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COTAC, juntamente com os demais documentos necessários para tal procedimento, 
cópia autenticada do Contrato Administrativo celebrado com o ente público.
Artigo 4º -  A renovação anual da inscrição no COTAC Escolar e a concessão de auto-
rização semestral para prestação do serviço de transporte de escolares, ambas relativas 
aos Transportadores Ativos e Inativos  serão realizadas pela EMDEC pelo período 
de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados, respectivamente:
I - 1º período:  a partir do 1º dia útil do mês de dezembro;
II - 2º período:  a partir do 1º dia útil do mês de junho.
Parágrafo único -  A renovação anual do COTAC Escolar dos  Transportadores Ati-
vos será efetuada em conjunto com a primeira renovação da Autorização e da Vistoria 
Veicular Semestral.
Artigo 5º -  Para a inscrição no COTAC, os  Interessados em se Cadastrar  e os 
Transportadores Cancelados  deverão apresentar:
I -  Todos os documentos exigidos pela Lei Municipal n.º 4.959/79;
II -  Cópias autenticadas de 5 (cinco) contratos de prestação de serviço, com firma 
reconhecida das assinaturas do transportador e dos pais ou responsáveis pelos alunos 
que serão transportados;
III -  Cópia autenticada da Certidão Negativa de Débito, referente ao Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN dentro da validade;
IV -  Declaração descrevendo as escolas e os horários em que realizará o transporte 
em cada uma;
V -  Cópia autenticada da Certidão Negativa do Registro de Distribuição Criminal rela-
tiva aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, conforme artigo 
329 do CTB - Código de Trânsito Brasileiro, com data de expedição de no máximo 60 
(sessenta dias) anteriores a sua data de apresentação na EMDEC;
VI -  Caso na certidão prevista no inciso anterior deste artigo conste qualquer ação 
judicial distribuída deverá ser apresentada a Certidão de Objeto e Pé de cada ação 
apontada na certidão;
VII -  01 (uma) foto 3X4 colorida e recente.
Artigo 6º -  Para a renovação do COTAC, os  Transportadores Ativos e Inativos
deverão apresentar:
I -  Carteira de Identificação do Condutor (Autônomo);
II -  Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV;
III -  Cópia do Comprovante de Curso de Transportador de Escolar;
IV -  Cópia da Carteira Nacional de Habilitação letra “D” ou superior;
V -  Cópia autenticada da Certidão Negativa de Débito, referente ao Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN na validade;
VI -  Cópia autenticada da Certidão Negativa do Registro de Distribuição Criminal 
relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, conforme 
artigo 329 do CTB - Código de Trânsito Brasileiro, com data de expedição de no má-
ximo 60 (sessenta dias) anteriores a sua data de apresentação na EMDEC;
VII -  Caso na certidão prevista no inciso anterior deste artigo conste qualquer ação 
judicial distribuída deverá ser apresentada a Certidão de Objeto e Pé de cada ação 
apontada na certidão; 
VIII -  Declaração descrevendo as escolas e os horários em que realizará o transporte;
IX -  Cópia da Apólice de Seguro Obrigatório do Veículo - DPVAT, sendo este item 
dispensado nos casos em que a informação constar no CRLV;
X -  Original da autorização do condutor emitida pela EMDEC.
XI -  01 (uma) foto 3X4 colorida e recente.
Artigo 7º -  Os veículos dos transportadores de escolares do município de Campinas 
deverão obrigatoriamente ser apresentados e aprovados em vistoria semestral realiza-
da pela EMDEC.
Parágrafo único -  Para realizar a vistoria semestral, o requerente deverá recolher, 
através de boleto bancário emitido pela EMDEC, o preço público equivalente a 35 
(trinta e cinco) UFIC’s (Unidade Fiscal de Campinas) ou valor oficial que a venha 
substituir.
Artigo 8º -  O valor recolhido, descrito no artigo 7º, terá validade de 30 (trinta) dias 
corridos, contados a partir da data de emissão do boleto bancário, para a realização 
da vistoria. 
Parágrafo único  - Na hipótese do processo de vistoria não ser concluído no prazo de 
validade do preço público descrito no caput deste artigo, o requerente deverá recolher 
novamente o valor de 35 (trinta e cinco) UFIC’s para dar continuidade ao processo.
Artigo 9º -  Para agendar a vistoria veicular semestral o transportador deverá entrar em 
contato com o Departamento de Inspeção Veicular - DIV da EMDEC, somente após o 
pagamento do preço público estabelecido para realizar a vistoria.
§ 1º -  Aplica-se o mesmo procedimento descrito no caput deste artigo, aos casos de ca-
dastro, inscrição ou revalidação de cadastro e/ou inclusão ou substituição de veículo.
§ 2º -  Será permitido reagendar a vistoria apenas uma vez dentro do prazo de validade 
do preço público recolhido, conforme estabelecido no caput do artigo 8º.
§ 3º -  Na hipótese de constatação, pelo DIV, de problemas que comprometam a estru-
tura do veículo, podendo por em risco a segurança dos transportados, será obrigatória 
a apresentação de laudo de oficina credenciada junto ao Inmetro, atestando a execu-
ção dos serviços realizados e que o veículo encontra-se apto para operar o transporte 
escolar.
Artigo 10 -  Na hipótese do requerente não tomar as providências necessárias para a 
continuidade dos processos de inscrição, de revalidação, de renovação de cadastro 
anual, de renovação de autorização semestral, de inclusão de motoristas e de inclusão 
ou substituição de veículo, estes serão arquivados 30 (trinta) dias corridos após o tér-
mino do prazo dado ao requerente através de notificação.
§ 1º -  O prazo dado ao requerente através da notificação será contado a partir da data 
do seu recebimento.
§ 2º  - As notificações emitidas pela EMDEC, com exceção daquela recebida no mo-
mento do protocolo, somente poderão ser retiradas pelo próprio requerente ou seu 
representante devidamente constituído por meio de procuração. 
Artigo 11 -  O serviço de transporte de escolares somente poderá ser prestado quando 
da finalização do processo de cadastramento ou renovação semestral, que se dará com 
a aprovação do veículo na vistoria semestral e com a emissão da Autorização Semes-
tral pela EMDEC.
Artigo 12 -  A substituição do veículo deverá respeitar as determinações da Portaria nº 
503/2009, do DETRAN - SP, e as demais determinações da legislação municipal. 
Artigo 13 -  Aos  Transportadores Ativos ou Inativos  que operarem em desacordo 
com o que preceitua o artigo 11, será aplicada a penalidade de apreensão do veículo.
Artigo 14 -  O transportador flagrado em operação que não possuir cadastro na moda-
lidade escolar junto a EMDEC ou seu cadastro tiver sido cancelado, será considerado 
transportador clandestino, aplicando-se neste caso as penalidades previstas no art. 33 
da Lei n.º 11.263, de 05 de junho de 2002, com alteração dada pelo artigo 3º da Lei 
13.318, de 29 de Maio de 2008, ou suas alterações.
Artigo 15 -  Nos casos de substituição ou exclusão de veículo do cadastro ou cancela-
mento de COTAC, conforme determinações do artigo 8º da Portaria DETRAN - SP nº 

