
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA

FPMU
i umtiMU1 iJ.'m la 

Miinii'ijul Jr Uiniunamii • i’H

Codigo de Etica

Maio de 2021

I

»



Fundo de Previdencia Municipal Umuarama
FPMU

i,..

Fundo de Prerldbicia 
Municipal dc Umuarama - Pit

RESOLUCAO N.° 001, de Maio de 2021.
■i

Aprova o Cddigo de Etica no dmbito do FPMU 
- Fundo de , Previdencia Municipal de 
Umuarama - PR.

O CONSELHO ADMINISTRATIVO do FPMU, usando das 
atribui5oes que Ihe sao conferidas por lei, e

CONSIDERANDO a necessidade do Fundo de perenizar altos 
padroes de conduta profissional na gestao do Regime Proprio de Previdencia do Municipio,

CONSIDERANDO o interesse do RPPS em atender, voluntariamente, 
aos critdrios determinados Secretaria da Previdencia do Minist6rio da Economia - ME, 
para a certifica^ao Pr6 Gestao RPPS (Portaria MPS n° 185/2015),

CONSIDERANDO, por fim, a deliberate do Conselho 
Administrative na reuniao ordindria realizada em 12 de Fevereiro de 2021.

RESOLVE:

Art. 1°. Fica instituido o Cddigo de Etica do FPMU, na forma do
Anexo Unico desta ResolugSo.

Art. 2°. Esta Resolute entrara em vigor na data de sua publica^ao.

Umuarama, 30 de Maio de 2021.

DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS 
Administradora do FPMU
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CAPITULQI -DISPOSICOES GERAIS

Art. 1°. Este Codigo de Etica e aplicavel aos servidores do RPPS, aos membros dos orgaos 
colegiados, estagiarios e demais colaboradores (fomecedores, prestadores de serviso, 
agentes financeiros e outros), que tenham relasoes diretas ou indiretas com o FPMU, 
constituindo fator de seguranfa em todas as situa9oes em que forem confrontados com 
questoes eticas, agindo sempre de modo proativo e integro, exortando-os a sua fiel 
observancia.

CAPITULO II - DA MISSAO, VISAO, VALORES E PRINCIPIOS

Art. 2°. Este Codigo de Etica reflete a missao, a visao, os valores e prindpios assumidos 
pelo FPMU, seus servidores e demais colaboradores, que conduzirao suas praticas 
orientados e motivados com a eficiencia, qualidade na presta^o de serv^os, 
comprometimento, transparencia, respeito pelas pessoas.

Art. 3°. Sem prejuizo dos principios constitucionais consagrados no artigo 37 da 
Constitui9ao Federal e dos deveres e proibi9oes previstas no Estatuto dos Servidores 
Publicos Municipals de Umuarama, os servidores e colaboradores devem observar os 
seguintes principios e valores:

Ter conduta ilibada;
Manter reputa9ao solida e confiavel;
Ter consciencia de sua responsabilidade social, profissional e institucional;
Agir sempre com transparencia, probidade, honradez, retidao, dignidade, cortesia, 
independencia, honestidade, moralidade, decoro, veracidade, boa-fe e eficiencia;
Ter empenho permanente em seu aperfei9oamento individual e profissional, com a 
maior celeridade possivel;
Decidir, em todas as circunstancias, em prol do bem, do justo, do legal, do legitimo 
e do honesto;
Agir com urbanidade;
Respeitar as diferen9as de opiniao;
Zelar pelos valores e imagem do RPPS; e
Garantir o respeito absolute e irrestrito pelas atribui9oes de competencia de cada 
orgao componente da estrutura de goveman9a do RPPS, definidas pelas legisla95es 
Federal, Estadual e Municipal, evitando quaisquer ingerencias indevidas nas 
atividades dos membros dos demais colegiados.

