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cAPiTULo t- Dtspostg6es cenRls

Art. 1o. Este C6digo de Etica e aplicSvel aos servidores do RPPS, aos membros
dos org6os colegiados, estagi6rios e demais colaboradores (fornecedores,
prestadores de servigo, agentes financeiros e outros), que tenham relag6es diretas
ou indiretas com o FPSMP, constituindo fator de seguranga em todas as situagoes
em que forem confrontados com quest6es 6ticas, agindo sempre de modo proativo
e integro, exortando-os i sua fiel observAncia.

Pardgrafo 0nico. S5o objetivos do C6digo de Etica:

| - estabelecer e orientar os padr6es de conduta e 6tica a serem observados pelos
colaboradores, no exercicio de suas fung6es, e pelas demais partes interessadas
nas relag6es firmadas com o RPPS;
ll - disseminar informag6es alinhadas com a Governanga Corporativa do RPPS,
buscando prevenir desvios de conduta nas atividades desenvolvidas pelos
colaboradores, interna e externamente;
lll - dirimir situagOes em que ocorra eventual conflito de interesse;
lV - contribuir para o fortalecimento do RPPS, de modo a reforgar a confianga das
partes interessadas.

CAPITULO II- DA MISSAO, VISAO, VALORES E PRINC|PIOS

Att. 20. Este C6digo de Etica reflete a missSo, a vis6o, os valores e principios
assumidos pelo RPPS, seus servidores e demais colaboradores, que conduzirio
suas prdticas orientados e motivados com a eficiOncia, qualidade na prestagSo de
servigos, comprometimento, transpar6ncia, respeito pelas pessoas.

Art. 30. Sem prejuizo dos principios constitucionais consagrados no artigo 37 da
ConstituigSo Federal e dos deveres e proibig6es previstos no Estatuto dos
Servidores Publicos do Municipio, os servidores e colaboradores devem observar
os seguintes principios e valores:

l. ter conduta ilibada;
ll. manter reputagio solida e confiSvel;
lll. ter consci6ncia de sua responsabilidade social, profissional e institucional;
lV. agir sempre com transpar6ncia, probidade, honradez, retid6o, dignidade,

cortesia, independOncia, honestidade, moralidade, decoro, veracidade, boa-
f6 e eficiOncia:

V. ter empenho permanente em seu aperfeigoamento individual e profissional,
com a maior celeridade possivel;

vl. decidir, em todas as circunstAncias, em prol do bem, do justo, do tegal, do
legitimo e do honesto;
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Vll. agir com urbanidade;
Vlll. respeitar as diferengas de opini6o;
fX. zelar pelos valores e imagem do RPPS; e
X. garantir o respeito absoluto e irrestrito pelas atribuig6es de compet€ncia de

cada 61960 componente da estrutura de governanga do RPPS, definidas
pela legislagdo municipal, evitando quaisquer inger6ncias indevidas nas
atividades dos membros dos demais colegiados.

Art.40. Os servidores e colaboradores estSo obrigatoriamente comprometidos com
a visSo e missio institucional da Autarquia, o constante aprimoramento e busca
pelo reconhecimento dos servidores municipais pela excelOncia na gestdo da
Previd6ncia Municipal de Municfpio.

S 1o. A visSo do RPPS 6 ser referdncia na gestSo e prestagdo de servigos
previdenciSrios, garantindo com isso a sustentabilidade do Regime Proprio de
Previd6ncia Social - RPPS.

S 2o. A missSo do RPPS 6 gerir os beneflcios e recursos do regime pr6prio de
previdOncia social do Municipio de Pirai, de forma acessivel e com qualidade,
promover a educagio previdenci6ria e buscar o equilibrio financeiro e atuarial.

CAPITULO III - DOS PADROES DE CONDUTA

Art. 50. S5o considerados padr6es de conduta e responsabilidade no Ambito do
RPPS, observada a especificidade de cada atuag6o:

f . cumprir e fazer cumprir o disposto na ConstituigSo Federal, bem como na
legislagdo federal e municipal e nas normas que regem o RPPS;

f f . cumprir e fazer cumprir o disposto nas Resolug6es, Regulamentos, neste
Codigo de Etica e nos demais normativos internos deste RPPS;

llf . aplicar todo o zelo e dilig6ncia, e os recursos de seu saber e talento no
exercicio de suas fung6es, em proveito do desenvolvimento do RPPS,
visando o melhor atendimento possivel e a plena satisfagio dos servidores
p0blicos municipais;

fV. tomar decis6es ou propor alternativas com base na raz6o, na ci6ncia, na boa
t6cnica, nas melhores pr5ticas empresariais, no bom senso, na prudOncia e
na equidade, sem preconceito, tendenciosidade, perseguig6o ou
discriminag6o de qualquer natureza;
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contribuir para a permanente higidez econ6mica, financeira e administrativa
do RPPS;

honrar os contratos, acordos, conv6nios ou outros instrumentos firmados
pelo RPPS com terceiros;

manter em sigilo quaisquer informag6es que, se divulgadas, possam
acarretar prejuizos ao patrim6nio e d imagem do RPPS, bem como guardar
discrigdo e reserva quanto a documentos, fatos e informagOes,
independentemente de terem sido qualificados ou n6o como confidenciais,
salvo se de car6ter ptiblico, se autorizada sua divulgagSo ou se a lei assim
o determinar;

assumir as consequ6ncias das proprias ag6es e omiss6es, ocorridas no
dmbito de suas atribuig6es e que causem prejuizos patrimoniais, morais ou
de imagem ao Instituto;

facilitar a fiscalizagSo de todos seus atos ou servigos, por quem de direito,
prestando contas nos termos da lei;

resistir a todas as esp6cies de press6es indevidas, e denuncid-las, bem
como repudiar, denunciar e combater qualquer forma de corrupgdo, ativa ou
passiva;

vt.

vil.

vilt.

tx.

