
Prefeito José Laerte Cecílio Tetila 3411 7661 
Vice-Prefeito Albino Mendes 3411-7150 
Procuradoria -Geral do Municipio  3411-7761  
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar 3424-0210
Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária  3411-7708
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo Ilton Ribeiro da Silva 3411-7100 
Secretaria Municipal de Educação     3411-7606
Secretaria Municipal de Finanças    3411-7131 
Secretaria Municipal de Gestão Pública 3411-7105
Secretaria Municipal de Governo Wilson Valentim Biasotto 3411-7672 
Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos   3411-7149 
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 3411-7788 
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente  3411-7112 
Secretaria Municipal de Saúde 3411-7636 
Agência de Comunicação Popular Dalva Melo Gonçalves 3411-7687 
Fundação Cultural e de Esporte de Dourados 3411-7701
Guarda Municipal Rui Carlos Zanco 3424-2309
Hospital Universitário 3426-5000
Instituto de Meio Ambiente de Dourados 3411-7792 
Orçamento Participativo Natal Gabriel Ortega 3411-7104
Chefia de Gabinete 3411-7665
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados Laércio Arruda 3427-4040
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EXPEDIENTE

Lei

LEI Nº 3.025, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2007 Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas s disposições em contrário.

“Institui o Dia Municipal do Diretor de Escola Municipal”.
Dourados (MS), 11 de dezembro de 2007.

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do 
Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona a JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
seguinte lei: Prefeito 

Art. 1º - Fica instituído o DIA MUNICIPAL DO DIRETOR DE WILSON VALENTIM BIASOTTO
ESCOLA MUNICIPAL, a transcorrer anualmente no dia 24 de abril. Secretário Municipal de Governo 

Art. 2º - O evento de que trata esta Lei passa a integrar o JOVINA NEVOLETI CORREIA
Calendário Oficial de Eventos do Município de Dourados. Procuradora Geral do Município 

Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 1. Introdução
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS - PreviD Atendendo à legislação pertinente aos investimentos dos Regimes 

Próprios de Previdência Social – RPPS, em especial à Resolução CMN 
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - 2008 nº. 3506, de 25 de outubro de 2007 o Regime Próprio de Previdência 

Social do Município de Dourados (MS), por meio de seu Conselho 
Índice Curador, está apresentando a versão de sua Política de Investimentos para 
1. Introdução - 3 o ano de 2008, devidamente aprovada por este órgão superior de 
2. Objetivos - 4 supervisão e deliberação. 
2.1 Estrutura Organizacional para Tomada de Decisões de Não se trata apenas, de uma formalidade legal que fundamenta e 

Investimentos e Competências - 5 norteia todo o processo de tomada de decisão relativa aos investimentos 
2.2 Configuram atribuições dos órgãos mencionados nos subitens do Instituto de Previdência utilizada como instrumento necessário para 

anteriores, dentre outras contidas no Estatuto e demais normas da garantir a consistência da gestão dos recursos no decorrer do tempo e 
entidade - 5 visar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre os seus 

3. Diretrizes de Alocação dos Recursos - 8 ativos e passivos.
Segmentos de Aplicação - 8 Algumas medidas fundamentam a confecção desta Política, sendo 
Objetivos da Gestão da Alocação - 9 que a principal a ser adotada para que se trabalhe com parâmetros 
3.1 Faixas de Alocação de Recursos - 9 consistentes refere-se à análise do fluxo atuarial da entidade, ou seja, o 
3.2 Metodologia de Gestão da Alocação - 10 seu fluxo de caixa do passivo, levando-se em consideração as reservas 
4 Diretrizes para Gestão dos Segmentos - 11 técnicas atuariais (ativos) e as reservas matemáticas (passivo) projetadas 
4.1 Metodologias de Seleção dos Investimentos - 11 pelo cálculo atuarial.  
4.2 Segmento de Renda Fixa - 12
4.3 Segmento de Renda Variável - 13 2. Objetivos
4.4 Segmento de Imóveis - 13 A Política de Investimentos tem o papel de delimitar os objetivos do 
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Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados 3.1 Segmentos de Aplicação
(PREVID) em relação à gestão de seus ativos, facilitando a comunicação 
dos mesmos aos órgãos reguladores do Sistema e aos participantes. O Esta política de investimentos se refere à alocação dos recursos da 
presente busca se adequar às mudanças ocorridas no âmbito do sistema de entidade entre e em cada um dos seguintes segmentos de aplicação, 
previdência dos Regimes Próprios, introduzidas pela Resolução nº 3506, conforme definidos na legislação:

. Segmento de Renda Fixade 25 de outubro de 2.007, e às mudanças advindas do próprio mercado 

. Segmento de Renda Variávelfinanceiro.