I.
II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

IX.
X.

Art. 4°. Os servidores e colaboradores estao obrigatoriamente comprometidos com a visao 
e missao institucional da Autarquia, o constante aprimoramento e busca pelo 
reconhecimento dos servidores municipais pela excelencia na gestao da Previdencia 
Municipal de Umuarama.
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§ 1°. A visao do RPPS e “Ser referenda em presta9ao de services de qualidade dos 
benefidos previdencidrios dos servidores munidpais proporcionando a valorizacao dos 
mesmos”.

§ 2°. A missao do RPPS e “Gerenciar e coordenar os benefidos previdencidrios com 
responsabilidade, etica e transparencia, buscando a sustentabilidade financeira e atuarial 
para o RPPS e os servidores”.

CAPITULO III - DOS PADROES DE CONDUTA

Art. 5°. Sao considerados padroes de conduta e responsabilidade no ambito do RPPS, 
observada a especificidade de cada atuacSo:

I. Cumprir e fazer cumprir o disposto na Constituicao Federal, bem como na 
legislacao Federal, Estadual e Municipal e nas normas que regem a Previdencia 
Municipal de Municipio;

II. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas Resolucoes, Regulamentos, neste C6digo 
de £tica e nos demais normativos intemos deste RPPS;

III. Aplicar, todo o zelo e dilig&ncia, e os recursos de seu saber e talento, em proveito 
do desenvolvimento do RPPS, visando o melhor atendimento possivel e a plena 
satisfa9ao dos servidores publicos municipais de Municipio;

IV. Tomar decisoes ou proper altemativas com base na razao, na ciencia, na boa 
t6cnica, nas melhores praticas empresariais, no bom senso, na prudencia e na 
equidade, sem preconceito, tendenciosidade, perseguicao ou discriminac^o de 
qualquer natureza;

V. Contribuir para a permanente higidez ecohomica, financeira e administrativa do 
RPPS;

VI. Honrar os contratos, decretos, acordos, convenios ou outros instrumentos firmados 
pelo RPPS com terceiros;

VII. Manter em sigilo quaisquer informacoes que, se divulgadas, possam acarretar 
prejuizos ao patrimonio e a imagem do RPPS, bem como guardar discricao e 
reserva quanto a documentos, fatos e informacoes, independentemente de terem 
sido qualificados ou nao como confidenciais, salvo se de cardter publico, se 
autorizada sua divulgacao ou se a lei assim o determinar;
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Assumir as consequencias das proprias ayoes e omissoes, ocorridas no ambito de 
suas atribuisoes e que causem prejuizos patrimoniais, morais ou de imagem ao 
Institute;

VIII.

Facilitar a fiscaliza9ao de todos seus atos ou serv^os, por quem de direito, 
prestando contas nos termos da lei;

IX.

Resistir a todas as especies de pressoes indevidas, e denuncia-las, bem como 
repudiar, denunciar e combater qualquer forma de corrup9ao, ativa ou passiva;

X.

Desenvolver fun9ao e atividade com a plena utiliza9ao da capacidade, 
conhecimento e experiencia profissionai;

XI.

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;

XII.

Assumir atitudes de colabora9ao e desprendimento, tendo em vista a consecu9ao 
dos objetivos comuns;

XIII.

Interromper ou redirecionar o andamento dos trabalhos diante de qualquer 
impedimento etico ou legal.

XIV.

Art. 6°. As seguintes condutas sao vedadas no RPPS:

Descumprir ou ser conivente com o descumprimento do disposto na Constitui9ao 
Federal, na legisla9ao e nas normas que regem a Previdencia Municipal de 
Municipio;

I.

Manifestar-se em nome ou por conta do RPPS, por qualquer meio de comunica9ao, 
sobre assuntos relacionados ao RPPS, salvo se em razao de sua competencia 
funcional;

II.

Aceitar favor ou presente de quem tenha interesse que possa ser afetado, direta ou 
indiretamente, por decisoes de sua competencia ou de seus subordinados 
hierarquicos, exceto os pequenos gestes costumeiros de cortesia ou brinde;

III.

