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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA 
Estado de Minas Gerais 

LEI Nº 1.828, de 10 de maio de 2018. 

"Altera o artigo 90 da Lei Municipal nº 1.589, de 05 
de dezembro de 2012, que Dispõe sobre a reestrutura 
do Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores do Município de Mantena e dá outras 
providências correlatas". 

O Prefeito Municipal de Mantena. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 º. O Artigo 90, da Lei Municipal nº 1.589, de 05 de dezembro de 
2012, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 90. O IMP deverá manter ativo o comitê de Investimentos 
através do Decreto Municipal nº 175 de 18 de outubro de 2012, alterado pelo 
Decreto nº 052, de 16 de abril de 2018, em conformidade com o disposto no Art. 
3º A, da Portaria MPS/GM 519 de 24 de agosto de 2011, com redação dada pela 
Portaria MPS/GM nº 170 de 26 de abril de 2012, composto por 03 (três) 
membros." 

I - O Comitê de Investimentos será composto por servidores 
vinculados ao ente federativo ou a unidade Gestora do regime próprio, como 
servidor titular de c3rgo efetivo ou de livre nomeação e exoneração, e 
apresentar-se formalmente designado para a função por ato da autoridade 
competente; 

II - O responsável pela gestão dos recursos do RPPS deverá ser 
pessoa física vinculada ao ente federativo ou à unidade gestora, e apresentar-se 
formalmente designado para a função por ato da autoridade competente, em 
conformidade com o Art. 2° e parágrafos da Portaria MPS nº. 519, de 24 de 
agosto de 2011 e os §1º e 2° do Art. 14 desta Lei. 

§ 1º. Os membros do Comitê-de Investimentos serão nomeados 
através de ato do Diretor-Presidente do IMP. 

§ 2º. O Comitê de Investimentos deverá possuir um Regimento 
Interno que disciplina a estrutura e o funcionamento previstos no caput, 
respeitando a exigência de que seus membros mantenham vínculo com o regime 
próprio de previdência de que trata esta Lei, na forma definida no§ 4º. do Art. 
2º. da Portaria MPS/GM nº. 519 de 24 de agosto de 2011." 
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Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefe · ura Municipal de Mantena, aos 1 O ( dez) dias do mês de maio de 2018. 
75º de Emancipação Políti a . 

Registro fls. 02 do Livro Mecanizado nº. 01/2018. 
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