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DECRETO Nº 1.569, DE 21 DE MARÇO DE 2018. 
 

Altera o Decreto nº 1.352, de 22 de março 
de 2017, que cria o Comitê de 
Investimentos do Instituto de Previdência 
do município de Palmas (Previpalmas) e 
adota outras providências, na forma que 
especifica. 

 
O PREFEITO DE PALMAS, no uso das atribuições que lhe confere o 

art. 71, incisos I e III, da Lei Orgânica do Município,  
 
CONSIDERANDO que por força do que dispõe o art. 6º, inciso IV, da 

Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, os regimes próprios de previdência têm 
de aplicar seus recursos conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional;  

 
CONSIDERANDO o disposto nas Portarias MPS nº 519, de 24 de 

agosto de 2011, Portaria MPS nº 170, de 25 de abril de 2012, e Portaria MPS nº 
440, de 9 de outubro de 2013, que estabelece a necessidade dos regimes próprios 
de previdência social de criar e comprovar o funcionamento de Comitê de 
Investimentos, como órgão auxiliar no processo decisório quanto à formulação e 
execução da política de investimentos; 
 

CONSIDERANDO que compete ao ente federativo estabelecer em 
ato normativo a estrutura, composição e funcionamento do Comitê de 
Investimentos previsto no § 1° do art. 3°-A da Portaria MPS nº 519, de 2011; 
 

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Municipal de 
Previdência em reunião extraordinária realizada em 20 de março de 2017, que 
solicitou a alteração do Decreto de criação do Comitê de Investimentos, 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1° O inciso I, §1º, art. 3º, do Decreto nº 1.352, de 22 de março 
de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“ Art. 3º ................................................................................................. 
 
§1º......................................................................................................... 
 
I - ser servidor do município de Palmas; (NR) 
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.............................................................................................................” 

 
Art. 2º Ficam revogados os §§ 6º e 7º do art. 7º do Decreto nº 1.352, 

de 2017. 
 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Palmas, 21 de março de 2018. 
 
 

 
CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA 

Prefeito de Palmas 
 
 
 
 

               Públio Borges Alves   Marcelo Alves Silva 
Procurador Geral do Município  Presidente do Instituto de 

Previdência  de Palmas 


