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CÓDIGO DE ÉTICA PARA RPPS DE VIAMÃO
 

ANEXO ÚNICO
 

1. INTRODUÇÃO
 

       O Código de Ética expressa a missão, a visão e os valores do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Viamão - IPREV e aponta os
princípios que condicionam o exercício de suas atividades e norteiam a atuação
de  servidores, usuários, fornecedores, parceiros de negócios e a comunidade
onde opera, e orienta o seu ambiente organizacional. Reafirma seu
compromisso com uma atuação responsável, transparente e sustentável,
tendo como principal pilar a credibilidade. 
      A responsabilidade pela criação e manutenção da credibilidade decorre,
principalmente, da integridade pessoal de todos, pré-requisitos indispensável
às nossas atividades. Tudo o que fazemos deve se dar em estrita observância
às leis gerais, ao Estatuto do Servidor e às leis e normas que regem a
Autarquia.
Este Código aplica-se a todo corpo funcional, efetivos, cedidos, comissionados,
estagiários, conselheiros, prestadores de serviço e a todos que tenham
relações diretas ou indiretas com o RPPS de Viamão. 
      O desconhecimento do mesmo não será considerado como justificativa
para desvios éticos e de conduta. O servidor tem a obrigação de reportar as
Diretorias e/ou as Assessorias qualquer ato suspeito, ilícito ou que viole os
preceitos contidos neste Código em ambiente de trabalho ou fora da
Autarquia. 
     É impossível prever todas as situações em que funcionários do IPREV
possam ser confrontados com questões éticas. Desta forma, o servidor
também é responsável por este risco, devendo agir sempre de modo proativo e
íntegro. Este código constitui fator de segurança tanto para o administrador
público, quanto para o servidor, norteando comportamento, enquanto no
cargo, e protegendo de acusações infundadas.
 

2. MISSÃO, VISÃO E VALORES 
 

2.1 MISSÃO
 

      Gerir o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Viamão, o IPREV, de modo a oferecer proteção previdenciária aos
seus segurados, através de ações que observem os princípios da Boa
Governança e a qualidade dos serviços prestados.
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Atuar de forma ética e transparente perante os beneficiários e demais
órgãos da administração pública;
Promover o diálogo de forma clara e objetiva com os servidores ativos,
aposentados e pensionistas, dispondo para dirimir problemas e dúvidas;
Valorizar a responsabilidade social e ambiental, destacando o
reconhecimento dos servidores aposentados, devido a sua contribuição
para o município de Viamão;
Administrar de forma idônea e eficaz os recursos, garantindo a
sustentabilidade da instituição.

2.2 VISÃO
     Ser reconhecido como patrimônio do servidor público pela sustentabilidade
financeira e atuarial do regime previdenciário, pela qualidade dos serviços
prestados, pela excelência na gestão dos recursos e atendimento aos
beneficiários.

2.3 VALORES
 

 
RESPONSABILIDADES DO CORPO FUNCIONAL 

 
3.1. CONDUTA PESSOAL

 3.1.1 DO SERVIDOR 
 

       O servidor, no que concerne a sua conduta pessoal, deve respeitar os mais
elevados padrões comportamentais de um profissional. Este deve sempre
estar atento a suas relações pessoais e profissionais,
com o objetivo de manter os padrões referenciais de imagem do IPREV e de
evitar desgastes de sua própria reputação.
 

3.1.2 - O cumprimento do disposto acima se dará por intermédio de
condutas que atentem para:

 
– a prevalência do interesse público sobre o particular;
– pautar-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade,
eficiência, moralidade e probidade;
– o adequado tratamento ao servidor, segurado e público em geral, sem
distinção de sexo, cor, etnia, credo e sexualidade;
– Ouvir o público com atenção e respeito e encaminhar suas solicitações e
reclamações às áreas responsáveis, garantindo sempre retorno rápido e
eficiente;
– Aspirar à liderança em atividades e resultados, de forma ética, realizando seu
trabalho com responsabilidade, honestidade e lealdade;
– a equidade nos encaminhamentos das questões;
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– a transparência das ações;
– a visibilidade dos critérios que norteiam as ações do IPREV;
– as decisões pautadas pela ética, transparência, integridade, lealdade,
impessoalidade, legalidade e eficiência; integridade, lealdade, impessoalidade,
legalidade e eficiência;
– e desempenho profissional íntegro, com responsabilidade e zelo, baseado
em valores sociais, comprometido com a busca da excelência e o
desenvolvimento do IPREV;
– Atuar de modo a assegurar a exatidão e a qualidade na realização do
trabalho sob sua responsabilidade profissional; 
– Assumir claramente a responsabilidade pela execução do seu trabalho e
pelos pareceres e opiniões profissionais de sua autoria;
– Conhecer as normas legais ou regulamentares que regem o exercício de suas
atividades profissionais emanadas pelas entidades governamentais, bem
como políticas e diretrizes internas e externas aplicáveis à sua função e aos
objetivos do IPREV;
– Ser objetivo, positivo e transparente; 
– Questionar e buscar soluções para fazer sempre o melhor; 
– Ser parceiro e estar disposto para ouvir e entender o outro.
 
