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INTRODUÇÃO

          O Código de Ética da Autarquia Previdenciária do Município
do Ipojuca – IPOJUCAPREV – gestora do Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS), dos servidores públicos municipais,  foi
fundamentado num conceito de Ética voltado para a honestidade e
qualidade no serviço público, estabelecendo valores e regras de
caráter comportamentais que norteiam as atividades dos
servidores ativos e inativos, como também todos colaboradores,
pretendendo que as ações de seus integrantes estejam alicerçadas
não apenas nos ditames legais e normativos aplicáveis, mas
também de acordo com princípios e regras, baseados na ética e na
moral, disciplinados no presente documento.

       Este instrumento é um acordo que estabelece direitos e
deveres para nortear a moral de forma harmônica, aplicado aos
seus servidores, inclusive quando cedidos, estagiários, membros
dos órgãos colegiados e todos da sociedade que mantiverem
relação de vinculo com o IPOJUCAPREV.
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CÓDIGO DE ÉTICA DA AUTARQUIA
PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA –

IPOJUCAPREV
 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES GERAIS

Seção I
Da Missão, da Visão, dos Valores 

 

Art. 1º  Fica instituído o Código de Ética da Autarquia Previdenciária
do Município do Ipojuca– IPOJUCAPREV, gestora do Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) do município do Ipojuca, fundamentado
num conceito de Ética voltado para a honestidade e qualidade no
serviço público, elaborado com base nas legislações afins, com o
intuito de disciplinar, orientar e estimular novos comportamentos
servindo de diretriz para que os servidores públicos ativos e inativos
do município, prestadores de serviços, membros dos Órgãos
colegiados, no exercício de suas atribuições, e a sociedade, zelem
pelos valores estabelecidos em prol desta autarquia. 

Art. 2º  A Missão do IPOJUCAPREV é promover a gestão previdenciária
dos servidores estatutários do Município de Ipojuca de forma ética,
transparente e legal por meio de uma prestação de serviços voltada
para a excelência. Observando os critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial, contribuindo para a gestão fiscal e responsável
do município.
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I.    Tratar com urbanidade os cidadãos, beneficiários e outros usuários
do serviço público;
II.  Agir de forma clara e transparente, evitando a prática de atos
ambíguos e contraditórios;
III. Zelar pela valorização de sua atividade profissional e pelo
aperfeiçoamento da autarquia;
IV. Exercer suas funções com eficiência e eficácia, pondo fim ou
solucionando situações pendentes;
V.  Ser probo, legal e justo, demonstrando toda a integridade do seu
caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de mais e a mais
vantajosa para o bem-estar comum;
VI.  Evitar o retardamento de qualquer prestação de contas, condição
essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu
cargo;

Art.  3º A Visão do IPOJUCAPREV é disseminar a cultura previdenciária
entre os servidores públicos do município do Ipojuca e ser referência na
área de gestão previdenciária municipal. 
                                      
Art. 4º Os Valores do IPOJUCAPREV são, respeito, transparência,
produtividade, isonomia, cooperação, profissionalismo, inovação,
moralidade, ética e principalmente ter compromisso com os
beneficiários e a população. 

                                                 CAPÍTULO III 
                                    DOS DEVERES E VEDAÇÕES

Art.  5º  São deveres fundamentais do servidor público/colaborador do
IPOJUCAPREV: 
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VII.  Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando
a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do
serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de
raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição
social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral;
VIII. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de
representar contra qualquer comprometimento indevido e ilegal
emanado de autoridade superior;
IX.     Saber trabalhar em equipe, evitando comportamento intransigente
perante a chefia, os subordinados e os colegas de trabalho;
X.  Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício
do cargo, emprego ou função;
XI.  Cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e todos os
regramentos legais em vigor inerentes às atribuições de seu cargo ou
função;
XII.   Respeitar os prazos previstos em lei e os determinados por seus
superiores hierárquicos para o desempenho de qualquer atividade,
justificando as razões de eventuais atrasos;
XIII.   Manter absoluto sigilo de informações relativas aos segurados e
dependentes do IPOJUCAPREV, que não devam ser de domínio
público, conforme legislação pertinente;
XIV. Priorizar o atendimento a idosos, gestantes, pessoa com
deficiência e os casos que demandem urgência em face de risco a
lesão de direitos fundamentais do cidadão; e
XV.   Ser pontual no exercício de suas atribuições. 