. Segmento de ImóveisÉ um instrumento que proporciona à Diretoria e aos demais órgãos 
3.2 Objetivos da Gestão da Alocaçãoenvolvidos na gestão dos recursos uma melhor definição das diretrizes 
A gestão da alocação entre os Segmentos tem o objetivo de garantir o básicas, dos limites de risco a que serão expostos os conjuntos de 

equilíbrio de longo prazo entre os ativos e as obrigações do RPPS, através investimentos.  Tratará, ainda, o presente documento da rentabilidade 
da superação da taxa da meta atuarial (TMA), que é igual à variação do mínima a ser buscada pelos gestores, da adequação da Carteira aos 
INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor mais 6%, Além disso, ditames legais e da estratégia de alocação de recursos a vigorar no período 
ela complementa a alocação estratégica, fazendo as alterações de 01/01/2008 a 31/12/2008. 
necessárias para adaptar a alocação de ativos às mudanças no mercado No intuito de alcançar determinada taxa de rentabilidade real para a 
financeiro.carteira do RPPS, a estratégia de investimento prevê sua diversificação, 

Embora as aplicações dos recursos dos regimes próprios de tanto no nível de classe de ativos (renda fixa, renda variável, imóveis) 
previdência social poderem ter gestão própria, por entidade credenciada quanto na segmentação por subclasse de ativos, emissor, vencimentos 
ou mista. Considerando os critérios estabelecidos pela Resolução diversos, indexadores etc; visando, igualmente, a otimização da relação 
3.506/07, a entidade credenciada deverá ter, no mínimo, solidez risco-retorno do montante total aplicado.
patrimonial, volume de recursos e experiência positiva no exercício da Sempre serão considerados a preservação do capital, os níveis de 
atividade de administração de recursos de terceiros.risco adequados ao perfil do RPPS, a taxa esperada de retorno, os limites 

O decide, pela gestão própria no período de abrangência deste plano.legais e operacionais, a liquidez adequada dos ativos, afim de atender o 
3.3 Faixas de Alocação de Recursosfluxo de despesas do PREVID,  traçando-se uma estratégia de 
Segmento de Renda Fixa:investimentos, não só focada no curto e médio prazo, mas, 
As aplicações dos recursos do PREVID em ativos de renda fixa principalmente, no longo prazo.

poderão ser feitas por meio de carteira própria e/ou fundos de 
investimentos. Os fundos de investimentos abertos, nos quais o PREVID, 2.1 Estrutura Organizacional para Tomada de Decisões de 
vier a adquirir cotas, deverão seguir a legislação em vigor para os  RPPS, Investimentos e Competências
a já citada resolução 3.506/07. A estrutura organizacional da RPPS compreende os seguintes órgãos 

Segmento de Renda Variável:para tomada de decisões de investimento: 
As aplicações dos recursos do RPPS em ativos de renda variável serão • Conselho Curador; 

feitas por meio de fundos de investimentos modalidade ações, com • Diretoria Executiva;
indicativo do IBX-50, como premissa de rentabilidade. 2.2 Configuram atribuições dos órgãos mencionados nos sub-itens 

Segmento de Imóveis:anteriores, dentre outras contidas na legislação instituidora e demais 
De acordo com art. 9º, as alocações no segmento de imóveis serão normas da entidade: 

efetuadas exclusivamente com os terrenos ou outros imóveis que venham Artigo 27 da lei 108/2006
a ser vinculados por lei ao PREVID, mediante a integralização de cotas de 
fundos de investimento imobiliário.Art. 27. Os saldos disponíveis do IPSSD deverão ser aplicados no 

3.4 Metodologia de Gestão da Alocaçãomercado financeiro, em estabelecimento bancário preferencialmente 
A definição estratégica da alocação de recursos nos segmentos acima oficial, agência com jurisdição sobre o Município de Dourados/MS de 

identificados foi feita com base nas expectativas de retorno de cada acordo com as diretrizes fixadas pelo Conselho Curador, que o fará 
segmento de ativos para os próximos 12 meses, em cenários alternativos. atendendo o que for definido por resolução do Conselho Monetário 