503/2009, o transportador deverá apresentar cópia do Certificado de Registro e Licen-
ciamento do Veículo - CRLV transferido para categoria PARTICULAR ou Certificado 
de Registro do Veículo - CRV datado e assinado com reconhecimento de firma.
Artigo 16 -  Todos os veículos dos transportadores de escolares cadastrados junto à 
EMDEC como Pessoa Jurídica deverão ter o CRLV em nome da empresa.
Artigo 17 -  Excepcionalmente para o 1º Semestre de 2012, os transportadores cadas-
trados estarão isentos do recolhimento do preço público referente à vistoria veicular 
para Transporte de Escolares.
Artigo 18 -  Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial as resoluções nº. 094/2011 e 195/2011. 

 Campinas, 21 de dezembro de 2011 
 SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS 

 Secretário Municipal De Transportes 

SECRETARIA DE URBANISMO 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
INDEFERIDO
PROT.11/10/50968 PUBLICIDADE KLIMES SÃO PAULO.
COMPAREÇA O INTERESSADO
 PROT.11/17/2975 PRISCILLA MARIANA DE JESUS A. SILVA - PROT.11/11/9077 MARCO ANTONIO FER-
NANDES - PROT.11/11/11216 LUCIANA DA COSTA RODRIGUES-ME - PROT.11/11/11262 TRANSPORTES 
CAPELLINI LTDA - PROT.11/11/16333 ANA CRISTINA APARECIDA ARTEN.

 Campinas, 22 de dezembro de 2011 
 FLAVIO CESAR SILVA MUNIZ  

 Respondendo Cumulativamente Pelo Dptº.de Controle Urbano 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
DEFERIDOS
PROT.11/11/7426 COOP. ALIANÇA COL. MAT. REC. SÃO JUDAS TADEU - PROT.10/11/15536 PAULO 
PESSAGNO - PROT.11/11/14636 LUCIANO PETROGELLI SOARES - PROT.11/11/14795 LENIRA MECELIS 
RANGEL E OU - PROT.11/11/14922 ABRAÃO ROCHA DE OLIVEIRA - PROT.11/11/16111 CARLOS AL-
BERTO DE SOUZA - PROT.05/11/7919 ALVARO PEREIRA DO NASCIMENTO.
INDEFERIDOS
 PROT.11/11/13170 M.B. PERFIL DE FUNDAÇÕES LTDA - PROT.11/11/8141 JUNGI OYA - PROT.11/11/13671 
SONIA MARIA BOLLINELLI GOMES - PROT.11/11/11656 LUIZ JOSÉ MORA - PROT.11/11/2247 OS-
MAR MUCHNI - PROT.10/11/7798 EVENTON RAFFA SUPERMERCADO-ME - PROT.11/11/8804 VAG-
NER ALVES - PROT.11/11/9307 DIVA DA SILVA - PROT.11/11/8240 E. C. DOS SANTOS S. PEREIRA-ME 
- PROT.11/11/10918 PAULO SERGIO POLIDORI - PROT.11/11/10156 MAURO DE PAULA PATRONI - 
PROT.11/11/12858 PROMEP - COM. DE MÁQ.E EQUIPS.LTDA-EPP - PROT.11/11/10499 ROBERTO MA-
RINHO MARTINES - PROT.11/11/10908 WILLIAM DIAS SANTOS - PROT.11/11/11448 ADEMIR CRISTI-
NO LUCAS - PROT.11/11/10454 RECANTO INFANTIL FORMIGUINHAS LTDA-ME - PROT.11/11/10487 
FLORESTA COM. REPRES. TRANSP. FRIOS LATIC. LTDA - PROT.11/11/11622 VALDECIR VILELA DOS 
REIS - PROT.11/11/11654 FRANCISCO DE MATOS RODRIGUES-ME - PROT.11/11/11684 BAR E LANCHO-
NETE WI-LI LTDA-ME - 11/11/12107 NEXT NEGOCIO EXTERIOR LTDA - PROT.11/11/2662 FUNILARIA 
DO EVERALDO - 11/11/6156 GERALDO OSMAR ROSA DE OLIVEIRA-ME - PROT.11/11/4841 IGREJA 
DEUS E AMOR - PROT.11/11/4104 MOACIR MENDES - PROT.11/11/12791 JANE ANDRADE DE ALMEIDA 
- PROT.11/11/12468 ANDRE LUIZ R. DE OLIVEIRA - PROT.11/11/12580 LUCI APARECIDA BORGES DA 
SILVA - PROT.11/11/14087 JAIME GOMES.
COMPAREÇA O INTERESSADO
 11/11/12630 ODECIO DE CAMPOS TOLEDO - PROT.10/10/9130 EDIFICIO HILARIO MAGRO 
- PROT.11/11/6357 ALFREDO MARIO TAMISO - PROT.11/11/14872 NELSON PAULA ALVES - 
PROT.11/11/16073 ROMULO ALEKSANDER MORENO AMARO - PROT.11/11/15185 GRP GP7 EMPRE-
ENDIMENTOS LTDA.
CANCELA-SE O AIM Nº 118064 - (PROT.11/11/4646)
 PROT.11/11/11575 JUNGI OYA.
COMPAREÇA O INTERESSADO NO PRAZO DE 03 DIAS
 PROT.08/11/4831 META PAINEIS LTDA - INTIMAÇÃO Nº 34344
COMPAREÇA O INTERESSADO NO PRAZO DE 10 DIAS
 PROT.10/11/2787 DUOS/SEMURB (JOSÉ TOMASINI - AIM Nº 165287).

