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MÁRIO CELSO BOTION, Prefeito Municipal de
Limeira, Estado de São Paulo,

USANDO das atribuições que lhe são conferidas por
Lei,

FAZ saber que a Câmara Municipal de Limeira 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

TÍTULO I 
CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares

Art. Io Esta Lei Complementar disciplina a reforma 
da estrutura administrativa do IPML -  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE LIMEIRA e a reorganização do quadro de pessoal da autarquia.

Art. 2o O IPML é órgão autárquico, com 
personalidade jurídica própria, de direito público, dispondo de autonomia 
administrativa, financeira, técnica e patrimonial, com sede e foro em Limeira, Estado de 
São Paulo, criado pela Lei Complementar Municipal n° 400 de 29 de novembro de 
2007.

Art. 3o A Autarquia tem por finalidade administrar, 
gerenciar e operacionalizar o Regime Próprio de Previdência de Limeira dos servidores 
municipais efetivos da Prefeitura, das Autarquias e da Câmara Municipal de Limeira e 
seus dependentes, na forma prevista em lei.

Parágrafo único. Fica vedada a existência de mais 
de um Regime Próprio de Previdência Social -  RPPS, para os servidores titulares de 
cargos efetivos do Município de Limeira, e de mais de uma unidade gestora deste 
regime.

Art. 4o O Instituto de Previdência Municipal de
Limeira IPML terá por finalidade:

I - Administrar o Instituto de Previdência
Municipal de Limeira - IPML;

II - Aplicar os recursos econômico-financeiros do 
Regime Próprio de Previdência Social;

V
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III - Executar a política de benefícios estabelecidos 
no Regime Próprio de Previdência Social;

IV
Regime Próprio de Previdência Social;

V
administrativa;

VI
consecução dos seus objetivos.

Elaborar as propostas orçamentárias do

Desenvolver e operacionalizar a sua estrutura 

Executar outras finalidades destinadas à

Art. 5o Constituem órgãos de gestão do IPML:

I - Conselho Administrativo;

II - Superintendência; e

III - Conselho Fiscal.

CAPÍTULO II 
Do Conselho Administrativo

Art. 6o O Conselho Administrativo é órgão de 
deliberação superior do IPML e será composto por até 07 (sete) membros efetivos com 
respectivos suplentes, servidores titulares de cargos efetivos, em atividade ou 
aposentados, com a seguinte distribuição:

I - um representante efetivo e seu suplente da 
Secretaria Municipal de Administração;

II - um representante efetivo e seu suplente da
Secretaria Municipal de Fazenda;

III - um representante efetivo e seu suplente da 
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica;

IV - um representante efetivo e seu suplente do 
Centro de Promoção Social de Limeira - CEPROSOM;
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V - um representante efetivo e seu suplente do
Poder Legislativo Municipal;

VI - um representante dos servidores efetivos 
ativos e seu suplente, indicados pelo sindicato correspondente e legalmente instituído;

VII - um representante dos segurados inativos e seu 
suplente, indicados pelo sindicato correspondente e legalmente instituído;

§ Io Os representantes elencados nos itens I, II e III 
serão indicados pelo Prefeito e os representantes elencados nos itens IV, V, VI e VII, 
serão indicados, respectivamente, pelo presidente da Autarquia, Presidente da Câmara 
Municipal, e sindicato legalmente instituído.

§ 2o Os suplentes poderão participar das reuniões 
ordinárias e extraordinárias, como convidados sem direito a voto e substituirão os 
titulares em suas licenças e impedimentos e os sucederão em caso de vacância, 
conservada sempre a vinculação da representatividade.

§ 3o Ocorrendo dificuldades para a nomeação de 
suplentes o Presidente do Conselho de Administração em conjunto com a 
superintendência dará ciência ao Chefe do Poder Executivo, Presidentes da Câmara 
Municipal e Autarquias e ao Sindicato visando novas indicações.

§ 4o O mandato dos membros designados e eleitos 
será de três (03) anos, sendo permitida uma única recondução.

§ 5o Será firmado Termo de Posse dos Conselheiros.

§ 6o O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma 
vez por mês com a presença da maioria de seus membros e suas decisões serão tomadas 
por maioria simples de voto.

§ 7o O Conselheiro que, sem justa causa, faltar a três 
(03) sessões consecutivas ou quatro (04) alternadas, terá seu mandato declarado extinto.

§ 8o O Presidente do Conselho Administrativo do 
Instituto de Previdência Municipal de Limeira - IPML terá voz e voto de desempate, nas 
reuniões do Conselho.
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§ 9o As deliberações do Conselho Administrativo 
serão registradas em Livro por meio de atas.

§ 10 As convocações ordinárias do Conselho 
Administrativo serão feitas, por escrito ou mensagem eletrônica, pelo seu Presidente ou 
pela maioria simples dos seus membros, com 7 (sete) dias de antecedência, sugerindo os 
assuntos da pauta de reunião, com a colaboração do Superintendente.

§ 11 A primeira reunião do início do mandato do 
Conselho Administrativo será convocada pelo Superintendente;

§ 12 Os membros do Conselho elegerão, entre si, um 
Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, para mandato de 03 (três) anos, 
permitido uma reeleição.

§ 13 A eleição que trata o parágrafo anterior deverá 
ocorrer na primeira reunião do mandato, por simples aclamação.

deliberar sobre:
Art. 7o Ao Conselho administrativo compete

I - A política de investimentos do Instituto de 
Previdência Municipal de Limeira - IPML; aplicação inicial, resgates e novas aplicações 
de investimentos, por votação de maioria simples;

II - O Regimento Interno do Instituto de 
Previdência Municipal de Limeira - IPML;

III - As Diretrizes Gerais de atuação do Instituto 
de Previdência Municipal de Limeira - IPML;

IV - O Plano de Cargos e Salários dos servidores 
do IPML e em conjunto com a Superintendência;

V - A Nota Técnica Atuarial, Demonstrativo de 
Resultados da Avaliação Atuarial e o Plano Anual de Custeio;

VI - A aceitação de bens e legados oferecidos ao 
Regime Próprio de Previdência Social de Limeira - RPPS e ao Instituto de Previdência 
Municipal de Limeira - IPML;
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VII - À aquisição, alienação ou oneração de bens 
imóveis, bem como a aceitação de doações com encargo;

VIII - Análise da conta anual orçamentária 
elaborada pelo Superintendente e Diretor de Gestão Financeira e de Contabilidade.

IX - Contratação pelo Instituto de Previdência 
Municipal de Limeira - IPML, das Instituições Financeiras Privadas ou Públicas que se 
encarregarão da administração das Carteiras de Investimentos do RPPS, por proposta da 
Superintendência;

X - Contratação de Consultoria Externa Técnica 
Especializada para desenvolvimento de Serviços Técnicos Especializados necessários 
ao Instituto de Previdência Municipal de Limeira - IPML, por indicação da 
Superintendência;

XI - Funcionar como órgão de aconselhamento da 
Superintendência, nas questões por ela suscitadas;

XII - Contratação de Convênios para prestação de 
serviços, quando integrados ao elenco de atividades a serem desenvolvidas pelo 
Instituto de Previdência Municipal de Limeira - IPML, desde que permitidos por lei;

XIII - Solicitar ao superintendente processo de 
concessão de benefícios previdenciários para análise quando necessário;

XIV - Baixar Atos e Instruções Normativas, 
complementares ou esclarecedoras; em conjunto com a superintendência;

XV - Decidir sobre o parcelamento de débitos 
previdenciários do Município, das suas Autarquias e da Câmara Municipal com o 
IPML;

competirá:
Art. 8o Ao Presidente do Conselho Administrativo

I - convocar e presidir as reuniões do Conselho,
com direito a voto de desempate;

II - organizar a pauta de discussões e votações, 
colhendo, para tanto, sugestões do Superintendente, com 7 (sete) dias úteis de 
antecedências das reuniões;
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III - encaminhar ao Superintendente as decisões e 
deliberações do Conselho Administrativo, acompanhando a sua execução;

IV - sugerir a contratação de auditoria externa 
independente, por empresa ou profissional regularmente inscrito no órgão competente, 
sempre que o Conselho Administrativo solicitar a inspeção de contas da Autarquia;

V - exercer outras atividades correlatas, inclusive 
por deliberação do Conselho Administrativo.

Parágrafo único. O Vice-Presidente substituirá 
temporariamente o Presidente nas ausências, faltas ou impedimentos temporários deste, 
e substituirá definitivamente o Presidente quando o cargo se vagar.

Art. 9o Ao Secretário do Conselho Administrativo 
competirá redigir as atas das reuniões e cuidar da correspondência de interesse do 
Conselho.

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

Parágrafo único. Manter em ordem as atas de 
reuniões mensais ordinárias e extraordinárias e, depois de assinadas serão arquivadas no 
Instituto de Previdência, aos cuidados da superintendência.

CAPITULO III 
Da Superintendência

Art. 10 Constitui o órgão executivo da autarquia e 
será exercida pelo Superintendente, equiparado a agente político, ocupante de cargo de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder 
Executivo, remunerado na forma de subsídio, tendo status de secretário municipal.

Art. 11 Compete observar as normas que regem a 
autarquia e as deliberações do Conselho Administrativo, executando os serviços de 
arrecadação, aplicação dos recursos financeiros e administração dos benefícios 
previdenciários e, especialmente:

I - administrar a autarquia, obedecidas às 
diretrizes fixadas pelo Conselho Administrativo;

II - executar as atividades administrativas,
financeiras e previdenciárias;
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III - acatar e executar as normas legais e as 
deliberações do Conselho Administrativo relativas à gestão financeira da autarquia e à 
concessão de benefícios;

IV submeter à apreciação prévia do Conselho 
Administrativo, no final de cada exercício, os planos, programas e as mudanças 
administrativas no IPML;

V - encaminhar, por meio do Diretor de Gestão 
Financeira e de Contabilidade cópia dos balancetes, e, anualmente, nas épocas próprias, 
do balanço anual para emissão de parecer prévio e posterior deliberação do Conselho 
Administrativo, bem como da prestação de contas ao Tribunal de Contas;

VI - coordenar e apoiar as atividades de 
comunicação e eventos, de propaganda e publicidade;

VII - exercer outras atividades relacionadas com a 
gestão do IPML, especialmente por deliberação do Conselho Administrativo.