Os cenários de investimento foram traçados a partir das perspectivas Nacional, atendendo ainda os princípios da Lei 9.717/98.
para o quadro nacional e internacional, da análise do panorama político e 
da visão para a condução da política econômica e do comportamento das Parágrafo único. Na Elaboração da política de aplicação das 
principais variáveis econômicas. As premissas serão revisadas disponibilidades do Instituto, deverá o Conselho Curador cuidar no 
periodicamente e serão atribuídas probabilidades para a ocorrência de sentido de não canalizar todos os recursos para um mesmo ativo, 
cada um dos cenários.    atendendo sempre os princípios de prudência, minimizando-se assim os 

Para as estratégias de curto prazo, a análise se concentrou na aversão a riscos.
risco dos RPPS, em eventos específicos do quadro político e nas 
projeções para inflação, taxa de juros, atividade econômica e contas Do Conselho : 
externas. A visão de médio prazo procurou dar maior peso às perspectivas Artigo 34:
para o crescimento da economia brasileira e mundial, para a situação 

Art. 34. Compete privativamente ao Conselho Curador: geopolítica global, para a estabilidade do cenário político e para a solidez 
na condução da política econômica.   

IV – elabora o plano de aplicação dos recursos do Instituto,  a ser Dadas tais expectativas de retorno dos diversos ativos em cada um 
cumprido pela diretoria, de forma a atender as disposições da resolução nº dos cenários alternativos, a variável chave para a decisão de alocação é a 
3.244, do Conselho Monetário Nacional, e da lei nº 9.717/98; probabilidade de satisfação da meta atuarial no período de 12 meses, 

aliada à avaliação qualitativa do cenário de curto prazo.
Em todos estes pontos foram, levados em conta a meta atuarial e VIII - aprovar a contratação de agentes financeiros, bem como a 

necessidade de fluxo de caixa do PREVID. celebração de contratos, convênios e ajustes pelo IPSSD;

4 Diretrizes para Gestão dos SegmentosXVIII – elaborar o regimento interno do sistema criado pela presente 
Lei, plano de custeio e benefícios, plano de aplicação do patrimônio e 
orçamento programa, na medida que se fizer necessário; 4.1 Metodologias de Seleção dos Investimentos

As estratégias e carteiras dos segmentos de Renda Fixa e Renda 
Parágrafo único – As decisões do Conselho Curador serão tomadas Variável serão definidas, periodicamente, pelo Conselho e pela Diretoria 

por quorum especial de maioria absoluta. Executiva, no caso da carteira própria e fundos de renda fixa. Ressalte-se 
que as informações utilizadas para a construção dos cenários e modelos 
são obtidas de fontes públicas (bases de dados públicas e de consultorias).Da Diretoria Executiva: 

4.2 Segmento de Renda Fixa• Subsidiar O conselho Curador das informações necessárias à sua 
tomada de decisões, no âmbito dos investimentos dos planos de 
benefícios administrados pelo PREVID, ouvindo-se o Comitê de Tipo de Gestão
Investimentos que será criado para este fim. O PREVID optou por uma gestão com perfil mais conservador, não se 

3. Diretrizes de Alocação dos Recursos expondo a altos níveis de risco, mas também, buscando prêmios em 



relação ao benchmark adotado para a carteira. - 10% serão investidos no HSBC no fundo de Investimento 
Referenciado DI Previdenciário Regimes Próprios.

Ativos Autorizados
4.3 Segmento de Renda VariávelNo segmento de Renda Fixa, estão autorizados todos os ativos 

permitidos pela legislação vigente. A alocação dos recursos dos planos de Limites de Alocação
benefícios do RPPS no segmento de Renda Fixa deverá restringir-se aos No segmento de renda variável, os recursos em moeda corrente dos 
seguintes ativos e limites: regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes 

limites:
I - até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro I – até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento 

Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - previdenciários ou em cotas de fundos de investimento em cotas de 
SELIC. fundos de investimento previdenciários classificados como ações, 

constituídos sob a forma de condomínio aberto, observado o disposto nos II - Até 80% (oitenta por cento) em:
artigos 17, 18 e 19 da Resolução CMN nº. 3506/07; a) cotas de fundos de investimento referenciados em indicadores de 

II - até 20% (vinte por cento), em cotas de fundos de investimento em desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio 
ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto; aberto;