 Campinas, 22 de dezembro de 2011 
 ENGº CLOVIS MARTINI 

 Respondendo Cumulativamente Pelo Dptº De Uso E Ocupação Do Solo 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS

CAMPREV

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFIS-
SÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

O MUNICÍPIO DE CAMPINAS pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede na Avenida Anchieta, nº 200, centro de Campinas, inscrito no CNPJ sob o nº. 
51.885.242/0001-40, doravante DEVEDOR, representado neste termo pelo Sr. Prefei-
to DEMÉTRIO VILAGRA portador do CPF n.232.772.898-34 e o INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV, ins-
crito no CNPJ sob o nº.06.916.689/0001-98 situado na Rua Sacramento, nº 374, centro 
- CEP: 13.010-210, neste ato representado pelo Senhor Diretor Presidente MOACIR
BENEDITO PEREIRA, portador do CPF nº 030.082.808-03, doravante denominado 
como CREDOR, acordam o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPI-
NAS - CAMPREV é CREDOR, junto ao Município de Campinas da quantia de R$ 
14.510.933,70 (quatorze milhões, quinhentos e dez mil, novecentos e trinta e três reais 
e setenta centavos), correspondente às contribuições previdenciárias devidas e não 
repassadas ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos munici-
pais, no que diz respeito à parte patronal, nos termos da Portaria MPS nº 402, de 
10/12/2008, a importância acima declarada, discriminada na planilha em anexo, que 
deste instrumento faz parte integrante.
Pelo presente instrumento o município de Campinas confessa ser DEVEDOR do
montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.
O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e pro-
cedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante de-
clarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, 
a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste 
instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Pagamento
Os valores originais e atualizados da dívida, referente às contribuições da parte patro-
nal, do período de abril de 2011 a novembro de 2011, estão discriminados conforme 
demonstrativo abaixo:
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Demonstrativo Consolidado do Parcelamento DCP
1.Identificação do Plano
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CNPJ: 51.885.242/0001-40

ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

ÍNDICE DE CORREÇÃO: 5 - SELIC (REGRA SRF)

TAXA DE JUROS: 1.0% AO MÊS - JUROS SIMPLES

MULTA: 1.0%

DATA DE CONSOLIDAÇÃO19/12/2011

VALOR TOTAL ORIGINAL: 13.336.848,80

VALOR TOTAL CORRIGIDO: 14.510.933,70

DATA DA PRIMEIRA PARCELA: 23/12/2011

VALOR DA PARCELA NA DATA DE CONSOLIDAÇÃO: 241.848,90

2.Resultado por Rubrica

DESCRIÇÃO COMP. 
INICIAL

COMP. 
FINAL

QUANT. 
PARCE-

LAS

VLR. ORIGI-
NAL (R$ )

VLR. ATUALI-
ZADO (R$ )

VLR. PARCE-
LA (R$ )

CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL (ATÉ 

60 MESES)
01/2011 13/2011 60 13.336.848,80 14.510.933,70 241.848,90

3.Lançamentos

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ATÉ 60 MESES)

COMP.
VLR. ORIGI-

NAL (R$ )
ÍNDICE

(%)
VARIA-

ÇÃO (%)
ATUALIZA-
ÇÃO (R$ )

JUROS
PERC.

(%)
JUROS (R$ ) MULTA (R$ )

VLR. ATU-
ALIZADO

(R$ )

04/2011 1.445.995,97 0,99 7,67 110.907,89 7,00 110.073,10 15.569,04 1.682.546,00

05/2011 1.501.820,62 0,96 6,68 100.321,62 6,00 97.089,82 16.021,42 1.715.253,48

06/2011 1.761.667,84 0,97 5,72 100.767,40 5,00 94.052,98 18.624,35 1.975.112,57

07/2011 1.741.237,69 1,07 4,75 82.708,79 4,00 73.687,44 18.239,46 1.915.873,38

08/2011 1.703.694,02 0,94 3,68 62.695,94 3,00 53.521,62 17.663,90 1.837.575,48

09/2011 1.697.689,52 0,88 2,74 46.516,69 2,00 35.232,97 17.442,06 1.796.881,24

10/2011 1.734.231,88 0,86 1,86 32.256,71 1,00 17.841,53 17.664,89 1.801.995,01

11/2011 1.750.511,26 1,00 1,00 17.505,11 0,00 0,00 17.680,16 1.785.696,54

TOTAIS 13.336.848,80 553.680,16 481.499,46 138.905,29 14.510.933,70

4.Discriminativo de Parcelas

N° PAR-
CELA

VENCIMENTO VALOR (R$ ) ÍNDICE (%)
VARIAÇÃO 

(%)
ATUALIZAÇÃO 

(R$ )
JUROS

PERC. (%)
JUROS (R$ )

1 23/12/2011 241.848,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O montante de R$ 14.510.933,70 (quatorze milhões, quinhentos e dez mil, novecentos 
e trinta e três reais e setenta centavos) será pago em 60. (sessenta) parcelas mensais e 
sucessivas, conforme determina o art. 32 da ORIENTAÇÃO NORMATIVA MPS/SPS 
Nº 02/09, acrescidas dos juros e atualizações estabelecidos na cláusula terceira.
A primeira parcela, no valor R$ 241.848,90 (duzentos e quarenta e um mil, oitocen-
tos e quarenta e oito reais e noventa centavos), vencerá em 23/12/2011 e as demais 
parcelas, na mesma data dos meses ulteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a
pagar as parcelas na data fixada, acrescidas dos juros e atualizações estabelecidos na 
cláusula terceira.
Ocorrendo atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, incidirão juros de 1% (um 
por cento) ao mês e correção pela Taxa SELIC, desde a data do vencimento até a data 
do pagamento.
O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício fi-
nanceiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que 
vencerem após esta data.
A dívida, objeto do parcelamento constante deste instrumento, é definitiva e irretratá-
vel, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos citados 
índices até a data da inscrição em Dívida Ativa.
Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previ-
dência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento 
através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de 
Previdência Social.
CLÁUSULA TERCEIRA - Da Correção
Os valores devidos foram atualizados pela Taxa SELIC acrescido de taxa de juros de 
1% (um por cento) ao mês e as parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda 
serão atualizadas pela Taxa SELIC acrescido de taxa de juros de 1% (um cento) ao 
mês, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.
CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão
Constitui-se em motivos para rescisão deste acordo, que ocorrerá independentemente 
de qualquer intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:
a) a infração de qualquer das cláusulas deste instrumento;
b) a falta de pagamento de duas parcelas consecutivas ou não, ou a falta de recolhi-
mento de qualquer das contribuições mensais correntes;
c) a falta de recolhimento de quaisquer contribuições correntes mensais, incidente 
sobre a remuneração dos servidores efetivos.
A rescisão do presente acordo por descumprimento de quaisquer das cláusulas servirá 
para inscrição do débito em Dívida Ativa, no todo ou em parte. 
A rescisão deste acordo implicará na atualização monetária sobre o saldo devedor, su-
jeitando-se o DEVEDOR à sua cobrança judicial, acrescida dos juros de 0,5% (meio. 
por cento) ao mês, a contar da data da última parcela paga até a da inscrição da dívida, 
e honorários advocatícios.
CLÁUSULA SEXTA: Da Definitividade
A assinatura do presente termo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e 
irretratável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando 
ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos art. 348, 353 e 354, do Código de Pro-
cesso Civil.
CLÁUSULA SÉTIMA: Da Publicidade
O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários 
entrará em vigor na data de sua publicação, que será feita por extrato em jornal ou 
fixação em mural.
CLÁUSULA OITAVA: Do Foro
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução 