Art. 12 Ao Superintendente compete administrar os 
recursos do IPML e promover a concessão dos benefícios previdenciários previstos em 
lei, com o auxílio dos Diretores, que lhe são subordinados, e, especialmente:

I - representar a autarquia judicial e
extraj udicialmente;

II - cumprir e fazer cumprir todas as normas, 
deliberações e determinações do Conselho Administrativo;

III - assinar todos os balancetes, os documentos 
da prestação de contas anual e o balanço anual do IPML;

IV - avaliar o desempenho do IPML e propor ao 
Conselho Administrativo a adoção de novas regras destinadas a aprimorar o 
desempenho e a eficácia dos serviços autárquicos;

V - assinar convênios, contratos, acordos, 
aditamentos, credenciamento de profissionais de perícias com a autorização prévia do 
Conselho Administrativo, quando for o caso, acompanhando a fiel execução dos ajustes;

VI - encaminhar ao Conselho Administrativo e 
Conselho Fiscal os documentos que forem solicitados;
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VII - prestar informações e esclarecimentos ao 
Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, ao Prefeito e à Câmara Municipal, e 
submeter ao exame dos mesmos toda a documentação do IPML, sempre que lhe for 
solicitado;

VIII - instaurar concurso público para provimento 
de cargos vagos, dentro das necessidades da autarquia, nomeando os candidatos 
aprovados, com observância da legislação vigente;

IX - decidir sobre à vida funcional dos servidores 
da autarquia, respeitando as atribuições vinculadas em lei;

X - prestar contas da administração da autarquia, 
ao Conselho Administrativo, ao Conselho Fiscal, ao Prefeito, à Câmara Municipal, ao 
Tribunal de Contas e aos órgãos públicos federais;

XI - efetuar o pagamento de despesas da 
autarquia, assinando sempre em conjunto com o Diretor de Gestão Financeira e de 
Contabilidade os cheques, ordens de pagamento, e todos os demais documentos 
relacionados com a abertura e movimentação de contas bancárias, aplicações de valores 
no mercado financeiro, obedecidas as regras e determinações do Conselho 
Administrativo e as limitações estabelecidas pelos órgãos federais;

XII - conceder os benefícios previdenciários em 
conjunto com o Diretor de Benefícios e Gestão Administrativa, submetendo-os ao 
Conselho Administrativo, quando solicitado;

XIII - autorizar a instauração de procedimentos 
licitatórios, bem como ratificar os casos de dispensa e inexigibilidade, solicitando prévia 
autorização do Conselho Administrativo quando o valor da contratação ultrapassar o 
limite previsto na legislação federal para a licitação na modalidade convite;

Lei Complementar;
XIV - nomear a Comissão Eleitoral de que trata esta

XV - outras tarefas correlatas determinadas pelo
Conselho Administrativo;

XVI - regulamentar, mediante Resolução 
previamente aprovada pelo Conselho de Administração, o funcionamento do Comitê de 
Investimentos do IPML;
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XVII- designar três membros do quadro do IPML 
para compor a Comissão de Sindicância de Processo Administrativo Disciplinar, por ato 
do superintendente.

CAPITULO IV 
Do Conselho Fiscal

Art. 13 O Conselho Fiscal é órgão de controle 
interno do IPML, e será composto por 04 (quatro) membros efetivos com respectivos 
suplentes, servidores titulares de cargos efetivos, em atividade ou aposentados, a saber:

I - um servidor, do quadro efetivo, da Prefeitura 
Municipal ou de suas Autarquias, indicado pelo Prefeito;

II - um servidor, do quadro efetivo do Poder 
Legislativo Municipal, indicado pelo Presidente da Câmara Municipal de Limeira;

III - um representante dos servidores inativos, 
dentre aqueles que se inscreverem, de origem do quadro efetivo da Prefeitura 
Municipal, de suas Autarquias, da Câmara Municipal, nomeado pelo Prefeito;

IV - um servidor que se candidatar para o cargo, 
pertencente ao quadro efetivo da Prefeitura Municipal, de suas Autarquias, da Câmara 
Municipal, eleito por voto direto dentre eles;

§ Io Os suplentes substituirão os titulares =em suas 
licenças e impedimentos e os sucederão em caso de vacância, conservada sempre a 
vinculação da representatividade.

§ 2o Nos casos dos incisos I, II e III, os membros 
suplentes serão designados aplicando-se os mesmos critérios fixados para os membros 
titulares.

§ 3o No caso do inciso IV a escolha se fará pela 
quantidade de votos obtidos, elegendo-se membro efetivo o primeiro colocado e, 
suplente o segundo colocado.

§ 4o O mandato dos membros do Conselho Fiscal 
será de 03 (três) anos, sendo permitida uma única recondução.

§ 5o Será firmado Termo de Posse dos Conselheiros 
Efetivos e Suplentes e tomarão posse em data designada pelo Prefeito.
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§ 6o O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma 
vez a cada mês, exigida a presença da maioria de seus membros, cuja decisão será com 
o mínimo de 03 (três) votos.

§ 7o O Conselheiro que, sem justa causa, faltar a três 
(03) sessões consecutivas ou quatro (04) alternadas, terá seu mandato declarado extinto.

§ 8o A primeira reunião do início do mandato do 
Conselho Fiscal será convocada pelo Superintendente;

§ 9o Os membros do Conselho elegerão, entre si, um 
Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, para mandato de 03 (três) anos, 
permitido uma reeleição.

§ 10 A eleição que trata o parágrafo anterior deverá 
ocorrer na primeira reunião do mandato, por simples aclamação.

de desempate.
§ 1 1 0  Presidente do Conselho Fiscal terá voz e voto

lavradas em Livro de Atas.
§ 12 As deliberações do Conselho Fiscal serão

§ 13 As convocações ordinárias do Conselho Fiscal 
serão feitas, por escrito ou mensagem eletrônica, pelo seu Presidente.

§ 14 As convocações extraordinárias do Conselho 
Fiscal serão feitas, por escrito ou mensagem eletrônica, pelo seu Presidente ou pela 
maioria simples dos seus membros.

Art. 14 Ao Conselho Fiscal compete:

I - Acompanhar a organização dos serviços 
técnicos e a admissão dos servidores do IPML;

II - Acompanhar a execução orçamentária do 
Instituto de Previdência Municipal de Limeira - IPML, conferindo a classificação dos 
fatos e examinando a sua procedência e exatidão;

r
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III - Examinar as prestações devidas pelo RPPS, 
efetivadas pelo Instituto de Previdência Municipal de Limeira - IPML aos servidores 
inativos e pensionistas e a respectiva tomada de contas dos responsáveis;

IV - Proceder, em face dos documentos de receita 
e despesa, a verificação dos balancetes mensais, os quais deverão estar instruídos com 
os esclarecimentos devidos, para encaminhamento ao Conselho Administrativo, quando 
por este solicitado;

V - Indicar ao superintendente, para contratação, 
auditoria para exame de livros e documentos;

VI - Encaminhar ao Conselho Administrativo, 
anualmente, até o mês de abril, com o seu parecer técnico, o relatório do exercício 
anterior da Superintendência, o processo de tomada de contas, o balanço anual e o 
inventário a ele referente, assim como o relatório estatístico dos benefícios prestados;

VII - Requisitar à Superintendência e ao Presidente 
do Conselho Administrativo as informações e diligências que julgar convenientes e 
necessárias ao desempenho de suas atribuições, notificá-los para correção de 
irregularidades verificadas e exigir as providências de regularização;

VIII - Propor ao Superintendente as medidas 
necessárias para resguardar a lisura e transparência da administração do RPPS;

IX - Acompanhar o recolhimento mensal das 
contribuições devidas ao RPPS, para que sejam efetuadas no prazo legal, e notificar e 
interceder junto ao Chefe do Executivo e ao Conselho Administrativo, e demais titulares 
de órgãos públicos municipais, na ocorrência de irregularidades, alertando-os para os 
riscos envolvidos, denunciando e exigindo a regularização, e adotando as providências 
necessárias para recolhimento das contribuições em atraso;

X - Proceder à verificação dos valores em 
depósito na tesouraria, nos bancos, nos administradores de carteira de investimentos e 
atestar a sua correção, ou denunciar as irregularidades constatadas e exigir a 
regularização;

XI - Examinar e dar parecer nos Contratos, 
Acordos e Convênios celebrados, quando solicitados;



LEI COMPLEMENTAR N.° 855, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2020.
(Projeto de Lei Complementar n° 22/19, do 
Prefeito Municipal Mário Celso Botion)

Dispõe sobre a Reforma Administrativa e 
reorganização do Quadro de Pessoal do IPML - 
Instituto de Previdência Municipal de Limeira, e 
dá outras providências.

Fl. 12

imóveis, quando solicitados;
XII - Pronunciar-se sobre a alienação de bens

XIII - Acompanhar os processos de concessão de 
benefícios, verificando sua legitimidade;

XIV - Acompanhar a aplicação das reservas, fundos 
e provisões garantidores dos benefícios previstos nesta Lei, notadamente no que 
concerne à observância dos critérios de segurança, rentabilidade e liquidez, e de limites 
máximos de concentração dos recursos;

XV - Rever as suas próprias decisões, 
fundamentando qualquer possível alteração;

XVI - Proceder aos demais atos necessários à
fiscalização;

XVII - Manter em ordem as atas de reuniões 
mensais ordinárias e extraordinárias e, após assinadas, serão arquivadas no Instituto de 
Previdência.

CAPÍTULO V
Das Disposições Comuns aos Conselhos 

SEÇÃO I
Disposições Preliminares

Art. 15. O exercício do cargo de Conselheiro do 
IPML será gratuito e considerado de relevante interesse público.

Art. 16. O funcionamento e a atuação dos Conselhos 
do IPML serão objeto de regimento interno aprovado por Resolução do próprio 
Conselho, respeitadas as regras mínimas estabelecidas nesta Lei Complementar.

