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Fundação Estadual do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos

CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
por nomeação legal e na forma da lei.
CERTIFICA que, analisando a solicitação constante no Processo nº 000115/15-01 da Funda-
ção Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – FEMARH, encontrou respaldo no
artigo 25, inciso II, c/c artigo 13, inciso VI da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
Parecer nº. 425/2015 da Procuradoria Jurídica da Femarh, contido nos autos às folhas 29 a 30,
opinando pela Inexigibilidade de Licitação, em favor do Serviço Social do Transporte, Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte – SEST SENAT, no valor de R$ 2.500,00 (Dois mil
e quinhentos reais), referente à despesa do curso de Condutores de Veículos de Transporte de
Produtos Perigosos.  Com recursos próprios, fonte 150, de acordo com as especificações cons-
tantes no Projeto Básico às folhas 04/05/06/07 e MEMO Nº 20/2015/TRANSPORTES/D.A,
folha 02 e declaração de compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, folha
14, constantes nos AUTOS.
Conforme orienta a Lei supracitada, esta situação de inexigibilidade deverá ser comunicada
dentro de 03 (três) dias ao Senhor Presidente da FEMARH, para ratificação no prazo de 05
(cinco) dias como condição de eficácia dos atos.
Boa Vista-RR, 08 de setembro de 2015.
ELIZAMAR SOUSA LIMA
Presidente da CPL/FEMARH
 Carlos Deodato Pereira de Melo Junior
Membro da CPL
 Adriano Barbosa dos Santos
 Membro da CPL
Em cumprimento ao dispositivo no art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, ratifico a
inexigibilidade objeto do Processo nº 00086/14-01, com solicitação de origem da DIRAF.
Boa Vista-RR, ___ de setembro de 2015.
Alessandro F Vieira Sarmento
Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos –interino

Agência de Defesa Agropecuária do Estado
de Roraima

PORTARIA N°. 1013/15/ADERR-GABINETE
O Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima, no uso das atribui-
ções que lhe conferem o Decreto n°. 1172-P, de 24 de julho de 2015; RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, combi-
nado com a Lei Complementar nº. 053, de 31 de dezembro de 2001, os candidatos constantes
no Anexo Único, parte integrante desta Portaria, para exercerem, em caráter efetivo, os cargos
da Carreira Nível Médio/Técnico do Quadro de Pessoal da ADERR, criados pela Lei n° 949,
de 09 de janeiro de 2014.
Art. 2° - CONVOCAR os candidatos para assinatura do Termo de Posse, a ser realizada no dia
22 de setembro de 2015, na Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima – ADERRR,
às 09 horas.
§ 1° No respectivo termo de posse deverá constar as atribuições, os deveres, as responsabili-
dades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente,
por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.
Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Boa Vista-RR, 09 de setembro de 2015.
BRAZ ASSIS BEHNCK - Presidente da ADERR

Agência de Fomento do Estado de Roraima

ANEXO ÚNICO 
1. RELAÇÃO DE CANDIDATOS NOMEADOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CONCURSO 
PÚBLICO ADERR Nº 01/2014. 
1.1. CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 
1.1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – (BOA VISTA) 

Inscrição Candidato Nota 
Final Class. 

7677536976 MARCUS TAYRONI VASCONCELOS DE SOUZA 79.00 13º 
7677590038 JOÃO PEDRO MESQUITA DIÓGENES 79.00 15º 
7677545844 NARA ALVES DE SOUZA – PNE 68.00 3º 

 
1.1.2. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - (CARACARAÍ) 

Inscrição Candidato Nota 
Final Class. 

7678906734 AILDO INACIO DA SILVA – PNE 51.00 1º 
 
1.2. CARGO DE TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA/AGRÍCOLA: 
1.2.1. TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA / AGRÍCOLA - (ALTO ALEGRE) 

Inscrição Candidato Prova 
Objetiva 

Prova de 
Títulos Nota Total Class. 

7670891421 EDIMILSON SOARES DE MENDONÇA 41.00 5.00 46.00 3º 
 

1.2.2. TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA / AGRÍCOLA - (NOVA COLINA (RORAINÓPOLIS)) 

Inscrição Candidato Prova 
Objetiva 

Prova de 
Títulos Nota Total Class. 

7673437655 STELLA LIMA DOS SANTOS 33.00 6.00 39.00 3º 
 
 

1.3. CARGO DE FISCAL AGROPECUÁRIO/MÉDICO VETERINÁRIO: 
1.3.1. FISCAL AGROPECUÁRIO / MÉDICO VETERINÁRIO - (PACARAIMA) 

Inscrição Candidato Prova 
Objetiva 

Prova de 
Títulos Nota Total Class. 

7676891227 ELOÁ INOCENCIO DO NASCIMENTO 47.00 5.00 52.00 4º 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015.
PROCESSO Nº. 15/1511

Objeto: Contratação de empresa especializada em consultoria para a prestação de serviços
técnicos, relativos aos estudos para a elaboração e implantação do PCCR - Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração da Agência de Fomento do Estado de Roraima S/A - AFERR.
Abertura da Sessão: 22/09/2015 às 10h00min.
Tipo: Menor preço
Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, da Agência de Fomento do Estado de Roraima
S/A – AFERR, sito na Rua: Alferes Paulo Saldanha, 374 – Centro, Boa Vista – RR, CEP:
69301/420. A AFERR torna pública a modalidade licitatória em epígrafe, informando aos
interessados em participar do presente certame, que poderão obter cópia deste edital gratuita-
mente, no endereço acima mencionado, os interessados deverão disponibilizar seus endereços
Eletrônicos (email) ou pen drive para cópia do Edital em horário normal de expediente de
08h00min as 14h00min, de segunda a sexta-feira, pedidos de esclarecimentos através do email:
cpl@aferr.rr.gov.br e pelos telefones (95) 2121-9204 / 2121-9223.
Boa Vista – RR, 09 de Setembro de 2015.
Mª Luzenilda Braga Ferreira
Presidente da CPL
AFERR

