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PREFEITURA MUNICIPA 
DE SEVERINIA 

LEI COMPLEMENTAR No 2.693, 03 DE MAIO DE 2022. 

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL DO INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
SEVERÍNIA IPREM E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN, Prefeita Municipal de Severinia, Estado 
de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga e sanciona 
a seguinte Lei Complementar: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art.  10  Esta lei dispõe sobre a estrutura 
organizacional e administrativa do Instituto de Previdência Municipal de 
Severinia - IPREM e dá outras providências.  

Art.  20  0 IPREM, sigla adotada para 
denominar o Instituto de Previdência Municipal de Severinia, terá a estrutura 
organizacional e atividades administrativas disposta no Capitulo II da presente 
Lei Complementar, de forma a prestar assistência técnica e administrativa aos 
órgãos superiores e colegiados do IPREM, bem como, cumprir a finalidade ao 
qual foi criado.  

Art.  30  0 Instituto de Previdência 

Municipal de Severinia 	IPREM será dirigido pela Diretoria Executiva, pelo 

Conselho Administrativo e pelo Conselho Fiscal.  

Art.  40  A estrutura organizacional de 

que trata o artigo 2° está organizada através de representação gráfica, 
disposta no organograma do Anexo I desta Lei complementar. 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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Art.  50  0 Instituto de Previdência 
Municipal de Severínia - IPREM terá a seguinte estrutura organizacional e 
administrativa:  

I - Órgãos Superiores: 

a) Conselho de Administração; 
b) Conselho Fiscal; e 
c) Diretoria Executiva. 

II - Órgãos de Apoio: 

a) Comitê de Investimentos; e 
b) Controladoria Previdenciaria. 

Seção I 

Dos Órgãos Superiores  

2 Art.  60  0 Presidente da Diretoria 
Executiva e os membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal, 
deverão ser servidores municipais efetivos, ativos ou inativos do Município, 
desde que contem com, no  minim,  05 (cinco) anos de efetivo serviço público 
no Município, sendo: 

I - 0 Presidente do Instituto de 
Previdência Municipal de Severínia é cargo em comissão, de livre nomeação e 
exoneração  ad  nutum pelo Prefeito Municipal de Severínia, mediante Portaria 
de sua lavra, nomeado dentre os servidores do quadro de pessoal efetivo, 
ativo ou inativo, do município de Severínia, devendo ser pessoa de 
comprovada idoneidade e conhecimento em matéria previdenciária. 

§ 10  Sao  exigências para ocupar o cargo 
de Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Severínia, nos termos 
da Lei Federal no 9,717/1998: 

a) não ter sofrido condenação criminal ou 
indicio em alguma das demais 
situações de inelegibilidade previstas 
no inciso I do caput do  art.  10  da Lei 
Complementar n°64, de 18 de maio 
de 1990, observados os critérios e 
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prazos previstos na referida Lei 
Complementar; 

b) possuir certificação e habilitação 
comprovados, nos termos definidos 
em parâmetros gerais; 

C) possuir comprovada experiência no 
exercício de atividade nas  areas  
financeira, administrativas, contábil, 
jurídica, de fiscalização, atuarial ou de 
auditoria; 

d) ter formação superior. 

3  

§ 2° As atividades de Presidente do 
Instituto de Previdência Municipal de Severinia exigem dedicação exclusive, 
sendo que o servidor nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, caso seja 
servidor efetivo em atividade, deverá afastar-se de seu cargo ou função de 
origem, enquanto perdurar sua nomeação, podendo optar pela remuneração 
de seu cargo de origem ou pela remuneração atribuida ao cargo de Presidente 
do IPREM, a qual consta do anexo II da presente Lei Complementar, sendo 
que o seu pagamento suportado pelo orçamento do IPREM. 

§ 3° Não haverá prejuízo das vantagens 
por tempo de serviços aos seus vencimentos no cargo que ocupa perante a 
administração pública municipal; 

II - Os membros do Conselho 
Administrativo e do Conselho Fiscal terão mandato de 02 (dois) anos, sendo 
permitida a reeleição para os eleitos e recondução para os indicados. 

