
A Tufmalina &
juntos construindo uma dddde rru>lhor

LEI MUNICIPAL N0 1.874,1)F 16 L)L FEVEREIRO DF. 2016.

"Cria cargo no Quadra de Servidores do 
1PSF.TI R ah era a Lei municipal n° 
1.086 2000 e contem ouiras dispostydes

A Camara Municipal de Turmalina, no uso de suas atribui^oes 
legais aprovou c Ku, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. lc. Fica criado o cargo de provimento em comissao de 
Assessor de Investimentos no Quadro de Cargos de Provimento em Comissao 
do Institute de Previdencia dos Servidores Publicos do Municipio de Turmalina, 
aprovado pela Lei municipal n° 1.086/2000.

Art. 2°. Os Anexos II e IV da Lei municipal n° 1.086/2000 passa 
a vigorar acrescidos do cargo de Assessor de Investimentos e respectiva 
descrivao.

An. 3°. O vencimento, os requisites minimos exigidos c as 
atribui^oes do cargo ora criado sao os constantes dos Anexos II e IV da Lei 
municipal n° 1.086/2006, com a redacao dada por esta Lei.

Art. 4°. As despesas decorrentes desta da execu^ao desla Lei 
correrao por coma de dota^des oryamentarias constantes do oryamento de 2016.

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de 01 de Janeiro de 2016.

Turmalina, 16 de fevereiro de 2016.



^^^rPrefeitura Municipal de * •Turmahna ifr
Junto*; constniindo uma ddade inelhor

ANEXO il

(Lei Municipal ii° 1.086/2000)

Quadro de Cargos de Provimento em Comissao do IPSRTl 'R

Codigu Dcnuminacao N_u dc Cargos Vencimento RS Recrutamento
C. 06 Secrelario Administrative 01 2.021.26 Amplo

AmpleC. 07 A ssesso r Ad m i n i strat i v o 01 2.021.26
Assessor de InvestimentosC. 08 01 3.663.54 Amplo

ANEXO IV
(Lei Municipal n° 1.086/2000)

IPSETUR- Instituto de Previdcncia dos Sci*vidores Publicos do Municipio deTurnialina

DESCRICAO DO CARGO

CARGO: Assessor de 1 livestimentos FORMA OF PROVIMENTO: Coimssionado________
DFSCRICAO SUM.ARIA DO CARGO: Assessorar a Diretoria c os demais organs do IPSETUR na elabora^ao 
e execu^ao da Politica de Investimentos e na administra9ao dos recursos do Regime Proprio de Previdcncia do 
Municipio de Turmalina.

DESCRICAO DETAI HADA DAS TAREFAS: Assessorar a Diretoria e os Orgdos eolegiados do 
IPSETUR em assuntos relacionadas aos investimentos do RPPS. F.laborar proposta da Politica dc 
Investimentos do RPPS; administrar e revisar a carteira de investimentos de acordo corn a legisla^ao 
vigeme, prezando pcla seguranga, rentabilidade. solvcncia. liquidez e transparencia. Administrar 
processo de credenciamento das institui^Gcs finaneciras; Elaborar rclatorios e pareceres a respeito dos 
investimentos do RPPS; Manter-se alualizado quanto as exigencias para administra^ao dc recursos de 
RPPS: Acompanhar evoluvao da conjuntura economica e dos mercados fmanceiros c dc capitals, 
identificando e apresentando alternativas de investimentos; Subsidiar os consclhos e comite de 
investimentos do IPSETUR com relatorios e informaydes relevames sobre os investimentos; Participar 
dc rcuniocs do Comite dc Investimentos; .Acompanhar e executar outras tareliis relacionadas aos 
investimentos do RPPS. nos termos da Portaria n° 519/2011. do Ministerio da Previdcncia, ou outro alo 
normative que eventualmente vier a substimi-la.

_____________ FA rOKES A SEREM CONSlDbRADOS EM RE LAC AO AO CARGO:
EXIGEKCIA MINIMA:

Ensino medio completo
Certificayao profissional L'PA-10 ou equivalente

EXPER1ENCIA MINIMA:
\ao exige

JULGAMENTO F, INICIAT1VA: Capacidade para conduzir as politicas de investimentos do RPPS e obedecer 
as normas vigentes.

RELACIONAMFNTO: Capacidade satisfatoria de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas dc 
trabalho.

<5^Prefeito Municipal


