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PREFEITIJRA MUNICIPAL DE UMUARAMA

DECRETO N° 230/2012
Dispoe sobre a criapao do Comite de Investimentos no 
ambito do FPMU - Fundo de Previdencia Municipal de 
Umuarama, e da outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO 
PARANA, no uso de suas atribuipoes legais, e,

CONSIDERANDO as disposi$6es contidas na Portaria MPS n° 
170, de 25 de abril de 2012, do Ministerio da Previdencia Social, e Resolu?ao 
CMN n° 3.922, de 25 de novembro de 2010: do Banco Central do Brasil;%

DECRETA:

Art. 1°. Fica criado o Comite de Investimentos, no ambito do 
FPMU - Fundo de Previdencia Municipal de Umuarama, competindo-lhe 
assessorar a Diretora Executive na elaboragao da proposta de politica de 
investimentos e na definigao da aplicagao dos recursos financeiros do Regime 
Proprio de Previdencia Social, observadas as condigoes de seguranga, 
rentabilidade, solvencia, liquidez e transparencia.

Paragrafo unico. A definigao da aplicagao dos recursos 
financeiros tera como fundamentos:

9 I - Politica de investimentos aprovada pelo Orgao Superior 
Competente do FPMU - Fundo de Previdencia Municipal de Umuarama;

II - Disposigoes contidas no paragrafo unico do art. 1° e incisos IV, 
V e VI do art. 6°, ambos da Lei Federal n° 9.717, de 27 de novembro de 1998;

III - Normas do Conselho Mor.etario Nacional - CMN, constantes 
da Resolugao n° 3.922, de 25 de novembro de 2010, expedida pelo Banco 
Central do Brasil, ou qualquer outra que vier a altera-la ou substitul-la;

IV - Conjuntura economica de curto, medio e longo prazos;

V - Indicadores economicos.

Art. 2°. O Comite de Investimentos reger-se-a pelas regras ^ 
elencadas no Regimento Interno do Comite de lnvestimenjds,,que faz parte 
integrante deste Decreto com Anexo Unico. / /
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Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao. 

PAQO MUNICIPAL, aos 24 owtubro de 2012.
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He PREFEITURA MUNICIPA1. DK IIMIIARAMA

ANEXO I DECRETO N° 230/2012

REGIMENTO INTERNO DO 
COWIITE DE INVESTIMENTOS

1) Da Finalidade

O presente regimento tem por finalidade estabelecer os princlpios 
basicos inerentes ao Comite de Investimentos do FPMU - Fundo de 
Previdencia Municipal de Umuarama Pr.

O Comite e uma instancia colegiada de carater consultivo, 
propositivo e deliberativo, voltada para a discussao dos aspectos relatives ao 
planejamento, execupao, monitoramento e avaliapao de estrategias na gestao 
dos recursos do Fundo.

2) Da Composipao

O Comite sera composto pelos seg jintes membros, todos vinculados 
ao Fundo de Previdencia, em conformidade com o Art. 3-A, paragrafo primeiro, 
da Portaria MPS n° 170, de 25/04/2012:

Carlos Simoes Garrido, no cargo efetivo de Agente
Administrative I;

- Denise Constante da Silva Freitas, no cargo efetivo Almoxarife;
- Jose Augusto Neto, no cargo efetivo de Auxiliar Administrative;
- Maria Elisa Domiciano Neves, no cargo efetivo Auxiliar

Administrative;
- Sandra Maria de Souza Andrian, no cargo efetivo Auxiliar

Administrative.

Os membros do comite terao mandate de 02 (dois) anos. Findo o 

nomeara novos membros, sendo permitida amandato, novo Decreto
recondupao.
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ANEXO I DECRETO N° 230/2012 FI 02

3) Das Responsabilidades

a) Proper, anualmente, a politica de investimentos, bem como eventuais 
revisoes, submetendo-as a Diretoria, para posterior encaminhamento e 
aprovagao pelo orgao superior competente do Fundo;

b) Acompanhar o desempenho obtido pelos investimentos, em consonancia 
com a politica de investimentos, bem como com os limites de investimentos e 
diversificanoes estabelecidos na Resolugao n° 3.922, de 25 de novembro de 
2010;