do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca do Muni-
cípio Campinas - SP.
Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma 
e diante de 2 (duas) testemunhas.

Campinas, 19 de dezembro de 2011
DEMÉTRIO VILAGRA

Representante Legal Do Ente
MOACIR BENEDITO PEREIRA

Representante Legal Da Unidade Gestora
TESTEMUNHAS:

ROBERTO A. RAYMUNDO
AFONSO SEVERINO DA SILVA

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2012 - CAMPINAS / 2011
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 06.916.689/0001-85 se-
diado à RUA SACRAMENTO, CENTRO, nesta cidade da Comarca de Campinas,
CEP 13010-210.

INTRODUÇÃO
Este documento formaliza os objetivos e restrições de investimento da gestão dos 
recursos Camprev através da designação dos segmentos, ativos financeiros, faixas de 
alocação estratégica, restrições, limites e tipo da gestão. 
1. DEFINIÇÃO DA FORMA DE GESTÃO
A forma de gestão definida é a gestão própria.
2. VALIDADE
A presente PAI – Política de Anual de Investimentos terá validade de 01 de janeiro de 
2012 até dezembro de 2012, podendo ser alterada durante sua execução para adequa-
ção à legislação vigente.
1.1 Esta PAI poderá ser revista no curso de sua execução, com vistas à adequação ao 
mercado ou à nova legislação. 
3. OBJETIVO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS
O objetivo da alocação de recursos será a preservação do equilíbrio financeiro e o 
atendimento da meta atuarial de 4% ao ano de taxa de juros, acrescida da variação 
do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, medido pelo IBGE – Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística, obedecendo aos limites de riscos por emis-
são e por segmento, e o limite de concentração por emissor por fundos estabelecidos 
nesta Política Anual de Investimentos. (Art. 9º PORTARIA MPS Nº 403/08).
4. ORIGEM DOS RECURSOS
Os recursos do CAMPREV são: as disponibilidades oriundas das receitas correntes e 
de capitais, os demais ingressos financeiros auferidos pelo regime próprio de previ-
dência social; das aplicações financeiras; os títulos e os valores mobiliários; os ativos 
vinculados por lei ao regime próprio de previdência social, e demais bens, direitos e 
ativos com a finalidade previdenciária do regime próprio de previdência social.
5. METODOLOGIA DE SELEÇÃO DE INVESTIMENTOS
5.1. As decisões de investimentos do CAMPREV quanto às categorias de investi-
mento, alocações, limites e restrições obedecerão necessariamente os previstos nessa 
Política de Investimentos;
5.2. Os investimentos específicos são definidos com base na avaliação risco/retorno e 
no contexto do portfólio global do CAMPREV;
5.3. Individualmente, os retornos dos ativos serão projetados com base em um modelo 
que partirá do cenário macroeconômico (global e local) e projeta os impactos desse 
cenário para o comportamento da curva futura de juros no caso da Renda Fixa, e para 
os diversos setores econômicos e empresas no caso da Renda Variável.
5.3.1. As informações utilizadas para a construção dos cenários e modelos acima des-
critos serão obtidas de fontes públicas e de consultorias privadas. 
5.4. Os investimentos poderão acontecer de forma direta e/ou indireta:
5.4.1. Forma Direta: quando o(s) investimento(s) ou desinvestimento(s) ocorrerem via 
Títulos Públicos Federais e/ ou operações compromissadas.
5.4.2. Forma Indireta: quando o(s) investimento(s) ou desinvestimento(s) ocorrerem 
via cotas de fundos investimentos. 
5.5. Será permitida a cobrança de performance em aplicações em cotas de fundos 
de investimentos ou fundo de investimentos em cotas ou em carteiras administradas, 
desde que a periodicidade de cálculo seja semestral, ou no momento do resgate ad-
mitindo-se a previsão diária no cálculo das cotas, sempre que o índice de referência 
(benchmark) superar o valor da aplicação inicial e ainda respeitando o conceito de 
linha d´água. 
5.6. O CAMPREV desenvolverá metodologia própria para seleção de gestores de co-
tas de fundos de investimentos e/ou cotas de fundos de investimentos em cotas ou 
na administração terceirizada que envolva critérios qualitativos e quantitativos dos 
gestores.
5.7. Para operações com títulos públicos, além dos itens 15.2; 15.2.1; 15.2.2; 15.2.3; 
15.2.4; 15.2.5; 15.2.6, deve-se proceder ao levantamento quanto à idoneidade das so-
ciedades corretoras e distribuidoras, bem como seu prévio cadastramento junto ao 
CAMPREV.
5.8. Os recursos dos regimes próprios de previdência social, representados por dis-
ponibilidades financeiras, devem ser depositados em contas próprias, em instituições 
financeiras bancária devidamente autorizada a funcionar no País pelo Banco Central 
do Brasil, controlados e contabilizados de forma segregada dos recursos do ente fe-
derativo.
6. LIMITAÇÕES
Nas Aplicações dos Investimentos de Forma Indireta via fundos de investimentos deve-
rão ser observados os limites de concentração dos investimentos da seguinte forma:
6.1. Os títulos e valores mobiliários de emissão de pessoa jurídica não podem exceder 
a 20% dos recursos em moeda corrente do CAMPREV.
6.2. Depósito em poupança, só será permitido em Instituições financeiras classificadas 
com baixo risco de credito por agência classificadora de risco com sede no País e que o 
controle societário não seja detido diretamente ou indiretamente detido por Estado.
6.3. A aplicação em Cotas de Fundo de Investimentos de Renda Fixa ou Cota de fundo 
de investimento em cota de fundo de investimentos de renda fixa está limitada a 30% 
dos recursos em moeda corrente da autarquia.
6.4. Os recursos destinados a investimentos em cotas de fundos de investimento e/ou 
cotas de fundos de investimento em cotas deverão deter no máximo 20% dos recursos 
do CAMPREV e de 25% do PL do Fundo com exceção do previsto no item 6.5 e 
ainda:
6.4.1 – Que a política de investimento e os títulos que o compõe, sejam compatíveis 
com o parâmetro de referência do fundo de investimento e ou/ cotas de fundos de 
investimentos.
6.4.2 – Quando do investimento em FIC de FI ou FIC de FIDC, é de obrigatoriedade 
do gestor ou do administrador o fornecimento da carteira aberta dos FIs ou dos FIDCs 
a fim da consolidação dos limites do Instituto. 
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6.5. As aplicações em cota de fundos de investimentos e/ou cotas de fundo de in-
vestimentos em cotas, lastreados exclusivamente em Títulos Públicos registrados na 
SELIC poderão deter 100% dos recursos em moeda corrente do CAMPREV, desde 