Instituto de Previdência do Estado de
Roraima

PORTARIA Nº. 353/2015/GAB/PRESI/IPER
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA - IPER,
no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº. 1169-P, de 24 de julho de 2015, publicado
no Diário Oficial nº 2567, combinado com Artigo 42, da Lei Complementar Estadual Nº 030
DE 30 de junho de 1999 e com amparo nos artigos 29 a 36, da Lei Complementar Nº 054 de 31
de dezembro de 2001;
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Regimento Interno do Instituto de Previdência do Estado de Roraima, na
forma do Anexo I e II desta Portaria.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Boa Vista (Roraima), 08 de setembro de 2015.
RONALDO MARCILIO SANTOS
Diretor-Presidente

ANEXO I
REGIMENTO INTERNO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA
- IPER
CAPÍTULO I
DA NATUREZA JURÍDICA
Art. 1º. O Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER, gestor único do Regime
Próprio de Previdência Social do Estado de Roraima é uma entidade autárquica, com persona-
lidade jurídica de direito público interno, com autonomia administrativa, funcional, financeira
e patrimonial, com sede e foro na Capital do Estado, vinculado à Secretaria de Estado da
Administração Gestão Estratégica e Administração, instituído com fundamento no disposto
do Art. 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado
de Roraima, de 31 de dezembro de 1991 e nos termos das Leis Complementares nº 030 de junho
de 1999, nº 054 de 31 de dezembro de 2001 e n° 079 de 10 de outubro de 2004.
DA FINALIDADE
Art. 2º. O IPER tem por desígnio garantir aos segurados do Regime Próprio de Previdência
social do Estado de Roraima e aos seus dependentes os benefícios previdenciários esculpidos
na Constituição Federal e nas leis que disciplinam o Regime Próprio de Previdência Social do
Estado de Roraima, mediante as contribuição vertidas a este sistema.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 3º. O Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER tem a seguinte Estrutura
Organizacional:
1. Órgão de Direção Superior:
1.1 Presidência do IPER.
2. Órgãos de Assessoramento:
2.1 Gabinete da Presidência (GAB);
2.2 Consultoria Jurídica (CONJUR);
2.3 Consultoria de Planejamento e Avaliação (CPA);
2.4 Assessoria de Comunicação (ASCOM);
2.5 Comissão Permanente de Licitação (CPL);
2.6 Controle Interno (CI);
3. Órgãos de Execução:
3.1 Diretoria de Administração (DIRAD):
3.1.1 Gerência de Tecnologia e Informações (GTI);
3.1.2 Gerência de Administração e Logística (GEAL);
3.1.2.1 Divisão de Recursos Humanos (DRH);
3.1.2.2 Divisão de Almoxarifado e Serviços gerais (DASG);
3.1.2.3 Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade (DIFIC).
3.2 Diretoria de Finanças (DIFIN):
3.2.1. Gerência de Gestão dos Recursos (GGR);
3.2.1.1 Divisão de Investimentos (DI);
3.2.1.2 Divisão de Fiscalização e Controle Financeiro (DFCF).
3.3 Diretoria de Previdência (DIPREV):
3.3.1 Gerência de Previdência (GEPREV):
3.3.1.1 Divisão de Concessão de Benefícios (DCB);
3.3.1.2 Divisão de Manutenção de Benefícios e Compensação (DMBC);
3.3.1.3 Divisão de Atendimento, Cadastro e Avaliação atuarial (DACAA).
CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA
SEÇÃO I
DO ÓRGÃO DE DIREÇÃO SUPERIOR
Art. 4º. À Presidência do IPER compete:
I - Planejar e coordenar o controle superior de todas as atividades da área de atuação do
Instituto;
II - Representar o Instituto em juízo ou fora dele;
III - Prestar contas da administração do Instituto ao Tribunal de Contas do Estado na forma da
lei, após parecer do Conselho Fiscal e parecer do Conselho Estadual de Previdência;
IV - Prover, na forma da lei, os cargos e funções do Instituto, bem como praticar os demais atos
relativos à vida funcional dos servidores da Autarquia;
V - Baixar portarias, normas e instruções gerais relativas ao funcionamento do IPER;
VI - Cumprir e fazer cumprir a legislação previdenciária e as decisões do Conselho Estadual de
Previdência;
VII - Autorizar a realização de despesas de acordo com os limites e a disponibilidade de recur-
sos orçamentários e praticar os atos de administração, financeira, orçamentária e patrimonial, em
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conjunto com o titular da Diretoria Financeira;
VIII - Apresentar ao Governador do Estado e ao Conselho Estadual de Previdência, o relatório
anual das atividades da Autarquia;
IX - Propor alterações na estrutura organizacional do IPER;
X - Aplicar o regime disciplinar e determinar a instauração de sindicância e a abertura de
processos de inquéritos administrativos;
XI - Autorizar a alienação de bens móveis inservíveis, na modalidade de leilão;
XII - Celebrar, rescindir e homologar acordos, convênios e contratos para a prestação de servi-
ços;
XIII - Avocar o exame e a solução de quaisquer assuntos administrativos e previdenciários;
XIV - Fixar a competência das Unidades e as atribuições dos titulares de cargos de provimento
em comissão não previstos neste regimento;
XV - Rever, em grau de recurso, os atos praticados pelos Diretores do IPER;
XVI - Definir objetivos e metas a serem alcançadas na política administrativa, financeira e
previdenciária, em conjunto com os respectivos diretores;
XVII - Acompanhar o desempenho funcional dos servidores que lhe são diretamente subordi-
nados;
XVIII - Autorizar a aplicação de recursos financeiros, observadas as diretrizes e regras defini-
das pelo Conselho Estadual de Previdência e legislação vigente;
XIX - Aprovar normas regulamentadoras para o pagamento parcelado de débitos de participan-
tes oriundos de contribuições, atendidas as disposições legais.
