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RESOLUÇÂO N'00í, DE í5 DE AGOSTO DE 20íe

INSTITUI O CÓDIGO DE ÉTICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL OOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO _
IPPASSO,

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO - IPPASSO, no uso de suas atribuiçÕes legais, que lhe
conÍere a Lei Municipal no 4.22112005, considerândo o Programâ dê Cer{ificação
lnstitucional e Modernizaçáo da Gestáo dos Regimes Próprios de Previdênciâ Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - "Pró-Gestáo RPPS", instituído
pela Portaria MPS no 185, de 14 de maio de 2015,

RESOLVE:

Art. 10 Fica instituído o Código de Ética do lnstituto de Previdênciâ Social dos Servidores
Municipais de Passo Fundo - IPPASSO-

I . DA ABRANGÊNCIA

Art. 20 Este Côdigo de Ética aplica-se
terceirizados, estagiários, órgâo gestor,
ser referência para a conduta pessoal,
institucional.

aos servidores efetivos, cedidos, comissionados,
conselheiros e comitê de invêstimentos, devendo
éticâ e proÍissional no cumprimento dâ missão

II - DO OBJETIVO

Art. 30 Constitui-se como objetivo dêste Código
manutenção de um conjunto dê principios, regras de
obseÍvados nos relacionamentos internos e externos
desenvolvimênlo organizacional.

de Ética o estabelecimento e a

condula e padrÕes éticos a serem
do IPPASSO, contribuindo para o
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III - IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

Art. 40 Constitui-se como ldêntidade Organizâcional do IPPASSO:

l- Missão: Administrar â ãutarquia, prestando um atendimento humânizado aos
servidores municipais e seus dependentes e gerindo os recuÍsos com critérios que
presêrvem o equilíbrio Íinanceiro e atuarial, em conformidade com os princípios da
Administraçào Pública;

ll - Visão: Ser reconhecido pela excelência na gêstáo dos investimentos, fundamentada
nas boas práticas de governança, visando a qualidade nos serviços prestados;

lll - Valores:

a) Etica;

b) EÍiciência;

c) Humanização;

d) Responsabilidade;

e) Transparência.

IV - DOS PR!NCíPIOS

Art. 5" Os âbrangidos constantes no Art. 2" deverâo exercêr suas atividadês e pautar o
seu comportamento de forma alinhada à identidade organizacional e observar os
sêguintes princípios fundamentais:

l- Legalidade, impessoalidade, moralidadê, publicidade, eÍiciência, imparcialidade e
comprometimento;

ll - Cooperaçáo, cortesia, honestidade, respeíto e dignidadê;

lll - Respeito à diversidade e combate ao prêconceito e à discriminação;

lV - Atendimento do interesse público.

V. DOS DEVERES

Art. 6o São deveres fundamêntãis das pessoas abrangidas por este Código:

I - Promover a defesa dos interesses dos benêficiários do IPPASSO:
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ll - Coibir o uso dê êxpressóes atêntatórias ao decoro ê impedir â prática de qualquer tipo
de assédio moral e sexual;

lll - Agir de forma cortês, com disponibilidadê e âtenção a todas as pessoas mm as quais
se relacionem;

lV - Resguardar dados ê informaçÕês rêlâtivos às operaçÕes e/ou procêdimentos do
IPPASSO ainda náo publicizâdos, bêm como sobre as infoÍmações dos servidorês, dos
beneficiários ê dos pÍestadorês de seÍviços dos quais tenha conhecimento em razão de
sua atuação profissional;

V - AgiÍ em estrita conformidade com as lêis ê normas aplicáveis ao IPPASSO;

Vl - Preservar o patrimônio do IPPASSO, utilizando-os especificamente para os fins a que
se destinam;

Vll - Respeitar a imagem do IPPASSO, seus valorês e este código, quando em uso de
rêdes sociais e outros meios de comunicação;

Vlll - Preservar a transparência no relacionamento e nas informações, de forma a Íacilitar
a Íiscâlização pelos órgãos de controle;

lX - Rêspeitar o meio ambiente e contribuir para a sua sustentabilidade;

X - Mantêr limpas ê em perfêita ordem as dependêncies do IPPASSO, seguindo os
métodos mais adequados à sua organizaçáo:

Xl - conhecer e dar conhêcimento do conteúdo deste Côdigo de Ética.