Art. 6º É vedado ao servidor público/colaborador do IPOJUCAPREV:

I.  Usar o cargo ou função, posição e/ou influências, para obter
qualquer favorecimento, para si ou para outrem; 
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II.     Usar carteira funcional ou mesmo identificar-se como servidor fora
do exercício de suas atribuições com o propósito de obter favores ou
vantagens de ordem pessoal;
III.   Ser, em função de amizade ou de seu espírito de solidariedade,
conivente com erro ou infração a este código de ética;
IV.    Prestar informações falsas ou fazer promessas em desacordo com
a lei a qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços
públicos;
V.       Desviar servidor público para atendimento a interesses
particulares;
VI.   Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado,
qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público;
VII.  Cumprir, ainda que lhe sejam exigidas, tarefas contrárias às
normas estabelecidas, devendo denunciar o fato à autoridade
competente;
VIII.  Apresentar-se embriagado, ou sob efeito de qualquer outro
entorpecente, no serviço ou fora dele habitualmente, o que constitui
falta funcional grave, passível de punição disciplinar, inclusive com a
pena de demissão a bem do serviço público;
IX.    Promover ou participar de jogos de azar dentro das dependências
do serviço público;
X.      Fazer uso de álcool/drogas no ambiente de trabalho;

                                                  CAPÍTULO IV
                              DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 7º  São princípios fundamentais norteadores da conduta a serem
observados pelos servidor público/colaborador do IPOJUCAPREV: 
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I.      A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a disciplina, a organização, a
cortesia, a dedicação, a honestidade, a presteza e o respeito à hierarquia
e aos valores desta autarquia;
II.  Consagrar, em seu exercício profissional, os princípios jurídicos
constitucionais e legais da Administração Pública; 
III.    Imparcialidade no exercício profissional; 
IV.   Respeito à vida, com uma atuação preventiva, cuidado com o bem-
estar no trabalho, a saúde e a segurança das pessoas, instalações e
processos, valorizando seus servidores e colaboradores;
V.   Os servidores públicos e colaboradores não poderão desprezar o
elemento ético de sua conduta. Não terão que decidir entre o legal e o
ilegal, o justo e o injusto, o oportuno e o inoportuno e principalmente
entre o honesto e o desonesto, consoante às normas estabelecidas no
art. 37, caput e § 4o, da Constituição Federal;
VI.   Os servidores públicos devem tomar suas decisões considerando
sempre o interesse público. Não devem fazê-lo para obter qualquer
favorecimento para si ou para outrem;
VII.   O servidor é corresponsável pela credibilidade do serviço público,
devendo agir sempre com retidão e probidade, inspirando segurança e
confiança na palavra empenhada e nos compromissos assumidos; e
VIII.   As ações e decisões dos agentes públicos devem ser transparentes,
justificadas e razoáveis.

                                                 CAPÍTULO V
                               DA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Art. 8º Da Gestão de Investimento do IPOJUCAPREV:
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I.    Na gestão dos investimentos, deverão ser observados os princípios
de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à
natureza de suas obrigações e transparência;
II.     As atividades deverão ser exercidas com boa fé, lealdade e diligência;
III.   O IPOJUCAPREV deve administrar e executar os planos de aplicação
de recursos de natureza previdenciária, conforme estabelece a
Legislação aplicável do Conselho Monetário Nacional, cumprindo as
diretrizes expedidas pelos órgãos regulamentadores e fiscalizadores,
além da política de investimento estabelecida anualmente pelo RPPS; 
IV.   O IPOJUCAPREV deve manter a transparência na gestão dos recursos
previdenciários, possibilitando o acesso dos segurados, dos servidores, e
da sociedade de modo geral, às informações, tais como: Política Anual de
Investimentos, Formulários de Aplicações e Resgates (APR), Relação das
entidades credenciadas para receber as aplicações, Composição da
carteira de investimentos, relatórios mensais detalhando a rentabilidade e
os riscos dos ativos presentes em carteira. Os documentos devem ser
disponibilizados no site da Instituição para acesso de qualquer
interessado;
V.    As decisões sobre as Aplicações e Resgates devem ser feitas de forma
colegiada entre a Diretoria de Investimentos e Comitê de Investimentos,
levando em conta a análise da conjuntura econômica e de análise técnica
dos ativos, e sempre dando ciência das decisões aos Conselhos
Deliberativo e Fiscal. Todas as deliberações deverão constar nas atas das
respectivas reuniões, sendo disponibilizada no site da Instituição para
acesso de qualquer interessado;
VI.   O IPOJUCAPREV deve priorizar a aplicação de recursos em instituições
financeiras que adotem práticas de boa governança e responsabilidade 
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social, e que apresentem condutas idôneas por parte de seus gestores,
no mercado financeiro, nas agências reguladoras, e nas relações
institucionais em geral.

