Cotas
(Resgate/Aplicação)

Atualização dos campos
Com posição: 31/XX/20XX
• Valor da Cota (R$)

Preenchimento dos campos
• Rentabilidade
• Risco
• Prazo Médio
• Observações

Número da APR
Lista de APR adicionadas

Imprimir

Valor Aplicado (R$)
% Recursos RPPS

Regras de Batimento

Documentos Exigidos

4

Regras de Batimento

Identificação
do RPPS

Regras de Batimento

2

Regras de Batimento

1

Envio DAIR*

LEGEN DA – QUADRO ESQUEM ÁTICO
Descrição da Aba
Preenchimento de Campos Obrigatórios
Chave para utilizar na aba seguinte
Resultado Calculado Automaticamente
Fim do Preenchimento do DAIR
Fim do Processo

Chave: após salvar as informações na aba
correspondente, o sistema proverá uma
numeração sequencial que será utilizada
de referência na aba seguinte. Os demais
dados serão repassadas a próxima aba
automaticamente.

Demonstrativo da Política de
Investimentos (DPIN)

Menu inicial:

Introdução - DPIN
• O
Demonstrativo
de
Política
de
investimentos deve conter informações
aprovadas no âmbito das decisões do
RPPS para o ano correspondente.
• As abas “Entes”, “Unidade Gestora” e
“Governança”
tem
preenchimento
semelhantes as explicadas no DAIR.

QUADRO ESQUEMÁTICO – PREENCHIMENTO NOVO DPIN

1

2

ENTE

Dados do Ente
Dados do Representante Legal
Em extinção?

UNIDADE
GESTORA

Dados da Unidade Gestora
Dados do Representante Legal
Certificação Institucional/
Categoria de Investidor

3

GOVERNANÇA

Gestão de Recursos do RPPS
Colegiado Deliberativo
Conselho de Fiscalização
Comitê de Investimentos
Forma de Gestão e Assessoramento
Registro de Atas

ESTRATÉGIA
DE ALOCAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
DO DPIN

Data/Responsável pela Elaboração
Aprovação do Órgão Colegiado
Divulgação de Política
Retificação/Revisão

ESTRATÉGIAS
DESCRITIVAS

META DE
RENTABILIDADE

Índice de Referência
Meta de Rentabilidade
Distribuição atual da carteira
por horizonte temporal

RESUMO
ANALÍTICO

Avaliações no Cenário Macro
Objetivos da Gestão
Metodologia/Critérios de Análise

ESTRATÉGIAS DE
ALOCAÇÃO –
DEMAIS ATIVOS

Posição Atual da Carteira
Limite Inferior – Estratégia Alvo – Limite Superior
Meta de Rentabilidade
Estratégia para os próximos anos
*Por aplicação

Estratégias de Investimentos
Vedações e Restrições
Critérios de Credenciamento
Diversificação
Análise Técnica
*por aplicação

Avaliação da Situação Mercadológica/Jurídica
Estratégias Carregamento/Desinvestimento
Metodologia para Precificação/Avaliação
Ativos em Enquadramento
*por aplicação

PASSO 1/11
ABA IDENTIFICAÇÃO DO
DPIN

Seleciona
se
o
RPPS não possui
recursos aplicados.

Inserir Data da Elaboração do
DPIN. Selecionar responsável
pela elaboração de acordo com
lista
vinculada
à
aba
“Governança”.

“Data da Aprovação” puxada da
sub aba “Registro de Atas” da aba
“Governança”

PASSO 2/11
ABA IDENTIFICAÇÃO DO
DPIN

É uma retificação de um DPIN
enviado anteriormente?

Se sim, informar obrigatoriamente o
motivo
da
retificação
e
a
justificativa

PASSO 3/11
ABA META DE
RENTABILIDADE

Selecionar o indicador que
serve como referência para
a meta de rentabilidade do
RPPS e justificar a escolha

Explicar as projeções para os
próximos anos, justificando a
taxa de juros escolhida
Informar a meta de rentabilidade
dos investimentos do RPPS.
Apenas o “Ano Inicial” é de
preenchimento obrigatório

Informar mais de um ano apenas
se a Política de Investimento do
RPPS estiver prevendo meta de
rentabilidade para anos posteriores

Selecionar “Ano Final” apenas se a Meta
dos anos selecionados for a mesma.
Exemplo: 2018 e 2019, na imagem

PASSO 4/11
ABA META DE
RENTABILIDADE

Informar se as metas de rentabilidade do
RPPS estão condizentes com suas
obrigações.

Caso todos os investimentos do RPPS tenham resgate
imediato e não tenham carência, informar Prazo: 0 e %
Distribuição por prazo: 100
Caso algumas aplicações tenham carência de mais de um
ano, informar a % dos recursos do RPPS colocados nesse
fundo e o prazo de resgate

Soma deve ser 100%

Exemplo: 70% dos recursos do RPPS tem
resgate imediato; 10% dos recursos do
RPPS só podem ser resgatado em 2 anos; e
20% em 5 anos

PASSO 5/11
ABA RESUMO ANALÍTICO

Esse campo será usado apenas se o ente desejar
adicionar novos temas para os quais tenham sido
realizadas as análises na Política de Investimentos. Os
campos que já aparecem são obrigatórios.