3.1.3 – Para tanto, são deveres dos destinatários deste código:
 
– Trabalhar em equipe, com visão integrada dos serviços prestadas pelo IPREV,
para oferecer o melhor atendimento aos nossos usuários e comunidade em
geral , sem deixar de assumir a responsabilidade pela execução dos seus
trabalhos;
– Zelar pela proteção do patrimônio público, com a adequada utilização das
informações, dos bens, equipamentos e demais recursos colocados à
disposição para a gestão eficaz dos serviços prestados pelo IPREV;
– Trabalhar em equipe
– Planejar as atividades, de maneira a racionalizar o tempo despendido na
execução de cada tarefa;
– Cumprir os compromissos assumidos com a gestão e com o público alvo
interno e externo;
– prevenir e evitar conflitos de qualquer natureza, respeitando a capacidade e
as limitações individuais, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção;
– cumprir as metas estabelecidas, bem como garantir retorno rápido e
eficiente;
– ser objetivo, propositivo e transparente, respeitando sempre a hierarquia;
– manter-se atualizado e participar das atividades que proporcionem o
aprimoramento das suas funções;
– Evitar situações que gerem conflitos de interesse ou que apenas aparentem
a existências destes;
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– Respeitar sempre a confidencialidade das informações sobre os negócios da
Autarquia, assim como de quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, ligadas,
direta ou indiretamente, ao IPREV e ao seu público alvo;
– Usar os avanços tecnológicos para exercícios de suas funções e otimizar e
fazer bom uso dos equipamentos;
– Fornecer informações e documentos somente a pessoas legalmente
habilitadas a recebê-los;
– Primar pela economia no uso de material de expediente, telefone, energia
elétrica e água, e minimizar a geração de resíduos e fazer a reciclagem do
material;
– Manter o local de trabalho limpo e organizado;
– Apresentar-se ao local de trabalho vestido adequadamente ao exercício das
funções.
 

3.1.4  DO GESTOR
 

       Adicionalmente às obrigações do servidor, o gestor deve acompanhar se
todos os seus subordinados estão agindo conforme os padrões éticos
estabelecidos neste Código.
 

3.1.5 DAS DIRETORIAS 
 

    Cabe à Diretoria de Administrativa o comprometimento com o cumprimento
deste Código, sendo a Coordenadoria de Gestão de Pessoas a responsável
pelo acompanhamento psicológico (caso necessário), monitoramento pelo
respeito ao vestuário, levantamento da necessidade de treinamento ou
aconselhamento a todo o corpo funcional.
 
          Os membros das Diretorias são responsáveis por reforçar a importância
e definir as premissas comportamentais contidas neste Código, além de sua
necessidade de atualização. As audiências com pessoas físicas ou jurídicas,
não pertencentes à Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou de
organismo internacional do qual o Brasil participe, interessadas em decisão de
alçada do agente público, serão:
 
  - Solicitadas formalmente pelo próprio interessado, com especificação do
tema a ser tratado e a identificação dos participantes; 
- Objeto de registros específicos, que deverão ser mantidos para eventual
consulta;
 - Acompanhadas de pelo menos um outro servidor público.
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4 .        CUMPRIMENTO DA LEGALIDADE:
 
      O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Viamão,
IPREV, não tolerará comportamentos ilegais por ou em nome dos seus
membros, servidores, usuários, fornecedores ou parceiros de atividades. Estão
proibidas quaisquer práticas ilícitas que visem incrementar as negociações e
atividades, que não sejam por meio de legítima oferta de bons serviços.
 

4.1 UTILIZAÇÃO DE ATIVOS E RECURSOS 
 

   O uso adequado de ativos, o registro apropriado e a completa
documentação de tal uso são práticas essenciais para a solidez financeira e
integridade da imagem da Autarquia. Sendo assim, é essencial que todos os
servidores observem as normas e diretrizes dispostas na legislação específica.
 

