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LEI MUNICIPAL N° 1.691, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2013

Institui o Comlt6 de Investimentos do 
IPSETUR- Institute de Previdencia dos 
Servidores Publicos do Municipio de 
Turmalina, e del outras providcncias.

A Camara Municipal de Turmalina, no uso de suas atribui(?Oes legais aprovou 
e Eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei

Art. 1°. Fica criado o Comit£ de Investimentos do IPSETUR - Institute de 
Previdencia dcs Servidores Publicos do Municipio de Turmalina, competindo- 
Ihe assessorar o Diretor Executive na elaboragfio da proposta da Politica de 
Investimentos, na definigao e acompanhamento da aplicagao dos recursos 
financeiros do Regime, observadas as condigdes de seguranga, rentabil'.dade, 
solvencia, liquidez e transpardneia.

Art. 2°. O ComitS sera composto por 03 (tr6s) membros efetivos e 03 (tr£s) 
membros suplentes, dentre servidores efetivos municipais, escolhidos pelo 
Conselho Administrativo e nomeados atrav6s de Portaria do Gestor do RPPS, 
podendo ser acompanhados por urn consultor externo contrataao pelo 
IPSETUR- Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos do Municipio de 
Turmalina para consultoria nas aplicagoes

Art. 3°. Devera ser eleito, pela maioria dos votos dos seus membros, o 
Presidente do Comity ora constituldo

§ 1°. O mandate dos membros do Comite a aue se refere o art. 1° sera oe 04 
(quatro) anos. permitida a recondugao e reeleigao por t3o somente igual 
perfodo.

§ 2°. O Comite reunir-se-3 com, no minimo, 02 (dois) membros efet.vos ou na 
sua ausSncia, com seus respectivos suplentes.

V

§ 3°. As reunites do ComitS serSo trimestrais, podendo, em carater 
extraordin£rio. reunir-se em perlodo menor, quando necess4rio, mediante 
convocagfio do Gestor do IPSETUR- Instituto de Previdencia dcs Servidores 
Publicos do Municipio de Turmalina ou pela maioria absolute de seus 
membros.
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§ 4°. As reunioes do Comity serao lavradas em alas, contendo o resumo dos 
assuntos e das deliberadSes, que serao tomadas por maiona de votes.

Art. 4°. O ComilS de investimentos e drgac auxiliar no preoesse decisorio 
quan'.o a execudSo da politica de investimentos. competmdo-lhe ainda

I - examinar e fazer recomenda?6es sobre a proposta de Politica de 
Investimentos do IPSETUR- Institute de Prev:d£ncia dos Servidores Publ cos 
do Municipio de Turmalina para o exerclcio seguinte;

II - examinar e, quando for o caso, fazer recomendagbes de revisac da Politica 
de Investimentos em aplicapao, considerando as premissas de rentaoilidade, 
liquidez, solidez e melhores praticas de governanqa;

III - recomendar a adogSo de melhores estrategias nas apiicacces em 
harmon a com as normas legais;

IV - acompanhar a execuqao da Politica de Investimentos e venficar se os 
investimentos estao sendo feitos dentro dos limites de nsco permitidos pela 
legislate.

V - comparecer, atraves da totalidade ou parte dos seus membros quando 
convocado. as reunioes do Conselho Administrative com o intuito de melhor 
esclarecer as recomendaqbes encaminhadas.
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VI - analisar e julgar as propostas de credenciamento das mstituigdes 
finar.ceiras, observando os crit^rios constantes no Edital de Credenciamento 
se convocado;

VII - acompanhar outros assuntos relacionados a aplicagao e resgates dos 
recursos do IPSETUR- Institute de Previdencia dos Servioores Pjfc icos oo 
Municipio de Turmalina.

Art. 5°. Esta lei entra em vigor na data de sua puplica^ao.

Turmalina. 05 de fevereiro de 2013.

Zilmar Pinheiro Lopes 
Prefeito Municipal