Consiste na descrição de
forma resumida dos itens
presentes na Política de
Investimentos.

Resumo da política de investimentos
quando inserido novo tema

PASSO 6/11
ABA ESTRATÉGIA DE
ALOCAÇÃO

A coluna deve ser
preenchida com a
posição de
encerramento do ano
anterior ao do DPIN.
Automaticamente a
coluna do percentual
será preenchida.
LIMITE INFERIOR:
percentuais menores
que o alvo nos quais
os ativos podem
variar, de acordo com
a Política de
Investimentos.
LIMITE SUPERIOR:
percentuais maiores
que o alvo nos quais
os ativos podem
variar, percentuais
menores que o alvo
nos quais os ativos
podem variar, de
acordo com a Política
de Investimentos.

A coluna Estratégia Alvo (%) representa qual o percentual de
cada tipo de ativo a Política de Investimento definiu como
objetivo a ser perseguido naquele ano. Sua soma será sempre
100% .

PASSO 7/11
ABA ESTRATÉGIA DE
ALOCAÇÃO

Caso o RPPS tenha,
na Política de
Investimento, meta de
rentabilidade separa
por tipo de ativo a
coluna deve ser
preenchida.

A coluna
“Resumo da
Estratégia é
preenchida
selecionando o
botão em
destaque

Estratégia de Alocação – Próximos
5 anos:
LIMITE INFERIOR E LIMITE
SUPERIOR: Definições de Longo
Prazo da Política de Investimentos,
No exemplo apresentado o RPPS
busca manter os ativos em Títulos
Públicos entre 50 e 80% nos
próximos 5 anos.

RESUMO DA ESTRATÉGIA:

PASSO 8/11
ABA ESTRATÉGIA DE
ALOCAÇÃO

Para quando há estratégia específica para determinado tipo de Ativo.
Nesse caso, o RPPS informa a sua posição atual no ativo, o índice de referência utilizado como base
para analisar o investimento, a meta de rentabilidade específica daquele tipo de ativo e, por fim, o
resumo da estratégia em relação à posição atual : Aumento (se o RPPS possui aplicações e pretende,
conforme a Política, incrementar sua participação nesse tipo de ativo), Manutenção (determinação da
Política em manter determinada posição), Redução, Alocação Inicial (não possui recursos aplicados
no tipo de ativo e a Política define como um dos objetivos o ingresso), Desinvestimento Total (quando
a análise expressa na Política de Investimentos determina que a posição naquele tipo de ativo seja
zerada naquele ano).

No exemplo destacado o RPPS possui 10% dos recursos no ativo selecionado, busca 6% de rentabilidade,
seu índice de referência é o IPCA e o Resumo da Estratégia é de manutenção da posição atual.

PASSO 9/11
ABA ESTRATÉGIAS
DESCRITIVAS

A aba “Estratégias Descritivas” consiste na descrição, de forma resumida, de temas pré
estabelecidos, para cada segmento e seu respectivo tipo de ativo.
Ao inserir informações
na coluna “Estratégia
Alvo (%)” da aba
“Estratégia Alvo”
automaticamente na
aba “ Estratégias
Descritivas” o campo
do ativo corresponde
se torna de
preenchimento
obrigatório.

Os demais campos, caso apresente análise na Política de Investimentos aprovada, podem ser preenchidos
livremente com suas respectivas análises.

PASSO 10/11
ABA ESTRATÉGIAS DE
ALOCAÇÃO – DEMAIS
ATIVOS

A aba “Estratégias de Alocação – Demais Ativos” está focada na descrição e análises de aplicações nos
seguintes segmentos: Demais bens e Ativos, Aplicações Vedadas em Resolução CMN e Imóveis.

Nas Colunas destacas o responsável pelo preenchimento abre os campos com clique duplo nos espaços vazios.

PASSO 11/11
ABA ESTRATÉGIAS DE
ALOCAÇÃO – DEMAIS
ATIVOS

Na Política de Investimentos, informações sobre aplicações que estão na carteira de investimentos
nos Segmento de “Demais Bens, Direitos e Ativos”, “Aplicações Vedadas em Resolução CMN” e
“Imóveis” e se encaixam como Ativos Desenquadrados e ou Ativo em Enquadramento devem ser
inseridas na seção “ Ativos Desenquadrados/Ativos em Enquadramento.

No campo em destaque o RPPS deve explicar quais as providências e as perspectivas em relação
a esses ativos.
*Caso o ente não possua aplicações com essas características os campos não precisam ser
preenchidos, sem prejuízo para a geração e envio do DPIN.

Exemplo de preenchimento do
DAIR e APR por tipo de Ativo

DAIR

Os campos na aba Portfólio são de preenchimento automáticos
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