§ Io As reuniões ordinárias serão decididas em 
primeira reunião de cada ano mediante aprovação de calendário anual; as reuniões 
extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente, pelo Vice-Presidente na 
ausência ou impedimento deste, ou pela maioria simples dos seus membros.

§ 2o As deliberações relativas ao aumento de 
contribuição dos servidores, alienação de bens imóveis, e à aplicação de recursos 
financeiros dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos Conselheiros.
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deliberações tomadas.
§ 3o É obrigatório o registro em ata de todas as

Art. 17 Em caso de vacância ou licença do cargo de 
Conselheiro, será nomeado suplente eleito ou indicado, respeitando-se a ordem de 
classificação e o mesmo modo da nomeação do Conselheiro substituído.

§ Io Ocorrendo a falta de suplente o Prefeito deverá 
nomear outro servidor em substituição, respeitando os critérios previstos nesta lei 
complementar, exceto em cargos decorrentes de eleição sendo a deliberação do 
Conselho Administrativo.

§ 2o O Conselheiro poderá ser licenciado por motivo 
de doença ou qualquer outro motivo relevante, a critério dos demais membros do 
Conselho.

§ 3o O Suplente de Conselheiro substituirá o titular 
apenas nas suas licenças, ausências e impedimentos.

Art. 18 Extingue-se o mandato do Conselheiro:

I - por falecimento;

II - pela exoneração do cargo de provimento 
efetivo, salvo quando for nomeado em novo cargo de provimento efetivo, de forma 
ininterrupta;

III - por condenação em decisão irrecorrível pela 
prática de crime contra o patrimônio ou contra a administração pública;

IV - por renúncia;

V - por desinteresse do Conselheiro, manifestado 
por três faltas consecutivas ou quatro alternadas, às reuniões, sem motivo justificado;

VI - quando não cumprir os requisitos de que trata 
o artigo 22 desta Lei Complementar.

Parágrafo único. A extinção do mandato será 
declarada pelo Presidente do Conselho, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa 
ao Conselheiro.
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SEÇÃO II
Do Processo Eleitoral

Art. 19. O superintendente, até o dia 15 (quinze) de 
outubro do último ano do mandato publicará Resoluções disciplinando às inscrições 
para eleições e indicações para a escolha dos membros do Conselho Administrativo e 
Conselho Fiscal;

§ Io As inscrições para a eleição e indicações 
ocorrerão dentro do período de 21 a 30 de outubro, referentes aos seguintes cargos:

I - um representante dos aposentados e seu 
suplente para composição do Conselho Fiscal, de origem do quadro efetivo da 
Prefeitura Municipal, de suas Autarquias, da Câmara Municipal, nomeado pelo Prefeito, 
para cumprimento do art. 13, III previsto nesta Lei Complementar;

II - um representante dos servidores e seu suplente 
para a composição do Conselho Fiscal, pertencente ao quadro efetivo ativo da Prefeitura 
Municipal, de suas Autarquias, da Câmara Municipal, eleito por voto direto dentre os 
servidores ativos, para cumprimento do art. 13, IV previsto nesta Lei Complementar;

§ 2o As eleições e as indicações deverão ocorrer até
o dia 10 (dez) de novembro.

§ 3o As eleições serão realizadas à custa dos recursos 
administrativos do IPML, mediante votação direta e secreta.

§ 4o Nenhum conselheiro poderá exercer mais de 
dois mandatos consecutivos no mesmo Conselho.

§ 5o O exercício parcial de mandato por suplente não 
será levado em conta para os fins do disposto neste artigo.

§ 6o O mandato considera-se prorrogado até a posse 
dos novos Conselheiros nomeados, para todos os efeitos.

Art. 20. As indicações dos membros efetivos com 
respectivos suplentes para o Conselho Administrativo de que trata o art. 6o, incisos I até 
o VII; bem como as indicações dos membros efetivos com respectivos suplentes para o 
Conselho Fiscal, a que se refere o art. 13, incisos I, II, nesta Lei Complementar deverão 
ocorrer no período de 21 a 30 de outubro do último ano do mandato.
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Art. 21. O exercício do mandato de conselheiro não 
será remunerado, cabendo ao Regimento Interno dispor sobre as reuniões, convocação, 
“quorum” de votação, substituição pelos suplentes, procedimento de perda do mandato, 
entre outras questões, considerando as regras mínimas previstas nesta lei.

Parágrafo único. Nenhuma reunião será instalada 
sem a presença de, no mínimo, 4 (quatro) membros para o Conselho Administrativo e 3 
(três) membros para o Conselho Fiscal.

Art. 22. Os membros do Conselho Administrativo e 
do Conselho Fiscal do IPML deverão ser servidores titulares de cargo efetivo que 
preencham as seguintes condições:
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I - tenham capacidade civil para a prática de
todos os atos da vida civil;

II - sejam servidores titulares de cargo efetivo ou 
aposentados em cargo efetivo no Município de Limeira;

III - no caso de servidores em atividade, tenham, 
no mínimo, 2 (dois) anos de efetivo exercício no serviço público;

IV - possuam grau de instrução equivalente, no 
mínimo, ao curso completo de ensino médio;

V - não desempenhem cargo de Secretário
Municipal ou de Superintendente;

CAPÍTULO VI 
Da Estrutura Administrativa

Art. 23. A estrutura administrativa da autarquia, 
subordinada diretamente à Superintendência é constituída pelas seguintes unidades, 
conforme o organograma que integra o Anexo I desta Lei Complementar:

I - Superintendência
a. Procuradoria

II - Departamento de Gestão Financeira e de
Contabilidade

a. Divisão Financeira e de Investimentos
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III - Departamento de Benefícios e Gestão 
Administrativa

a. Setor de Benefícios e Perícias
b. Setor Administrativo e de Compensação 

Previdenciária
c. Setor de Compensação Previdenciária 

SEÇÃO I
Departamento de Gestão Financeira e de Contabilidade

Art. 24. Ao Departamento de Gestão Financeira e de 
Contabilidade competem as seguintes atribuições:

I - manter a contabilidade financeira, econômica 
e patrimonial em sistemas adequados e atualizados, acompanhando balanços, balancetes 
e demais demonstrativos;

II - elaborar a Relação Anual de Informações 
Sociais - RAIS do Ministério do Trabalho e Emprego;

III - emitir a Declaração do Imposto Retido na
Fonte - DIRF, anualmente;

IV - solicitar informações, dados e documentos 
aos órgãos da Municipalidade, de suas autarquias, fundações e da Câmara Municipal, 
que forem necessárias para o cumprimento das obrigações financeiras;

V - prestar as informações e exibir os 
documentos que lhe forem solicitados pela Superintendência e Conselhos;

VI - providenciar a abertura de créditos
adicionais, quando necessário;

VII - elaborar a política de investimentos e 
submetê-la à apreciação do Comitê de Investimentos e à aprovação do Conselho 
Administrativo;

VIII - elaborar as propostas de estimativas de 
receitas e fixação de despesas, metas e indicadores da autarquia para o exercício 
seguinte visando o atendimento do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes 
Orçamentária (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme legislação vigente;
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IX - controlar e contabilizar as rendas, receitas e 
bens de quaisquer espécies e controlar o efetivo recolhimento das contribuições 
previdenciárias;

X - movimentar as contas da autarquia efetuando 
os pagamentos em conjunto com o Superintendente;

XI - elaborar relatório mensal das aplicações 
financeiras, contemplando a sua evolução e rentabilidade, assim como demonstrativos 
que serão enviados a Secretaria da Previdência;

XII - recomendar ao Superintendente a contratação 
de consultorias nas áreas financeira e contábil;

XIII - exibir à Superintendência, ao Conselho 
Administrativo e ao Conselho Fiscal, todo e qualquer documento de sua competência, 
dando transparência aos dados financeiros e contábeis;

XIV - realizar as conferências e diligências 
necessárias a fim de que nenhum benefício seja pago indevidamente; e

XV - realizar outras tarefas determinadas pelo 
Conselho Administrativo ou pela Superintendência, no âmbito de sua competência.

Parágrafo único. A Divisão Financeira e de 
Investimentos compreendem as seguintes atribuições:

I - acompanhar as rendas, receitas e bens de 
quaisquer espécies e controlar o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias;

II - participar em todas as fases do ciclo 
orçamentário do Instituto de Previdência Municipal, através do planejamento, estudos e 
elaboração de peças orçamentárias (Planos Plurianuais, Leis de Diretrizes 
Orçamentárias Anuais);

III - promover a execução, avaliação e controle do 
orçamento em conformidade com a legislação vigente;

IV - manter regularmente atualizadas as 
informações sobre previsões orçamentárias e disponibilidade de saldos orçamentários;

V - executar demais atividades pertinentes a área 
orçamentária pública e gestão administrativa e técnica em razão da vigência de novas
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regras e procedimentos legais oriundos de programas e sistema AUDESP do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo.

VI - acompanhar e controlar acordos de 
parcelamentos de contribuição de alíquotas previdenciárias devidas pelo ente municipal, 
autarquias e câmara municipal;

VII - realizar o processo de seleção e 
credenciamento de instituições financeiras, na forma definida pelas normas e resoluções 
do Conselho Monetário Nacional;

VIII - elaborar planilha e relatório mensal das 
aplicações financeiras, contemplando a sua evolução e rentabilidade, assim como 
demonstrativos que serão enviados a Secretaria da Previdência;

IX - elaborar relatório mensal para 
acompanhamento da meta atuarial, ações e indicadores;

X - acompanhar a política anual de investimentos 
e sugerir estratégia de alocação dos recursos entre os diversos segmentos de aplicação e 
as respectivas carteiras de investimentos;

XI - sugerir ao superintendente e ao comitê de 
investimentos, justificadamente, alterações na política anual de investimentos no curso 
de sua execução, com vistas à adequação ao mercado ou à nova legislação;

XII - indicar ao comitê de investimentos, à 
superintendência e ao conselho administrativo critérios e parâmetros de rentabilidade 
com o perfil do investidor (IPML), objetivando a manutenção do equilíbrio financeiro 
atuarial e os limites de diversificação e concentração das normas emitidas pelo Banco 
Central do Brasil;

XIII - acompanhar as alterações da legislação sobre 
as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social.