Parágrafo Único.  Em suas ausências e impedimentos, o Presidente será substituído pelo titular
de uma das diretorias do IPER, a seu critério.
SEÇÃO II
DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO
Art. 5º. Ao Gabinete da Presidência (GAB) compete:
I - Assistir o presidente do IPER em sua representação política e social, incumbindo-se das
relações públicas e do preparo e despacho do seu expediente pessoal;
II - Examinar e instruir expedientes em tramitação no Gabinete;
III - Transmitir aos dirigentes das Unidades subordinadas as ordens e diretrizes do Presidente,
sempre que determinado;
IV - Acompanhar e controlar os pedidos de informações e diligências formuladas ao Presidente,
observando o cumprimento dos prazos;
V - Manter arquivo atualizado de documentos de interesse do Presidente;
VI - Controlar a assiduidade e pontualidade dos servidores lotados no Gabinete;
VII - Providenciar o atendimento das consultas e dos requerimentos formulados pela Assembleia
Legislativa do Estado de Roraima;
VIII - Providenciar a publicação oficial dos atos do presidente do IPER;
IX - Realizar outras atividades correlatas determinadas pelo Presidente.
Art. 6º. À Consultoria Jurídica (CONJUR) compete:
I - Assessorar o presidente do IPER em assuntos de natureza jurídica;
II - Fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos
que devem ser uniformemente seguidos em sua área de atuação e coordenação;
III - Elaborar estudos e preparar informações, por solicitação do presidente do IPER;
IV - Assistir o Presidente e os demais diretores deste Instituto no controle interno da legali-
dade administrativa dos atos a serem por eles praticados ou já efetivados, e daqueles oriundos
de órgãos e entidades sob sua coordenação jurídica;
V - Examinar, prévia e conclusivamente:
a) os textos de edital de licitação, bem como os dos respectivos contratos ou instrumentos
congêneres, a serem celebrados e publicados;
b) os atos relativos ao reconhecimento de inexigibilidade ou dispensa de licitação; e
c) os textos dos convênios, acordos, ajustes e instrumentos a serem firmados;
VI - Analisar projetos de atos normativos, minutas de projetos de lei e portarias a serem publi-
cados pelo presidente ou por órgãos que integram a estrutura do IPER, no que tange à sua
constitucionalidade, juridicidade, fundamentos e forma;
VII - Orientar, quando for o caso, a forma como devem ser prestadas informações e cumpridas
decisões judiciais que as unidades do contencioso desta Consultoria entendam prontamente
exequíveis, observados os normativos que regem a matéria;
VIII - Prestar subsídios, com elementos de fato e de direito, necessários à atuação judicial dos
membros desta consultoria nas questões relacionadas às competências do IPER, observados
os normativos que regem a matéria;
IX - Atuar em conjunto com os representantes judiciais do Estado de Roraima, especialmente
quanto ao preparo de teses jurídicas em ações judiciais;
X - Examinar processos administrativos disciplinares, recursos, pedidos de reconsideração, de
revisão e outros processos pertinentes à área disciplinar, relativos a este Instituto e aos órgãos
que lhe são vinculados;
XI - Fornecer subsídios para a atuação da Procuradoria Geral do Estado em assuntos de sua
competência;
XII - Promover o intercâmbio de dados e informações com a Procuradoria Geral do Estado e com
unidades jurídicas de entidades e instituições da Administração Pública indireta e dos demais
poderes;
XIII - Informar aos órgãos competentes a presença de indícios de atos de improbidade adminis-
trativa detectados no exercício de suas funções;
XIV - Realizar atividades conciliatórias quando determinadas pelo Consultor Jurídico chefe;
XV - Zelar pelo cumprimento e observância das orientações emanadas dos órgãos de direção;
XVI - Manter cadastro atualizado de ementários da legislação e da jurisprudência judicial e
administrativa, em matéria previdenciária, bem como dos seus próprios pareceres;
XVII - Emitir parecer conclusivos na área de sua competência;
XVIII - Representar o IPER em juízo e perante os órgãos de jurisdição administrativa Federal,
Estaduais e Municipais;
XIX – Receber citações e intimações como representante judicial do IPER;
XX - Controlar a assiduidade e pontualidade dos servidores subordinados.
§ 1º A Consultoria Jurídica junto ao Instituto de Previdência do Estado de Roraima é subor-
dinada administrativamente ao presidente do IPER, sem prejuízo da sua isenção técnica e
independência profissional inerente à advocacia.
§ 2º O Consultor Jurídico chefe em suas ausências e impedimentos será substituído pelo Con-
sultor Jurídico Adjunto ou por um dos integrantes do cargo efetivo de Analista Técnico Jurí-
dico- Advogado, a critério da presidência do IPER.
§ 3º O Consultor Jurídico Adjunto em suas ausências e impedimentos, será substituído por um
dos integrantes do cargo efetivo de Analista Técnico Jurídico - Advogado, a critério da presi-
dência do IPER.
§ 4º Os titulares dos cargos efetivos de Analista Técnico Jurídico - Advogados estão subor-
dinados a Consultoria Jurídica do IPER, sem prejuízo de sua independência funcional e terão
as seguintes atribuições:
I - patrocinar os interesses da entidade, em juízo ou fora dele, na forma da lei;
II - representar a entidade e prover seus interesses em qualquer juízo, instância ou tribunal, nas
causas em que este for autor, réu, assistente, opoente, terceiro interveniente ou de qualquer
forma interessado, usando de todos os poderes contidos na cláusula “ad judicia” e dos demais
recursos legalmente permitidos, e, quando autorizado pelo Presidente, de acordo com a alçada,

