BOLETIM OFICIAL
DO MUNICÍPIO
Guarapuava, 07 de Janeiro a 13 de Janeiro de 2012

Lei Municipal Nº 354/93
LEI Nº 2020/2011
SÚMULA: Declara de Utilidade
Pública o Centro de Integração de
Estudantes de Guarapuava - PR –
Estágios - CIN.
AUTORIA: Vereador Gilson
Pedro Amaral.
A Câmara Municipal de
Guarapuava, Estado do Paraná aprovou,
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica declarado de
Utilidade Pública o Centro de Integração
de Estudantes de Guarapuava – CIN,
inscrito no CNPJ nº 03.233.240/0001-24,
com sede na Rua Senador Pinheiro
Machado, nº 1767, Centro, GuarapuavaPR.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor
nesta data, revogando as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 21 de dezembro de 2011.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANA PAULA SILVA POLLI
FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
LEI Nº 2021/2011
SÚMULA: Dispõe sobre a
Notificação Compulsória da violência
contra mulheres atendidas no Sistema de
Saúde no município de Guarapuava.
AUTORIA: Vereadoras Eva
Schran de Lima, Maria José Mandu
Ribeiro Ribas e Almira Rosa Eidam
Angeluci.
A Câmara Municipal de
Guarapuava, Estado do Paraná, aprovou,
e eu, Prefeito Municipal sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1°. - Fica instituído no
município de Guarapuava, o procedimento
de Notificação Compulsória da violência
contra as mulheres, atendidas no Sistema
de Saúde da rede pública e privada.
Art. 2º - Os estabelecimentos do
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Sistema de Saúde, que prestam
atendimento, deverão notificar à
Secretaria Municipal de Saúde em
formulário próprio, todos os casos
atendidos e diagnosticados de violência,
tipificados como violência física, sexual ou
doméstica nos termos da Lei 11.340/2006.
§ 1º - A notificação deve ser
preenchida pelo profissional que executou
o atendimento e deve ser encaminhada no
prazo máximo de oito dias após o
atendimento.
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aplicação das seguintes penalidades:
I - No primeiro descumprimento
desta lei, os serviços de saúde receberão
advertência confidencial e deverão
comprovar em um prazo de até 30 (trinta)
dias após a advertência, a realização de
atividades para habilitação de seus
funcionários, em violência de gênero e
saúde;

§ 2º - O "Motivo de Atendimento",
estabelecido em formulário próprio deve
ser classificado, segundo as seguintes
definições:

I I - N o s p r ó x i m o s
descumprimentos, os servidores da rede
pública ficam sujeitos às penalidades
previstas no Estatuto do Servidor Público
Municipal e os integrantes da rede privada
arcarão com Multa de 100 (cem) UFMs por
descumprimento.

a) Violência física - para toda e
qualquer agressão física sofrida fora do
âmbito doméstico;

Art. 5º - O poder executivo
regulamentará a presente lei no prazo de
60 dias, após a sua publicação.

b) Violência sexual - estupro ou
abuso sexual, em âmbito doméstico ou
público, que resulte ou não em lesões
corporais, DST's (doenças sexualmente
transmissíveis), gravidez indesejada ou
transtornos mentais;

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor
nesta data, revogando as disposições em
contrário.

c) Violência doméstica - agressão
praticada por um familiar contra uma
mulher, ou por pessoas que habitam o
mesmo teto, mesmo sem relação de
parentesco.
Art. 3°. - A notificação será
sigilosa, devendo obedecer
rigorosamente a confidencialidade dos
dados e ser guardado em um arquivo
especial de violência contra a mulher dos
serviços de saúde; podendo ser
disponibilizado apenas para:
I - as vítimas de violência,
mediante solicitação por escrito ou
pessoalmente, desde que acompanhada
de um documento;
II - autoridades policiais e
judiciárias, mediante solicitação oficial;
III - pesquisadores (as) que
pretendem realizar investigação ou
estudo, mediante solicitação por escrito.
Excluindo-se os dados que possibilitem a
identificação da vítima.
Art. 4º - O descumprimento do
disposto na presente lei, importará na

Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 21 de dezembro de 2011.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANA PAULA SILVA POLLI
FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
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DECRETO N° 2450/2011
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1° - Exonerar a pedido os Servidores: ZILDA
MIRANDA ALVES JUIR, do Cargo de Agente Comunitário de
Saúde, a partir de 05 de dezembro de 2011, nomeada pelo Decreto
nº 344/01, SANDRA MARA VIDAL, do Cargo de Oficial
Administrativo, a partir de 08 de dezembro de 2011, nomeada pelo
Decreto nº 738/04, DENISE APARECIDA PILATI NOGUEIRA, do
Cargo de Professor do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, a
partir de 19 de dezembro de 2011, nomeada pelo Decreto nº
1546/08.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de
janeiro de 2012.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Licitações e Contratos

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 20 de
dezembro de 2011.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 307/2011
PROCESSO Nº 1247/2011
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº
170/2011, torna público para o conhecimento dos interessados, o
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia
à “aquisição de DVDs Players. Recurso: PSF – Programa Saúde
da Família. Secretaria Municipal de Saúde”, marcada para
12/12/2011 às 09h00m:

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
DECRETO N° 2459/2011
O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, atendendo
ao contido nos incisos IV e VIII, do Art. 63, da Lei Orgânica do
Município, e considerando o período de férias do Servido Marcel
Scorsim Fracaro,
RESOLVE
Art. 1º - Delegar poderes ao Servidor LUCIANO CURY
CRUZ, para o fim especial de assinar contratos, editais,
aditamentos, erratas, comunicados, avisos de licitações,
homologações, adjudicações, solicitações de compras e/ou
serviços, revogações e anulações de procedimentos licitatórios,
realizados pelo Departamento de Licitações e Contratos, no
período de 03/01/2012 a 20/01/2012.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 28 de
dezembro de 2012.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
DECRETO N° 2461/2012
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1° - Nomear, em virtude de habilitação em Concurso
Público, de acordo com o que dispõe o Art. 37, inciso II, da
Constituição Federal, Art. 15, seção III, inciso I, da Lei
Complementar Municipal nº 001, de 23 de dezembro de 1991 e Lei
Municipal nº 950, de 27 de abril de 2000, para exercerem o Cargo
de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, a partir de 08 de
dezembro de 2011.