Valer-se de sua fun9ao para invadir a privacidade de outrem nas redoes de 
trabalho, quer por gestos e comentarios, quer por atitudes ou propostas que, 
implicita ou explicitamente, gersm constrangimento ou desrespeito a 
individualidade;

IV.
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Valer-se da sua qualidade de servidor para obter proveito pessoal para si ou para 
outrem;

V.

VI. Atuar como orientador agente investigador, intermediario, patrcno ou advogado do 
demandante em processes administrativos ou judiciais promovidos contra o RPPS;

VII. Solicitar, exigir ou receber, em razao da fun9ao, para si ou para outrem, qualquer 
esp^cie de vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem;

VIII. Favorecer ou prejudicar qualquer pessoa ou empresa em tramites ou gestoes 
administrativas, devendo ser observados estritamente os procedimentos normais da 
atividade desempenhada;

IX. Manter redoes comerciais, na cond^ao de representante do RPPS, com empresa 
de sua propriedade;

X. Assumir posi9ao politica partidaria no desempenho de suas fun9oes, bem como 
influir nas decisSes, invocando o apoio de organiza9oes politicas,

XI. Divulgar boatos ou supostas informa9oes que possam afetar a honra ou a imagem 
do RPPS, seus servidores e colaboradores;

XII. Omitir, adulterar, falsificar ou manipular, deliberadamente, dados e informa96es 
que prejudiquem o RPPS ou terceiros;

XIII. Ordenar ou permitir a realiza9ao de despesas nao autorizadas na legisla9ao vigente 
e/ou nas normativas intemas;

XIV. Descumprir determina9ao legitima de representante de qualquer dos orgaos 
deliberativos do RPPS;

XV. Deixar, ilegitimamente, de proceder ao pagamento de beneficio ou autoriza9ao de 
procedimento a quern de direito, ou realiza-lo, por dolo ou culpa, contrdrio a lei, a 
quern n5o tenha direito;

XVI. Gerir temerdria ou fraudulentamente o RPPS;

XVII. Atuar, comissiva ou omissivamente, por dolo ou culpa, de modo que se forme 
insuficiencia de reservas vinculadas a garantia das obriga9oes do RPPS;

XVIII. Retirar, sem prdvia autoriza9ao, qualquer documento ou objeto, da sede do RPPS;

XIX. Empregar material do servi9o publico em atividade particular; e
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Exercer atividades particulares em hordrio de trabalho.XX.

CAPITULOIV - DOS ATENDIMENTOS

Art. 7°. No relacionamento entre os servidores, deve-se observar o respeito e o 
profissionalismo, mantendo clima organizational proplcio ao desenvolvimento do RPPS, 
devendo as areas somarem esfor9os para o alcance da missao do RPPS.

Art. 8°. Todos os atendimentos devem ser realizados de forma respeitavel, com 
informafQes corretas e tempestivas, fundadas na -egisla^o, assegurando a efetividade dos 
servi9os oferecidos.

Paragrafo unico. E assegurado, a qualquer interessado, o direito de protocolizar 
requerimento, cabendo ao servidor responsave’. encaminha-lo ao departamento competente.

Art. 9°. O relacionamento com outros municipios e com os orgaos do Poder Executive e 
Legislative do Municipio sao regidos pelo respeito e parceria, sempre orientados para a 
melhoria de resultados, troca de experiencias e o bem comum.

CAPITULO V - DAS DISPOSI^OES FINAIS

Art. 10. Havendo descumprimento do presente Codigo de Etica, aplicar-se-ao as 
penalidades previstas no Estatuto dos Servidores Publicos Municipals de Umuarama.

Art. 11. Os casos omissos deverao ser dirimidos pelo Conselho Administrative.

Codigo de Etica vigente a par.ir de Fevereiro de 2021.
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