§ 1° Os membros eleitos e indicados 
poderão ser reeleitos ou reconduzidos por ate 02 (dois) mandatos 

subsequentes. 

§2° Os membros do Conselho 
Administrativo,do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos não se 
afastarão de seus cargos ou fungóes quando no exercício de seu mandato. 

§ 3° Os servidores estáveis ou inativos, 

eleitos e indicados para compor os Conselhos Administrativo e Fiscal, devem 
comprovar possuir grau de escolaridade correspondente, no mínimo, ao ensino 

médio completo. 
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Subseção 

Do Conselho Administrativo  

Art.  70  0 Conselho Administrativo tem 
como missão proteger e defender o patrimônio do IPREM e auxiliar a Diretoria 
Executiva no desenvolvimento de uma gestão eficiente. 

Parágrafo único. Compete ao Conselho 
Administrativo: 

diretrizes gerais do RPPS; 

orçamentária do RPPS; 

I - Estabelecer e normatizar as 

II - Apreciar e aprovar a proposta  

III  - Organizar e definir a estrutura 
administrativa, financeira e técnica do IPREM; 

IV - Conceber, acompanhar e avaliar a 
gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do RPPS; 

V - Examinar e emitir parecer 
conclusivo sobre propostas de alteração da política previdenciária do 
Município; 

VI - Autorizar a contratação de 
empresas especializadas para a realização de auditorias contábeis e estudos 
atuariais ou financeiros; 

VII - Autorizar a alienação de bens 
imóveis pelo IPREM e o gravame daqueles já integrantes do patrimônio do 
IPREM; 

VIII - Aprovar a contratação de agentes 
financeiros, bem como a celebração de contratos, convênios e ajustes pelo 

IPREM; 

IX - Deliberar sobre a aceitação de 
doageies, cesseies de direitos e legados, quando onerados por encargos; 
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X - Adotar as providências cabíveis para 
a correção de atos e fatos, decorrentes de gestão, que prejudiquem o 
desempenho e o cumprimento das finalidades do IPREM; 

XI - Acompanhar e fiscalizar a aplicação 
da legislação pertinente ao RPPS; 

XII - Apreciar a prestação de contas 
anual a ser remetida ao Tribunal de Contas; 

XIII - Solicitar a elaboração de estudos 
e pareceres técnicos relativos a aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e 
organizacionais relativos a assuntos de sua competência; 

XIV - Dirimir dúvidas quanto à aplicação 
das normas regulamentares, relativas ao RPPS, nas matérias de sua 
competência; 

XV -  Aprovar o Plano de Ação Atual ou 
Planejamento Estratégico; e 

XVI - Deliberar sobre os casos omissos 
no âmbito das regras aplicáveis ao RPPS.  

Art.  8° 0 Conselho Administrativo  sera  
composto por 04 (quatro) membros efetivos e suplentes, sendo que sua 
composição devera respeitar a paridade entre indicados dos órgãos 
empregadores e eleitos pelos segurados ativos, inativos e pensionistas. 

Parágrafo único O funcionamento e a 
atuação do Conselho Administrativo serão disciplinados por Regimento 
Interno, que deverá ser elaborado e aprovado pelo próprio Conselho. 

Subseção II 

Do Conselho Fiscal  

Art.  9° 0 Conselho Fiscal tem como 
objetivo fiscalizar, examinar e acompanhar as atividades do IPREM e auxiliá-lo 

no aperfeiçoamento da gestão. 

Fiscal: „A  
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I - Zelar pelo fiel cumprimento das 
disposições legais e normativas que regem o funcionamento do IPREM, e pela 
sua gestão econômico-financeira; 

II - Examinar o balaço anual, 
balancetes, relatórios de prestação de contas e demais atos de gestão;  

HI  - Verificar a coerência das premissas 
e resultados da avaliação atuarial; 

IV - Acompanhar o cumprimento do 
plano de custeio, em relação ao repasse das contribuições e aportes previstos; 

V - Examinar, a qualquer momento, 
livros e documentos; 

VI - Emitir parecer sobre a prestação de 
contas anual da unidade gestora do RPPS, nos prazos legais estabelecidos; 

6 
VII - Relatar as discordâncias 

eventualmente apuradas, sugerindo medidas saneadoras; e 

VIII - Exercer outras atividades 
relacionadas h fiscalização das atividades do IPREM, inclusive por deliberação 
do Conselho Administrativo.  