Guarapuava, 02 de janeiro de 2012.
(a)DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA
Pregoeira Oficial do Município
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 304/2011
PROCESSO Nº 1204/2011
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº
170/2011, torna público para o conhecimento dos interessados, o
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à
“aquisição de travesseiros. Recurso: PAB – Programa de Atenção
Básica. Secretaria Municipal de Saúde”, marcada para o dia
05/12/2011 às 09h00m:

Guarapuava, 05 de janeiro de 2012.
(a)DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA
Pregoeira Oficial do Município.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 217/2011
PROCESSO Nº 792/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado torna público para o
conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento da
licitação em epígrafe, referente à “aquisição de gêneros
alimentícios, pelo período de 12 (doze) meses, destinados à
Merenda Escolar. Secretaria Municipal de Educação e Cultura”,
marcada a abertura das propostas para o dia 26/09/11 às 08h30m:

Guarapuava, 07/01 a 13/01 de 2012
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Guarapuava, 09 de janeiro de 2012.
(a) PETERSON MANYS
Pregoeiro Oficial do Município
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 12/2011
PROCESSO Nº 046/2011
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº
170/2011, torna público para o conhecimento dos interessados, o
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia
à “contratação de empresa especializada no fornecimento de
peças e serviços para a manutenção dos veículos que compõem a
frota do 5° Subgrupamento de Bombeiros Independente de
Guarapuava”, marcada para 12/12/2011 às 09h30m:

Guarapuava, 12 de dezembro de 2011.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA
Pregoeira Oficial do Município.
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 12/2011
PROCESSO Nº 046/2011
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme
Decretos nº 2138/2010 de 09/07/2010, e 2139/2010 de
09/07/2009, com base na Lei nº 10.520/2002, resolve:
Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor
da empresa:
Guarapuava, 12 de dezembro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2012
OBJETO: Tem por Objeto a contratação de empresa de
engenharia para construção do Posto de Bombeiros, contendo:
edificação do quartel 703m²; pista de pouso 225m²; torre de
treinamento 126,75m²; e terraplanagem 3.115,71m³. Recursos:
FUNREBOM. Secretaria Municipal de Finanças.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
VALOR DO EDITAL: R$100,00 (cem reais).
DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Dia
01 de fevereiro de 2012 até às 13h30min., no Protocolo Geral da
Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR.
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 01 de fevereiro de 2012
às 14h00.
AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Departamento de
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 - 2.º andar
- CEP: 85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 - ramal 3110, de
segunda à sexta-feira das 13h00 às 17h30 horas.
Guarapuava, 12 de janeiro de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
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COMUNICADO DE ALTERAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2011
LUCIANO CURY CRUZ, no uso das atribuições que lhe são
inerentes, COMUNICA:
ONDE SE LÊ:
CADASTRAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:
ocorrerá das 13h00m do dia 26 de dezembro até as 17h00m do
dia 12 de janeiro de 2012.
ABERTURA: 13 de janeiro de 2012.
HORÁRIO: 14h00m
LEIA-SE:
CADASTRAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:
ocorrerá das 13h00m do dia 26 de dezembro até as 17h00m do
dia 26 de janeiro de 2012.
ABERTURA: 27 de janeiro de 2012.
HORÁRIO: 14h00m
Guarapuava, 13 de janeiro de 2012.
(a) LUCIANO CURY CRUZ
Departamento de Licitações e Contratos
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE E
INFÂNCIA – PROTEGER - GUARAPUAVA – PARANÁ
1) EXTRATO DE CONTRATO Nº01/2012
PREGÃO Nº 04/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios básicos para atender
as necessidades básicas das crianças e adolescentes abrigados em
Casas Lares e Projetos. Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção Especial da Juventude e
Infância
CONTRATADA: Lorena Verdi Zago
VALOR TOTAL : R$ 8.817,92
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios.
PERÍODO: Dezembro/2011
DATA DA ASSINATURA: 09/01/2012
2)EXTRATO DE CONTRATO Nº02/2012
PREGÃO Nº 05/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis
para
atender as necessidades básicas das crianças e adolescentes
abrigados em Casas Lares e Projetos. Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção Especial da Juventude e
Infância
CONTRATADA: Lorena Verdi Zago
VALOR TOTAL : R$ 9.058,95
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios.
PERÍODO: Dezembro/2011
DATA DA ASSINATURA: 09/01/2012
3)EXTRATO DE CONTRATO Nº03/2012
PREGÃO Nº 06/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza
para
atender as necessidades básicas das crianças e adolescentes
abrigados em Casas Lares e Projetos. Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção Especial da Juventude e
Infância
CONTRATADA: Lorena Verdi Zago
VALOR TOTAL : R$ 8.749,10
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios.
PERÍODO: Dezembro/2011
DATA DA ASSINATURA: 09/01/2012
4)EXTRATO DE CONTRATO Nº04/2012
PREGÃO Nº 04/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios básicos para atender
as necessidades básicas das crianças e adolescentes abrigados em
Casas Lares e Projetos. Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção Especial da Juventude e
Infância
CONTRATADA: Casemiro Wionzek
VALOR TOTAL : R$ 7.439,52
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios.
PERÍODO: Dezembro/2011
DATA DA ASSINATURA: 09/01/2012

Guarapuava, 07/01 a 13/01 de 2012
5) EXTRATO DE CONTRATO Nº05/2012
PREGÃO Nº 04/2011 – PRESENCIAL
OBJETO:
Aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis
para atender as
necessidades básicas das crianças e
adolescentes abrigados em Casas Lares e
Projetos. Recursos Ordinários (Livres) –
Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Casemiro Wionzek
VALOR TOTAL : R$ 7.437,84
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) –
Exercícios.
PERÍODO: Dezembro/2011
DATA DA ASSINATURA: 09/01/2012
6) EXTRATO DE CONTRATO Nº06/2012
PREGÃO Nº 06/2011 – PRESENCIAL
OBJETO:
Aquisição de materiais de
higiene e limpeza
para atender as
necessidades básicas das crianças e
adolescentes abrigados em Casas Lares e
Projetos. Recursos Ordinários (Livres) –
Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Casemiro Wionzek
VALOR TOTAL : R$ 7.443,60
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) –
Exercícios.
PERÍODO: Dezembro/2011
DATA DA ASSINATURA: 09/01/2012
7) EXTRATO DE CONTRATO Nº07/2012
PREGÃO Nº 01/2011 – PRESENCIAL
OBJETO:
Contratação de Serviço
Terceirizado (Reparos e materiais) para
reforma da estrutura física de 11 unidades
Projetos Casas Lares
da Fundação
PROTEGER - Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios, pelo período 01 mês durante
ano de 2011, conforme descrito no Anexo I.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Pedro Samuel da Silva
VALOR TOTAL : R$ 12.480,00
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) –
Exercícios.
PERÍODO: Dezembro/2011
DATA DA ASSINATURA: 09/01/2012
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CONTRATADA: Bassanello & Lemos Ltda
VALOR TOTAL : R$ 8.440,00
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) –
Exercícios.
PERÍODO: Dezembro/2011
DATA DA ASSINATURA: 09/01/2012

Oeste Ltda
VALOR : R$ 138.000,00 ( cento e trinta e oito mil
reais)
PRAZO: 12 meses
DATA ASSINATURA : 09/01/2012
PRESIDENTE: MARIA DO CARMO ABREU

10) EXTRATO DE CONTRATO Nº010/2012 PREGÃO Nº 011/2011 – PRESENCIAL
OBJETO:
Fornecimento de combustível
(alcool), pelo período até 31/12/2012, conforme
descrito no Anexo I
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Auto Posto Econômico Ltda
VALOR TOTAL : R$ 330,06
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) –
Exercícios.
PERÍODO: Dezembro/2011
DATA DA ASSINATURA: 09/01/2012

15)EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 15/2012
Objeto: Locação de imóvel para a FUNDAÇÃO
PROTEGER, uso residência Projeto
Acolhimento Casa Lar.
Contratante: Fundação de Proteção Especial
da Juventude e Infância - PROTEGER
Contratada: Evidência Empreendimentos
Imobiliária Ltda
Valor R$ 6.600,00 ( Seis Mil e Seiscentos Reais)
Prazo: 12 meses
Data Assinatura: 09/01/2012
PRESIDENTE: MARIA DO CARMO ABREU