que não ultrapassem os 25% do Patrimônio Liquido do fundo.
6.6. Os investimentos em fundos geridos por instituições financeiras deverão ter ge-
renciamento de risco com base na resolução CMN 3721/09.
6.7. Os investimentos feitos em fundos de investimentos em gestoras independen-
tes serão permitidos quando essas tiverem sido atestados como de boa qualidade de 
gestão e ambiente de controle de investimento com base em análise feita por agência 
classificadora de risco com sede no país. 
6.8. Os limites de forma geral deverão obedecer aos previsto no item 14 desta PAI, 
bem como do Anexo I. 
7. RESTRIÇÕES
7.1. Os investimentos em títulos que não sejam aqueles de emissão do Tesouro Nacio-
nal, só poderão constar no portfólio do CAMPREV, via fundos de investimentos ou 
via fundos de investimentos em cotas de fundo de investimentos.
7.2. Nos investimentos em FIDCs (Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios) 
serão obedecidas as seguintes restrições:
7.2.1. Que a somatória entre investimentos em FIDCs abertos e fechados ou cotas de 
fundos de investimento classificados como renda fixa ou referenciados em indica-
dores de renda fixa com a denominação “crédito privado” seja no máximo 15% dos 
recursos do CAMPREV.
7.2.2. Nos FIDCs abertos que os créditos sejam padronizados. que os fundos tenham 
classificação como baixo risco de crédito concedido por agência de risco com sede 
no País.
7.2.3. Nos FIDCs que o Ente Federativo não funcione como devedor ou avalista dos 
recebíveis.
7.2.4. O investimento em FIDC fechado não pode exceder a 5% dos recursos do 
CAMPREV, com o limite de 20% de concentração por emissor e que o fundo seja 
classificados como de baixo risco de crédito por agência com sede no País.
7.3. Que a somatória dos Investimentos em renda variável assim compreendido: fun-
dos de índices referenciados em ações; fundos Multimercados; fundo de investimen-
tos em participações e fundos de investimentos imobiliários, em sua somatória não 
ultrapassem 30% dos recursos do CAMPREV.
7.3.1. Até 30% em fundos de ações referenciados Ibovespa ou IBRX-50, desde que 
conste no nome do fundo a classificação ou, que na política de investimento no regu-
lamento do fundo, conste a classificação do mercado em que atue. 
7.3.2. Deve-se ainda observar ao item acima o limite de 20% dos recursos do CAM-
PREV por fundo e 25% do Patrimônio Líquido do fundo. 
7.4. Que o limite em fundos de renda fixa de crédito privado, sejam no máximo de 5% 
dos recursos da autarquia, com classificação por ativo de baixo risco de crédito por 
agência de risco com sede no País. 
7.5. Estão proibidos todos os tipos de operações com derivativos, a não ser aquelas 
para proteção da carteira de fundos de investimentos, ainda assim limitadas a uma vez 
o patrimônio líquido do fundo.
7.6. Está vedado qualquer investimento em Fundos de Investimentos ou Fundo em 
Cotas de Fundos de Investimentos, que não preveja em seu regulamento a impossibili-
dade de operações do tipo Day-trade,ou aqueles omissos quanto ao tema. 
6.6. Esta vedada a realização de Day-Trade em operações em Títulos Públicos.
6.7. Estão vedados os investimentos em Fundos de Investimentos em gestoras ou ad-
ministradoras que não se disponham a fornecer a carteira aberta dos fundos de inves-
timentos, em período máximo defasado de cinco dias úteis da data do fechamento do 
mês anterior ao da analise da carteira de investimentos.
6.8. As aplicações em Cotas de fundos de Investimento, lastreadas em Títulos Pú-
blicos, Cotas de Fundos Referenciados em desempenho de Renda Fixa e, Cotas de 
Fundos de Investimento de Renda Fixa (risco de juros), deverão ter como parâmetro 
de rentabilidade um dos subíndices de rentabilidade do Índice de Mercado Andima 
– IMA, ou do Índice de Duração Constante Andima (IDKA), com exceção de qualquer 
subindice atrelado a taxa de juros de um dia (IMA-S).
7.8.1 – Caso a carteira do fundo seja composta pelo IMA-S acima descrito ou fundo 
da categoria DI, deve ser enquadrado para efeito de CADPREV-DAIR como fundo de 
renda fixa no artigo 7 inciso IV. 
6.9. As aplicações em poupança não perderão ser feitas com bancos controlados pelo 
Estado.
6.10. Os fundos referidos no item 7.8 acima poderão deter até 80% dos recursos do 
CAMPREV sendo que no máximo 20% dos recursos deste por fundo e concomitante-
mente de 25% do PL do fundo.
6.11. Os Fundos de Investimentos detentores de crédito privado só estarão elegíveis 
para recebimento de investimentos do CAMPREV desde que estes créditos não ultra-
passem a 49,9% do Patrimônio Líquido do fundo e ainda que estes sejam avaliados 
de forma individual como baixo risco de crédito por agência classificadora de risco 
com sede no País.
6.12. Está vedado o investimento em cotas de fundos de investimento que prevejam a 
possibilidade de alavancagem ou naqueles omissos quanto ao tema.
6.13. Será permitida a contratação de consultorias independentes para auxiliar na de-
finição dos investimentos e obrigações legais, desde que esta seja devidamente autori-
zada a funcionar pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários.
6.14. O regulamento do fundos de investimentos objetos de aplicação por parte do 
CAMPREV, observará que o limite para investimento em crédito privado seja no má-
ximo 20% por emissor. 
6.15. Nos investimentos via cota de Fundos de Investimentos ou Fundo em Cotas de 
Fundos de Investimentos, deverá ser observado que o regulamento dos Fundos dispo-
nha e obrigatoriamente o seguinte:
6.15.1. Para investimentos em Fundos com possibilidade de baixa volatilidade, assim 
compreendidos os Fundos de Curto Prazo, Referenciados, Renda Fixa não Longo Pra-
zo, será permitido o uso de cota de abertura.
6.15.2. Para investimentos em Fundos com possibilidade de alta volatilidade, assim 
compreendidos os Fundos de Ações, Multimercado e Renda Fixa de Longo Prazo, será 
obrigatórias o uso de cota de fechamento.
6.15.3. Os Investimentos de forma indireta (cotas de FI e FIC de FI; FIDC e FIC de 
FIDC) será necessária à possibilidade de identificar os ativos constantes da carteira 
de investimentos.
6.15.4. Será obrigatória a consolidação dos investimentos, de modo a se observar os 
limites previstos nesta PAI. 
6.15.5. No consolidado dos investimentos realizados diretos e indiretos, na carteira 
do CAMPREV, não poderá ser ultrapassado o limite de 15% em operações compro-
missadas.
7. GERENCIAMENTO DE RISCOS
Nos investimentos diretos via títulos públicos ou operações compromissadas (Reso-