a) licitações e contratos;
b) sindicância e processos administrativos disciplinares, bem como os demais procedimentos
destes decorrentes;
c) processo de direitos e deveres dos servidores públicos;
d) processos versando sobre interesses da entidade, cujo conteúdo exija apreciação jurídica;
e) processo de prestação de contas;
VII - acompanhar e supervisionar os instrumentos para gestão da atribuição de cada entidade,
quando delegada a terceiros sob condição conveniais e contratuais;
VIII - elaborar contratos administrativos;
IX - preparar rescisão de contratos administrativos;
X - minutar atos normativos de interesse da entidade onde esteja lotado; e
XI - desempenhar outras atividades que sejam inerentes à missão e às funções da entidade no
qual esteja lotado.
XII - intervir em processos, desde que evidenciado o interesse da entidade, na forma da legis-
lação processual em vigor;
XIII - acompanhar todos os feitos de interesse da entidade, bem como exercer as atribuições
delegadas ou estabelecidas em lei ou em regimento;
XIV - propor diligências e requisitar documentos, dados e informações de qualquer autoridade
ou órgão do ente, para fins de instrução de processo ou defesa da mesma em Juízo;
Art. 7º. À Consultoria de Planejamento e Avaliação (CPA) compete:
I - Supervisionar, coordenar e controlar as atividades de planejamento, orçamento, contabili-
dade e finanças do IPER;
II - Coordenar a elaboração da proposta do Plano Plurianual e do Orçamento Anual;
III - Coordenar o sistema orçamentário e avaliar seus resultados;
IV - Exercer a gerência em áreas relativas ao planejamento, administração de pessoal, material,
patrimônio, transportes e serviços gerais;
V - Apresentar a previsão anual de despesas do Órgão pertinente ao programa de trabalho a ser
desenvolvido;
VI - Apresentar proposta justificada de abertura de crédito adicional;
VII - Avaliar os resultados da arrecadação e do planejamento de benefícios;
VIII - Estabelecer normas para celebração e revisão de convênios, acordos e contratos de pres-
tação de serviços especializados na respectiva linha de atuação;
IX - Processar os empenhos orçamentários;
X - Realizar em consonância com a política, objetivos e metas estabelecidas, o planejamento
financeiro do IPER;
XI - Analisar e controlar suprimento de fundo concedido a servidores;
XII - Elaborar a programação financeira de desembolso do IPER acompanhando e controlando
sua execução;
XIII - Executar os procedimentos atinentes às operações dos atos e fatos da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial;
XIV - Manter o registro e o controle das receitas e das despesas do IPER;
XV - Zelar pelo cumprimento de normas legais e regulamentares visando o gerenciamento do
sistema contábil;
XVI - Promover a análise de demonstrativos de execução orçamentária;
XVII - Realizar outras atividades correlatas determinadas pelo Presidente.
Art. 8º. À Assessoria de Comunicação (ASCOM) compete:
I - Cuidar das relações públicas do Presidente e do Instituto com o público e com a imprensa;
II - Coordenar as visitas oficiais do Presidente em suas entrevistas com os órgãos de divulga-
ção;
III - Promover a divulgação de atos e fatos administrativos do Instituto, priorizando a utiliza-
ção dos canais disponibilizados pelo Governo do Estado;
IV - Coordenar as ações do Instituto na área da comunicação social e das relações com a impren-
sa;
V - Organizar e promover campanhas de interesse público e social do Instituto;
VI - Realizar outras atividades correlatas determinadas pelo Presidente.
Art. 9º. À Comissão Permanente de Licitação (CPL) compete:
I - Executar procedimentos licitatórios e processos de dispensa e inexigibilidade de licitação
para a contratação de bens ou serviços e o fornecimento de materiais para o Instituto;
II - Organizar e operacionalizar os registros cadastrais dos fornecedores e prestadores de ser-
viços;
III - Orientar e articular as atividades de licitação realizadas no âmbito do IPER que compõem
o sistema de licitação;
IV - Anular os procedimentos licitatórios discordantes da legislação;
V - Organizar e manter atualizadas coletâneas de leis, decretos e jurisprudências pertinentes;
VI - Realizar outras atividades correlatas determinadas pelo Presidente.
Art. 10. Ao Controle Interno (CI) compete:
I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas
e do orçamento do Instituto;
II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados alcançados quanto à eficácia, eficiência e
efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e verificar a execução dos contra-
tos;
III - Manifestar-se sobre os procedimentos de concessão de benefícios previdenciários;
IV - Apresentar ao Presidente no início de cada exercício, plano anual de auditorias e inspe-
ções;
V - Apresentar ao Presidente relatório mensal das ações desenvolvidas, sugerindo melhorias
para erradicação das falhas apontadas;
VI - Cientificar formal e imediatamente o Presidente de quaisquer irregularidades constatadas
no curso das auditorias e inspeções que possam resultar ou agravar os danos ao erário;
VII - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
VIII - Coordenar a elaboração da prestação de contas do IPER;
IX - Realizar outras atividades correlatas determinadas pelo Presidente.
SEÇÃO III
DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO
Art. 11. À Diretoria de Administração (DIRAD) compete:
I - Planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades relacionadas com as áreas de
pessoal, serviços gerais, material e patrimônio mobiliário e imobiliário;
II - Coordenar o desenvolvimento do processo de planejamento organizacional;
III - Propor normas relativas aos assuntos das unidades que dirige, necessárias a aplicação de
leis, decretos e atos de autoridades superiores;
IV - Coordenar e controlar convênios, acordos e contratos para prestação de serviços
especializados das atividades, nos limites dos recursos orçamentários;
V - Avocar o exame e a solução de qualquer assunto a cargo de autoridade de hierarquia inferior,
sem prejuízo da continuidade da competência e das atribuições originárias ou delegadas que

desistir, transigir, acordar, confessar, compromissar, receber e dar quitação;
III - preparar informações em mandados de segurança e nas demais ações ajuizadas contra a
entidade;
IV - exercer a advocacia pública consultiva e de assessoramento jurídico da entidade;
V - elaborar atos administrativos;
VI - emitir parecer jurídico no âmbito da autarquia sobre as seguintes matérias, dentre outras:

a medida atingir;
VI - Autorizar o gozo de férias regulamentares, bem como as alterações no interesse do serviço,
de servidores que lhes são subordinados;
VII - Acompanhar o desempenho e julgar o mérito funcional dos servidores que lhes são dire-
tamente subordinados;
VIII - Entender-se diretamente com os dirigentes de outros órgãos de mesmo nível hierárquico;
IX - Apresentar a previsão anual de despesas do Órgão pertinente ao programa de trabalho a ser
desenvolvido;
X - Coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas a eventos do IPER;
XI - Coordenar a contratação dos serviços de pesquisas, publicidade e propaganda do Insti-
tuto;
XII - Processar a abertura de procedimentos administrativos;
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XIII - Realizar outras atividades correlatas determinadas pelo Presidente.
Art. 12. À Gerência de Tecnologia e Informações (GTI) compete:
I - gerenciar as atividades relativas aos serviços de processamento eletrônico de informações,
bem como todo o parque computacional e sua rede de tele processamento;
II - Elaborar as políticas de modernização administrativa, através do processamento eletrônico
de informações;
III - Orientar os programas de qualificação para a área de informática em consonância com a
política adotada pela Divisão de Recursos Humanos;
IV - Orientar a aquisição de bens e serviços de informática;
V - Elaborar Plano Diretor de Informática, coordenar sua implantação e controlar seu cumpri-
mento;
VI - Dar suporte aos usuários garantindo o uso otimizado dos sistemas;
VII - gerenciar os procedimentos de avaliação permanente de desempenho produtivo e quali-
tativo de sistemas de Hardware e Software;
VIII - gerenciar os computadores dos servidores, equipamentos periféricos e redes de
teleprocessamento das quais dependam a perfeita operacionalização do ambiente de rede do
IPER;
IX - Manter controle de equipamentos de informática de forma a saber sua localização, registros
de manutenção e demais ocorrências pertinentes ao parque computacional do IPER;
X - Atender as solicitações de usuários que dependam da infraestrutura da Coordenadoria de
Informática;
XI - Organizar e manter planos de manutenção preventiva dos equipamentos;
XII - Promover a avaliação e a validação dos sistemas em uso e a serem implementados;
XIII - Definir prazos e normas de padronização para o desenvolvimento de testes e a implanta-
ção de sistemas;
XIV - Elaborar e acompanhar a organização de documentação em manuais dos sistemas desen-
volvidos garantindo uniformidade operacional;
XV - Avaliar permanentemente a funcionalidade e segurança dos sistemas;
XVI - Planejar e coordenar a implantação e manutenção dos sistemas do IPER;
XVII - Planejar e controlar as atividades de implantação dos sistemas operacionais de rede e
ambientes correlatos, mantendo-os totalmente integrados;
XVIII - Planejar, definir, implementar, avaliar e dar manutenção à rede de tele processamento e
todos os assuntos pertinentes à comunicação de dados;
XIX - Promover a integração entre os sistemas de pequeno e grande porte;
XX - Integrar o ambiente de informática do IPER à rede internacional WEB, disponibilizando
suas informações e desenvolvendo mecanismos de controle de acesso a informações que não
guardem interesse com as atividades do Instituto;
XXI - Impedir a utilização de programas não registrados;
XXII - acompanhar as ações de informação e processamento de dados do IPER;
XXIII - Realizar a comunicação administrativa, sistema de comunicação e telecomunicação;
XXIV - Realizar outras atividades correlatas determinadas pelo Presidente.
Art. 13. À Gerência de Administração e Logística (GEAL) compete:
I - Elaborar os atos normativos e os procedimentos das atividades de administração de material,
comunicação administrativa, transportes, serviços gráficos, documentação, zeladoria,
contratação de material e serviços, observada a legislação específica e em consonância com as
diretrizes do IPER;
II - Fornecer dados para a elaboração da proposta orçamentária;
III - Orientar, acompanhar, controlar e avaliar os procedimentos relativos às licitações e con-
tratos;
IV - Propor normas sobre aquisição, abastecimento, controle e estocagem de material permanen-
te e de consumo;
V - Organizar e administrar o arquivo do IPER;
VI - Desenvolver métodos, visando à padronização na sistemática de gastos com materiais
voltados para a racionalização administrativa;
VII - Propor normas sobre alienação e inventário de bens, observada a legislação específica;
VIII - Orientar a elaboração dos planos para a contratação de serviços de manutenção de equi-
pamentos;
IX - Manter atualizado o cadastro geral dos contratos vigentes;
X - Analisar periodicamente o custo operacional dos contratos em consonância com os preços
praticados no mercado, indicando as incorreções;
XI - Priorizar, sempre que possível, compras pelo sistema de registro de preços;
XII - Controlar a assiduidade e pontualidade dos servidores subordinados;
XIII - Coordenar e controlar a execução de atividades relacionadas com conservação, manuten-
ção e guarda de veículos da Instituição;
XIV- Dirigir, coordenar e controlar as atividades de utilização de veículos;
XV - Fixar normas para o uso de veículos e manter o controle de sua movimentação;
XVI - Colaborar na apuração de responsabilidade pelos danos decorrentes de mau uso dos
veículos, bem como por danos causados em acidentes de trânsito com a participação de viaturas
do IPER;
XVII - Propor a alienação de veículos considerados inservíveis e não compatíveis com as
atividades da Instituição;
XVIII - Propor a cobertura, por apólice de seguro, de veículo e o cumprimento dos seguros
obrigatórios;
XIX - Providenciar o emplacamento dos veículos;
XX - Coordenar, controlar e fiscalizar o consumo de combustíveis, lubrificantes, peças e aces-
sórios de veículos, demonstrando através de relatório mensal o custo por veículo;
XXI - Testar o recebimento de peças, serviços, acessórios e ferramentas destinadas aos veículos
do IPER;
XXII - Controlar a movimentação de motoristas, escalas de serviços e plantões;
XXIII - Elaborar o programa de aquisição de materiais e serviços, orientado para a economia de
recursos e o atendimento das necessidades do IPER;
XXIV - Elaborar e analisar relatórios e mapas para acompanhamento do consumo de materiais
e serviços, adotando medidas para corrigir desperdícios detectados;
XXV - Instruir processos de licitação de compras e serviços para encaminhamento à CPL;
XXVI - Colaborar com a Comissão Permanente de Licitação;
XXVII - Organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores de bens e serviços, bem como
controlar a expedição de certificados;
XXVIII - Realizar outras atividades correlatas determinadas pelo Diretor.
Art. 14. À Divisão de Recursos Humanos (DRH) compete:
I - Executar a política de recursos humanos elaborada pela Diretoria, propondo ações para
melhoria contínua em sua área de atuação, de modo a contribuir efetivamente para ao aumento