                                                    Seção I
                               CONDUTA DE RELACIONAMENTOS

Art. 9º  Os servidores e os colaboradores do IPOJUCAPREV, devem regrar
suas condutas com base nos princípios constitucionais, nas normas
infraconstitucionais, e no que segue: 

§ 1º   Dos Conselhos e do Comitê de Investimentos do IPOJUCAPREV: 

I.  Os membros dos Conselhos e do Comitê de Investimentos do
IpojucaPrev não poderão intervir, nem participar de assuntos que
tenham interesses conflitantes, como:
a)  Relação comercial entre empresas de seu interesse e o IPOJUCAPREV; 
b) Interesse comum em relação ao patrimônio do IPOJUCAPREV, e os
investimentos que pretenda adquirir e/ou aplicar; e 
c) Relação comercial entre agentes do IPOJUCAPREV por indicação de
membros dos Conselhos e Comitê de Investimentos. 

II.  Os membros dos Conselhos e do Comitê de Investimento do
IPOJUCAPREV, devem atender a pontualidade, assiduidade, bem como
ao comparecimento nas reuniões dos órgãos colegiados em
conformidade com os calendários anuais. 

§ 2º   Com os Fornecedores: 
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I.     A escolha e contratação de fornecedores e prestadores de serviços
devem sempre ser baseadas em critérios técnicos, profissionais, éticos e
nas necessidades do IPOJUCAPREV, devendo ser conduzidas por meio de
processos administrativos, obedecendo ao disposto na Lei nº 8.666/93. 
II.    O acompanhamento dos serviços prestados deve ser sistemático e
constante, sempre buscando identificar procedimentos inadequados
e/ou incoerentes no contrato celebrado, visando, assim, manter a
qualidade e a conveniência do objeto contratado; 
III.  Os mesmos padrões de conduta ética devem ser aplicados no
relacionamento com as instituições financeiras que prestam serviços ou
das quais o IPOJUCAPREV mantenha relacionamento; e
IV.    A publicidade deve ser dada, quando cabível, às informações e atos
a respeito dos contratos estabelecidos entre o IPOJUCAPREV e terceiros,
bem como sobre o relacionamento com fornecedores e parceiros.

§ 4º  Relação com demais órgãos e/ou secretarias deve ser: 

I.  Concisa, objetiva, e tempestiva, dando-se de modo oficial, com
atendimento aos padrões técnicos definidos pelo Ente Municipal;
II.    Com comprometimento e observância as normas e os procedimentos
que integram a Gestão Previdenciária, respeitando a atribuições e as
competências de cada secretaria e/ou órgão técnico; 
III.  Ao servidor cabe observar os mais elevados de honestidade e
integridade das informações, em todos os meios de comunicação
estabelecidos com os servidores do setor público, bem como, o sigilo
das informações quando couber;
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IV.   Ao servidor cabe abster-se de fazer comentários de natureza político-
partidária; 
V.   Ao servidor cabe agir com às leis e normas vigentes ao defender o
interesse desta Autarquia e dos seus segurados; 

                                                    SEÇÃO II
                                      DA COMISSÃO DE ÉTICA

Art. 10 A Comissão de Ética será constituída por 03 (três) membros
titulares e 01 (um) membros suplentes, designados pelo PRESIDENTE DO
IPOJUCAPREV, sendo, no mínimo, 01 (um) membro titular servidor
efetivo e 01 (um) membro com formação acadêmica na área jurídica.

I.   A Comissão de Ética será instituída por meio de Portaria expedida
pelo Presidente da Autarquia, a qual caberá: 
a)   Atuar como instância consultiva na aplicação do presente Código; 
b)   Apurar, de ofício ou mediante denúncia, fato ou condutas de agentes
públicos, verificando a sua adequação às normas éticas pertinentes;
c)  Sugerir à autoridade maior da entidade a aplicação da penalidade,
com base nas normas do Município de Ipojuca acerca dos servidores
públicos;
d) Assegurar continuidade, clareza e consistência no propósito da
manutenção da ética;
e)  Orientar os servidores e/ou colaboradores sobre suas condutas éticas
e estimular boas práticas; e
f) Adotar outras providências necessárias para a instrução e
encaminhamento de seus expedientes;
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§ 1º  Não poderão fazer parte da Comissão servidores ou colaboradores
que sejam entre si cônjuges, companheiros(as) e parentes até segundo
grau, consanguíneo ou por afinidade, bem como os que tenham sofridos
sanção disciplinar nos últimos 04 (quatro) anos.
§ 2º  A atuação no âmbito da Comissão de Ética não enseja qualquer
remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos
serão considerados prestação de relevante serviço público.
§ 3º  O mandato dos membros da Comissão de Ética terá duração de
três anos, sendo admitida uma recondução pelo mesmo período.

                                                   CAPÍTULO VI
                              DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS                             

Art. 11  O presente código de ética é aplicado aos servidores públicos 
 do IPOJUCAPREV, prestadores de serviços, membros dos Órgãos
Colegiados, no exercício de suas atribuições, e a sociedade, prezando
pelos valores estabelecidos em prol desta autarquia.

Ipojuca, 31 de Março de 2021.

                                           

                                   HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA
                                       PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPOJUCAPREV
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