Art.  10. 0 Conselho Fiscal será 
composto por 04 (quatro) membros efetivos e suplentes, sendo sua 
composição deverá respeitar a paridade entre indicados dos órg5os 
empregadores e eleitos pelos segurados ativos, inativos e pensionistas. 

Parágrafo único. 0 funcionamento e a 
atuação do Conselho Fiscal serão disciplinados por Regimento Interno, que 
deverá ser elaborado e aprovado pelo próprio Conselho. 

Seção II 

Da Diretoria Executiva  

Art.  11. A Diretoria Executiva do IPREM 
será composta pelo Presidente, que será nomeado pelo Chefe do Poder 
Executivo, na forma disposta no inciso I do  art.  60  desta Lei Complementar. 
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Art.  12. Compete h Presidência exercer 
a administração superior do IPREM, observando as diretrizes e normas 
baixadas pelo Conselho Administrativo e pelo Conselho Fiscal, por Legislação 
Municipal que trate do assunto, sendo de sua responsabilidade: 

I - Representar o Instituto em juizo ou 
fora dele, inclusive quanta à emissão e regularização de certificação digital 
necessária ao exercício do cargo, ou por procurador do IPREM, ou no 
impedimento deste, por mandatário especial; 

II - Gerir o plano de benefícios do 
Instituto de Previdência Municipal de Severínia;  

III  - Propor, para aprovação do 
Conselho Administrativo, os pianos de benefícios, custeio, de aplicações e 
investimentos e os orçamentos anuais e plurianuais; 

IV - Promover o planejamento interno, 
inclusive a aquisição de materiais e equipamentos; 

V - Abrir, movimentar e encerrar contas 
bancárias; 

VI - Instruir as matérias sujeitas a 
deliberação do Conselho Administrativo; 

VII - Admitir, através de concurso 
público, dar posse ao pessoal do corpo administrativo do Instituto, bem como 
exercer o poder disciplinar; 

VIII - Praticar todos os atos necessários 
ao desempenho do cargo e as de nomear, contratar, exonerar, demitir, 
dispensar, bem como baixar os atos de gestão de pessoal do Quadro e Tabela 
da autarquia, inclusive instauração e promoção de inquérito administrativo e 
aplicar penalidades; 

IX - Cumprir e fazer cumprir as 
decisões do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal; 

X - Celebrar, aditar e escindir acordos, 
convênios, contratos e outros instrumentos de ajuste, observadas as normas 
aplicáveis; 

XI - Autorizar licitações e aprovar o 

resultado; 
XII - Realizar a prestação de contas aos 

órgãos de fiscalização e controle, nos prazos estabelecidos; 
XIII - Submeter ao Conselho 

Administrativo e Conselho Fiscal, no prazo legal, a prestação de contas anual 

do Instituto; 
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XIV - Submeter ao Conselho Fiscal a 
proposta orçamentária o Instituto, encaminhando-a em tempo hábil 
Prefeitura Municipal; 

XV - Manter a contabilidade financeira, 
econômica e patrimonial em sistemas adequados e sempre atualizados, 
elaborando balancetes e balanços, alem de demonstrativos das atividades 
econômicas do IPREM; 

XVI - Administrar o patrimônio e as 
finanças do Instituto e determinar a aplicação de seus recursos, na 
conformidade do orçamento aprovado e dos fundos instituidos, ordenando o 
empenho das verbas, autorizando o pagamento das despesas; e 

XVII - Praticar todos os atos de 
administração ordinária, necessários ao funcionamento do Instituto, inclusive 
por determinação do Conselho Administrativo. 

Seção  III  

Dos Órgãos de Apoio 

Subseção I 

Do Comitê de Investimentos  

Art.  13.0 Comitê de Investimentos tem 
como objetivos examinar e debater as questões estratégicas e conjunturais 
quanto aos investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de Severinia IPREM, para equalizar e uniformizar as interpretações 
e procedimentos operacionais, assegurando assim a preservação e 
crescimento patrimonial do RPPS objetivando honrar seus compromissos 
previdenciários.  