X - Elaborar a folha de pagamento e preparar os instrumentos necessários;
XI - Administrar o cadastro funcional e financeiro de pessoal do IPER, bem como dos aposen-
tados e pensionistas;
XII - Coordenar e controlar o sistema de informatização da folha de pagamento;
XIII - Realizar outras atividades correlatas determinadas pelo Diretor.
Art. 15. À Divisão de Almoxarifado e Serviços Gerais (DASG) compete:
I - Executar as atividades relacionadas com a aquisição de materiais e serviços;
II - Elaborar e executar cronograma de manutenção preventiva dos veículos;
III - Exercer o controle do material e dos equipamentos em uso, bem como orientar quanto à sua
destinação;
IV - Controlar, executar e fiscalizar as atividades de manutenção e segurança dos prédios ocu-
pados pelo IPER;
V - Promover a execução dos serviços de:
a) limpeza, conservação, manutenção, portaria e vigilância dos prédios ocupados pelo IPER;
b) manutenção e recuperação de móveis e imóveis;
c) gráfica, reprografia, desenho, fotografia e congêneres;
e) documentação e divulgação.
VI - Avaliar necessidade de locação de serviços técnicos;
VII - Promover a análise do custo operacional das atividades desenvolvidas na área de serviços
gerais;
VIII - Zelar para que as normas sobre guarda, conservação e utilização dos equipamentos e
demais bens patrimoniais sejam cumpridas, bem como propor a sua recuperação;
IX - Fiscalizar a movimentação de pessoas nas dependências do IPER;
X - Executar as atividades relacionadas a estocagem e fornecimento de materiais;
XI - Controlar os índices de estoques máximos e mínimos de materiais, fornecendo no prazo
devido à Seção de Compras, a relação de materiais de uso comum necessários à reposição do
estoque;
XII - Manter o controle estatístico de consumo de materiais, elaborando mapas para acompanha-
mento e correção de desvios, com vistas à economicidade de recursos;
XIII - Proceder ao controle e elaboração do demonstrativo físico-contábil do material e patrimônio
adquiridos, distribuídos e em estoque, observada a classificação no plano de contas;
XIV - Planejar, coordenar, controlar, orientar e supervisionar as atividades da área patrimonial
no âmbito do IPER;
XV - Cadastrar e manter o controle de bens patrimoniais, procedendo ao tombamento e carga dos
mesmos;
XVI - Propor a alienação de bens móveis antieconômicos, obsoletos ou prescindíveis à Insti-
tuição;
XVII - Orientar a elaboração do inventário de bens móveis;
XVIII - Efetuar a manutenção preventiva e corretiva de bens móveis e imóveis do IPER;
XIX - Providenciar termo de responsabilidade pela guarda e uso de bens patrimoniais;
XX - Promover mudanças, remanejamentos, recolhimentos e redistribuição de bens móveis;
XXI - Propor e controlar a execução de obras, reformas e adaptações de imóveis e de manutenção
predial e de equipamentos;
XXII - Realizar outras atividades correlatas determinadas pelo Diretor.
Art. 16. À Diretoria Financeira (DIFIN) compete:
I - supervisionar a aplicação dos recursos do RPPS em investimentos no mercado financeiro;
II - analisar a segurança na aplicação dos recursos do RPPS, respeitando as normas regula-
mentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional;
III - coordenar, analisar a rentabilidade dos recursos do RPPS investidos no mercado financei-
ro;
IV - Autorizar todas as movimentações financeiras e coordenar o fluxo de caixa do IPER;
V - Organizar e manter um sistema integrado de informações de natureza contábil e financeira
para fins gerenciais;
VI - Estabelecer diretrizes e normas para aplicação da legislação fiscal e correlata;
VII - Estabelecer diretrizes, controlar e supervisionar a execução das atividades de arrecadação,
fiscalização e cobrança administrativa;
VIII - Realizar em conjunto com o Presidente a abertura e a movimentação de contas bancárias
além das assinaturas de ordens de pagamento;
IX - Propor normas relativas aos assuntos das Unidades que dirige, necessárias a aplicação de
leis, decretos e atos de autoridades superiores;
X - Avocar o exame e a solução de qualquer assunto a cargo de autoridade de hierarquia inferior,
sem prejuízo da continuidade da competência e das atribuições originárias ou delegadas que
a medida atingir;
XI - Acompanhar o desempenho e julgar o mérito funcional dos servidores que lhes são dire-
tamente subordinados;
XII - Entender-se diretamente com os dirigentes de outros órgãos de mesmo nível hierárquico;
XIII - supervisionar a negociação e a liberação de recursos junto à Secretaria de Estado da
Fazenda e os órgãos financiadores e conveniados;
XIV - Definir o plano de contas do IPER;
XV - Manter intercâmbio com órgão do Ministério da Previdência Social;
XVI - Realizar outras atividades correlatas determinadas pelo Presidente.
Art. 17. À Gerência de Gestão dos Recursos (GGR) compete:
I - Desenvolver atividades relativas ao recebimento, guarda e movimentação de recursos finan-
ceiros do IPER;
II - Promover a realização de registros e informes financeiros, orçamentários, contábeis e
patrimoniais;
III - Demonstrar saldos e resultados de movimento financeiro;
V - Prestar assessoramento em assunto financeiro de natureza técnica à Diretoria Financeira;
VI - Orientar e controlar o cumprimento de contratos e convênios de arrecadação e pagamento
de benefícios celebrados com agentes financeiros;
VII - Orientar o fluxo de caixa, suas projeções mensais e anuais bem como boletins e demons-
trativos financeiros;
VIII - Realizar e manter atualizados os demonstrativos de receitas, repasses e saldos da entida-
de; e
IX - Realizar outras atividades correlatas determinadas pelo Diretor.
Art. 18. À Divisão de Investimentos (DIVINVEST) compete:
I - Acompanhar a marcação diária de rendas fixa e variável;
II - Emitir relatório de acompanhamento dos investimentos;
III - Efetuar a atualização cadastral nos bancos;
IV - Enviar, receber e arquivar documentos relativos aos credenciamentos;
V - Realizar outras atividades correlatas determinadas pelo Diretor.
Art. 19. À Divisão de Fiscalização e Controle Financeiro (DIVFISCONFI) compete:
I - Estabelecer normas e prioridades que viabilizem a realização da política do IPER na área de
arrecadação, fiscalização e cobrança administrativa sobre a folha de salários dos servidores
estaduais e demais receitas a ela vinculadas, bem como outras receitas destinadas à Previdência
Social, à lavratura de autos de infração, à imposição de multas e a cobrança administrativa de

