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MENSAGEM À CÂMARA MUNICIPAL 

Exmª. Senhora 

Vereadora Denise Teresinha Gabriel 

DD. Presidente da Câmara Municipal de Paragominas 

 

  Senhora Presidente, 

O presente projeto de lei objetiva alterar dispositivos da Lei nº. 884/2015, 

especialmente na composição do Comitê de Investimentos, órgão autônomo de assessoria do 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Paragominas – IPMP. 

A medida justifica-se na medida em que as atribuições conferidas ao referido 

colegiado demandam conhecimento especializado dos membros que o compõem, 

considerando-se que a finalidade primordial do Comitê é analisar, propor políticas e estratégias 

de investimentos, observando o regramento normativo vigente, a conjuntura, cenários e 

perspectivas do mercado. 

Atualmente, o Comitê é composto de apenas três servidores e a prática tem 

revelado a necessidade de ampliar a composição do comitê com outros membros, de modo que 

a tomada de decisões seja debatida por mais servidores, com vistas a obter maior controle e 

acompanhamento dos investimentos do fundo previdenciário. 

Por outro lado, a propositura suprime a vedação relativa à atribuição de 

gratificação pela participação nas reuniões deliberativas do Comitê, o que, à evidência, não se 

compadece com a relevância das atribuições legais conferidas ao Comitê. 

Com essas considerações, apresento o presente projeto, aguardando a aprovação 

por essa Colenda Casa de Leis. 

 

Paragominas – PA, 06 de Julho de 2017. 

 

PAULO POMBO TOCANTINS 

Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 034/2017                                                DE 06 DE JULHO DE 2017. 

  

Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei nº. 884, de 26 

de maio de 2015, relativas à composição do Comitê de 

Investimentos e dá outras providências 

  

A Câmara Municipal de Paragominas, Estado do Pará, aprova e o Prefeito Municipal sanciona 

a seguinte lei: 

Art. 1º. O § 1º do art. 105 e o art. 125 da Lei nº 884, de 26 de maio de 2015, passam a vigorar 

com a seguinte redação: 

“§ 1º. Os membros do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, 

bem como os respectivos suplentes, receberão, a título de participação nas reuniões do 

Colegiado, gratificação no valor por reunião de 9% (nove por cento) da referência DAS 080.4 

(Diretor de Departamento), na conformidade dos critérios e condições disciplinados em 

regimento interno, observado,  em qualquer hipótese, o comparecimento dos membros às 

reuniões do Colegiado.” (NR) 

“Art. 125. O Comitê será composto por 5 (cinco) membros, e um suplente, escolhidos e 

nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, sendo: 

I – o Diretor-Presidente do IPMP, que o presidirá; 

II  - 1 (um) membro do Conselho Administrativo, dentre os servidores eleitos; 

III – 1 (um) membro do Conselho Fiscal; e 

IV – 02 (dois) membros dentre servidores municipais, efetivos, ativos ou inativos.” (NR) 

 

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, em especial, o § 2º do art. 105, da Lei nº 884, de 2015. 

 

Gabinete do Prefeito. 06 de Julho de 2017. 

 

PAULO POMBO TOCANTINS 

Prefeito Municipal 

   