lução BCB 3339/06 e Resolução BCB 550/79) e nos investimentos indiretos via cota 
de fundos de investimentos deverá ser levado em conta os seguintes riscos envolvidos 
nas operações:
1.1 Risco de crédito dos ativos: possibilidade do devedor não honrar seus compro-
missos.
1.2 Risco sistemático ou conjuntural: são os riscos que os sistemas econômicos, polí-
tico e social, impõem ao governo. 
1.3 Risco próprio ou não sistemático: consiste no risco intrínseco ao ativo e ao subsis-
tema ao qual o ativo pertença.
1.4 Risco de mercado: é o risco de oscilações de preços do ativo. 
1.5 Risco de liquidez: também chamado risco financeiro. É conhecido pela falta de 
condição de pagamento do emissor ou ausência de mercado secundário daquele tipo 
de ativo.
1.6 Risco de contraparte: também conhecido como risco de coobrigação, é quando da 
securitização de dívida existe endosso por parte de terceiros e este também fica sem 
liquidez.
1.7 Risco legal: tipo de risco o qual o ativo objeto do investimento esteja sujeito a 
interpelação judicial. 
1.8 Risco operacional: está relacionado principalmente a risco ligado à incompetência 
ou à desonestidade dos administradores.
1.9 Para investimentos de forma direta ou indireta em renda fixa, serão observados os 
seguintes gerenciamento de risco:
1.9.1 Value at Risk (VaR): fornece uma medida da pior perda esperada em ativo ou 
carteira para um determinado período de tempo e um intervalo de confiança previa-
mente especificado.
1.9.2 Índice de Sharpe: unidade de medida que através de estudos estatísticos mede a 
relação risco/retorno do fundo.
1.10 Notas de Riscos: os ativos integrantes das carteiras serão considerados baixo 
risco de crédito, de acordo com classificação mínima (rating) estabelecida, por pelo 
menos uma das agências classificadoras de risco em funcionamento no País, quando 
detiverem notas conforme a tabela abaixo ou equivalente:

AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO “RATING” MÍNIMO

STANDARD & POOR’S BBB - OU A-3

MOODY’S BAA3 OU N-2 (BR-2)

SR RATING BBB-

AUSTIN BBB OU A-3

FITCH BBB- OU F3

2 RISCO EM FUNDO DE AÇÕES
2.1 A seleção de fundos de ações no que se refere a risco basear-se-á em que o admi-
nistrador ou gestor do fundo em questão atenda as seguintes metodologias de forma 
cumulativa ou isoladamente:
2.1.1 Value at Risk (VaR): fornece uma medida da pior perda esperada em ativo ou 
carteira para um determinado período de tempo e um intervalo de confiança previa-
mente especificado.
2.1.2 Stress Testing: processo que visa identificar e gerenciar situações que possam 
causar perdas extraordinárias, com quebra de relações históricas, sejam temporárias 
ou permanentes. 
2.1.3 Coeficiente Beta: unidade de medida que através da covariância entre ativos, 
mede o potencial que cada ativo isoladamente pode amplificar ou mitigar o risco do 
fundo através da aderência ao benchmark escolhido, avaliando assim o efeito da di-
versificação do fundo. 
2.1.4 Índice de Sharpe: unidade de medida que através de estudos estatísticos mede a 
relação risco/retorno do fundo.
3 CENÁRIO MACROECONÔMICO
Para embasar as decisões de investimento será elaborado cenário macroeconômico 
com revisão bimestral das seguintes premissas nacionais e internacionais.
3.1 Cenário Internacional 
3.1.1 Capacidade de crescimento dos países;
3.1.2 Política de defesa de suas moedas;
3.1.3 Nível de taxa de juros;
3.1.4 Nível de inflação;
3.1.5 Abertura comercial;
3.1.6 Acordos bilaterais;
3.1.7 Política cambial dos diversos países.
3.2 Cenário Nacional 
3.2.1 Previsão de Taxa SELIC no final do período;
3.2.2 Previsão de SELIC de juros média;
3.2.3 Inflação (IPCA, IGPM);
3.2.4 Crescimento econômico;
3.2.5 Superávit primário;
3.2.6 Participação Relativa da Dívida Pública sobre o PIB;
3.2.7 Níveis possíveis de juros reais.
3.3 Tendências de Mercado
3.3.1 Possibilidade de investimento em renda fixa e em renda variável.
4 PROJEÇÃO DE INDICADORES ECONÔMICOS.