de produtividade dos servidores, no sentido de atingir os objetivos e metas institucionais;
II - Apresentar diretrizes e normas para o desenvolvimento das atividades da área, observada
a legislação específica e em consonância com as diretrizes do Instituto;
III - Organizar e executar os processos de seleção e admissão de pessoal;
IV - Promover a concessão dos direitos e vantagens dos servidores, observando as normas
pertinentes, inclusive àquelas relacionadas à medicina e à segurança do trabalho;
V - Propor programas e ações de treinamento e desenvolvimento com vistas ao aperfeiçoamento
e à capacitação dos recursos humanos;
VI - Informar processos referentes a servidores, emitindo pronunciamento conclusivo, bem
como fornecer certidões e declarações do interesse dos servidores;
VII - Fornecer dados para a elaboração da proposta orçamentária.
VIII - Promover, executar e controlar o sistema de informações de pessoal do IPER;
IX - Promover, orientar e controlar a realização das atividades relativas ao cadastro e pagamen-
to de pessoal ativo, aposentados e pensionistas;

débitos, exceto aqueles já inscritos em Dívida Ativa;
II - Desenvolver atividades de controle, avaliação e aperfeiçoamento do sistema e da execução
de programas de arrecadação, fiscalização e cobrança administrativa;
III - Estabelecer diretrizes para a interação contribuinte/IPER;
IV - Estabelecer diretrizes e prioridades para a utilização de recursos de informática nos siste-
mas de arrecadação, fiscalização e cobrança, em conjunto com a Coordenadoria de Informática;
V - Fornecer dados para a proposta orçamentária;
VI - Elaborar programas de orientação aos entes contribuintes;
VII - Estabelecer diretrizes para a implantação do registro individualizado da arrecadação para
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fins de fornecimento de extrato anual aos participantes, na forma do artigo 10, parágrafos 2º e
3º da LC nº. 54/2001;
VIII - Controlar a arrecadação e a cobrança administrativa das contribuições;
IX - Manter o banco de dados para subsidiar a elaboração da proposta orçamentária;
X - Manter atualizado o registro individual da arrecadação para fins de fornecimento de extrato
anual aos participantes, na forma do artigo 10, parágrafos 2º e 3º da LC nº. 54/2001;
XI - Elaborar demonstrativos financeiros da arrecadação referentes às contribuições patronal
e dos participantes;
XII - Efetuar o arquivamento sistemático da documentação comprobatória da receita e da des-
pesa, bem como os lançamentos contábeis;
XIII - Zelar pelo cumprimento de normas legais e regulamentares visando o gerenciamento do
sistema de Arrecadação;
XIV - Realizar outras atividades correlatas determinadas pelo Diretor.
Art. 20. À Divisão de orçamento, finanças e contabilidade (DOFIC) compete:
I – desenvolver atividades relativas ao recebimento, guarda e movimentação de recursos finan-
ceiros do IPER;
II – promover a realização de registros e informes financeiros, orçamentários, contábeis e
patrimoniais;
III – demonstrar saldos e resultados de movimento financeiro;
IV – promover a análise de demonstrativos de execução orçamentária;
V – coordenar o sistema orçamentário e avaliar seus resultados;
VI – prestar assessoramento em assunto financeiro de natureza técnica à Diretoria de Adminis-
tração e Finanças;
VII – estabelecer normas para celebração e revisão de convênios, acordos e contratos de pres-
tação de serviços especializados na respectiva linha de atuação;
VIII – manter intercâmbio com órgão do Ministério da Previdência Social.
IX – processar os empenhos orçamentários;
X – elaborar fluxo de caixa, suas projeções mensais e anuais bem como boletins e demonstra-
tivos financeiros;
XI – emitir Ordens Bancárias, exercendo controle rigoroso sobre o seu processamento;
XII – executar os procedimentos atinentes às operações dos atos e fatos da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial;
XIII – manter o registro e controle das receitas e das despesas do IPER;
XIV – elaborar e divulgar balanços, prestação de contas e outros demonstrativos contábeis da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial do IPER;
XV – efetuar o arquivamento sistemático da documentação comprobatória da receita e da des-
pesa, bem como os lançamentos contábeis;
XVI – zelar pelo cumprimento de normas legais e regulamentares visando o gerenciamento do
sistema contábil;
XVII - Emitir ordens bancárias, exercendo controle rigoroso sobre o seu processamento; (Setor
de Pagamento)
XVIII - Proceder à conciliação bancária diária, promovendo a regularização de diferenças en-
contradas na conciliação de documentos;
XIX - realizar outras atividades atribuídas por seu superior hierárquico.
Art. 21. À Diretoria de Previdência (DIPREV) compete:
I - Supervisionar a inscrição, o cadastro e recadastramento de segurados ativos, inativos,
dependentes e pensionistas;
II - Planejar e dirigir o desenvolvimento de análises voltadas à melhoria contínua dos meca-
nismos das concessões de benefícios previdenciários;
III - Dirigir as atividades previdenciárias;
IV - Supervisionar o planejamento de ações correlatas à qualidade e produtividade na área de
concessão de benefícios, promovendo avaliação periódica dos resultados alcançados;
V - Avocar na área de atuação previdenciária, o exame e a solução de qualquer matéria em
tramitação nas Unidades de hierarquia inferior, sem prejuízo da continuidade das atribuições
originárias;
VI - Formular e expedir normas relativas à concessão de benefícios necessárias ao cumprimento
de leis, decretos e outros atos normativos vigentes;
VII - Acompanhar o desempenho e julgar o mérito funcional dos servidores na Gerência e
Diretoria Previdenciária;
VIII - Entender-se diretamente com os dirigentes de outros órgãos de mesmo nível hierárquico;
IX - Realizar outras atividades correlatas determinadas pelo Presidente.
Art. 22. À Gerência de Previdência (GEPREV) compete:
I - Gerenciar as atividades de cadastro e recadastramento de segurados ativos, inativos, depen-
dentes e pensionistas;
II - Analisar todos os cálculos dos processos previdenciários e suas respectivas revisões,
inclusive simulações e averbações;
III - Acompanhar todos os atos de gestão referentes às atividades previdenciárias;
IV - Elaborar e submeter à Diretoria de Previdência alternativas e metodologias para a execução
de programas específicos de trabalho;
V - gerenciar o sistema de atendimento aos participantes e beneficiários;
VI - orientar a elaboração e execução de fluxogramas dos benefícios previdenciários;
VII - Controlar a assiduidade e pontualidade dos servidores lotados na gerência de Previdên-
cia;
VIII - Submeter à apreciação da Procuradoria Jurídica e do Controle Interno os processos de
concessão de benefícios;
IX - Realizar outras atividades que lhe forem atribuídas pela diretoria previdenciária.
Art. 23. À Divisão de Concessão de Benefícios (DCB) compete:
I - Instruir a fase documental de todas as modalidades das aposentadorias e suas respectivas
revisões;
II - efetuar planilhas de cálculo das aposentadorias em conjunto com os analistas previdenciários;
III - Desenvolver atividades de concessão de benefícios;
IV - Realizar outras atividades que lhe forem atribuídas pela Gerência e Diretoria de Previdên-
cia.
Art. 24. À Divisão de Manutenção de Benefícios e Compensação (DMBC) compete:
I - Executar todo o procedimento da fase documental e elaborar planilha de cálculo de pensão
por morte;
II - Atender os beneficiários de pensão por morte;
III - confeccionar os termos de concessão de pensão e minutas de portaria;
IV - Executar as atividades relacionadas aos procedimentos de compensação previdenciária;
V - Realizar outras atividades que lhe forem atribuídas pela Gerência e Diretoria de Previdên-
cia.
Art. 25 À Divisão de Atendimento, Cadastro e Avaliação Atuarial (DACAA) compete:
I - Processar, distribuir e controlar o expediente e a correspondência recebida e emitida;
II - Avaliar as condições do segurado (ativos e inativos) e seus dependentes para fins de
inscrição, cadastro e recadastramento;
III - Orientar os beneficiários e distribuir cartilhas educativas;
IV - Receber documentos e processos previdenciários e administrativos;
V - Realizar outras atividades que lhe forem atribuídas pela Gerência e Diretoria de Previdên-
cia.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 26. Os ocupantes dos cargos previstos nesta estrutura organizacional serão substituídos
em suas ausências e impedimentos por servidores que tenham o grau de escolaridade e curso
específico exigido para ocupar o cargo e previamente designados por ato do Presidente do