11)EXTRATO DE CONTRATO Nº011/2012 PREGÃO Nº 010/2011 – PRESENCIAL
OBJETO:
Fornecimento De Medicamentos
para atender as necessidades dos Programas e
Projetos da Fundação PROTEGER- Recursos
Ordinários (Livres) – Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Farmácia 3000 Ltda
VALOR TOTAL : R$2.090,28
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) –
Exercícios.
PERÍODO: Dezembro/2011
DATA DA ASSINATURA: 09/01/2012

16)EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 16/2012
Objeto: Locação de imóvel para a FUNDAÇÃO
PROTEGER, uso residência Projeto
Acolhimento Casa Lar.
Contratante: Fundação de Proteção Especial
da Juventude e Infância - PROTEGER
Contratada: Ciscato Gestor Imobiliário
Valor R$ 9.000,00 ( Nove Mil Reais)
Prazo: 12 meses
Data Assinatura: 09/01/2012
PRESIDENTE: MARIA DO CARMO ABREU

12)EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO Nº: 12/2012
OBJETO: O presente contrato tem por objetivo
prestação de serviço
terceirizado pessoa
jurídica em saneamento básico , durante o
período de 31/12/2012, com intuito de atender
as necessidades dos Projetos e Casas Lares da
Fundação de Proteção Especial da Juventude e
Infância
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância- PROTEGER.
CONTRATADA: Companhia de Saneamento
do PR - SANEPAR
VALOR : R$ 40.000,00 ( Quarenta Mil Reais)
PRAZO: 12 meses
DATA ASSINATURA : 09/01/2012
PRESIDENTE : Maria do Carmo Abreu

8)EXTRATO DE CONTRATO Nº08/2012
PREGÃO Nº 02/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Contratação de 01 Veículo popular
em ótimas condições de uso, com um motorista
que o veiculo possua Seguro capacidade para
12(doze) pessoas; combustível e manutenção
do veiculo por parte da contratada.O Km rodado
é 70 km diário, sendo em média 22 dias mensal
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Bassanello & Lemos Ltda
VALOR TOTAL : R$ 8.440,00
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) –
Exercícios.
PERÍODO: Dezembro/2011
DATA DA ASSINATURA: 09/01/2012

13)EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO Nº: 13/2012
OBJETO: O presente contrato tem por objetivo
prestação de serviço
terceirizado pessoa
jurídica em energia elétrica , durante o período
de até 31/12/2012, com intuito de atender as
necessidades dos Projetos e Casas Lares da
Fundação de Proteção Especial da Juventude e
Infância
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância- PROTEGER.
CONTRATADA: Companhia Força e Luz do
Oeste
VALOR : R$ 26.000,00 ( Vinte e Seis Mil Reais)
PRAZO: 12 meses
DATA ASSINATURA : 09/01/2012
PRESIDENTE : Maria do Carmo Abreu

9)EXTRATO DE CONTRATO Nº09/2012
PREGÃO Nº 03/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Contratação de 01 Veículo popular
em ótimas condições de uso, com um motorista
que o veiculo possua Seguro capacidade para
05( cinco) pessoas; combustível e manutenção
do veiculo por parte da contratada.O Km rodado
é 70 km diário, sendo em média 22 dias mensal
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância

14)EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO Nº: 14/2012
OBJETO: Aquisição de 60.000 Vale Eletrônico ,
para funcionários da Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância - PROTEGER,
referente ao período de até 31/12/2012.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância- PROTEGER.
CONTRATADA: Transporte Coletivo Pérola do