%
c) Alocar taticamente os investimentos, em consonancia com a politica de 

investimentos, o cenario macroeconomico. e as caracteristicas e peculiaridades 
do passive;

d) Selecionar opgoes de investimentos, verificando as oportunidades de 
ingressos e retiradas em investimentos;

e) Zelar por uma gestao de ativos, em consonancia com a legislagao em 
vigor e as restrigoes e diretrizes contidas na politica de investimentos 
atendam aos mais elevados padroes tecnicos, eticos e de prudencia;

f) Determiner politica de taxas e corretagens, considerando os custos e 
servigos envolvidos;

g) Selecionar gestores, corretoras de valores e outros prestadores de 
servigos diretamente ligados a atividade de administragao de

4) Das Reunioes

e que

recursos.

a) As reunioes do Comite somente se instalarao com presenga minima de 
todos os membros;

b) O Comite reunir-se-a, ordinariamente, na Primeira sexta feira do mes, 
conforme calendario previamente estabelecido.

c) Havendo motive que justifique, qualquer membro podefgfsolicitar reuniao 
extraordinaria; f /

■ i,
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ANEXO I DECRETO N° 230/2012 FI 03

d) Nas reunioes ordinarias os seguintes assuntos deverao 
obrigatoriamente, compor a pauta:

i) Analise do cenario macroeconomico de curto prazo, bem como as 
expectativas de mercado;

nJ

Avaliagao dos investimentos que compoe o patrimonio dos 
diversos segmentos de aplicagao;

ii)

Analise do fluxo de caixa, considerando as obrigagoes 
previdenciais e administrativas para o mes em curso;

iii)
%

iv) Proposigoes de investimentos/desinvestimentos, considerando 
avaliagoes tecnicas com relagao aos ativos objetos da proposta, que justifique 
o movimento proposto.

e) O Comite sera coordenado pela Administradora do Fundo de 
Previdencia, que tera as seguintes atribuigoes na qualidade de coordenador:

Distribuir, previamente, a pauta de cada reuniao, contendo os 
assuntos a serem tratados, bem como material de apoio a reuniao;

i)

ii) Lavrar as respectivas atas das reunioes, submetendo-as a 
aprovagao e assinatura pelos membros do Comite;

f) Os assuntos a serem tratados nas reunioes do Comite deverao, sempre 
que possivel, estarem embasados em exposigoes contendo as informagoes 
necessarias para discussao e deliberagao dcs mesmos.

g) Sempre que se julgar necessario, poderao ser convidados especialistas . 
de mercado ou quaisquer outras pessoas que venham a contribuir para a 
analise e discussao de assunto da pauta.

h) As decisoes do Comite serao aprovacas por maioria simples, cabendo 
ao responsavel tecnico pela gestao dos recursos, alem do voto pessoal, o de 
qualidade.

i) Havendo manifestagao de vontade, eventuais votos vencidos deverao 
ser registrados em ata, acompanhado das respeouvas^justificativas que 
embasaram o voto. I /



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

FI 04ANEXO I DECRETO N° 230/2012

5) Disposigoes Gerais

a) As atas de reunioes, bem como seus respectivos anexos, depois de 
numeradas e assinadas, serao armazenadas por prazo indeterminado;

b) Os membros do Comite tern o deverde cumprir este Regimento Interno;

c) Compete a Diretoria Executiva do Findo:

%

i) Dar ciencia das decisoes do Comite ao Conselho Administrative;

ii) Depois de ouvido o Comite em remiao ordinaria, proper modificagoes 
e/ou atualizagoes no regimento interno do Comite ao ente federative;

iii) A guarda das atas de reunioes do Comite.

O Presente Regimento Interno entrara em vigor na data da sua 
publicagao, revogadas as disposigdes em contrario.

PAQO MUNICIPAL, aos 24 de outubro de 2012.

«

/•
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ANEXO I DECRETO N° 230/2012

REGIMENTO INTERNO DO 
COMITE DE INVESTIMENTOS

1) Da Finalidade

O presente regimento tern por finalidade estabelecer os principles 
basicos inerentes ao Comite de Investimentos do FPMU - Fundo de 
Previdencia Municipal de Umuarama Pr.

O Comite e uma instancia colegiada de career consultivo, 
prepositive e deliberative, voltada para a discussao dos aspectos relatives ao
planejamento, execugao, monitoramento e avaliagao de estrategias na gestao 
dos recursos do Fundo.

2) Da Composigao

O Comite sera composto pelos seguintes membros, todos vinculados 
ao Fundo de Previdencia, em conformidade com o Art. 3-A, paragrafo primeiro 
da Portaria MPS n° 170, de 25/04/2012:

- Celso Dantas Correa, no cargo efetivo de Agente Administrative

- Denise Constante da Silva Freitas, no cargo efetivo Almoxarife;
- Jose Augusto Neto, no cargo efetivo de Auxiliar Administrative:
- Maria Elisa Domiciano Neves.

j

Sandra Maria de Souza Andrian,

no cargo efetivo Auxiliar
Administrative;

no cargo efetivo Auxiliar
Administrativo.