4.2 EQUIDADE DE TRATAMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL
 

           É proibido discriminar colegas, subordinados, clientes ou prestadores de
serviço por motivo político, ideológico ou partidário, bem como em razão de
origem étnica, sexo, idade ou deficiência física.  Incluem-se ainda como atos
proibidos: assédio sexual e assédio moral.
      Em caso de esclarecimentos quanto ao tratamento e oportunidades
equânimes a Diretoria Administrativa deverá ser consultada. É proibido opinar
publicamente sobre a honorabilidade e o desempenho funcional de outro (a)
servidor (a), superior hierárquico ou autoridade pública de quaisquer dos três
Poderes, sejam eles da esfera Federal, Estadual ou Municipal, da
Administração Direta ou Indireta.
 

4.3 CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 
 

           Confidencialidade é um princípio fundamental, particularmente aplicável
a quaisquer informações não públicas, no que diz respeito ao IPREV e às
informações recebidas para um propósito institucional expresso.
 

4.4 INFORMAÇÕES PARA A MÍDIA
 
          O relacionamento com a imprensa deve ser pautado pelo respeito e com
base em fatos e fontes fidedignos. Apenas fontes autorizadas podem falar
com a imprensa em nome do IPREV.   Caso o servidor seja procurado por
algum jornalista, o mesmo deverá entrar em contato com o Departamento de
Comunicação e Tecnologia da Informação (DCTI). 
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            O Departamento de Comunicação e Tecnologia da Informação é a área
responsável por preparar e intermediar o relacionamento entre os servidores
e demais colaboradores e a mídia, mediante autorização prévia do (a) Diretor
(a)-Presidente; qualquer informação incorreta na imprensa,
independentemente de sua origem, deve ser informada ao Departamento de
Comunicação e Tecnologia da Informação. O mesmo vale para ocasiões em
que a imprensa divulgue informações negativas sobre o IPREV.
 

4.5 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 
 
    Toda e qualquer informação financeira que diz respeito ao IPREV é
confidencial, a não ser que tenha sido objeto de divulgação através de
relatórios publicados em jornais ou outros veículos de comunicação. Excetua-
se ao caso acima quando este tipo de informação é requisitado por órgão
regulador, por decisão judicial e/ou com prévia aprovação da Diretoria.
 

4.6 RELATÓRIOS OFICIAIS
 

       O IPREV está sujeito à fiscalização, auditoria e inspeções de órgãos
reguladores e fiscalizadores. Estes relatórios são estritamente confidenciais e a
divulgação dos mesmos, integral ou parcialmente, constitui-se em ato ilegal,
ressalvadas as hipóteses de determinação judicial expressa e requisição pelos
órgãos reguladores e fiscalizadores.
 

4.7 DOCUMENTAÇÃO OFICIAL
 
      É proibido o uso do papel timbrado, da marca e de qualquer
documentação oficial do IPREV, bem como usar o nome da autarquia para
qualquer finalidade pessoal e não oficial, pois sugere uma concordância da
autarquia para o uso. 
 

4.8 INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS OU POR TELEFONIA
 
             E-mail, fax, site, telefones e quaisquer outras modalidades de sistemas
de comunicação devem ser utilizados somente para os negócios e serviços do
IPREV.
 

4.9 SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES
 
              Todos os que tenham acesso aos sistemas de informação do IPREV são
responsáveis pelas precauções necessárias ao acesso não autorizado às
mesmas, salvaguardando as senhas e outros meios de acesso a sistemas e
documentações.  As senhas são de uso individual e não devem ser divulgadas 
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ou compartilhadas com outras pessoas sob nenhuma hipótese, sendo de
inteira responsabilidade do detentor o zelo pela guarda e uso correto da
mesma. Casos as senhas necessitem ser destinadas a uma gerência ou grupo
de pessoas, tal iniciativa se dará apenas com expressa autorização da Diretoria
competente.
          As estações de trabalho devem ser preferencialmente bloqueadas (CTRL
+ ALT + DEL) sempre que os servidores se ausentarem do local físico de
trabalho, independentemente do intervalo de tempo.
          Deve ser evitada a exposição de documentos de segurados ou de caráter
confidencial. Todos os documentos devem permanecer trancados em local
seguro, quando não estiverem sendo manuseados.
          É proibido o uso de softwares não licenciados ou não autorizados pela
instituição. As chaves de locais de guarda de documentos e materiais devem
permanecer sob a posse de, no mínimo, 2 (dois) responsáveis. No descarte de
documentos com informações importantes e/ou confidenciais deverão ser
utilizados dispositivos apropriados, os quais impossibilitem a leitura por
outras pessoas.
 