17)EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 17/2012
Objeto: Locação de imóvel para a FUNDAÇÃO
PROTEGER, uso residência Projeto
Acolhimento Casa Lar.
Contratante: Fundação de Proteção Especial
da Juventude e Infância - PROTEGER
Contratada: Evidência Empreendimentos
Imobiliária Ltda
Valor R$ 9.600,00 ( Nove Mil e Seiscentos
Reais)
Prazo: 12 meses
Data Assinatura: 09/01/2012
PRESIDENTE: MARIA DO CARMO ABREU
18)EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
Processo nº 18/2012
Objeto: Locação de imóvel para a FUNDAÇÃO
PROTEGER, uso comercial – Estacionamento
Regulamentado - ESTAR
Contratante: Fundação de Proteção Especial da
Juventude e Infância
Contratada: Gasparzinho Imobiliária e
Construtora Ltda
Valor R$ 10.800,00 ( Dez Mil e Oitocentos
Reais)
Prazo: 12 meses
Data Assinatura: 09/01/2012
PRESIDENTE: MARIA DO CARMO ABREU
19)EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
Processo nº 019/2012
Objeto: Contratação de serviços de terceira
pessoa jurídica em telecomunicação referentes
aos Projetos e Sede da Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância - Proteger.
Contratante: Fundação de Proteção Especial da
Juventude e Infância - PROTEGER
Contratada: Global Village Telecom Ltda
Valor R$ 30.000,00
Prazo: 12 meses
Data Assinatura: 09/01/2012
PRESIDENTE: MARIA DO CARMO ABREU
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20)EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
Processo nº 20/2012
Objeto: Contratação de serviços de
terceira pessoa jurídica em
telecomunicação referentes aos Projetos
e Sede da Fundação de Proteção Especial
da Juventude e Infância .
Contratante: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
Contratada: Claro S/A
Valor R$ 20.000,00
Prazo: 12 meses
Data Assinatura: 09/01/2012.
PRESIDENTE: MARIA DO CARMO
ABREU
2 1 ) E X T R AT O D E C O N T R AT O
Nº021/2012
PREGÃO Nº 010/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Fornecimento De
Medicamentos para atender as
necessidades dos Programas e Projetos
da Fundação PROTEGER- Recursos
Ordinários (Livres) – Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Maria Helena Verenka
Loures
VALOR TOTAL : R$ 1.392,49
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Dezembro/2011
DATA DA ASSINATURA: 09/01/2012
2 2 ) E X T R AT O D E C O N T R AT O
Nº022/2012
PREGÃO Nº 08/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Fornecimento de combustível
(gasolina), pelo período até 31/12/2012,
conforme descrito no Anexo I
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Auto Posto Ferlim e
Ferlim Ltda
VALOR TOTAL : R$ 195,96
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Dezembro/2011
DATA DA ASSINATURA: 09/01/2012
2 3 ) E X T R AT O D E C O N T R AT O
Nº023/2012
PREGÃO Nº 09/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Fornecimento de gás liquefeito
para atender as necessidades da
Fundação , pelo período até 31/12/2012,
conforme descrito no Anexo I
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Comercial Álvaro de gás
Ltda
VALOR TOTAL : R$ 618,00
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Dezembro/2011
DATA DA ASSINATURA: 09/01/2012
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GUARAPUAVAPREV - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2012
1. INTRODUÇÃO
Atendendo à Resolução do Conselho
Monetário Nacional - CMN 3.922, de 25 de
n o v e m b r o d e 2 0 1 0 , o
GUARAPUAVAPREV - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA apresenta sua Política de
Investimentos para o exercício de 2012,
aprovada por seu órgão superior
competente.
A elaboração da Política de Investimentos
representa uma formalidade legal que
fundamenta e norteia todo o processo de
tomada de decisão relativo aos
investimentos dos RPPS. Empregada
como instrumento necessário para
garantir a consistência da gestão dos
recursos em busca do equilíbrio
econômico-financeiro.
Os fundamentos para a elaboração da
presente Política de Investimentos estão
centrados em critérios técnicos de grande
relevância, ressalta-se que o principal a
ser observado, para que se trabalhe com
parâmetros sólidos, é aquele referente à
análise do fluxo de caixa atuarial da
entidade, ou seja, o enquadramento entre
ativo e passivo, levando-se em
consideração as reservas técnicas
atuariais (ativos) e as reservas
matemáticas (passivo) projetadas pelo
cálculo atuarial.
2. OBJETIVO
A Política de Investimentos do
GUARAPUAVAPREV - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA tem como objetivo
estabelecer as diretrizes das aplicações
dos recursos garantidores dos
pagamentos dos segurados e
beneficiários do regime, visando atingir a
meta atuarial definida para garantir a
manutenção do seu equilíbrio econômicofinanceiro e atuarial, tendo sempre
presentes os princípios da boa
governança, da segurança, rentabilidade,
solvência, liquidez e transparência.
A Política de Investimentos tem ainda,
como objetivo específico, zelar pela
eficiência na condução das operações
relativas às aplicações dos recursos,
buscando alocar os investimentos em
instituições que possuam as seguintes
características: solidez patrimonial,
experiência positiva no exercício da
atividade de administração de grandes
volumes de recursos e em ativos de
baixo risco.
Para cumprimento do objetivo específico e
considerando as perspectivas do cenário
econômico, a política estabelecerá a
modalidade e os limites legais e
operacionais, buscando a mais adequada
alocação dos ativos, à vista do perfil do
passivo no curto, médio e longo prazo,
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atendendo aos normativos da Resolução
nº 3922/10 do CMN.
3.CENÁRIO ECONÔMICO PARA O
EXERCÍCIO DE 2012
A presente Política de Investimentos está
baseada nas avaliações do cenário
econômico para o ano de 2012, tendo-se
utilizado, para tanto, dados e cenários
constantes do Relatório de Inflação,
publicação do Comitê de Política
E c o n ô m i c a – C O P O M ,
http://www4.bcb.gov.br/?RELINF e o
Relatório de Mercado - FOCUS,
http://www4.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/re
adout/readout.asp, ambos na página do
Banco Central do Brasil.
O Boletim Focus é um informe que relata
as projeções do mercado com base em
consulta a aproximadamente 100 (cem)
instituições financeiras, e é divulgado
semanalmente.
Retrospectiva 2011
O cenário econômico interno brasileiro foi
bastante influenciado pela crise financeira
internacional que se iniciou em 2008 e se
potencializou durante 2010 e 2011.
Com o objetivo de reerguer os níveis de
crescimento da economia americana e
dos países integrantes da Zona do Euro,
as respectivas autoridades monetárias
praticaram políticas monetárias
expansionistas com redução dos juros
básicos a níveis próximos de zero e fartos
aportes de recursos ao sistema financeiro,
notadamente o bancário.
O desdobramento mais recente da crise
financeira e econômica internacional de
2008-2009 foi o da insolvência das nações
desenvolvidas. O grande acúmulo da
dívida governamental fez estourar a
capacidade de endividamento dessas
nações e causou uma enorme turbulência
financeira ao provocar o temor de que
essas nações não pudessem honrar com
seus compromissos e decretassem o
calote da dívida. A principal consequência
da crise das dívidas soberanas foi a
grande instabilidade social causada pelos
cortes dos benefícios sociais.
Em nações como o Japão - que detém o
maior percentual de endividamento - a
relação dívida/PIB já ultrapassa os 200%.
Nos Estados Unidos, entretanto, está
maior dívida bruta entre todas as nações
do mundo, que já supera os 14,3 trilhões
de dólares. Neste ponto aliado ás recentes
crises de insolvência na Grécia, Irlanda e
Portugal, e ao temor de que a Espanha, a
Itália e a Grã-Bretanha também não
consigam honrar seus compromissos, o
mercado financeiro sofreu um forte abalo.
Porém, o estopim da segunda crise - que já
vem sendo chamada de "déjà vu de 2008",
por acontecer em exatamente três anos
depois do primeiro estouro da crise do
subprime - se deu na desconfiança de que
talvez os EUA não conseguissem honrar
com seus compromissos. A crise do limite
de dívida dos EUA que levou a um longo
processo negocial e de debate no
Congresso Americano sobre se o país
deveria aumentar o limite de dívida, e,
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caso afirmativo, em que montante, fez
crescer a especulação internacional sobre
a real capacidade de solvência americana.
A crise forjou um fim quando um acordo
complexo entre ambas as partes
conseguiu elevar o limite de gastos em 31
de julho de 2011. Após a sua aprovação no
Congresso e Senado, foi ratificado pelo
Presidente Barack Obama, ficando o
acordo conhecido como Budget Control
Act of 2011 em 2 de agosto, data limite
para o acordo. Porém o mercado não
reagiu positivamente ao acordo, e nos dias
que se seguiram, a maior parte das bolsas
de valores mundiais fechou em forte
queda.
A partir do segundo semestre, com o
agravamento da crise a autoridade
monetária inicio um processo de
afrouxamento da política monetária com a
consequente redução na taxa básica de
juros da economia. Este fato proporcionou
forte valorização dos fundos atrelados ao
IMA contribuindo para que grande parte
dos Regimes Próprios de Precedência
Social conseguissem atingir a meta
atuarial já no mês de setembro.
No segmento de renda variável, a variação
dos principais índices, o IBOVESPA e o
IBrX , ambos muito influenciados pelas
ações de Petrobrás e Vale, visivelmente
influenciadas pela fuga do capital
estrangeiro da bolsa e pelos reflexos da
crise financeira que afeta negativamente
as economias norte americana e européia.
Assim, observou-se que a volatilidade deu
o tom aos mercados durante todo o ano de
2011.
Perspectiva para 2012
Cenário Internacional
O cenário macroeconômico internacional
para 2012 é preocupante, um quadro
possível de recessão não está descartado.
As principais economias do mundo estão
afundadas em dividas. Em razão,
principalmente, de injeção de recursos na
economia para dar liquidez ao setor
privado na crise de 2008, e não se
vislumbra na União Européia, uma saída