Art.  14. 0 Comitê de Investimento será 
composto por 03 (três) membros efetivos, todos do quadro de servidores do 
Município, nomeados pelo Presidente do IPREM. 

Parágrafo único. O funcionamento e a 
atuação do Comitê serão disciplinados por Regimento Interno, que deverá ser 
elaborado pelo Comitê e submetido à aprovação do Conselho Administrativo. 

Subseção II 

Da Controladoria Previdenciária 
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Art.  15. Cabe a Controladoria 
Previdenciária as atividades de controle interno do IPREM, em especial: 

I - Avaliar o cumprimento das metas 
físicas e financeiras dos pianos orçamentários, bem como a eficiência de seus 
resultados; 

II - Comprovar a legalidade da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial;  

III  - Apoiar o Tribunal de Contas no 
exercício de sua missão institucional; 

IV - Em conjunto com autoridades do 
IPREM, assinar o Relatório de Gestão Fiscal; 

V - Atestar a regularidade da tomada de 
contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou 
assemelhados; 

VI - Manter arquivado junto ao IPREM 
todos os relatórios e pareceres elaborados em cumprimento às obrigações 
dispostas no artigo 35 da Constituição Estadual, à disposição do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, para subsidio da aplicação do disposto no 
artigo 26 da Lei Complementar Estadual no 709/93; 

VII - Realizar outras atividades 
inerentes à atividade de Controles Internos, inclusive determinadas pelo 
Conselho Administrativo, Conselho Fiscal ou pela Diretoria Executiva. 

Parágrafo Único: O Presidente da 
Diretoria Executiva designará servidor efetivo do município para responder 
pela função de controladoria, não sendo devido nenhum tipo de gratificação ou 
remuneração. 

CAPÍTULO  III  

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO  

Art.  16. Ficam criados e passam a 

compor a estrutura de cargos públicos de provimento efetivo do Instituto de 
Previdência Municipal de Severinia - IPREM, sendo estes providos por 
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concurso público de provas e/ou provas e títulos, 02 (dois) cargos de Agente 
Previdenciário. 

Parágrafo único. A referência e 
vencimento dos cargos de provimento efetivo criados neste artigo ficam 
fixados no Anexo  III. 

Art.  17. As atribuições e requisitos de 
ingresso para o provimento dos cargos efetivos do IPREM estão previstos no 
Anexo IV da presente Lei Complementar. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

lo 

Art.  18. Os órgãos superiores e de 
apoio integrantes da estrutura administrativa do IPREM devem funcionar 
perfeitamente articulados entre si, em regime de mútua colaboração, inclusive 
no envio de documentos e arquivos aos órgãos de controle interno e externo e 
de fiscalização, observadas as respectivas competências técnicas,  

Art.  19. Esta Lei entra em vigência na 
data de sua publicação.  

Art.  20. Ficam revogadas etou 
alteradas as disposições em contrário, em especial os artigos 90, 91, 92, 94, 
95, 97, 98, 100, 101, 102, 103 e 104 da Lei Complementar n° 2.551, de 12 

de janeiro de 2021. 

Prefeitura Municipal de Severinia, 03 de maio de 2022, 
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Brenda  Carolina Reis Carneiro, na qualidade de Chefe de Gabinete, provi o 
registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diário Oficial Eletrônico desta 
Municipalidade. 

BREN A  CAROLINA  REIS CARNEIRO 
Chefe de Gabinete 
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ANEXO I 

ORGANOGRAMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 

SEVERiNIA 

Conselho 

Administrativo 

Conselho Fiscal 

Diretoria 

Executiva 

 

Comitê de 

Investimentos 
Controladoria 
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ANEXO II 

CARGOS EM COMISSÃO 

CARGO REFILINERAÇÃO 

1 Presidente R$ 3.829,31 
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ANEXO  III 

CARGOS EFETIVOS 

      

QTD., 

02 

 

CARGO  

 

VENCIMENTOS 

R$ 2.700,00 

 

 