5. DIREITO DE PROPRIEDADE
 

           O IPREV é detentor dos direitos de propriedade de quaisquer materiais,
produtos ou serviços que sejam criados durante a jornada regular de trabalho
e/ou que tenham sido produzidos fazendo-se o uso de ativos ou recursos do
Instituto. Qualquer pessoa que voluntariamente malversar roubar, ou se
apropriar de maneira fraudulenta de qualquer recurso financeiro ou ativo de
valor pertencente ao IPREV, ficará sujeita, além das sanções disciplinares, aos
rigores da legislação aplicável.
 

6. QUESTÕES COMPORTAMENTAIS
 

         Em uma autarquia como o IPREV, uma das principais preocupações diz
respeito à sua própria imagem, bem como a de todos os seus profissionais. 
 

6.1 TELEFONIA
6.1.1 LIGAÇÕES EXTERNAS

 
           Ao receber quaisquer ligações externas todos devem mencionar “IPREV”.
Entende-se por ligações externas aquelas de pessoas que não façam parte do
corpo funcional do Instituto.
 
6.2 BEBIDAS ALCOÓLICAS, TABAGISMO E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS 
 
          São considerados como atos proibidos: 
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- Embriaguez habitual durante a jornada regular de trabalho;
- Prática do tabagismo nas dependências da Autarquia;
- Trabalhar sobre o efeito de substâncias
tóxicas.
 

6.3 VESTUÁRIO
 
         Refere-se aos requisitos mínimos e aceitáveis de vestuário (roupas e
acessórios) que todos devem seguir para que seja preservada a imagem do
Instituto. É proibido o uso de vestuário considerado como impróprios para o
ambiente de trabalho.
 

7.  COMPROMISSO ANTICORRUPÇÃO
 

       O IPREV assume o compromisso permanente de adotar práticas
anticorrupção, de rejeitar qualquer participação em atos de corrupção ativa ou
passiva e de não oferecer ou aceitar incentivos, recompensas, favores ou
vantagens (suborno ou propina) com a finalidade de alcançar fim ilícito ou
impróprio. Diante de tal compromisso, deverá fornecer informações e
orientações aos servidores sobre como reconhecer e lidar com tentativas de
suborno. As práticas anticorrupção da entidade abrangerão todos os
trabalhadores, agentes, consultores, membros de comitês, parceiros de
negócios e quaisquer outras pessoas ou organizações que realizem serviços
para ou em nome da entidade em qualquer local.
 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS
 

          É desejável a criação de um canal de comunicação confidencial para
denúncias, permitindo que funcionários e pessoas de fora do Instituto,
denunciem anonimamente quaisquer práticas que considerem ser uma
violação do Código de Ética ou outras ações impróprias.
        Este Código de Ética deve ser formalmente informado a todos os
servidores, que deverão atestar sua compreensão e aceitação. O Instituto e os
servidores devem cumprir rigorosamente este Código de Ética e todas as leis
aplicáveis referentes aos assuntos dispostos. O IPREV será responsável pelo
monitoramento e esclarecimento de eventuais infrações.
             Deverá manter a impessoalidade em sua publicidade Institucional, não
permitindo que dela resulte qualquer espécie de promoção pessoal. Não
realizar qualquer tipo de propaganda política ou religiosa, nem publicidade
comercial dentro ou fora das dependências de trabalho, valendo-se da posição
que ocupa no RPPS.
        O presente Código de Ética tem validade indeterminada, entretanto
poderá haver revisões periódicas, quando necessário. A inobservância do dis-
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 Dirigir-se diretamente ao IPREV ou ao (a) Ouvidor (a), preferencialmente,
pelo e-mail (ouvidoria@iprev-viamao.com.br) ou formulário disponível no
site do RPPS, disponível:   https://www.iprev.com.br/site/FaleConosco. 

  Se não for servidor, segurado e público em geral do RPPS, poderá utilizar o
mesmo canal de comunicação.

posto neste Código implicará na adoção de providências necessárias, com
vistas à aplicação das sanções previstas no Estatuto do Servidor (Lei Municipal
4.581/2017).
 

8.1 CANAIS DE COMUNICAÇÃO
 

           Para denúncias, questionamentos, reclamações, elogios, sugestões ou
algo que esteja em desacordo ao Código de Ética, poderá: 
   

   

   
 
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
            Em caso de dúvidas ou esclarecimentos sobre o conteúdo deste Código
ou sobre a aplicação do mesmo em relação a algum assunto específico, entrar
em contato com a Diretoria Administrativa.
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