para a solução da crise da dívida soberana
dos chamados PIIGS (Portugal, Itália,
Irlanda, Grécia e Espanha),
especialmente da Grécia. Há sem
sombras de dúvidas o risco de uma crise
sistêmica no sistema financeiro mundial, já
que os grandes bancos são os maiores
credores destes países. O FED - Banco
Central Americano, em sua reunião, de
21/09, observa os riscos atrelados à
instabilidade do sistema financeiro.
Devido a esta percepção, conservou a sua
taxa básica de juros entre zero e 0,25, pelo
menos até a primeira metade de 2013.
As projeções apontam para a manutenção
de baixo crescimento e queda no nível de
emprego para as principais economias. As
medidas necessárias para a solução da
crise na Zona do Euro, não devem ter
como foco o combate à inflação, como
pregava o BCE - Banco Central Europeu,
mas sim ao nível de emprego. A China
deve permanecer como o pilar de
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sustentação dos mercados de
commodities, porém com a redução no
nível de crescimento caso as economias
da Europa e dos EUA entrem em
recessão, uma vez que as políticas de
estímulo, baseadas em estímulo aos
investimentos levam à inflação, bolhas de
ativos e empréstimos de alto risco no
médio prazo. A expectativa sobre a
economia chinesa é de crescimento um
pouco abaixo do intervalo 8,5% e 9,0%.
É importante destacar os conflitos
deflagrados em vários países do Oriente
Médio e da África. O aumento dos preços
de commodities, combustíveis e alimentos
é um fator de tensão global. Este quadro
sugere que alguns países em
desenvolvimento ganham destaque,
especialmente os BRIC's , Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul. A dotação de
recursos naturais, bem como o seu
emprego de forma racional, ganha
importância. O acidente nuclear na cidade
de Fukushima, no Japão, por sua vez,
revive o debate sobre as matrizes
energéticas do futuro.
A economia mundial deverá apresentar
crescimento médio de 3,5% em 2012, o
PIB global de 2011 deve ficar em torno de
3,6% em 2011. A taxa de crescimento da
economia dos países considerados
desenvolvidos deverá ser moderada:
EUA, 2,1%; Zona do Euro, 1,4%; Reino
Unido, 1,0% e por fim Japão, com
crescimento da ordem de 2,2%. O nível de
emprego deverá permanecer baixo nestes
países e a Zona do Euro prosseguirá
encarando períodos de instabilidade, com
a probabilidade de provocar uma nova
crise no sistema financeiro. Os países
emergentes e em desenvolvimento,
deverão crescer 6,1%.
Pressões inflacionárias, entretanto,
ameaçam algumas dessas nações
emergentes, principalmente devido à alta
nos preços das commodities e dos
alimentos e considerando os elevados
fluxos de capitais de curto prazo para
esses países. A ação destes países, no
combate na elevação dos índices de
inflação, eleva a possibilidade de um
patamar menor de crescimento da
economia global.
O nível de taxas de juros deve continuar
reduzido e com juros reais negativos nos
países desenvolvidos, principalmente nos
Estados Unidos e Japão. O Banco Central
europeu inverteu sua tendência de
elevação da taxa básica de juros, em sua
reunião de 06 de outubro. A taxa básica foi
reduzida de 1,5% para 1,25% e pode-se
esperar nova redução em 2012.
Há uma clara tendência de queda do Dólar
norte-americano em relação a outras
moedas em razão da política monetária
expansionista norte americana, e
considerando a necessidade do país em
ampliar as exportações e, além disso,
reduzir as importações. O Euro está
sujeito à instabilidade e a volatilidade. As
moedas dos países asiáticos deverão
permanecer desvalorizadas em virtude
das políticas governamentais de incentivo
às exportações, tendência de valorização
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das moedas dos países exportadores de
commodities.
Cenário Nacional
Há um consenso entre os analistas do
mercado financeiro de que a economia
brasileira deverá crescer em torno de
3,50% em 2012. Já o Governo acredita em
uma expansão maior, para o Ministério da
Fazenda o PIB deve apresentar evolução
da ordem de 5,0%. Em nossa avaliação a
economia brasileira deve apresentar
evolução de 4,0%. As grandes obras de
infraestrutura e de construção civil devem
aquecer o mercado de trabalho e estimular
a evolução do mercado interno.
As principais ameaças ao atual cenário
dizem respeito ao desaquecimento a nível
mundial e à elevação dos níveis
inflacionários.
A política monetária conduzida pelo Banco
Central tem como alvo a manutenção de
um crescimento sustentável em torno dos
5% em 2012. A autoridade monetária, com
uma postura de maior austeridade para
política fiscal do Governo Federal, deu
inicio a flexibilização da política monetária,
combinando juros baixos e expansão
econômica em torno dos 4,5%. Em 2011, a
expectativa de crescimento é 3,16%, para
o Brasil.
Nossa expectativa é de um crescimento da
economia brasileira de 4,57%. O PIB
brasileiro deverá marcar R$ 4 trilhões, por
sua vez o PIB per capita do Brasil deverá
ser R$ 20 mil.
Na avaliação dos analistas do mercado
financeiro é de que o Banco Central
passou a privilegiar um cenário econômico
combinando um baixo nível da taxa de
juros e busca de crescimento sustentável
que varia entre 3,5% e 4,0%. O cenário
externo é nebuloso, em termos de
crescimento e isso deverá impactar
positivamente à inflação domestica. Os
setores de alimentos, bebidas e serviços
são os que mais pressionam os índices
inflacionários. Estes estão diretamente
ligados ao mercado doméstico, com
emprego e massa salarial crescendo de
forma consistente.
Ainda não é possível avaliar se a
desvalorização do R$/US$ terá um efeito
líquido inflacionário. Nossa projeção para
o índice oficial de inflação para 2012 é da
ordem de 4,5%.
O agravamento da escalada dos índices
de inflação e a alta do Dólar deverão fazer
com que o Copom mantenha ou até eleve
o ritmo de redução da Taxa Selic. Outro
fato que nos leva a acreditar em uma
queda mais consistente da taxa básica de
juros são as declarações do presidente do
BACEN, Alexandre Tombini, sobre a
necessidade de desindexação da
economia, especialmente com a
disposição de alterar a formula de cálculo
da caderneta de poupança. A autoridade
monetária tem destinado cada vez menos
espaço ao comportamento das
expectativas inflacionárias, em suas
avaliações sobre o cenário prospectivo
para a inflação. O mercado volta a sua
atenção para a taxa de câmbio. Assim
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sendo, nossa expectativa é que a taxa
Selic fique entre 9,75 e 10% já no primeiro
trimestre de 2012. A redução poderá ser
mais drástica, em função do cenário
internacional e da redução do ritmo da
atividade interna.
Com a atenção da autoridade monetária,
agora voltada para a flexibilização da
política monetária com a redução da taxa
de juros, a grande dúvida está relacionada
à taxa de câmbio. O que explica esta
desvalorização acentuada da moeda
brasileira é, em grande parte, o aumento
do sentimento de aversão ao rico global.
Se a situação norte americana e européia
piorar, a corrida para o Dólar e sua
valorização nos vários mercados será
natural. No longo prazo, o Dólar deve se
desvalorizar, porque os fundamentos do
crescimento da economia brasileira são
sólidos. Nossa expectativa não é diferente
da maioria dos agentes do mercado
financeiro e a taxa (R$/US$) no
encerramento de 2012 deve ser de 1,75.
Ao longo do ano, a volatilidade deverá
continuar, sobretudo no primeiro
semestre.
Em resumo o mercado financeiro, deve
ainda apresentar grande volatilidade ao
longo de 2012, sobretudo no segmento de
renda variável. Caso todas as projeções
se confirmem a busca pelo objetivo de
rentabilidade dos Regimes Próprios de
Previdência deve ficar mais difícil, uma vez
que a meta atuarial projetada para o ano
que vem é de 10,77% enquanto a taxa de
juros esperada está abaixo desta
expectativa.
Em relação ao mercado de ações temos a
expectativa de uma valorização em torno
de 15% para o próximo ano, entretanto a
volatilidade deve permanecer. Uma
solução negociada para a crise na Zona do
Euro e a melhora no cenário
macroeconômico norte americano podem
potencializar o retorno da bolsa e reduzir o
risco de oscilação do índice, mas o
mercado não trabalha com esta hipótese
no curto prazo.
Os gestores dos Regimes Próprios de
Previdência deverão adotar uma gestão
mais ágil da carteira, observando mais
atentamente o mercado e promovendo
alterações da carteira sempre que o
cenário exigir.
4.CONTROLES INTERNOS
São elaborados pelos responsáveis pela
gestão dos recursos do
GUARAPUAVAPREV - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
G U A R A P U AVA r e l a t ó r i o s d e
acompanhamento das aplicações e
operações de aquisição e venda de títulos,
valores mobiliários e demais ativos
alocados nos diversos segmentos de
aplicação. Esse relatório será elaborado
trimestralmente pela empresa de
consultoria contratada e terá como
objetivo documentar e acompanhar a
aplicação de seus recursos.
Os relatórios supracitados serão mantidos
e colocados à disposição do Ministério da
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Previdência Social, Tribunal de Contas do
Estado, Conselho Fiscal e de
Administração e demais órgãos
fiscalizadores.
Caberá aos conselhos do RPPS
acompanhar a Política de Investimentos e
sua aderência legal analisando a efetiva
aplicação dos seus dispositivos.
As operações realizadas no mercado
secundário (compra/venda de títulos
públicos), deverá ser realizada através de
plataforma eletrônica autorizada, Sisbex
da BM&F e CetipNet da Cetip que já
atendem aos pré-requisitos para oferecer
as rodas de negociação nos moldes
exigidos pelo Tesouro Nacional e pelo
Banco Central. O Instituto deverá ainda,
realizar o acompanhamento de preços e
taxas praticados em tais operações e
compará-los aos preços e taxas utilizados
como referência de mercado (ANDIMA).
Dentro da vigência do contrato que o
RPPS mantém com a Crédito & Mercado
Gestão de Valores Mobiliários Ltda está
contemplada a consulta à oportunidades
de investimentos a serem realizados no
âmbito desta política de investimentos.
5. METAS
5.1.