SEÇÃO II
Departamento de Benefícios e Gestão Administrativa

Art. 25. Ao Departamento de Benefícios e Gestão 
Administrativa compreendem os setores com as seguintes atribuições:
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a) Setor de Benefícios e Perícias

I - atendimento dos segurados e dependentes do 
IPML, prestando informações relativas à concessão dos benefícios previdenciários;

II - executar as atividades relativas à concessão, 
atualização e cancelamento de benefícios previdenciários, perícias médicas, 
recadastramento de segurados, dependentes e as diligências que se fizerem necessárias, 
observando a legislação e normas aplicáveis;

III - administrar processos administrativos e
outros relativos à concessão de benefícios previdenciários;

IV - promover a inscrição dos segurados e
dependentes para fins previdenciários, obedecidas as normas legais e regulamentares;

V - solicitar informações, dados e documentos 
aos órgãos da Municipalidade, de suas autarquias, fundações e da Câmara Municipal, 
que forem necessárias para o cumprimento das obrigações previdenciárias;

VI - fornecer os dados necessários às avaliações 
atuariais anuais, determinadas pela legislação;

VII - prestar as informações e exibir os
documentos que lhe forem solicitados pela Superintendência e Conselhos;

VIII - proceder a revisão, enquadramento e
atualização dos valores dos benefícios previdenciários, determinadas pela legislação ou 
norma aplicável e quando decorrente de determinação judicial;

IX - emitir certidão de tempo de contribuição dos 
servidores do IPML, em conjunto com a Superintendência, respeitadas as normas 
aplicáveis;
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X - Receber, conferir e homologar certidão de 
tempo de contribuição emitida, pela Prefeitura Municipal de Limeira, Autarquias e 
Câmara Municipal;

XI - desenvolver até 31 de dezembro de cada ano 
o planejamento anual sobre o recadastramento e atualização de dados dos segurados, 
para o ano subsequente, objetivando manter atualizados os dados dos servidores ativos 
do município;
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b) Setor Administrativo

I - executar as atividades relativas à 
administração de pessoal, folha de pagamento, protocolo, almoxarifado, arquivo, 
patrimônio, segurança, transporte, manutenção e serviços gerais;

II - executar as atividades relativas à compra 
direta e licitação, gerenciando contratos, convênios, rescisões, reajustes e datas de 
vencimentos, observando a legislação e normas aplicáveis;

III - elaborar a Relação Anual de Informações 
Sociais - RAIS do Ministério do Trabalho e Emprego;

IV - providenciar a publicação das informações e 
atos relacionados à administração da autarquia, na Imprensa Oficial, web site ou em 
outros meios de comunicação;

V - organizar e zelar pelos arquivos da autarquia, 
em consonância com as normas estabelecidas pelo órgão responsável pelo arquivo 
público municipal;

VI - Manter o registro, controle e conservação dos 
bens da autarquia e providenciar a reavaliação anual dos bens móveis e imóveis;

VII - solicitar informações, dados e documentos 
aos órgãos da Municipalidade, de suas autarquias, fundações e da Câmara Municipal, 
que forem necessárias para o cumprimento das obrigações administrativas;

VIII - prestar as informações e exibir os 
documentos que lhe forem solicitados pela Superintendência e pelos Conselhos;

IX - análise e processamento das despesas 
médicas, diligências, tabelas e reajustes de contratos ou convênios com os prestadores 
de serviço, observando a legislação e normas aplicáveis;

X - elaborar editais de interesse do IPML;

XI - executar os serviços de atendimento e 
suporte a usuários externos e aos servidores da Autarquia, orientando-os quanto ao uso 
correto dos equipamentos e sistemas instalados nos computadores;
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XII - executar e gerenciar o planejamento, 
especificação, desenvolvimento, implantação, configuração, operação e a manutenção 
de equipamentos, serviços, sistemas de informação e da infra-estrutura de Tecnologia da 
Informação e Comunicação;

XIII - administrar a Intranet, o site oficial e demais 
sistemas do ambiente computacional do IPML;

XIV - gerenciar os procedimentos de cópia de 
segurança dos sistemas e suas bases de dados, dos servidores e das estações de trabalho, 
estabelecendo planos de contingência efetivos;

XV - promover a pesquisa e planejar a atualização 
tecnológica do ambiente computacional do IPML, buscando padronização e integração 
entre os departamentos;

XVI - administrar o banco de dados do IPML; 

XVII- outras tarefas correlatas determinadas pela
Superintendência.

c) Setor de Compensação Previdenciária

I - pesquisar e identificar os dados dos 
servidores aposentados e pensionistas;

II - efetuar analise de dados, emitindo
requerimentos para compensação previdenciária das aposentadorias e pensões 
concedidas pelo RPPS-IPML;

III - enviar para análise do INSS, os 
requerimentos emitidos e todos os documentos exigidos para a compensação;

IV - Controlar os requerimentos separando-os por 
deferimento e indeferimento pelo INSS;

V - efetuar analise de requerimentos indeferidos 
pelos INSS promovendo as correções necessárias e efetuar seu reenvio para o INSS;

VI - promover diligencias junto ao TCESP para 
obtenção da Certidão de Homologação das Aposentadorias e Pensões concedidas pelo 
RPPS-IPML;
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VII - promover diligências junto aos servidores 
para obtenção de documentos, com aposentadorias concedidas a mais de 10 (dez) anos, 
para regularização do deferimento de requerimentos à COMPREV;

VIII - Manter o controle de proporcionalidade entre 
os Regimes de Origem (RO) x Regimes Identificadores (RI), para efeito do controle 
financeiro;

IX - Analisar e conceder a aprovação dos 
requerimentos recebidos e requeridos pelo Regime Identificadores (RI);

X - Emitir relatório do fechamento financeiro do 
período, compensação entre Regimes, para informação à contabilidade;

XI - Manter o setor informado e atualizado com a
legislação pertinente;

XII - Manter organizado e ordem o arquivo de 
requerimentos deferidos e indeferidos;

Superintendência.
XIII - outras tarefas correlatas determinadas pela

SEÇÃO III 
Procuradoria

Art. 26. Compete a procuradoria jurídica, por meio 
de procuradores efetivos, sem prejuízo de outras atribuições específicas fixadas em ato 
da Superintendência, dentro da especialidade e âmbito de sua competência:

I - conhecer e aplicar os princípios jurídicos e 
normas que regem a gestão previdenciária, garantindo a transparência dos 
procedimentos e o zelo na concessão dos benefícios disponíveis;

II - conhecer as normas básicas de previdência, 
garantindo a correta aplicação de regras de funcionamento e organização do RPPS, 
respeitando e fazendo respeitar os direitos e deveres de todos os integrantes do sistema 
de previdência;

III - consultar e interpretar as legislações;
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IV - dominar conceitos de redação para instruir, 
elaborar fundamentação e pareceres conclusivos em expedientes ou processos e, quando 
necessário, dar o encaminhamento pertinente;

V - zelar para que sejam cumpridas, pelo 
servidores autárquicos, a legislação vigente e as orientações da Secretaria de 
Previdência;

VI - assistir à Superintendência nas relações 
com autoridades federais, estaduais e municipais;

VII - preparar relatórios, pareceres, portarias, 
resoluções, contratos, comunicados e despachos em geral, de interesse da autarquia, 
quando requisitado;

VIII - oferecer pareceres que lhe forem solicitados 
nos processos administrativos da autarquia;

da autarquia;
IX - minutar os atos administrativos de interesse

convênios;
X - aprovar as minutas de edital, contratos e

XI - auxiliar o Superintendente na realização das 
providências administrativas prescritas pela legislação e pelas deliberações do Conselho 
Administrativo e Conselho Fiscal;

XII - prestar assistência jurídica à 
Superintendência e aos Diretores de Departamento do IPML, orientando em todas as 
ações administrativas e aos conselhos quando solicitados;

XIII - promover pareceres das sindicâncias 
administrativas e os processos administrativos disciplinares;

XIV -  propor as ações judiciais de interesse da 
autarquia, acompanhando-as até a última instância judicial, especialmente a execução 
fiscal da dívida ativa;
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XV - defender a autarquia nas ações judiciais 
propostas contra ela, contestando-as e oferecendo os recursos judiciais admitidos até a 
última instância judicial;

XVI - atuar na defesa da autarquia junto ao 
Tribunal de Contas e demais órgãos públicos;

XVII - analisar processos, realizar estudos e 
levantamentos de dados, conferir a exatidão da documentação, observando prazos, 
normas e procedimentos legais;

XVIII - realizar outras tarefas determinadas pelo 
Conselho Administrativo ou pela Superintendência, no âmbito de sua competência.

TÍTULO II
Da Reorganização do Quadro de Pessoal 

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 27 O Quadro de Pessoal do IPML - Instituto de 
Previdência Municipal de Limeira, bem como sua política de remuneração salarial 
passam a ser reorganizados de acordo com a presente Lei Complementar.

Art. 28 O regime jurídico aplicável aos servidores 
da autarquia é do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Limeira e a 
legislação pertinente.

Parágrafo único. Os servidores titulares de cargo de 
provimento efetivo do IPML sujeitam-se ao Regime Próprio de Previdência Social por 
ele mantido, na forma da legislação específica.

Art. 29 Aplica-se aos servidores do IPML o plano 
de carreira instituído no âmbito da administração direta do município de Limeira, 
atualmente tratados na Lei Complementar Municipal n.° 745, de 22 de dezembro de 
2015 e suas alterações.

