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-
Estado do Pwlf 
PREFEITURA MUNICIPAL D6 SÃO MIGUln. DA BAIXA GRANDE 
CNPJ (MP) N° 01.612.62310001-II 
Praça da Matriz, N° 11 - Cadro. 
CBP 64.37$-000- Slo Miguel da Saiu Grar!do- PI. 

PORTARIAN.0 022/W19 

S1o Miguel da Baixa Omndo- PI, 01 de: tna(Ç(I de 2019. 

"Dlsp/Je .sób,.I! Nomeaçllo de Cargo 
Co.missiolJOdo, A.rai/Ja:r de PlanejamenJo e 
dá Ollm13 pruvtdencws. M 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGOEL DA BAIXA GRANDE - PI, no 
uso de SU11S atribuições lcpís que lhes slo conferidas pc;lo Att. 67, Inciso VI, da Lei 
Orgênic-a do Municlpio, de 06 de Dezembro de 1997. 

RESOLVE: 

Art. 1º Nomeia o Sc:abor APRIGIO COSTA NETO, inscrito sob 
C&lula de ldenddade a.• 1.189.'71 - SSP/PI e CPF 433,4,U.613-20, pera oeupar o 
car-go oomissiooado de AuxJliar de Planejamento., oom remuneração pnMSta na l.Qi 
Municipal 124/2013. 

Art. 2• Revogadas a, dlsposi.ções em contrario, esta Portaria entra em 
vigor rut data de sua publicaçlo., tel1'08gindo aeus efeitos à data de 01 de Dllll'90 de 2019. 

Gabinete do Pzefeito Municipal de Slo ~gucl da Baixa Grande - PI. OI de 
março de 2019. 

CUlnY,on:JO D l'9DIJllE.UCl 

ESTADO 00 PIAUI 
PR.EFEITURA !MUNICIPAL OE ALVORADA 00 GURGUÉIA 

DECRETO N" 5, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019. 

Dispõe sobre a decretação de ponto facultativo 
em todos os 6'gãos e entidades componentes da 
adminislraçêo públiica municipal de Alvorada do 
Gurguéia-PI e dé oulraS providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUÊIA, Estado do Piauí,. no uso 
de suas a "buições legais, e 

CONSIDERANDO a necessidade de se disciplinar o funcionamento dos órgl!os e 
enliclades da Adminislraçêo Pública Municipal durante o carnaval e na Quarta-Feira. d'e 
Cinzas, 

o:ECRETA: 

Art. 1° - Fica decretado PONTO FACULTATIVO o el(l)edíente dos dias 4, 5 e 6 de 
março de 20119 em todos os ói'gãos e entidades componentes da ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL. 

Arl. 2" - Re11ogadas as disposições em oontrérlo, este Decreto enll'ará em lligor na 
presente data. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Alvorada dO Gurguéia, aos vinte e olnco dias de 
mês de março de dois mil e dezenove. 

LUIS RIBEIRO MARTIINS 
Prefeito Municipal 

DECRJ:TO Hª 07, DE 01 DE NlRÇO DE 2019. 

"Cria o Comitê de Investimentos do 
Regime Fr6prio de Previdência Social do 
Municipio de Boqueirão do Fiaui" . 

o Pllli'EITO MUNICIPAL DB BOQOB:CRi.o DO PIAUÍ, Estado do 
Piaui, no uso de suas atribuições l egais e de acordo com as. 
disposições da L,ei Complementar Mun i c i pa l nº 02 /2014; 

Dl?CBB'rA: 

Art. 1° Fica criado, na estrutura administrat i va do Regime 
Próprio de Previdência Social - RPPS do Municipi o de 
Boqueirão do Fiaui-PI, o COHIT~ DE INVESTIMENTOS , 6rgào 
auxi l iar no processo decis6rio de implantação e execução da 
polit i ca de invest i mentos e na definição da aplicação dos 
recursos f i nanceiros do Inst i tuto de Previ dênci a do 
Mun i c i p i o de Boqueirão do Piaui - IPMB, observadas as 
condi ções de segur ança, rentabilidade, solvência, liquidez: 
e t ransparência, conforme Portaria MPS nº 519/2011 e sua$ 
alterações posteriores. 

Art. 2° O Comitê é instrumento nece::i::iârio para garantir a 
consistência da gestão do::i recursos e visa à manutenção do 
equilibrio econômico-financeiro de seus ativos e passivos. 

Art. 3° Compete ao Comi tê de I nvest i mentos : 

I - Formular as polít i cas de gest ão dos recursos; 

II Zelar pela execução da programação econômico
finance i ra dos valores patrimoniais; 

III - Avaliar propo::ita::i e , quando for o caso, submetendo 
aos órgãos competentes para deliberação; 

IV - Subsidiar o Consel ho do Regi me Próprio, f or necendo as 
i nformações necessár i as para a t omada de decisões; 

v - Analisar os cenários macroeconômicos, observando 
possiveis reflexos no patrimônio do RPPS Municipa l ; 

vr Propor estratégias de invest i mentos para 
determinado periodo ; 

VII Reavaliar as estratégias de investirnento::i, 
decorrência de fatos conjunturais relevantes; 

os 

um 

em 

v:r:rI - Fornecer subsídios para a elabo.raçào ou alteração da 
polit i ca de investimentos; 

DC - Acompanhar o grau de risco das operações, reportando 
aos gestores do RPPS e aos Conselheiros do Regime Próprio 
quaisquer situações de risco elevado; 

X: - Acompanhar a execução da politica de investiment os; 

XI - Debater t rimestralmente o desempenho frente à meta 
atuarial de rentabilidade; 

XII - Avaliar riscos potenciai s que podem impactar na 
carteira de investimentos, 

Parágrafo Único. Além das 
artigo, compete ao Comitê de 
outras at ribuições pr evistas 
especial a Portaria MPS nª 
po::iteriores 

atividade::i previ stas nes t e 
Investimentos o exercicio de 
na legislação correla::a, ein 
519/2011 e suas alterações 