Os membros do 
mandate, novo Decreto 
recondugao.

comite terao mandate de 02 (dois) anos. Findo o 

nomeara novos membros, sendo permitida a
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ANEXO I OECRETO N0 230/2012 FI 02

3) Das Responsabilidades

a) Proper, anualmente, a politica de investimentos, bem como eventuais 
revisbes, submetendo-as a Diretoria, para posterior encaminhamento e 
aprovapao pelo orgao superior competente do Fundo;

b) Acompanhar o desempenho obtido pelos investimentos, em consonancia 
com a politica de investimentos, bem como com os limites de investimentos e 
diversificapoes estabelecidos na Resolupao n° 3.922, de 25 de novembro de 
2010;

c) Alocar taticamente os investimentos, em consonancia com a politica de 
investimentos, o cen&rio macroeconbmico, e as caracteristicas e peculiaridades 
do passive;

d) Selecionar oppbes de investimentos, verificando as oportunidades de 
ingressos e retiradas em investimentos;

e) Zelar por uma gestao de ativos, em consonancia com a legislapao em 
vigor e as restripbes e diretrizes contidas na politica de investimentos, e que 
atendam aos mais elevados padrbes tecnicos, eticos e de prudencia;

f) Determinar politica de taxas e corretagens, considerando os custos e 
servipos envolvidos;

g) Selecionar gestores, corretoras de valores e outros prestadores de 
servipos diretamente ligados a atividade de administrapao de

4) Das Reunioes

recursos.

a) As reunioes do Comite somente se instalarao com presenpa minima de 
todos os membros;

b) O Comite reunir-se-£, ordinariamente, na Primeira sexta feira do mes, 
conforme calendario previamente estabelecido.

c) Havendo motive que justifique, qualcuer membra podera solicitar reuniao 
extraordinary;

i
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ANEXO I DECRETO N° 230/2012 FI 03

d) Nas reunioes ordinarias 
obrigatoriamente, compor a pauta:

os seguintes assuntos deverao,

i) Analise do cen£rio macroecondmico de curto prazo, bem como as 
expectativas de mercado;

ii) Avaliafao dos investimentos que compoe o patrimonio dos 
diversos segmentos de aplicagao;

iii) Analise do fluxo de 
previdenciais e administrativas para o mes em curso;

caixa, considerando as obrigagoes

iv) Proposigoes de investimentos/desinvestimentos, considerando 
avaliagdes tecnicas com relagao aos ativos objetos da proposta, que justifique 
o movimento proposto.

e) O Comite sera coordenado pela Administradora do Fundo de 

que tera as seguintes atribuigoes na qualidade de coordenador:

Distribuir, previamente, a pauta de cada reuniao, contendo os 
assuntos a serem tratados, bem como material de apoio a reuniao;

Lavrar as respectivas atas das reunioes, submetendo 
aprovagao e assinatura pelos membros do Comite;

Previdencia

i)

ii) -as a

f) Os assuntos a serem tratados nas reunifies do Comite deverao, sempre 
que possivel, estarem embasados em exposigfies contendo as informagoes 
necessarias para discussao e deliberagao dos mesmos.

g) Sempre que se julgar necessario, poderao ser convidados especialistas 
de mercado ou quaisquer outras pessoas que venham a contribuir para a 
analise e discussao de assunto da pauta.

h) As decisfies do Comite serao aprovadas por maioria simples, cabendo
ao responsavel tecnico peia gestao dos recursos, alem do veto pessoal 
qualidade. o de

i) Havendo mamfestapao de vontade, eventuais votes vencidos deverao

.r-'
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5) Disposigdes Gerais

a) As atas de reunioes, bem como seus respectivos anexos, depois de 
numeradas e assinadas, serao armazenadas por prazo indeterminado;

b) Os membros do Comite tern o deverde cumprir este Regimento Interno;

c) Compete a Diretoria Executiva do Fundo:

i) Dar ciencia das decisdes do Comite ao Conselho Administrative;

ii) Depois de ouvido o Comite em reuniao ordinaria, proper modificagdes 
e/ou atualizagdes no regimento interno do Comite ao ente federative'

iii) A guards das atas de reunioes do Comite.

O Presente Regimento Interno entrarS em vigor na data da 
publicagao, revogadas as disposigdes em contrario.

PAQO MUNICIPAL, aos 24 de outubro de 2012.

sua
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