CAPÍTULO II 
Do Quadro Geral de Pessoal

Art. 30 O Quadro de Pessoal do IPML compõe-se 
de cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.
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Art. 31 Ficam criados os cargos constantes do 
Anexo II desta lei, alterando o quadro constante no Anexo I, da Lei Complementar 
Municipal n° 745, de 22 de Dezembro de 2015:

I - de provimento efetivo:

SITUAÇÃO PROPOSTA Quantidade Ref.
Analista Contábil Financeiro 01 49
Analista de Gestão Administrativa e Planejamento 01 49
Assistente Administrativo 04 16
Assistente Social 01 49
Auxiliar de Serviços Gerais 01 01
Contador Previdenciário 01 63
Economista 01 63
Motorista de Veículo Leve 01 09
Procurador Jurídico 01 73
Técnico Suporte de Informática 01 17

Total 13

SITUAÇÃO ATUAL Quantidade
Analista Contábil Financeiro 2
Assessor Administrativo 5
Assistente Social 2
Auxiliar de Serviços Gerais 2
Motorista de Veículo Leve 2
Procurador Jurídico 2
Procurador Jurídico Previdenciário 2

Total 17

Art. 32. Os cargos de provimento efetivo estão 
ordenados por símbolo e níveis de vencimentos, constantes do Anexo II desta lei, e com 
as atribuições e responsabilidades constantes do Anexo IV desta lei e serão nomeados 
pelo Superintendente e exonerados nos casos previstos em lei.

Art. 33. Os cargos de provimentos em comissão do 
Quadro de Pessoal previsto na Lei Complementar n° 400 de 29 de novembro de 2007, 
alterada pela Lei Complementar n° 425, de 05 de junho de 2008 e pela Lei 
Complementar n° 436, de 28 de novembro de 2008 do IPML, passarão a ter a seguinte 
estrutura e composição.
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I - Superintendente

II - Diretor de Gestão Financeira e de
Contabilidade

III Diretor de Benefícios e Gestão
Administrativa

IV - Chefe de Divisão Financeira e de
Investimentos

V - Chefe do Setor de Benefícios e Perícias

VI - Chefe do Setor Administrativo

VII Chefe do Setor de Compensação
Previdenciária

Parágrafo único. Ficam extintos os cargos de 
provimento em comissão do Quadro de Pessoal do IPML Diretor Chefe da 
Superintendência, Chefe de Gabinete, Diretor Administrativo, Diretor de Benefícios, 
Diretor Financeiro, Chefe do Setor Administrativo e Chefe do Setor de Benefícios.

Art. 34. Ficam criados dois cargos para o exercício 
da Função Gratificada no Quadro de Pessoal previsto na Lei Complementar n° 400 de 
29 de novembro de 2007, alterada pela Lei Complementar n° 425, de 05 de junho de 
2008 e pela Lei Complementar n° 436, de 28 de novembro de 2008 do IPML:

I - Assistente de Benefícios

II - Controlador Interno

Art. 35 Em razão da extinção, e redenominação de 
cargos e criação de funções gratificadas de que trata esta Lei Complementar, o Quadro 
de Pessoal previsto na Lei Complementar n° 400 de 29 de novembro de 2007, alterada 
pela Lei Complementar n° 425, de 05 de junho de 2008 e pela Lei Complementar n° 
436, de 28 de novembro de 2008 do IPML, passa a vigorar de acordo com as Tabelas 1 
e 2 do anexo I I I , onde estão ordenados por símbolo e níveis de vencimentos, e com as 
atribuições constantes dos Anexos V e VI desta lei e serão nomeados pelo 
Superintendente e por ele exonerados.
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Art. 36 Após devidamente preenchido os cargos de 
provimento efetivo de que trata a presente lei complementar, 10% (dez por cento) dos 
cargos de provimento em comissão do IPML, será preenchido por servidores de 
carreira, titulares de cargo efetivo do Quadro de Pessoal do IPML.

Parágrafo único. Na hipótese de o computo do 
percentual de que trata o "caput" deste artigo resultar número fracionário, deverá ser 
considerado o número inteiro imediatamente superior.

Art. 37 Os subsídios e a remuneração dos servidores 
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa 
privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem 
distinção de índice.

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

Parágrafo único. Providos os cargos de provimento 
efetivo da nova estrutura administrativa, os cargos da estrutura prevista na Lei 
Complementar Municipal n° 745, de 22 de Dezembro de 2015 ficarão automaticamente 
extintos.

CAPÍTULO III 
Da Jornada de Trabalho

Art. 38 Os padrões de vencimento mensal previstos 
nesta Lei Complementar corresponderão à jornada ordinária, estabelecida em 40 
(quarenta) horas semanais para os servidores do IPML.

Parágrafo único. A jornada ordinária do 
profissional de Serviço Social corresponderá a 30 (trinta) horas semanais.

Art. 39 Os servidores não estão sujeitos a jornada 
fixa de trabalho, aplicando-se aos mesmos o regime de disponibilidade integral, de 
acordo com a necessidade da autarquia.

CAPITULO IV 
Do Regimento Interno

Art. 40 O Regimento Interno do IPML após as 
deliberações no Conselho Administrativo em conjunto com a Superintendência será 
aprovado por Decreto Municipal.
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Art. 41 A Superintendência do IPML, através do 
Regimento Interno, poderá delegar competência aos diversos órgãos para proferir 
despachos decisórios, podendo a qualquer momento, no entanto, avocar a si, segundo 
seu único critério, a competência delegada.

Parágrafo único. São indelegáveis as competências 
decisórias da Superintendência do IPML ressalvadas aquelas permitidas no Regimento 
Interno ou na legislação pertinente.

CAPITULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 42 O preenchimento do cargo de 
Superintendente do IPML é de livre e exclusiva escolha do Prefeito em exercício, sendo 
considerado agente político, sendo a remuneração por meio de subsidio devidamente 
previsto no anexo III e as atribuições no anexo V desta lei.

Art. 43 E vedado o pagamento de qualquer 
gratificação de representação ao servidor ocupante de cargo de provimento em comissão 
no IPML.

Art. 44 Ocorrendo cessão de servidor efetivo pelo 
município ao IPML o salário e eventuais adicionais serão pagos pela autarquia.

Parágrafo único. A base de cálculo de adicionais 
será sempre o salário do cargo de origem do servidor efetivo ainda que ocupante de 
cargo provimento em comissão.

Art. 45 O servidor ocupante de cargo de Direção, 
Chefe e Assessoramento deverá apresentar o diploma de ensino superior e ou a 
certificação exigida para o cargo.

Parágrafo único. O servidor nomeado no cargo de 
Direção, Chefe e Assessoramento que não possua o diploma de ensino superior e/ou a 
certificação em área compatível com as atribuições do cargo deverá apresentar os 
documentos no prazo de 12 (doze) meses após a nomeação.

Art. 46 A despesa decorrente da aplicação da 
presente Lei Complementar correrá por conta de dotação orçamentária própria 
consignada no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
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Art. 47 A estrutura administrativa estabelecida nesta 
lei, entrará em funcionamento gradativamente, segundo as conveniências do IPML e as 
disponibilidades de recursos.

Art. 48 O IPML terá o prazo máximo de dois (02) 
anos para a realização de concurso público, para preenchimento dos seus cargos.

Art. 49 Com a aprovação da presente Lei 
Complementar os órgãos da atual estrutura administrativa, cujas funções correspondem 
às dos órgãos implantados, ficarão automaticamente extintos todos os cargos de 
provimento efetivo e de provimento em Comissão, constantes dos Anexos I e II da Lei 
Complementar n° 400, de 29 de novembro de 2007, alterada pela Lei Complementar n° 
425, de 05 de junho de 2008, pela Lei Complementar n° 436, de 28 de novembro de 
2008, pela Lei Complementar n° 529 de 30 de abril de 2010 e pela Lei Complementar n° 
594, de 11 de julho de 2011.

Art. 50 Esta Lei Complementar entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições contrário.

I  ' v \ \

PAÇO MUNICIPAL DE LIMEIRA, aos dois dias 
do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. \

MARIO CELSO BOTION 
Prefeito Municipal

PUBLICADA no Gabinete do Prefeito Municipal de 
Limeira aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

K

EDISON MORENO GIL 
Chefe de Gabinete
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Anexo I -  Organograma

Conselho
Administrativo

f

Superintendência

Conselho Fiscal

Departamento de Gestão Financeira e de Contabilidade

\
a. Divisão Financeira e de Investimentos

Procuradoria

V
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Anexo II
Cargos de Provimento Efetivo

Quantidade Cargo Jornada Ref. Valor
a-) 01 (um) Analista Contábil Financeiro 40 49 4.171,10
b-) 01 (um) Analista de Gestão Administrativa e 

Planejamento
40 49 4.171,10

c-) 04 (quatro) Assistente Administrativo 40 16 2.142,50
d-) 01 (um) Assistente Social 30 49 4.171,10
e-) 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais 40 1 1.456,41
f-) 01 (um) Contador Previdenciário 40 63 5.844,01
g-) 01 (um) Economista 40 63 5.844,01
h-) 01 (um) Motorista de Veículo Leve 40 9 1.766,02
i-) 01 (um) Procurador Jurídico 40 73 6.643,03
j-) 01 (um) Técnico em Suporte de Informática 40 17 2.214,91
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Anexo III
Cargo de Provimento em Comissão 

Funções Gratificadas

Tabela 1

Cargo Ref. Ocupantes Valor
S uperintendente Subsídio 1 13.330,08
Diretor de Gestão Financeira e de Contabilidade DAS 2 1 9.340,23
Diretor de Benefícios e Gestão Administrativa DAS 2 1 9.340,23
Chefe de Divisão Financeira e de Investimentos DAS 4 1 6.938,46
Chefe do Setor de Benefícios e Perícias DAS 6 1 4.403,25
Chefe do Setor Administrativo DAS 6 1 4.403,25
Chefe do Setor de Compensação Previdenciária DAS 6 1 4.403,25

Tabela 2

Cargo Ref. Ocupantes Valor
Assistente de Benefícios FG 5 1 3.348,57
Controlador Interno FG 19 1 7.617,37
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Anexo IV
Atribuição dos Cargos de Provimento Efetivo

CARGO EFETIVO: ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIRO
Escolaridade: CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS COM
REGISTRO NO ÓRGÃO DE CONSELHO DE CLASSE.
Superior Completo em Ciências Contábeis com registro válido no respectivo 
Conselho de Classe.
Experiência mínima de 1 ano na área contábil assinando balanços 
Conhecimento em informática

ATRIBUIÇÕES:

I - Organizar e desenvolver as atividades desenvolvidas e inerentes à área 
contábil-fmanceira pública, planejando, supervisionando, orientando sua execução de 
acordo com as exigências legais e administrativas, para apurar os elementos 
necessários à elaboração orçamentária e ao controle da situação patrimonial e 
financeira;

II - Controlar e participar da realização da conciliação das contas;

III - Elaborar e assinar balanços, balancetes/demonstrações contábeis e financeiras 
de acordo com as necessidades administrativas ou exigências legais;

IV - Zelar pelo cumprimento das atividades da sua área dentro dos prazos 
estabelecidos;

V - Coordenar as atividades da tesouraria. Acompanhando a coleta de dados, a 
operacionalização dos processos e a conciliação bancária;

VI - Acompanhar e supervisionar a confecção, emissão e assinatura de cheques 
relativos a todas as despesas;

VII - Supervisionar a atividade de controle e baixa dos repasses efetuados;

VIII - Atender ao público interno e externo;

IX - Efetuar estatística e cálculos para elaboração de orçamento anual, computando 
gastos com pessoal, material de consumo e permanente, equipamentos e instalações, 
promovendo levantamento e compilando dados.
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X - Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo, 
determinadas pelo superior imediato.