Atuarial

Os recursos financeiros administrados
pelo Instituto deverão ser aplicados de
forma a buscar um retorno superior ao
Índice de Preços ao Consumidor Amplo
- IPCA, acrescido de uma taxa de juros
de 6% a.a., observando-se sempre a
adequação do perfil de risco dos
segmentos de investimento. Além disso,
devem ser respeitadas as necessidades
de mobilidade de investimentos e de
liquidez adequadas ao atendimento dos
compromissos atuariais.
5.2.

Gerencial

Segmento de Renda Fixa
Para o segmento de renda fixa, o
benchmark utilizado terá característica
híbrida, sendo 50% do IMA-B, 50% da
Taxa Selic Over. No entanto, o RPPS
poderá rever o benchmark do segmento
de renda fixa ao longo do prazo de
vigência desta Política de Investimentos;
Segmento de Renda Variável
Para o segmento de renda variável, o
benchmark utilizado é o IBX. Entretanto, o
RPPS poderá rever o benchmark do
segmento de renda variável ao longo do
prazo de vigência desta
Política de
Investimentos.
6. ESTRUTURA DE GESTÃO DOS
ATIVOS
6.1.Definição da Aplicação de recursos
É de competência do Diretor responsável
pela gestão do RPPS, ou diretor ou
funcionário delegado por este, definir a
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aplicação dos recursos financeiros do
Regime Próprio de Previdência Social.
Caberá ao Diretor em concordância com o
órgão superior competente, a
operacionalização da Política de
Investimentos.
Sua atuação se pautará na avaliação das
alternativas de investimentos com base
nas expectativas quanto ao
comportamento das variáveis econômicas
e fica limitada às determinações desta
Política.
É relevante mencionar que qualquer
aplicação financeira está sujeita à
incidência de fatores de risco que podem
afetar adversamente o seu retorno, entre
eles:
• Risco de Mercado – é o risco
inerente a todas as modalidades de
aplicações financeiras disponíveis no
mercado financeiro, corresponde à
incerteza em relação ao resultado de um
investimento financeiro ou de uma carteira
de investimento, em decorrência de
mudanças futuras nas condições de
mercado. É o risco de variações,
oscilações nas taxas e preços de
mercado, tais como taxa de juros, preços
de ações e outros índices. É ligado às
oscilações do mercado financeiro.
• Risco de Crédito - também
conhecido como risco institucional ou de
contraparte, é aquele em que há a
possibilidade de o retorno de investimento
não ser honrado pela instituição que emitiu
determinado título, na data e nas
condições negociadas e contratadas;
• Risco de Liquidez - surge da
dificuldade em se conseguir encontrar
compradores potenciais de um
determinado ativo no momento e no preço
desejado. Ocorre quando um ativo está
com baixo volume de negócios e
apresenta grandes diferenças entre o
preço que o comprador está disposto a
pagar (oferta de compra) e aquele que o
vendedor gostaria de vender (oferta de
venda). Quando é necessário vender
algum ativo num mercado ilíquido, tende a
ser difícil conseguir realizar a venda sem
sacrificar o preço do ativo negociado.
6.2 Modelo de Gestão
De acordo com as hipóteses previstas na
legislação, Resolução Nº 3922/10 do
Conselho Monetário Nacional, a aplicação
dos ativos será realizada por gestão,
própria, terceirizada ou mista.
Para a vigência desta Política de
Investimentos, a gestão das aplicações
dos recursos do Instituto será própria.
6.2.1 Gestão Própria
A adoção deste modelo de gestão significa
que o total dos recursos ficará sob a
responsabilidade do RPPS, com
profissionais qualificados e certificados
por entidade de certificação reconhecida
pelo Ministério da Previdência, conforme
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exigência da Portaria 155/08, que para tanto irá gerenciar a
aplicação de recursos, escolhendo os ativos, delimitando os níveis
de riscos, estabelecendo os prazos para as aplicações. Que fique
entendido que as decisões de investimentos definidas pelo gestor
responsável deverão ser ratificadas por seu órgão superior
competente.
O RPPS tem ainda a possibilidade de contratação de empresa de
consultoria, de acordo com os critérios estabelecidos na
Resolução 3922/10, para prestar assessoramento às aplicações
de recursos.
6.2.2 Instituição Administradora
De acordo com a Resolução CMN n° 3.922/2010 as instituições
administradoras devem elaborar, no mínimo mensalmente,
relatórios detalhados das aplicações dos recursos em moeda
corrente do Regime Próprio de Previdência Social. Tais relatórios
devem conter informações sobre as rentabilidades das
aplicações, bem como, os riscos incorridos pelas mesmas.
Ainda em acordo com a citada Resolução, os responsáveis pela
gestão dos recursos do RPPS devem elaborar semestralmente a
avaliação do desempenho das Instituições Financeiras
administradoras/gestoras de recursos. Os critérios de avaliação
abordarão medidas de risco e de retorno. Os responsáveis pela
gestão dos recursos do RPPS poderão rescindir o contrato de
administração, no caso de carteiras administradas ou efetuar
saque (total ou parcial) no caso dos fundos de investimentos,
quando observado desempenho insatisfatório conforme tabela
abaixo:

6.3 Precificação e Custódia
Os Ativos Mobiliários integrantes da carteira do regime próprio do
Instituto deverão ser marcados e comercializados a valor de
mercado, buscando otimizar ganhos e minimizar a realização de
possíveis perdas, observadas as regras e os procedimentos
estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social.
Todos os ativos e valores mobiliários adquiridos pelo RPPS
deverão ser registrados nos Sistemas de Liquidação e Custódia:
SELIC, CETIP ou Câmaras de Compensação autorizadas pela
CVM.
6.3.1 Stop Loss
O RPPS utilizará o modelo de stop loss com o objetivo de eliminar
perdas financeiras em conseqüência de movimentos adversos do
mercado. O limite de stop loss adotado será o utilizado no modelo
de controle de risco descrito no item 6.4, tanto para os segmentos
de renda fixa e renda variável.
6.3.2 Realização de Lucros
Para o segmento de renda fixa e variável o RPPS adotará a
estratégia de realizar o lucro excedente a variação do limite por
artigo estabelecido para alocação dos recursos. O valor resgatado
deverá ser realocado no segmento de renda fixa.
6.4 Controle do Risco de Mercado
O RPPS, adota o VaR - Value-at-Risk para controle do risco de
mercado, utilizando os seguintes parâmetros para o cálculo do
mesmo:
• Modelo não paramétrico;
• Intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por
cento);
• Horizonte temporal de 21 dias úteis.
Os limites estabelecidos são:
• Segmento de Renda Fixa: 2% (dois por cento) do valor
alocado neste segmento.
• Segmento de Renda Variável: 18% (dezoito por cento)
do valor alocado neste segmento.
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6.5 Controle do Risco de Crédito
Na hipótese de aplicação de recursos financeiros do RPPS, que
exijam classificação do risco e crédito das emissões e dos
emitentes (instituições financeiras) serão considerados como de
baixo risco os que estiverem de acordo com a tabela abaixo:
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ações, fundos de índice de ações, desde que referenciados em
Ibovespa ou IBrX e ainda em fundos de investimentos em
participações e Fundos de Investimentos Imobiliários fechados
nos parâmetros estabelecidos pela resolução 3922/10.
7.1.3 Segmento de Imóveis
Conforme o artigo 8º da Resolução CMN no. 3922/10, as
alocações no segmento de imóveis serão efetuadas,
exclusivamente, com os terrenos ou outros imóveis vinculados por
lei ao Regime Próprio de Previdência Social.
Os imóveis repassados pelo Município deverão estar devidamente
registrados em Cartório de Imóveis e possuir as certidões
negativas de IPTU e vinculado ao Regime Próprio de Previdência.
Vale ressaltar que deverá ser observado também critérios de
Rentabilidade, Liquidez e Segurança.
7.2 Ativos Autorizados – Segmento de Renda Fixa

As agências classificadoras de risco supracitadas estão
devidamente autorizadas a operar no Brasil e utilizam “rating” para
classificar o nível de risco de uma instituição, fundo de
investimentos e dos ativos integrantes de sua carteira.
7.ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS
Antes das aplicações a gestão deste RPPS terá de ter recebido
visita de representante do produto financeiro ofertado para
verificação do atendimento a ser recebido, bem como de
verificação do enquadramento do produto, seu histórico de
rentabilidade, riscos e perspectiva de rentabilidade satisfatória no
horizonte econômico esperado.
Todos os ativos e valores mobiliários adquiridos pelo RPPS
deverão ser registrados nos Sistemas de Liquidação e Custódia:
SELIC, CETIP ou Câmaras de Compensação autorizadas pela
CVM. A gestão deste RPPS sempre fará a comparação dos
investimentos com a sua meta atuarial para identificar aqueles
com rentabilidade insatisfatória, ou inadequação ao cenário
econômico, visando possíveis indicações de solicitação de
resgate.
Para fundos do segmento de Crédito Privado e FIDC fica
estabelecido que o fundo tenha nota de classificação de risco, por
agencia de rating, no mínimo A; sendo que os ativos de emissores
privados integrantes da carteira também devem atender a este
requisito. Fundos com prazo para conversão de cotas superior a
180 dias não poderão receber aportes.
7.1 Segmentos de aplicação
Esta Política de Investimentos é determinada em concordância
com a Resolução CMN no. 3922, de 25/11/2010, e prevê os
seguintes segmentos de atuação:
7.1.1. Segmento de Renda Fixa
7.1.2. Segmento de Renda Variável
7.1.3. Segmento de Imóveis
7.1.1 Segmento de Renda Fixa
As aplicações dos recursos financeiros do GUARAPUAVAPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA em ativos de renda fixa
poderão ser feitas por meio de carteira própria e/ou fundos de
investimento abertos ou fechados, os quais deverão estar aptos a
receber aplicações desta categoria de cotista, segundo a
legislação em vigor.
7.1.2 Segmento de Renda Variável
As aplicações dos recursos financeiros do RPPS em ativos de
renda variável poderão ser feitas por meio de fundos de
investimento abertos e referenciados em índice do mercado de

Serão considerados ativos elegíveis para o segmento de renda
fixa, os títulos e valores mobiliários permitidos pela legislação
vigente aplicável aos Regimes Próprio de Previdência Social.
As aplicações em títulos ou valores mobiliários de emissão de uma
mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela
direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer
outras sociedades sob controle comum, não podem exceder, no
seu conjunto, 20% (vinte por cento) dos recursos em moeda
corrente do regime próprio de previdência social.
Neste contexto, obedecendo-se os limites permitidos pela
Resolução CMN n° 3922/10, propõe-se adotar o limite de no
mínimo 80% (oitenta por cento) e no máximo 100% (cem por
cento) das aplicações no segmento de renda fixa.
A negociação de títulos e valores mobiliários no mercado
secundário (compra/venda de títulos públicos) obedecerá ao
disposto, Art. 7º, inciso “a” da Resolução CMN n° 3922/10, e
deverão ser comercializados através de plataforma eletrônica ou
oferta pública do Tesouro Nacional e registrados no Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), não permitindo
compra de títulos com pagamento de Cupom com taxa inferior à
Meta Atuarial.
7.3 Ativos Autorizados – Segmento de Renda Variável
Em relação ao segmento de renda variável, cuja limitação legal
estabelece que os recursos alocados nos investimentos,
cumulativamente, não poderão exceder a 30% (trinta por cento)
da totalidade dos recursos em moeda corrente do Regime Próprio
de Previdência Social, sendo relevante observar que os
investimentos poderão ocorrer em relação a:
• Fundos de investimentos previdenciários classificados
como ações;
• Fundos de investimentos referenciados em índices de
ações, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX e
IBrX-50;
• Fundos de investimentos em ações;
• Fundos de investimentos classificados como
multimercado;
• Fundos de Investimentos em Participação – FIP –
Fechado;
• Fundos de Investimentos Imobiliários.
Obs.: As aplicações previstas neste artigo, cumulativamente,
limitar-se-ão a 20% (vinte por cento) da totalidade dos recursos
em moeda corrente do regime próprio de previdência social.
Cabe ressaltar que o limite nas modalidades, Multimercado, FIP,
somados ao limite de aplicação em fundos referenciados em
índice de ações não devem exceder 20%.
7.4 Ativos Autorizados – Segmento de Imóveis
Os Limites estabelecidos pelo RPPS para o segmento de imóveis
são os seguintes:
As aplicações no segmento de imóveis serão efetuadas
exclusivamente com os imóveis vinculados por lei ao regime
próprio de previdência social.