Art. 7" São deveres dos servidoÍes e órgão gestor:

I - manter assiduidade;

ll - sôr pontual;

lll - usar discrição;

lV - obedêcer às ordens superiores, excáo quando manifestâmente ilegâis;

V - desempenhaÍ com zelo e prcsleza os encargos que lhe competirem e os trabalhos de
que foÍ incumbido, dentro de suas atribuiçóes;

Vl - ser leal às instituições constitucionais ê administrativâs, sob as quais tivêr quê servir;

Vll - observar as noÍmas legais e regulamentares;
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Vlll - rêpresêntar ôu comunicar a sêu chêÍe imêdiâto irrêgularidâdê de que tiver
conhecimento, no órgáo em que servir;

IX - respeitar e acater seus superiores hierárquicos e tratar com urbanidade as pârlês,
atendendo a estas sem prefêÍências pessoais:

X - frêquêntar, sempre que possível, cursos lêgalmente instituldos, pare apêrfeiçoâmento
e especialização;

Xl - providenciar para que esteia sempre em dia, no assentamento individual, a sua
declaração de família;

Xll - manter espírito de cooperação e solidariedade com os companheiros de trabalho;

Xlll - mânter conhecimênto das leis, rêgulamentos, regimentos, instruções e ordem de
serviço que digam respeito com suas atribuições;

XIV - zelaÍ pela economia de material do IPPASSO ê pêla conservaçáo do quê for
conÍiedo a sua responsabilidade;

XV - apresentar-se convenienlemente trajado êm serviço ou, quando for o caso, com o
uniforme que lhe for detêrminado;

XVI - sugerir, sempre que ocorram, providências tendentês a melhoria do seÍviço;

XVll - atender preferenciel e prontamente:

a) requisigÕes dêstinadas à defesa da Fazenda Municipal;

b) a expedição de cêrtidÕes requeridas para Íns de direito.

Xvlll - guardar sigilo sobre as inÍoÍmações que tenha @nhecimento em razáo das
funções que exerce;

XIX - conhecer e acatar as normas e instruções sobre higiêne e segurança do trabâlho;

XX - submeter-se aos exames médicos ocupacionais quando solicltados.

Parágrafo Único - Será considerado como co-autor o superior hierárquico que, recêbendo
dênúncia ou representação, verbal ou escrita, a respeito de irregularidade no seÍviço ou
de falta cometida por sêrvidor seu suboÍdinedo, dêixar de tomar as providências
necessárias à sua apuraçáo.
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VI - DAs VEDAÇÕES

Art. 80 É vedado às pessoes abrangidas por êste Código:

I - reÍerir-se de modo depreciativo, em iníoÍmaÉo, parecer ou despacho, às autoridades e
a atos da administração pública municipal, podêndo, porém, em trabalho assinado, criticá-
las do ponto de vista doutrinário ou da organizaÇão dos serviÇos;

ll - retirar, sem prévia permissão de autoridade competênte, quâlquer documento ou
objeto, existênte na repartiçáo;

lll - entreter-se, durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras atividades
estranhâs ao serviço;

lV - deixar dê compârecer ao serviço sem causa justificável;

V - Íetirar-se do recinto de trabalho durante es horas de expediênle, sem prévia licença de
seu supeÍioÍ imêdiato;

Vl - ingerir bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho ou se apresentar alcoolizado
no serviçoi

Vll - atender as pessoas, na rôpartição, para tratar dê assuntos paÍticulares;

Vlll - promover manifestaçôes de apreço ou de desaprêço dentro da repaúiÉo ou se
tornar solidário com elas;

lX - praticar atos de sabotagem contra o serviço público;

X - exerceí política-partidária nos locais de trabalho e discutir a respeito com outros
servidores ou terceiros, durante as horas de expediente;