XI - Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da 
Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo 
das informações.
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CARGO EFETIVO: ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
PLANEJAMENTO
Escolaridade: SUPERIOR COMPLETO EM ADMINISTRAÇÃO DE 
EMPRESAS; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; CIÊNCIAS CONTÁBEIS; 
ECONOMIA.
Experiência mínima: 1 ano na área de formação
Conhecimento em informática.

ATRIBUIÇÕES:

I - Planejar, organizar e supervisionar os serviços técnico-administrativos, a 
utilização dos recursos humanos, materiais, financeiros e de relações públicas;

II - Efetuar estatística e cálculos para elaboração de orçamento anual, computando 
gastos com pessoal, material de consumo e permanente, equipamentos e instalações, 
promovendo levantamento e compilando dados.

III - Efetuar estatística e manter organizadas e atualizadas as informações junto ao 
COMPRE V;

IV - Acompanhar e executar providências para a elaboração inerentes ao cálculo 
atuarial;

V - Estabelecer princípios, normas e funções, para assegurar a correta aplicação, 
produtividade, eficiência e continuidade das atividades;

VI - Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos dos subordinados diretos, com a 
finalidade de garantir o cumprimento das metas estabelecidas;

VII - Elaborar o planejamento, organização e apoio dos serviços de compras, 
almoxarifado e bens patrimoniais;

VIII - Fazer cumprir e dar continuidade às atividades programadas em caso de 
ausência de um superior imediato;

IX - Elaborar instruções e procedimentos relativos à área de atuação;

X - Atender ao público interno e externo;

XI - Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do 
cargo, determinadas pelo superior imediato;

XII - Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da 
Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo 
das informações.
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CARGO EFETIVO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Escolaridade: Médio completo
Conhecimento em informática:

ATRIBUIÇÕES:

I - Atender ao público extemo/intemo, prestando informações, anotando recados, 
recebendo correspondências, protocolar documentos e efetuar os encaminhamentos;

II - Redigir, digitar atas administrativas, documentos, tabelas, planilhas, 
organogramas, fluxogramas e outros, utilizando impressos padronizados ou não, para 
dar cumprimento às rotinas trabalhistas;

III - Organizar e manter atualizado o arquivo, classificando e mantendo controles 
sistemáticos dos mesmos, selecionando os papéis administrativos para incineração de 
acordo com as normas que regem a matéria;

IV - Receber material e fornecedores, conferindo a especificações dos materiais com 
os documentos de entrega;

V - Operar e zelar pela manutenção de máquinas e equipamentos sob sua 
responsabilidade;

VI - Autuar documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos, 
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes;

VII - Controlar estoques, distribuindo o material quando solicitado e providenciando 
sua reposição de acordo com as normas pré-estabelecidas;

VIII - Elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações realizando os 
levantamentos necessários;

IX - Atender ao público interno e externo;
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X - Analisar processos de concessão de benefícios previdenciários para fins de 
liberação de compensação previdenciária, conforme legislação pertinente ao 
COMPREV;

XI - Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo, 
determinadas pelo superior imediato;

XII - Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da 
Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo 
das informações.
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CARGO EFETIVO: ASSISTENTE SOCIAL 
Escolaridade: CURSO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL
REQUISITOS ESPECIAIS: Registro no Conselho Regional de Serviço Social 
Experiência mínima de 1 ano na área de serviço social.
Conhecimento em Informática.

ATRIBUIÇÕES:

I - Planejar e executar programas ou atividades no campo de serviço social;

II- Realizar visitas domiciliares para comprovação relativa aos benefícios 
previdenciários, inclusão de dependentes ou para fins de recadastramento;

III - Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo de serviço social;

IV - Preparar programas de trabalho referentes ao serviço social;

V - Realizar e interpretar pesquisas sociais, inerentes aos interesses da Autarquia;

VI - Fazer triagem dos casos apresentados para estudo, prestando orientação com 
vistas à solução adequada do problema;

VII - Pesquisar problemas relacionados com o trabalho, apresentando propostas 
sociais para a resolução;

VIII - Acompanhar ou desenvolver os serviços voluntários, no âmbito do IPML;

IX - Manter-se atualizado sobre as normas e sobre a estrutura organizacional do 
IPML;

X - Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas;

XI - Atender ao público interno e externo;

XII - Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da 
Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo 
das informações; e

r
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CARGO EFETIVO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Escolaridade: FUNDAMENTAL COMPLETO

ATRIBUIÇÕES:

I - Realizar limpeza e manutenção de todos os locais de trabalho, bem como em 
logradouros públicos em frente à autarquia;

II - Realizar todos os trabalhos de copa e cozinha, tanto no armazenamento, preparo, 
como na distribuição dos alimentos;

III - Preparar e servir à chefia, visitante e servidores do setor;

IV - Lavar copos, xícaras, cafeteira, coador e demais utensílios de cozinha, mantendo 
a higiene e conservação local do setor sob sua responsabilidade;

V - Verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com o 
seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando 
for o caso;

VI - Executar serviços de recepção, orientação, atendimento e fornecimento de 
informações em portarias e balcões públicos, quando solicitados pela 
superintendência ou diretor administrativo;

VII - Conhecer as ferramentas e produtos básicos a serem utilizados nas atividades 
de sua área de atuação;

VIII - Efetuar entregas de correspondências e documentos, quando solicitados pela 
superintendência ou diretor administrativo;

IX - Observar a entrada e saída de pessoas e manter a recepção sempre em ordem;

X - Executar funções de zeladoria, promovendo a limpeza e conservação do mesmo e 
vigiando o cumprimento do regulamento interno, para assegurar o asseio, ordem e 
segurança do prédio e o bem-estar de seus ocupantes;

XI - Prestar assistência aos superiores nas suas áreas de atuação;

XII - Auxiliar nos trabalhos braçais de cargas e descargas de materiais utilizados nos 
trabalhos inerentes a autarquia;
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XIII - Auxiliar o motorista em atividades braçais de cargas e descargas de materiais;

XIV - Executar tarefas simples de montagem e desmontagens de armações e auxiliar 
profissionais de manutenção em geral;

XV - Atender ao público interno e externo;

XVI - Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do 
cargo, determinadas pelo superior imediato.
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CARGO EFETIVO: CONTADOR PREVIDENCIÁRIO 
Escolaridade: CURSO SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
REQUISITOS ESPECIAIS: Registro no Conselho Regional de Contabilidade
Conhecimento na Legislação do Regime Próprio de Previdência, Tributária e Fiscal e 
em informática. Experiência mínima de 1 ano na área de ciência contábeis e 
assinando balanços.

ATRIBUIÇÕES:

I - Acompanhar a elaboração de estudo atuarial e dos demonstrativos exigidos pela 
Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda;

II - Executar os trabalhos inerentes à contabilidade;

III - Assinar balanços e balancetes do RPSS em conjunto com o superintendente;

IV - Acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil;

V - Elaborar relatórios sobre situação patrimonial, econômica e financeira da 
autarquia e demais atividades correlatas;

VI - Escriturar analiticamente os atos ou fatos administrativos, efetuando os 
correspondentes lançamentos contábeis, para possibilitar o controle contábil e 
orçamentário;

VII - Promover a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo 
saldo, localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das 
operações contábeis;

VIII - Examinar empenhos de despesa, verificando a classificação e a existência de 
recursos nas dotações orçamentárias, para o pagamento dos compromissos 
assumidos;

IX - Elaborar demonstrativos contábeis mensais, trimestrais, semestrais e anuais, 
relativos à execução orçamentária e financeira, em consonância com leis, 
regulamentos e normas vigentes, para apresentar resultados da situação patrimonial, 
econômica e financeira;

X - Controlar operações bancárias e movimentos de caixa, conferência de saldo de 
contas, resumos diários;
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XI - Fazer a prestação de contas junto ao Tribunal de Contas, dentro dos prazos 
estabelecidos, especialmente quanto ao sistema AUDESP;

XII - Auxiliar na elaboração de PPA, LDO e LOA;

XIII - Manter-se atualizado sobre as normas e sobre a estrutura organizacional do 
IPML;

XIV - Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da 
Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo 
das informações; e
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CARGO EFETIVO: ECONOMISTA
Escolaridade: CURSO SUPERIOR EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
REQUISITOS ESPECIAIS: Registro no Conselho Regional de Economia - 
CORECON
Conhecimento na Legislação do Regime Próprio de Previdência, Tributária e Fiscal. 
Experiência mínima de 1 ano na área de economia com a Certificação de Gestores de 
Regime Próprio de Previdência social -  CGRPPS ou Certificação Profissional da 
Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro.