ANO

TAXA 

SELIC

MÉDIA 

% A.A

TAXA SE-

LIC FINAL 

% A.A

IPCA %
IGPM

%

CÂMBIO

MÉDIO (R$ 

/US$ ) 

RELAÇÃO

DIVIDA/

PIB

CRESC.

PIB %

JURO REAL:

SELIC MÉDIA 

X IPCA %

2012 10,76 10,50 5,59 5,24 1,72 38,00 3,70 4,65

2013 10,76 10,76 5,58 4,81 1,73 36,50 4,31 4,91

5 ALOCAÇÃO DE RECURSOS
5.1 A alocação dos recursos será feita nos seguintes segmentos:
5.1.1 Segmento de Renda Fixa 
5.1.2 Segmento de Renda Variável
5.1.3 Segmento de Imóveis
6 ESTRATÉGIA PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS.
A estratégia para alocação de recursos será dividida em quatro grupos:
6.1 Alocação direta em Títulos Públicos:
6.1.1 Asset Alocation: Alocação entre os diversos tipos de Títulos Públicos, preferen-
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cialmente NTNB com duration “casada” com a duration do passivo atuarial de forma 
a imunizar a carteira de investimentos e ainda quanto ao risco da falta de rentabilidade 
para atender as necessidades das aposentadorias e pensões.
6.1.2 Market Timing: Análise de mercado para detectar o momento ideal de investi-
mentos e desinvestimentos em Títulos Públicos. 
6.2 Operações Compromissadas: Adquirir Títulos Públicos com compromisso de re-
vendê-los, recebendo por isso determina taxa de juro de tal forma que, esta operação 
no momento represente melhor opção do que comprar estes Títulos Públicos em de-
finitivo.
6.3 Cotas de fundos de investimentos e/ ou cotas de fundos de investimentos em cotas, 
do tipo:
6.3.1 Renda Fixa
6.3.1.1 Passivo, Indexado ou Referenciado: Onde o fundo tenha como objetivo e po-
lítica de investimento, reproduzir o IMA (de preferência IMA-B),ou IDKA (Índice de 
Duração Constante Andima).
6.3.1.2 Ativo - Onde o fundo adote as estratégias de asset alocation, market timing 
além de derivativos (estes limitados a 100% da carteira de ativos) de forma a superar 
o IMA-B (de preferência), mas mitigando o risco de volatilidade dos juros dos ativos 
que compõe a carteira de investimento dos fundos. 
6.3.2 Renda Variável (Ações, Multimercados com Renda Variável, Fundo de Partici-
pação e Fundo Imobiliários).
6.3.2.1 Stock picking: Onde o gestor deverá selecionar as ações com maior potencial 
de retorno.
6.3.2.2 Top-Down: Onde através de análise macroeconômica o gestor irá definir os 
setores da economia que irão receber maior ou menor concentração de investimentos 
do fundo.
6.3.2.3 Bottom-Up: Onde através de análise estatística o gestor irá escolher ações que 
tradicionalmente distribuam maiores dividendos em contraponto a maiores yeld, tipo 
de investimento que mais se encaixe no perfil dosCAMPREV.
6.4 Fronteira Eficiente
Uma vez analisado o regulamento dos fundos e tornando-os elegíveis para compor a 
carteira de investimentos do CAMPREV, será utilizando o modelo matemático deno-
minado de Fronteira Eficiente desenvolvida por Harry M. Markowitz, (com o uso do 
Excel) como forma de determinar o percentual de alocação de cada ativo financeiro de 
modo a relacionar a rentabilidade com o risco. 
7 FAIXAS DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS
7.1 Renda Fixa 

TIPO

ALOCAÇÃO (%)

LIMITE
RESOLU-

ÇÃO%

LIMITE
ALOCA-
ÇÃO %

OBRIGATORIEDADE

TÍTULOS PÚBLI-
COS

100 0
I - CONTA DE CUSTÓDIA SEGREGADA

II - OPERAÇÃO VIA PLATAFORMA ELETRÔNICA

FUNDOS 100% TP 100 100
I - ATÉ 20% DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DO 

II – BENCHMARK DO FUNDO NO IMA OU IDKA E
III- ATÉ 100 DOS RECURSOS DO RPPS

OPERAÇÕES
COMPROMIS-

SADAS
15 0  ANÁLISE DO RISCO DE CONTRAPARTE

FUNDO REFE-
RENCIADO

80 40

I - ATÉ 20% DOS RECURSOS DO RPPS POR FUNDO.
II - ATÉ 25% DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DO FUNDO.

III – BENCHMARK DO FUNDO EM IMA OU IDKA;
IV - RISCO DE CRÉDITO DE ACORDO COM OS ITENS 8 E 9 

E DEMAIS ITEM DESSA PAI.

FUNDOS RENDA 
FIXA

30 30

I - ATÉ 20% DOS RECURSOS DO RPPS POR FUNDO; 
II - ATÉ 25% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO; 

III - RISCO DE CRÉDITO DE ACORDO COM OS ITENS 8 E 9 
E DEMAIS ITEM DESSA PAI.

POUPANÇA 20 0  DOS RECURSOS DOS RPPS

FIDC ABERTO 15 15

I - QUE A SOMATÓRIO CONCOMITANTE COM FIDC 
FECHADO E O FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO NÃO UL-

TRAPASSE A 15% DOS RECURSOS DO RPPS;
II - RISCO DE CRÉDITO DE ACORDO COM OS ITENS 8 E 9 

E DEMAIS ITEM DESSA PAI.

FIDC FECHADO 5 5

I - QUE A SOMATÓRIO CONCOMITANTE COM FIDC ABER-
TO E O FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO NÃO ULTRAPASSE 

A 15% DOS RECURSOS DO RPPS;
II - RISCO DE CRÉDITO DE ACORDO COM OS ITENS 8 E 9 

E DEMAIS ITEM DESSA PAI.

FUNDO DE CRÉ-
DITO PRIVADO

5 5

I - QUE A SOMATÓRIO CONCOMITANTE COM FIDC FE-
CHADO E O FIDC ABERTO NÃO ULTRAPASSE A 15% DOS 

RECURSOS DO RPPS;
II - RISCO DE CRÉDITO DE ACORDO COM OS ITENS 8 E 9 

E DEMAIS ITEM DESSA PAI.