Xl - dêsviar materiais ou empregá-los, bem como viaturas ou aparelhamento do serviço
público municipal, em atividades pârticulares ou políticas;

Xll - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal, êm detrimento da dignidadê da
função;

Xlll - fazer contratos de natuÍeza crmercial ou industrial com a administração municipal,
por si ou como representante de outrem;

XIV - êxeÍcer funçôes de direção ou gerência de empresas bancárias ou industriais, ou de
sociedadôs comerciais, subvencionadas ou náo pelo Município, salvo quando Bê tratiar de
funçáo de confiança deste, caso em que o servidor sêrá considerado como exêrcendo
cargo em comissão;
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XV - exêrcer, mêsmo fora das horas de trabalho, emprego ou funçáo em êmprêsas,
êstabelecimentos ou instituiçóes quê tenham rêlâções industrieis ou comerciâis com o

Município, em matéria que se relacione com a Íinalidade do órgão em que eslêja lotado;

XVI - exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionistâ,
quotista ou comanditário, não podendo, em qualquer caso, ter funçóês de direção ou
regência;

XVll - praticar a usura;

Xvlll - aceitar a representaçâo de estado estrangeiío:

XIX - usar de sua autoridade ou posição hierárquica para envolver subordinados em
atividades relacionadas com política paÍtidária;

)« - constituir-se procurâdoÍ de partes ou servir de intermediário perante qualquer órgão
municipal, exceto quando se tratar de parente atê o segundo grau;

)«l - receber propinas, comissões, presêntes ê vântagens de qualquer espécie, em razáo
de suâs atribuiçóês;

XXll - valer-se de sua qualidade de servidor pa€ desempenhar atividades estranhas às
funçÕes ou para lograr, direia ou indiretamente, qualquer proveito;

Xxlll - cometer e pessoa estranha à repartiÉo, fora dos casos pÍevistos em lei, o
desempenho de encargos que competirem a si ou a seus suboÍdinados.

ParágraÍo Único - Não está compreendida na proibiçáo dos ítêns XIV e XVI desse artigo,
a participação de sêrvidores na direção ou gerência de cooperativas ou associações de
classes, ou como simplês sócio.

Art. 'l0o Aos seÍvidoÍes e óÍgáo gestor do IPPASSO é permitido aceitiar bÍindes,
entendendô-se como tais aqueles que:

I - Não tenham valor comercial ou sejam distribuidos por entidade de qualquer natureza a
título de cortesia, propaganda, divulgaçáo habitual ou por ocasião de eventos ou datas
comemorativas dê caráter histórico ou cultural, desde que nâo ultrapassem o valor
unitário de 35 UFM (Unidade Fiscal Municipal);

ll - Sejam de caráter geral, não se destinem a agraciar exclusivamente um determinado
servidoÍ público.

Art. 'l1o O servidor do IPPASSO âo deixar o cargo, não poderá:
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I - Atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, sindicato ou associaçáo

de classe em processo ou negócio do quâl tenha participado, em tazáo do cargo que

ocupava,

ll - Prestar consultoria à pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação dê
classe, valendo-se de informaçÕes não divulgadas publicamente a rêspeito de programas

ou políticas do IPPASSO ou com que tenha tido relacionamento direto nos 06 (seis)

meses anteriores ao término do exercício de função pública.

VII . DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

Art. í2o As pessoas abrangidas por esie Código têm o dêver de proteger e conseryar os
recursos públicos e náo poderâo uaar esses recursos, nem permitir o sêu uso, a náo ser
para os Íins autorizados em lei ou regulamento.

Art. 130 São considerados recursos públicos, para efeito deste Código de Ética:

| - Reoursos Íinan@irosi

ll- Qualquer forma dê bens móveis ou imóveis dos quais o IPPASSO seja proprietário,

locatário, anendador ou tenha oúro tipo de participaçáo proprietária;

lll - qualquer direito ou outro interesse intangível quê seia comprado com rêcursos do
IPPASSO, incluindo 06 serviços de pêssoal contratado;

lV - suprimêntos de escritório, equipamentos de telecomunicâções, capacidades

automâtizadas de processamento de dados, instalaçÕes de impressão e reproduçáo e
veículos oÍiciais.