X.

Xl. desenvolver fungdo e atividade com a plena utilizagio da capacidade,
conhecimento e experi6ncia profissional;

Xll. colaborar para o bom convivio no ambiente de trabalho, mediante conduta
respeitosa e cordial nos atos e nas palavras, sempre agindo com boa
vontade no trato com as demais pessoas;

Xlll. assumir atitudes de colaboragio e desprendimento, tendo em vista a
consecugSo dos objetivos comuns;

XlV. interromper ou redirecionar o andamento dos trabalhos diante de qualquer
impedimento 6tico ou legal;

XV. empenhar-se, permanentemente, no seu aperfeigoamento individual e
profissional;

XVl. utilizar os recursos, bens e as instalag6es do RPPS sempre em
conformidade com o interesse priblico;
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XVll. buscar prevenir qualquer dano ao meio ambiente e garantir que seus
potenciais impactos serio considerados no processo de tomada de decisSo;

XVlll. proteger os dados pessoais e sensiveis e cumprir as leis de privacidade de
dados aplic6veis ao RPPS.

Art. 60. As seguintes condutas sio vedadas no RPPS:

l. descumprir ou ser conivente com o descumprimento do disposto na
Constituigdo Federal, na legislagSo e nas normas que regem a Previddncia
Municipal de Municipio;

manifestar-se em nome ou por conta do RPPS, por qualquer meio de
comunicagSo, sobre assuntos relacionados ao RPPS, salvo se em razdo de
sua competdncia funcional;

aceitar favor ou presente de quem tenha interesse que possa ser afetado,
direta ou indiretamente, por decis6es de sua competBncia ou de seus
subordinados hier6rquicos, exceto os pequenos gestos costumeiros de
cortesia ou brinde:

valer-se de sua fungSo para invadir a privacidade de outrem nas relag6es de
trabalho, quer por gestos e coment6rios, quer por atitudes ou propostas que,
implicita ou explicitamente, gerem constrangimento ou desrespeito a
individualidade;

valer-se da sua qualidade de servidor para obter proveito pessoal para si ou
para outrem;

atuar como orientador, agente investigador, intermedi6rio, patrono ou
advogado do demandante em processos administrativos ou judiciais
promovidos contra o RPPS;

vil. solicitar, exigir ou receber, em razdo da fun96o, para si ou para outrem,
qualquer esp6cie de vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem;

favorecer ou prejudicar qualquer pessoa ou empresa em trAmites ou gestOes
administrativas, devendo ser observados estritamente os procedimentos
normais da atividade desempenhada;

manter relag6es comerciais, na condigSo de representante do RPPS, com
empresa de sua propriedade;

vilr.

il.

ilt.

tv.

V.

vr.

tx.
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X. assumir posigao politica partiddria no desempenho de suas fung6es, bem
como influir nas decis6es, invocando o apoio de organizag6es politicas.

Xl. divulgar boatos ou supostas informagOes que possam afetar a honra ou a
imagem do RPPS, seus servidores e colaboradores;

Xll. omitir, adulterar, falsificar ou manipular, deliberadamente, dados e
informag6es que prejudiquem o RPPS ou terceiros;

Xf f f . ordenar ou permitir a realizagSo de despesas ndo autorizadas na legislagSo
vigente e/ou nas normativas internas;

XlV. descumprir determinagSo legitima de representante de qualquer dos 6rg6os
deliberativos do RPPS:

XV. deixar, ilegitimamente, de proceder ao pagamento de beneficio ou
autorizagdo de procedimento a quem de direito, ou realiz6-lo, por dolo ou
culpa, contr6rio d lei, a quem n6o tenha direito;

gerir temer6ria ou fraudulentamente o RPPS;

atuar, comissiva ou omissivamente, por dolo ou culpa, de modo que se forme
insuficiOncia de reservas vinculadas i garantia das obrigagOes do RPPS;

XVI.

XVII.

XVlll. retirar, sem pr6via autorizagdo, qualquer documento ou objeto, da sede do
RPPS;

XlX. empregar material do servigo pr.tblico em atividade particular; e

XX. exercer atividades particulares em hordrio de trabalho.

CAPITULO IV - DOS ATENDIMENTOS

Arl.70. No relacionamento entre os servidores, deve-se observar o respeito e o
profissionalismo, mantendo clima organizacional propicio ao desenvolvimento do
RPPS, devendo as 6reas somarem esforgos para o alcance da missSo do RPPS.

Art. 80. Todos os atendimentos devem ser realizados de forma respeitdvel, com
informag6es corretas e tempestivas, fundadas na legislagio, assegurando a
efetividade dos servigos oferecidos.
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Par6grafo (nico. E assegurado, a qualquer interessado, o direito de protocolizar
requerimento, cabendo ao servidor respons6vel encaminhd-lo ao departamento
competente.

Art. 90. O relacionamento com outros municfpios e com os 6rg5os do Poder
Executivo e Legislativo do Municipio sio regidos pelo respeito e parceria, sempre
orientadas para a melhoria de resultados, troca de experiOncias e o bem comum.

GAP|TULO V - DAS DrSpOStgoES FtNAtS

Art. 10. Havendo descumprimento do presente Codigo de Etica, aplicar-se-6o as
penalidades previstas no Estatuto dos Servidores P0blicos do Municipio.

Art. 11. Os casos omissos deverio ser dirimidos pelo Conselho Deliberativo.

Este codigo de Etica entra em vigor na data de sua publicagdo.

Pirai. 14 de dezembro de2021.

Presidente f,o