Agente Previdenciário 
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ANEXO IV 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS 

Cargo: 	 Agente 
Previdenciári0 

Natureza: 	Cargo 
Efetivo 

Vagas: 02 
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Executar atividades de suporte e de apoio as atividades de competência do 
Instituto 	de 	Previdência 	Municipal 	de 	Severinia 	- 	IPREM, 	incluindo 	as 
atividades 	relacionadas 	as 	areas 	de 	recursos 	humanos, 	administração, 
finan as 	benefícios e tesouraria.  ft  

„- 
Aplicar, sob orientação superior, leis, regulamentos e normas referentes a 
administração; 
Atender ao 	público, 	interno 	e 	externo, 	prestando 	informações 	simples, 
anotando 	recados, 	recebendo 	correspondências 	eletrônicas 	ou 	físicas 	e 
efetuando encaminhamentos:, 
Auxiliar na programação de serviços, elaborando demonstrativos e projetos; 
Auxiliar 	as 	atividades, 	Administrava, 	Recursos 	Humanos, 	Financeira, 
Benefícios, Tesouraria e demais atividades do IPREM; 
Recolher e distribuir internamente correspondências, pequenos volumes e 
expedientes, 	separando-os 	por 	destinatário, 	observando 	o 	nome 	e 	a 
localização, solicitando assinatura em livros de protocolo; 
Executar serviços 	externos, 	apanhando 	e 	entregando 	correspondências, 
fazendo depósitos bancários e pagamentos; 
Duplicar documentos diversos, 	operando 	máquinas próprias, 	ligando-a e 
desligando-a, abastecendo-a de papel e tinta, regulando o número de cópias; 
Atender as chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter 
ou fornecer informações;  
Di.  itar textos, documentos, tabelas e outros documentos; 
Operar microcomputadores, utilizando programas básicos e aplicativos, para 
incluir, alterar dados e informações, bem como consultar registros; 
Arquivar processos, leis, publicações, atos normativos, documentos diversos 
de interesse de unidades administrativas segundo normas pré-estabelecidas; 
Receber, 	conferir 	e 	registrar 	a 	tramitação 	de 	papeis, 	fiscalizando 	o 
cumprimento das normas referentes a protocolo; 
Autuar documentos e preencher fichas de registros para formalizar processos, 
encaminhando-os as unidades ou-  superiores competentes; e 
Zelar pelo material, equipamentos e ferramentas colocados sob sua guarda; e 