VIII . DA COMISSÃO DE ÉTICA

Art. 14o Sêra constituída, por ato do Preôidente do IPPASSO a Comissâo dê Ética do
lnstituto, compôsia por 03 (três) servidores efetivos, que Íicaráo êncârregados de orientar
e aconselhar sobre a éticâ proÍissional do servidor, no tratamênto com as pessoas e com

o patrimônio público.

§1o Os membros da Comissáo dê Ética serão designados para mandato de 03 (três)

anos, admitida Íecondução.
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§2o A participação na Comissão dê Éticâ ê considerâda sêNiço público rêlevante, sêndo
exercido sem contraprêstaçâo pecuniária.

Art. 15o A Comissão de Ética tem por Íinalidade promover a ética e conhecer das
dênúncias e representaçõês fôrmuladas por inlringência aôs princlpios ou nôrmas

constantes nêste Código, sugerindo ao Presidentê do IPPASSO a adoção das
providências câbíveis, êstâbêlecidâs nã Legislação ê nêstê Código de Ética.

Parágrafo único: Caso um dos mêmbros sêja partê intêressada, ou se considêre
impedido, havêndo divergência êntre os demais membros, a decisão Ínal sobre as
providências constantes no caput câberá ao Presidêntê do IPPASSO.

Art. 160 O servidor púbtico poderá formulaí à Comissão de Ética, a quatquer lempo,
consultas sobre a aplicação das normas dêstê Código de Ética às situaçÕes especíÍicas
relacionadas com sua conduta individual.

§ 'lô As consultas deverão ser respondidas, de Íorma conclusivâ, no prazo máximo de até
í0 (dez) dias úteis.

§ 20 Em caso de discordância com a rêsposta, âo sêrvidor público é assegurâdo o direito
de pedido dê rêconsidêração à Comissão de Éttca, no prazo de í0 (dêz) dias úteis, a ser
Íespondido em prazo idêntico.

rx- Dr§PosrÇôEs FrNArs

Art. 17o Até a constituição da Comissão de Ética, todas suâs atribuições sáo exercidaa

diÍetâmente pelo Órgão Gestor.

Art. 18o Será dada ampla divulgaçáo do conteúdo deste Código de Ética, adotando-se

eôpecialmenle às seguintês medidas:

| - A disponibilizaçáo permanente junto ao Portal da Transparência do IPPASSO na Íede
mundial de computadores (internet);

ll - O envio por mêio de instrumento êletrônico a iodos os sêrvidores que exercem ou quê

virão a exercêr suas atividades junto ao IPPASSO;

lll - O envio por mêio dê instrumento eletrônico e/ou publicação no boletim informatívo do
IPPASSO, do enderêço êlêtrônico em que conste o Côdigo dê Ética na sua integralidade,
dando ciênciâ aos segurados ê beneficiários dos fundos administÉdos por esta Autârquia;

lV - O envio por meio êletrônico a todos os contratados, conveniados, crêdenciados e
demâis pêssoâs naturais ou iurídicas que estabeleçâm relâçôes juridicas com o
IPPASSO;
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V - A prêvisáo junto âôs editais de concursos públicos destinados à seleçáo de servidores
para o lnstituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Passo Fundo, visando
o prévio conhecimenlo dos candidatos;

Vl - A ciênciâ do seu conteúdo quando do ingresso de novos servidores, ou quando do
êstabelecimenio de novas relações jurídicas, sêjam entre pessoas naturais ou jurídicas e
o IPPASSO|

Vll - A ciência do seu conteúdo a todos os novos conselheiÍos integrantes do Conselho
Delibêrativo, Conselho Fiscale Comitê dê lnvestimentos.

Vlll - I - A publicaçáo do seu extrato êm jornal de circulação local.

Art. 19'Esta resolução entra em vigoÍ na data de sua publicação.

IPPASSO, 15 dê agosto de 2019.

't^a.b-,-á- á- &ê-*.*,--
Marina ZancânaÍo Borowski

Presidente do IPPASSO
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