I -  Assessorar a superintendência, diretor financeiro e o comitê de investimentos em 
todas as operações de alocações em fundos de investimentos em rendas fixas e 
variáveis de interesse do Instituto;

II - Assessoria, consultoria e pesquisa econômico-financeira;

III - Estudos de mercado e de viabilidade econômico-financeira;

IV - Análise e elaboração de cenários econômicos, planejamento estratégico nas 
áreas social, econômica e financeira;

V - Estudo e análise de mercado financeiro e de capitais e derivativos;

VI - Estudo de viabilidade e de mercado relacionado à economia na área de 
investimentos;

VII - Produção e análise de informações estatísticas de natureza econômica e 
financeira, incluindo contas nacionais e índices de preços;

VIII - Planejamento, formulação, implementação, acompanhamento e avaliação 
econômico-financeira de política investimentos e finanças públicas;

IX - Assessoria, consultoria, formulação, análise e implementação de política 
econômica de investimentos ligada ao RPPS;

X - Planejamento, formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de 
planos, programas, projetos de natureza econômico-financeira do Instituto;
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XI - Avaliação patrimonial econômico-financeiro dos fundos de investimentos;

XII - Estudo e análise para elaboração de orçamentos públicos do IPML e avaliação 
de seus resultados;

XIII - Participação em auditoria e fiscalização de natureza econômico-fmanceira, se 
necessário;

XIV - Estudos, análises e pareceres pertinentes a Macro e Micro Economia;

XV - Executar outras atividades correlatas.

\
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CARGO EFETIVO: MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE 
Escolaridade: ENSINO FUNDAMENTAL
REQUISITOS ESPECIAIS: Carteira Nacional de Habilitação -  Categoria “D” 

ATRIBUIÇÕES:

I - Executar, sob orientação, os serviços relativos à condução de automóveis, e 
utilitários, para transporte de passageiros e cargas, tanto no perímetro urbano, como 
em viagens intermunicipais e interestaduais, segundo as normas de operação dos 
mesmos e a legislação de trânsito;

II - Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo, para 
certificar-se de suas condições de funcionamento, zelando por sua manutenção, 
conservação e limpeza;

III - Dirigir veículos de propriedade do IPML ou locados para o transporte de 
pessoas, materiais, documentos e outros itens relacionados;

IV - Realizar a entrega, retirada, protocolo e recebimento de documentos inerentes ao 
IPML, assinando-os quando solicitado;

V - Dirigir o veículo, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo mapas, 
itinerários ou programas estabelecidos, para conduzir usuários e materiais aos locais 
solicitados ou determinados;

VI - Agir com polidez e delicadeza, dentro dos padrões de urbanidade 
recomendáveis;

VII - Ser discreto e observar o sigilo em toda e qualquer situação que reclame tal 
conduta;

VIII - Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos 
aos setores competentes para assegurar o seu perfeito funcionamento, através de 
relatório escrito;

IX - Providenciar, sempre que necessário, o abastecimento de combustível, água e 
lubrificantes;

X - Efetuar reparos de emergência e troca de pneus, garantindo a sua utilização em 
perfeitas condições;
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XI - Recolher o veículo após a liberação, deixando-o estacionado e fechado 
corretamente, para possibilitar a sua manutenção e abastecimento;

XII - Quando convocado para viagem, deverá apresentar-se com antecedência de 20 
minutos, munido das informações sobre o trajeto e percurso;

XIII - Operar equipamento GPS;

XIV - Planejar o trajeto dos percursos mais racionais e apropriados para dirigir 
econômica e eficazmente, de modo a chegar ao destino rapidamente e liberar o 
veículo no tempo possível;

XV - Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da 
Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo 
das informações
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CARGO EFETIVO: PROCURADOR JURÍDICO
Escolaridade: CURSO SUPERIOR EM DIREITO 
REQUISITOS ESPECIAIS:
Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.
Conhecimento em Informática.

ATRIBUIÇÕES:

I - Estudar e redigir minutas de projetos de lei, decretos, atos normativos e 
documentos contratuais em conformidade com as normas legais;

II - Estudar projetos de aquisição, transferência ou alienações de bens de interesse da 
Autarquia;

III - Estudar questões de interesse da Autarquia que apresentam aspectos jurídicos 
específicos;

IV - Assistir a Autarquia nas negociações de contratos;

V - Prestar assessoria jurídica às áreas do IPML, emitir pareceres sobre assuntos 
previdenciários, fiscais, trabalhistas, administrativos, constitucionais entre outros, 
através de área pesquisas da legislação, jurisprudências, doutrinas e instruções 
regulamentares.

VI - Atuar em qualquer foro ou instância em nome do IPML e resguardar seus 
interesses quando seja autor, réu, assistente ou oponente.

VII - Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior 
imediato;

VIII - Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da 
Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo 
das informações.
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CARGO EFETIVO: TÉCNICO DE SUPORTE EM INFORMÁTICA
Escolaridade:
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA OU PROCESSAMENTO DE DADOS. 
Experiência mínima de 6 meses na área de formação.

ATRIBUIÇÕES:

I - Desenvolver atividades de suporte técnico aos servidores da Autarquia, 
envolvendo a utilização de aplicativos e problemas de hardware e software, 
realizando manutenção necessária nos sistemas e equipamentos;

II - Prestar suporte técnico a usuários externos, na utilização do site e sistemas 
disponibilizados;

III - Orientar os servidores da Autarquia para utilização adequada de equipamentos e 
sistemas, e na execução de tarefas e instruções;

IV - Gerenciar o monitoramento de acesso à internet, reportando ao superior 
imediato as ocorrências de descumprimento das regras de uso;

V - Atuar na administração do serviço de correio eletrônico;

VI - Administrar os sistemas gerenciadores de banco de dados adotados e utilizados 
pelo IPML, aplicando atualizações, monitorando os recursos e eventos, 
providenciando a correção de erros e falhas apresentados visando garantir a 
disponibilidade e segurança dos dados;

VII - Elaborar projetos de sistemas e definir módulos, fluxogramas, entradas e saídas, 
layouts de telas, arquivos, especificação de programas e controles de segurança 
relativos a cada sistema, bem como manter cópias de segurança;

VIII - Elaborar, codificar, testar e acompanhar a implantação de programas de 
informática de acordo com instruções e especificações definidas;

IX - Desenvolver programas e funcionalidades para a Intranet do IPML;

X - Desenvolver aplicações para integração de sistemas próprios ou terceiros, 
visando a eliminação de tarefas redundantes e a otimização de processos internos e 
externos;
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XI - Elaborar e acompanhar a confecção e atualização dos manuais e de toda a 
documentação de sistemas e programas, conforme os padrões e metodologias usuais 
na área de informática, visando a segurança e eficiência na utilização dos sistemas 
implantados;

XII - Planejar, implementar e alterar estruturas de banco de dados necessárias aos 
sistemas desenvolvidos, documentando-as;

XIII - Auxiliar nos processos de aquisição, reposição e atualizações de equipamentos 
e sistemas, fornecendo detalhes técnicos, especificações técnicas e soluções em 
software e hardware apropriadas para esses processos;

XIV - Manter-se atualizado sobre as normas e sobre a estrutura organizacional do 
IPML;

XV - Acompanhar o desenvolvimento e a implantação de sistemas, conhecendo seu 
funcionamento, arquitetura de banco de dados e recursos, e inteirar-se dos sistemas já 
implantados, responsabilizando-se pelo suporte inicial aos usuários;

XVI - Acompanhar os levantamentos de necessidades de tecnologia, orientando 
especificações e instruções necessárias à elaboração de projetos;

XVII - Manter atualizado o site do IPML;

XVIII - Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior 
imediato;

XIX - Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da 
Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo 
das informações.
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Anexo V
Atribuição dos Cargos de Provimento em Comissão

CARGO EM COMISSÃO: SUPERINTENDENTE
Escolaridade:
CURSO SUPERIOR COMPLETO EM QUALQUER ÁREA DE FORMAÇÃO. 
REQUISITOS ESPECIAIS:
Certificação Profissional com Ênfase em Administração pelo Instituto de 
Certificação dos Profissionais de Seguridade Social ou Certificação de Gestores de 
Regime Próprio de Previdência social -  CGRPPS.

ATRIBUIÇÕES:

I - administrar a autarquia, obedecidas às diretrizes fixadas pelo Conselho 
Administrativo;

II - executar as atividades administrativas, financeiras e previdenciárias;

III - acatar e executar as normas legais e as deliberações do Conselho Administrativo 
relativas à gestão financeira da autarquia e à concessão de benefícios;

IV - submeter à apreciação prévia do Conselho Administrativo, no final de cada 
exercício, os planos, programas e as mudanças administrativas no IPML;

V - encaminhar, mensalmente, ao Conselho Fiscal e ao Conselho Administrativo, por 
meio dos seus diretores, cópia dos balancetes, e, anualmente, nas épocas próprias, do 
balanço anual para emissão de parecer prévio e posterior deliberação do Conselho 
Administrativo, bem como da prestação de contas ao Tribunal de Contas;

VI - coordenar e apoiar as atividades de comunicação e eventos, de propaganda, 
publicidade e assessoria de imprensa;

VII - exercer outras atividades relacionadas com a gestão do IPML, especialmente 
por deliberação do Conselho Administrativo.