Alimentar sistemas de processamento de dados; , 	 . 
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Elaborar minutas, expedir portarias, certidões e apostilas; 
Instruir processos de aposentadoria e pensões e outros expedientes em geral, 
de acordo com normas e procedimentos estabelecidos, executando todas as 
atividades relacionadas às concessões dos 	benefícios 	previdenciários e 	.6 
manutenção dos beneficiários já concedidos; 
Dar parecer em todos os processos de benefícios, destacando sua base legal; 
Levantar dados, elaborar relatórios de atividades, planilhas, tabelas, gráficos 
gerenciais das atividades afetas a sua unidade; 
Auxiliar nas atividades relativas a serviços contábeis e orçamentárias; 
Auxiliar na apuração dos balancetes mensais e na elaboração do balanço 
geral do exercício, bem como na elaboração do Plano de Contas e atividades 
relativas a aplicações financeira; 
Organizar a estocagem dos materiais, solicitar a 	reposição de materiais, 
elaborando inventário mensal com dados atualizados de registros; 
Programar os serviços pertinentes a sua seção de trabalho, elaborando 
demonstrativos e relatórios e coordenado os serviços da equjpe auxiliar. 
Coordenar e executar atividades 	relativas à compensação previdenciaria 
prevista na Lei Federal n.o 9.796, de 05 de maio de 1999, e no Decreto 
Federal n.o 1112, de 06 de julho de 1999; 
Manter 	a 	contabilidade 	financeira, 	econômica 	e 	patrimonial 	atualizadas, 
supervisionando os balancetes e 	balanços, 	além 	de demonstrativos das 
atividades econômicas do IPREM; 
Promover a arrecadação, registro e guarda da renda e quaisquer valores 
devidos ao IPREM• 
Assinar, juntamente com o Presidente, os cheques, requisições e balancetes 
do IPREM 
Providenciar no prazo estabelecido, o balancete do mês anterior, para que 
seja submetido ao Conselho Fiscal 
Elaborar 	e 	transcrever 	em 	livros 	próprios, 	todas 	as 	ações 	de 	caráter 
financeiro do IPREM; 
Elaborar as conciliações 	bancárias entre os lançamentos contábeis e os 
respectivos extratos bancários; 
Atuar na gestão centralizada dos recursos de todas as fontes arrecadadas pelo 
Instituto de Previdência Municipal de Severfnia - IPREM;  
Acompanhar o desempenho diário das receitas e despesas e elaborar estudos 
analíticos; 
Elaborar a programação financeira e orçamentária e acompanhar a sua 
execução, efetuando os ajustes que se fizerem necessários; 
Gerenciar todas 	as 	atividades 	relacionadas 	6 	liberação 	de 	recursos 	as 
unidades integrantes doFan visando .6 execução de despesas próprias e 
descentralizadas; 
Avaliar as operações 	financeiras 	com 	a 	finalidade 	de 	identificar as 	que 
aossuem melhor liquidez; 
Acompanhar e analisar a evolução dos gastos com a folha de pessoal; 
Atuar no controle dos compromissos que onerem direta ou indiretamente o 
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Instituto de Previdência Municipal de Severfnia - IPREM; 
Interpretar a legislação econômico-fiscal e financeira do Município; 
Realizar estudos visando ao aperfeiçoamento dos processos internos relativos 
A atividade de Tesouraria; 
Participar da definição dos processos operacionais dos setores de tesouraria, 
contas a pagar, folha de pagamento e planejamento e controle. 
Analisar o comportamento das receitas e das despesas do Instituto de 
Previdênda Municipal de Severinia - IPREM e de seus setores e entidades; 
Elaborar relatórios e 	emitir pareceres sabre 	as finanças do 	Instituto 	de 
Previdência Municipal de Severinia - IPREM; 
Realizar estudo de avaliação da rentabilidade financeira, das disponibilidades 
do Instituto de Previdência Municipal de Severinia - IPREM, bem como dos 
serviços bancários praticados no mercado, e de avaliação de ativos financeiros 
dis oniveis no mercado; 
Elaborar e enviar obrigações assessárias exigidas pelos órgãos reguladores e 
fiscalizadores relacionados a finanças; 
Realizar conciliações bancárias das contas correntes e de 	aplicações do 
Instituto de Previdência Municipal de Severinia - IPREM; 
Realizar o controle de saldos bancários por conta/banco/fontes de recurso; 
Controle das despesas bancárias por conta/banco/fontes de recursos; 
Emitir Nota de Empenho e verificação de cadastro do credor na emissão do 
empenho ( Razão Social,  CNN,  endereço, inscrição estadual, banco, agência, 
conta bancária); 
Verificação da regularidade das certidões (INSS e FGTS); 
Acompanhamento da execução financeira dos contratos, liquidação virtual, 
conferência e tributação de notas fiscais enviadas para liquidação; 
Emissão de notas de despesa extra orçamentária para registro de retenções; 
Execução 	de 	pagamentos 	(financeiro 	e 	contábil); 	Conferência 	bancária 
(conciliação); 
Elaboração de demonstrativos de saldo financeiros por grupos de contas; 
Acompanhamento da execução orçamentária por fonte de recurso ( se existe 
saldo na fonte de recurso - arrecadado x empenho); 
Executar a análise das prestações de contas de aditamentos; 
Elaborar projeção de fluxo de caixa; 
Projetar e realizar ações para suprir eventuais insuficiências financeiras; 
Elaborar o Planejamento de Tesouraria; 
Coordenar reuniões e apresentar resultados aos Conselheiros; 
Executar outras atribuições relativas 6 função. 
Fazer a gestão e controle das fontes do piano de custeio do RPPS; 
Realizar outras atividades correlatas e inerentes 6 gestão e operação do 
IPREM, conforme determinação da Diretoria Executiva. 
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40 horas semanais 
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