III - até 3% (três por cento) em cotas de fundos de investimento b) cotas de fundos de investimento previdenciários e as cotas de 
classificados como “Multimercado”, constituídos sob a forma de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento 
condomínio aberto.  previdenciários classificados como renda fixa ou referenciado em 

indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de DEFINIÇÃO DAS APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL
condomínio aberto, desde que apliquem recursos exclusivamente em O PREVID, através de seu Conselho Curador decide alocar 20% dos 
títulos de emissão do Tesouro Nacional ou títulos privados considerados, recursos existentes em 31 de Dezembro de 2007 em renda variável 
com base em classificação efetuada por agência classificadora de risco ficando definido que esse motante será distribuído da seguinte forma:
em funcionamento no País, como de baixo risco de crédito, observado o - 5% serão investidos na Caixa Econômica Federal no Fundo 
disposto nos art. 17 e 18 da Resolução CMN nº. 3506/07; Investimento  Caixa Ações Ibovespa;

III - até 20% (vinte por cento) em depósitos de poupança em - 5% serão investidos no Banco do Brasil no Fundo BB Ações 
instituição financeira considerada, pelos responsáveis pela gestão dos Dividendos Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de 
recursos do regime próprio de previdência social, com base em Investimento;

- 10% serão investidos no Sicredi no fundo Sicredi Fundo de classificação efetuada por agência classificadora de risco em 
Investimentos em Ações Previdenciário;funcionamento no País, como de baixo risco de crédito;

(*) o valor correspondente aos 10%, que serão aplicados no fundo de IV - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento 
investimentos do Sicredi, que trata de fundo especifico de ações, para de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto;

V - até 15% (quinze por cento), em cotas de fundos de investimentos RPPS, de Mato Grosso do Sul, em fase de constituição, enquanto não 
em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto. consumado o respectivo valor será aplicado no Fundo de Investimento de 

DEFINIÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RENDA FIXA Renda Fixa Performance – SICREDI, e caso não se consume a 
O PREVID, através de seu Conselho Curador decide alocar 80% dos constituição do referido fundo de investimento, o valor será canalizado 

recursos existentes em 31 de Dezembro de 2007 em renda fixa ficando para o Fundo de investimento caixa ações – IBOVESPA, da  Caixa 
definido que esse montante será distribuído da seguinte forma: Econômica Federal.

- 30% serão investidos na Caixa Econômica Federal no Fundo 4.4 Segmento de Imóveis:
Investimento  Caixa  Regime Próprio Brasil Renda Fixa; Até 100%,do valor dos imóveis que vierem a ser de propriedade do 

- 20% serão investidos no Sicredi no Fundo de Investimento de Renda PREVID, desde que respeitada a regra de alocação dos recursos neste 
Fixa Performance; segmento. (artigos 9º, 15º parágrafo único, inciso I).

- 20% serão investidos no Banco do Brasil no Fundo BB Regime Dourados (MS), 19 de dezembro de 2.007
próprio II;

- 10% serão investidos no HSBC no fundo de Investimento Conselho Curador:
Referenciado DI Previdenciário Regimes Próprios; Eleandro Aparecido Miqueletti

Elisangela Thiago da Maia
DOS NOVOS INGRESSOS Gilberto Gonçalves dos Santos
Os Recursos repassados a partir de 01 de Janeiro de 2008 serão Hebe de Oliveira Barrios

Hélio do Nascimentoinvestidos somente em renda fixa com a seguinte distribuição:
Luis Carlos Rodrigues Morais- 40% serão investidos na Caixa Econômica Federal no Fundo 
Marcos CasarotiInvestimento  Caixa  Regime Próprio Brasil Renda Fixa;
Nilsa Judite Passos- 30% serão investidos no Sicredi no Fundo de Investimento de Renda 
Osnice Lopes CoelhoFixa Performance;
Wayne Cezar Ruiz- 20% serão investidos no Banco do Brasil no Fundo BB Regime 
Hernandes Vidal Oliveirapróprio II;

Verbas Federais
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Em cumprimento ao que determina a Lei nº 9.452/97, Art. 2º, informamos a todos os partidos políticos, os sindicatos de classes e as 
entidades empresariais desta cidade o recebimento de verba de convênios federais, conforme abaixo relacionado:

Dourados, 09/01/2008.

Orgão repassador Nº Conv./Contr. Nº C/C Objeto Data Valor R$

Governo Federal Res 13/07 65556-2 Alfabet. Jovens e Adultos 21/12/07 R$19.200,00

Governo Federal 424/04 13-8 Habitar Brasil BID 26/12/07 R$7.619,00

Governo Federal 58716-8 FMAS PBF 02/01/08 R$36.000,00

TOTAL R$62.819,00
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