Guarapuava, 07/01 a 13/01 de 2012

Ano XVIII - Nº 770

As aplicações de que trata este artigo não compõem os limites de
aplicações em moeda corrente previstos na Resolução 3922/10.
Objetivo de Alocação
É importante ressaltar que, seja qual for à alocação de ativos, o
mercado apresentará períodos adversos, ao menos em parte da
carteira. Daí ser imperativo um horizonte de tempo que possa
ajustar essas flutuações e permitir a recuperação da ocorrência de
ocasionais perdas. Desta forma, o RPPS deve manter-se fiel à
política de investimentos definida originalmente a partir do seu
perfil de risco.
E de forma organizada, remanejar a alocação inicial em momentos
de alta (vendendo) ou baixa (comprando) com o objetivo de
rebalancear sua carteira de investimentos. Três virtudes básicas
de um bom investidor são fundamentais: disciplina, paciência e
diversificação.
As aplicações realizadas pelo Instituto passarão por um processo
de análise, para o qual serão utilizadas algumas ferramentas
disponíveis no mercado, como o histórico de cotas de fundos de
investimentos, abertura de carteira de investimentos, informações
de mercado on-line, pesquisa em sites institucionais e outras.
Além de estudar o regulamento e o prospecto dos fundos de
investimentos, será feita uma análise do gestor/emissor e da taxa
de administração cobrada. Esses investimentos serão controlados
através de uma valorização diária da carteira consolidada e por
aplicação, e constantemente serão avaliados através de
acompanhamento de desempenho, da abertura da composição
das carteiras e avaliações de ativos da carteira própria.
As avaliações são feitas para orientar as definições de estratégias
e as tomadas de decisão, de forma a aperfeiçoar o retorno da
carteira e minimizar riscos.
Em resumo, os investimentos do Instituto, em 2012, seguirão a
seguinte distribuição:

7.5 Vedações
1. Aplicar os recursos em cotas de fundos de
investimentos, cuja atuação em mercados de derivativos gere
exposições superiores ao respectivo patrimônio líquido;
2. Realizar as operações denominadas day-trade, assim
consideradas aquelas iniciadas e encerradas no mesmo dia,
independentemente do regime próprio possuir estoque ou posição
anterior do mesmo ativo, com exceção dos fundos de
investimentos multimercado;
3. Atuar em modalidades operacionais ou negociar com
duplicatas, títulos de crédito ou outros ativos que não os previstos
na Resolução CMN n° 3922/10;
4. Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundos de
investimentos em direitos creditórios, cuja carteira contenha,
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direta ou indiretamente, direitos creditórios e títulos
representativos desses direitos em que ente federativo figure
como devedor ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigação sob
qualquer outra forma, e em cotas de fundos de investimentos em
direitos creditórios não padronizados;
5. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de
investimento ou fundo de investimento em cotas de fundos de
investimento a que se referem o art. 7º, incisos III e IV, e art. 8º,
inciso I da Resolução 3.922/10, não podem exceder a 20% (vinte
por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de
previdência social;
6. O total das aplicações dos recursos do regime próprio
de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá
representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do
patrimônio líquido do fundo.
8. POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA
As informações contidas na Política de Investimentos e em suas
revisões deverão ser disponibilizadas aos interessados, no prazo
de trinta dias, contados de sua aprovação, observados os critérios
estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social. À vista da
exigência contida no art. 4º, incisos I, II, III e IV, parágrafo primeiro e
segundo e ainda, art. 5º da Resolução 3922/10, a Política de
Investimentos deverá ser disponibilizada no site do RPPS, Diário
Oficial do Município ou em local de fácil acesso e visualização, sem
prejuízo de outros canais oficiais de comunicação.
9. DISPOSIÇÕES GERAIS
A presente Política de Investimentos poderá ser revista no curso
de sua execução e monitorada no curto prazo, a contar da data de
sua aprovação pelo órgão superior competente do RPPS, sendo
que o prazo de validade compreenderá o ano de 2012.
Reuniões extraordinárias junto ao Conselho do RPPS serão
realizadas sempre que houver necessidade de ajustes nesta
política de investimentos perante o comportamento/conjuntura do
mercado, quando se apresentar o interesse da preservação dos
ativos financeiro e/ou com vistas à adequação á nova legislação.
Durante o ano de 2012 deverão estar certificados os responsáveis
pelo acompanhamento e operacionalização dos investimentos do
RPPS, através da Certificação Profissional Série 10 (CPA-10),
instituído pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais ou CGRPPS - Certificação dos
Gestores dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituído
em parceria entre a ABIPEM - Associação Brasileira de Instituições
de Previdência Estaduais e Municipais e a APIMEC - Associação
dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de
Capitais.
As Instituições Financeiras que operem e que venham a operar
com o RPPS poderão a título institucional, dar apoio técnico
através de cursos, seminários e workshops ministrados por
profissionais de mercado e/ou funcionários das Instituições para
capacitação de servidores e membros dos Conselhos; bem como,
contraprestação de serviços e projetos de iniciativa do RPPS, sem
que haja ônus ou compromisso vinculados aos produtos de
investimentos.
Os novos recursos aportados deverão ser aplicados nos produtos
de investimentos que apresentarem melhor rentabilidade líquida
num período de avaliação de no mínimo 6 meses anteriores à data
de aplicação, estejam de acordo com os limites descritos na Tabela
apresentada no Item 7.4, respeitando os enquadramentos
definidos nesta Política de Investimentos.
Casos omissos nesta Política de Investimentos remetem-se à
Resolução CMN n° 3922/10.
É parte integrante desta Política de Investimentos cópia da Ata do
órgão superior competente, que aprova o presente instrumento,
devidamente assinada por seus membros.
(a) VANDERLEY ROSA EDLING
Gestor de Investimentos
Profissional Certificado – CPA/10 – 2011/2014
Conforme Portaria 155/08
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Foi criado em 1935 pelo Professor David da Silva Carneiro. O escudo foi oficializado em 1999, pela lei 859/99. Seu desenho
é formado por um escudo do tipo português, dividido em quatro partes:
01 - A parte superior esquerda, é dividida entre azul e verde, apresenta a figura de uma Atalaia (forte) com uma bandeira amarela,
lembrando o Fortim Atalaia e o Pontão das Estacadas. A figura representa a origem da povoação da cidade de Guarapuava.
02 - A parte superior direita, azul e verde, apresenta o lobo guará, que deu origem ao nome da cidade.
03 - A parte inferior esquerda, dividida ao meio em azul e verde, possui a figura de um boi simbolizando a pecuária, uma das riquezas
da Região.
04 - A parte inferior direita, em azul e verde figura três degraus, que representam os três planaltos do Estado do Paraná. No patamar
mais alto, está localizada a cidade de Guarapuava, representada pelos prédios em amarelo, rodeada por exuberante vegetação,
representada na cor verde.
05 - No centro, unindo as quatro partes, está a esfera armilar em ouro com fundo branco, simbolizando a Bandeira do Principado do
Brasil, usada na época em que Guarapuava foi descoberta.
06 - Acima do escudo, aparece uma coroa mural com três torres, na cor prata, simbolizando a autoridade municipal. Ao lado direito
do escudo há uma ramo de erva-mate e, do lado esquerdo, um feixe de trigo, representando as principais riquezas agrícolas do
município. Há ainda abaixo do escudo um galho de pinheiro, cujo ciclo econômico foi o sustentáculo da região e do Estado do
Paraná.
07 - Abaixo do escudo aparece um listel, em vermelho, com a inscrição 09-09-GUARAPUAVA-1970, data em que se comemorava a
descoberta. Hoje, pelas cartas de seu próprio descobridor, Cândido Xavier de Almeida e Souza, tem-se a certeza de que
Guarapuava foi descoberta no dia 9 de setembro de 1770.
Outra data muito importante é a de 17 de junho de 1810, quando o Comandante Diogo Pinto de Azevedo Portugal e mais
300 pessoas que formavam a Real Expedição Colonizadora, efetivaram a conquista e povoação dos campos de Guarapuava. Uma
história de luta e conquistas de mais de 200 anos.