Art. 27. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento serão resolvidos
pelo Presidente do IPER;
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PORTARIA Nº. 354/2015/GAB/PRESI/IPER
“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez da segurada Antonia
Marques dos Santos.”
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA - IPER,
no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº. 1169-P, de 24 de julho de 2015, publicado
no Diário Oficial nº 2567, e Lei Complementar Estadual nº 030/1999, em especial, o artigo 20,
inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual nº 054/2001 face ao que consta no processo
previdenciário nº 274/2011 e considerando o preenchimento dos pressupostos legais conti-
dos no art. 6-A, da Emenda Constitucional nº 41/2003, redação da EC 70/2012;
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder, o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais à
segurada ANTONIA MARQUES DOS SANTOS, Professora I, Classe – A, Nível – PLP-I,
inscrita no CPF 746.742.263-68, Matrícula nº 050020538, servidora titular de cargo efetivo,
lotada na Secretaria de Estado de Educação e Desportos – SEED, conforme termo de concessão,
relatório médico, laudo de invalidez permanente nº 21/2011, ata do exame médico nº 21/2011.
Parágrafo único. Os proventos estão definidos na planilha de cálculo acostado ao processo
supramencionado.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar
do mês subsequente ao recebimento da última remuneração, revogadas as disposições em con-
trário.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Boa Vista (Roraima), 09 de setembro de 2015.
Homologo:
RONALDO MARCILIO SANTOS
Diretor-Presidente

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO nº: 0177/2015
ASSUNTO: CREDENCIAMENTO
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: BNY MELLON FINANCEIROS
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Portaria n° 117 de GAB/IPER – Edital de Credenciamento;
Politica Anual de Investimentos – 2015; Resolução 3.922/10.
ATA DE REUNIÃO: 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DECISÃO: Após análise da documentação constante no presente Processo, detectou-se a
existência questões objetivas e subjetivas que inviabilizam o credenciamento. Por unanimi-
dade de votos, o Comitê de Investimentos negou o Credenciamento a Instituição Financeira
Interessada.
DAS ASSINATURAS:
Carlos A. Praia R. de Carvalho – Presidente do COINVEST
Hemerson Allan Carvalho Cunho -Membro
José Antonio Vilpert – Membro
Sissi Terossi - Membro
Wemerson Batista - Membro
Data da assinatura: 26/08/2015.
Boa Vista/RR, 09/09/2015

Instituto de Pesos e Medidas do Estado de
Roraima

PORTARIA Nº. 050/2015 GAB/IPEM/RR, 09  DE SETEMBRO DE 2015.
A Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelas Leis nº 372, de 16 de maio de 2003 e nº 536 de 24 de Março de