7.2 Renda Variável

TIPO

ALOCAÇÃO (%)

LIMITE
RESOLU-

ÇÃO%

LIMITE
ALOCA-
ÇÃO %

DIVERSIFICAÇÃO

FUNDO REFEREN-
CIADO AÇÕES 
IBOVESPA OU 

IBRX-50

30 20
I - ATÉ 25% DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DO FUNDO,
II - ATÉ 20% DOS RECURSOS DO RPPS POR FUNDO

FUNDO DE ÍNDICE 
DE AÇÕES

20 15
I - ATÉ 25% DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DO FUNDO, 
II - ATÉ 20% DOS RECURSOS DO RPPS POR FUNDO.

FI AÇÕES
15

15
I - ATÉ 25% DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DO FUNDO, 

II - ATÉ 15 % DOS RECURSOS DO RPPS POR FUNDO.

MULTIMERCADO 
ABERTO

5 5
 I - ATÉ O LIMITE DE 25% DO PL DO FUNDO E ATÉ 5% DOS 

RECURSOS DO RPPS 

FI EM PARTICIPA-
ÇÕES - FECHADO

5 5
 I - ATÉ 5% DOS RECURSOS DO RPPS POR FUNDO E ATÉ O 

LIMITE DE 25% DO PL DO FUNDO. 

FUNDO IMOBILI-
ÁRIO

5 5
 I - ATÉ 5% DOS RECURSOS DO RPPS POR FUNDO E ATÉ O 

LIMITE DE 25% DO PL DO FUNDO 

1.1.1. A somatória dos investimentos da tabela acima não poderá ultrapassar 30%.
7.3 Imóveis
As aplicações em imóveis serão efetuados exclusivamente com imóveis vinculados 
por lei ao regime próprio de previdência social.
8 OBRIGAÇÕES
Para a execução desta PAI e cumprimento da legislação em vigor, será obrigatória a 
realização dos pontos abaixo:
8.1 Elaboração de relatórios bimestrais, trimestrais e semestrais de rentabilidade, ten-
do como parâmetro de análise:
8.1.1 A variação do CDI;
8.1.2 A Meta atuarial; 
8.1.3 IMA-B ou IDKA
8.1.4 O Gerenciamento de risco;
8.1.5 O Var – Valor em Risco;
8.1.6 O Índice de Sharpe; 
8.2 Quando das operações diretas com títulos públicos, deverão ser observados os 
seguintes pontos:
8.2.1 Abertura de conta segregada de custódia; 
8.2.2 Histórico das corretoras e distribuidoras de valores;
8.2.3 Cadastramento das corretoras e distribuidoras de valores;
8.2.4 Pesquisas sobre níveis de preços em entidades reconhecidas; 
8.2.5 Processo de tomada de preços via cotações de mercado.
8.2.6 Uso de plataforma eletrônica como forma de registro das operações como forma 
de transparência.
16. ENQUADRAMENTO
16.1 – Serão permitidos investimentos em fundos com limite superior a 25% ao Patri-
mônio do Fundo, desde que o prazo da primeira captação até a data do investimento, 
não supere a 120 dias. Após este prazo o investimento deverá obedecer aos limites e 
restrições impostas na legislação em vigor e nesta PAI – Política Anual de Investi-
mentos.
16.2 – Os investimentos que foram realizados antes da entrada em vigor da Resolu-
ção CMN 3922/10, e cujos regulamentos estejam em desacordo com as legislações 
citadas, poderão ser mantidas em carteiras até o vencimento ou carência, desde que 
sejam solicitado os resgates e, que sejam lançados no CADPREV-DAIR como ativos 
em enquadramento. 

MOACIR BENEDITO PEREIRA 
Diretor Presidente 

ROBERTO ANTONIO RAYMUNDO
Diretor Financeiro

CEASA 

 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO S/A 

 AVISO DE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Pregão Presencial nº 016/2011- Protocolo nº C 005.10.2011 - Objeto: Registro de pre-
ços para aquisição futura aquisição de flores e plantas a serem utilizadas em eventos e 
solenidades da Ceasa/Campinas.

Ata de Registro de Preços nº 060/2011 - empresa detentora da ata: MART-FLORA 
COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA EPP - CNPJ nº 01.786.564/0001-64, 
para os grupos: Envasadas, Flores Cortadas e Paisagismo, pelo desconto de 6% sobre 
os preços publicados no Boletim Informativo Diário da Ceasa Campinas. Vigência: 12 
(doze) meses, iniciando-se à partir de 19/12/2011, e encerrando-se em 18/12/2012.

 DIMAS ALCIDES GONÇALVES 
 Diretor Presidente  

EMDEC

 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATO DE CONVÊNIO 
 CONVÊNIO Nº 009/11 - PROTOCOLO Nº 048/08 
CONVENENTE: EMDEC S/A
CONVENIADA: BANCO BRADESCO S/A.
OBJETO: CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INTERESSADAS NA CONCESSÃO DE EM-
PRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO AOS EMPREGADOS DA EMDEC.
DO VALOR: SEM ÔNUS
DO PRAZO: 60 (SESSENTA) MESES
DATA: 20/12/11

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

 EXTRATO DE RESUMO DE ATA 
Para atendimento do disposto no § 2º do Art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, torna 
público o(s) preço(s) registrado(s) no resumo de Ata:
Ata de Registro de Preços nº 011/10
Pregão Presencial nº 026/10 - Protocolo nº 060/10
Objeto: Registro de Preços para a produção, impressão e instalação de faixas educati-
vas, informativas e institucionais.
Detentora:  ZIARA NAVARRO COPPO - ME. 
Compromisso de Prestação de Serviços:  nº 11.1/10
Preço unitário: Item 01 - Modelo 01  - Material em 04 (quatro) cores; lona - impres-
são digital, altura 0,70 metros; sem instalação; quantidade registrada 7.000 (sete mil) 
- R$ 25,00 / metro linear.
Ata Registrada em 07/01/2011. Vigência:12 (doze) meses.

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

 EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO 
 CONTRATO Nº 021/10
CONVITE Nº 008/10 - PROTOCOLO Nº 010/10
CONTRATANTE: EMDEC S/A
CONTRATADA: KABI INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PANTOGRÁFICA PARA MANUTENÇÃO 