VIII - representar a autarquia judicial e extrajudicialmente;

IX - cumprir e fazer cumprir todas as normas, deliberações e determinações do 
Conselho Administrativo;
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X - assinar todos os balancetes, os documentos da prestação de contas anual e o 
balanço anual do IPML;

XI - avaliar o desempenho do IPML e propor ao Conselho Administrativo a adoção 
de novas regras destinadas a aprimorar o desempenho e a eficácia dos serviços 
autárquicos;

XII - assinar convênios, contratos, acordos, aditamentos, credenciamento de 
empresas e profissionais de perícias com a autorização prévia do Conselho 
Administrativo, quando for o caso, acompanhando a fiel execução dos ajustes;

XIII - encaminhar ao Conselho Administrativo e Conselho Fiscal os documentos que 
lhes devam ser submetidos regularmente, e quaisquer outros que forem solicitados;

XIV - prestar informações e esclarecimentos aos membros do Conselho 
Administrativo e Conselho Fiscal, ao Prefeito e à Câmara Municipal, e submeter ao 
exame dos mesmos toda a documentação do IPML, sempre que lhe for solicitado;

XV - instaurar concurso público para provimento de cargos vagos, dentro das 
necessidades da autarquia, nomeando os candidatos aprovados, com observância da 
legislação vigente;

XVI - decidir tudo quanto à vida funcional dos servidores da autarquia;

XVII - prestar contas da administração da autarquia, ao Conselho Administrativo, ao 
Conselho Fiscal, ao Prefeito, à Câmara Municipal, ao Tribunal de Contas e Secretaria 
da Previdência do Ministério da Fazenda;

XVIII - efetuar o pagamento de despesas da autarquia, assinando sempre em 
conjunto com o Diretor Administrativo Financeiro os cheques, ordens de pagamento, 
e todos os demais documentos relacionados com a abertura e movimentação de 
contas bancárias, aplicações de valores no mercado financeiro, obedecidas as regras e 
determinações do Conselho Administrativo e as limitações estabelecidas pelos órgãos 
federais;

XIX - conceder os benefícios previdenciários, submetendo-os à homologação do 
Conselho Administrativo a concessão de aposentadorias e pensões;

XX - autorizar a instauração de procedimentos licitatórios, bem como ratificar os 
casos de dispensa e inexigibilidade, solicitando prévia autorização do Conselho
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Administrativo quando o valor da contratação ultrapassar o limite previsto na 
legislação federal para a licitação na modalidade convite;

XXI - nomear a Comissão Eleitoral para fins de atender o cronograma do processo 
eleitoral previsto nesta Lei Complementar;

XXII - outras tarefas correlatas determinadas pelo Conselho Administrativo.

XXIII - regulamentar, mediante Resolução para o funcionamento do Comitê de 
Investimentos do IPML;

XXIV - designar três membros do quadro do IPML para compor a Comissão de 
Sindicância de Processo Administrativo Disciplinar, por ato da superintendência.
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Cargo em Comissão: DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA E DE 
CONTABILIDADE
Escolaridade:
CURSO SUPERIOR COMPLETO EM QUALQUER ÁREA DE FORMAÇÃO. 
REQUISITOS ESPECIAIS:
Certificação de Gestores de Regime Próprio de Previdência social -  CGRPPS ou a 
Certificação Profissional da Associação Nacional das Instituições do Mercado 
Financeiro.

ATRIBUIÇÕES:

I - manter a contabilidade financeira, econômica e patrimonial em sistemas 
adequados e atualizados, acompanhando balanços, balancetes e demais 
demonstrativos;

II - elaborar a Relação Anual de Informações Sociais -  RAIS do Ministério do 
Trabalho e Emprego;

III - emitir a Declaração do Imposto Retido na Fonte -  DIRF, anualmente;

IV - solicitar informações, dados e documentos aos órgãos da Municipalidade, de 
suas autarquias, fundações e da Câmara Municipal, que forem necessárias para o 
cumprimento das obrigações financeiras;

V - prestar as informações e exibir os documentos que lhe forem solicitados pela 
Superintendência e pelos Conselhos;

VI - providenciar a abertura de créditos adicionais, quando necessário;

VII - elaborar a política de investimentos e submetê-la à apreciação do Comitê de 
Investimentos e à aprovação do Conselho Administrativo;

VIII - elaborar as propostas de estimativas de receitas e fixação de despesas, metas e 
indicadores da autarquia para o exercício seguinte visando o atendimento do Plano 
Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e Lei Orçamentária 
Anual (LOA), conforme legislação vigente;

IX - controlar e contabilizar as rendas, receitas e bens de quaisquer espécies e 
controlar o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias;
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X - movimentar as contas da autarquia efetuando os pagamentos em conjunto com o 
Superintendente;

XI - realizar o processo de seleção e credenciamento de instituições financeiras, na 
forma definida pelas normas e resoluções do Conselho Monetário Nacional;

XII - elaborar relatório mensal das aplicações financeiras, contemplando a sua 
evolução e rentabilidade, assim como demonstrativos que serão enviados a Secretaria 
da Previdência;

XIII - recomendar ao Superintendente a contratação de consultorias nas áreas 
financeira e contábil;

XIV - exibir à Superintendência, ao Conselho Administrativo e ao Conselho Fiscal, 
todo e qualquer documento de sua competência, dando transparência aos dados 
financeiros e contábeis;

XV - realizar as conferências e diligências necessárias a fim de que nenhum 
benefício seja pago indevidamente; e

XVI - realizar outras tarefas determinadas pelo Conselho Administrativo ou pela 
Superintendência, no âmbito de sua competência.
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Cargo em Comissão: DIRETOR DE BENEFÍCIOS E GESTÃO 
ADMINISTRATIVA
Escolaridade:
CURSO SUPERIOR EM QUALQUER ÁREA DE FORMAÇÃO.
REQUISITOS ESPECIAIS:
Certificação Profissional com Ênfase em Administração pelo Instituto de 
Certificação dos Profissionais de Seguridade Social ou Certificação de Gestores de 
Regime Próprio de Previdência social -  CGRPPS.

ATRIBUIÇÕES:

I - proceder ao atendimento dos segurados e dependentes do IPML, prestando 
informações relativas à concessão dos benefícios previdenciários;

II - executar as atividades relativas à concessão, atualização e cancelamento de 
benefícios previdenciários, perícias médicas, recadastramento de segurados e 
dependentes, diligências e compensação previdenciária, observando a legislação e 
normas aplicáveis.

III - administrar os processos administrativos relativos à concessão de benefícios 
previdenciários;

IV - promover a inscrição dos segurados e dependentes para fins previdenciários, 
obedecidas as normas legais e regulamentares;

V - solicitar informações, dados e documentos aos órgãos da Municipalidade, de suas 
autarquias, fundações e da Câmara Municipal, que forem necessárias para o 
cumprimento das obrigações previdenciárias;

VI - fornecer os dados necessários às avaliações atuariais anuais, determinadas pela 
legislação;

VII - prestar as informações e exibir os documentos que lhe forem solicitados pela 
Superintendência e pelos Conselhos;

VIII - proceder a revisão, enquadramento e atualização dos valores dos benefícios 
previdenciários, determinadas pela legislação ou norma aplicável e quando 
decorrente de determinação judicial;
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IX - emitir certidão de tempo de contribuição, em conjunto com a Superintendência, 
respeitadas as normas aplicáveis;

X - desenvolver até 31 de dezembro de cada ano o planejamento anual sobre o 
recadastramento e atualização de dados dos segurados, para o ano subsequente, 
objetivando manter atualizados os dados dos servidores ativos do município;

XI - outras tarefas correlatas determinadas pelo Conselho Administrativo ou pela 
Superintendência.
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Cargo em Comissão: CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE 
INVESTIMENTOS
Escolaridade:
CURSO SUPERIOR COMPLETO EM QUALQUER ÁREA DE FORMAÇÃO. 
REQUISITOS ESPECIAIS:
Certificação de Gestores de Regime Próprio de Previdência social -  CGRPPS ou a 
Certificação Profissional da Associação Nacional das Instituições do Mercado 
Financeiro.

ATRIBUIÇÕES:

I - organizar a contabilidade financeira, econômica e patrimonial em sistemas 
adequados e atualizados, acompanhando balanços, balancetes e demais 
demonstrativos;

II - Participar em todas as fases do ciclo orçamentário do Instituto de Previdência 
Municipal, através do planejamento, estudos e elaboração de peças orçamentárias 
(Planos Plurianuais, Leis de Diretrizes Orçamentárias Anuais);

III - Promover a execução, avaliação e controle do orçamento em conformidade com 
a legislação vigente;

IV - Manter regularmente atualizadas as informações sobre previsões orçamentárias 
e disponibilidade de saldos orçamentários;

V - Elaborar estimativas de impactos orçamentário-financeiros e respectivas 
declarações de ordenação das despesas inerentes a criação, expansão e 
aperfeiçoamento das ações que acarretem em aumento de despesas de que trata a Lei 
Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal);

VI - Executar demais atividades pertinentes a área orçamentária pública e gestão 
administrativa e técnica em razão da vigência de novas regras e procedimentos legais 
oriundos de programas e sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo;

VII - auxiliar na emissão da Declaração do Imposto Retido na Fonte- DIRF, 
anualmente;

VIII - cuidar das informações, dados e documentos aos órgãos da Municipalidade, 
de suas autarquias e da Câmara Municipal, que forem necessárias para o 
cumprimento das obrigações financeiras;
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IX - prestar as informações e exibir os documentos que lhe forem solicitados pela 
Superintendência, Diretores e Conselhos;

X - organizar documentos para providencias de abertura de créditos adicionais, 
quando necessário;

XI - chefiar a elaboração da política de investimentos e submetê-la ao Diretor de 
Gestão Financeira e de Contabilidade;

XII - organizar o controle e a contabilidade das rendas, receitas e bens de quaisquer 
espécies e organizar o controle do recolhimento das contribuições previdenciárias;

XIII - organizar e auxiliar o Diretor de Gestão Financeira e de Contabilidade no 
processo de seleção e credenciamento de instituições financeiras, na forma definida 
pelas normas e resoluções do Conselho Monetário Nacional;

XIV - elaborar relatório mensal das aplicações financeiras, contemplando a sua 
evolução e rentabilidade, assim como demonstrativos que serão enviados aos órgãos 
públicos federais e de fiscalização do RPPS;

XV - agir com transparência e atender aos diretores e superintendente quando 
solicitados todo e qualquer documento de sua competência, dando transparência aos 
dados financeiros e contábeis;

XVI - realizar as conferências e diligências necessárias a fim de que nenhum 
benefício seja pago indevidamente;

XVII - acompanhar a política anual de investimentos e sugerir estratégia de alocação 
dos recursos entre os diversos segmentos de aplicação e as respectivas carteiras de 
investimentos;

XVIII - sugerir ao superintendente e ao comitê de investimentos, justificadamente, 
alterações na política anual de investimentos no curso de sua execução, com vistas à 
adequação ao mercado;

XIX - indicar ao comitê de investimentos, à superintendência critérios e parâmetros 
de rentabilidade com o perfil do investidor, objetivando a manutenção do equilíbrio 
financeiro atuarial do Instituto de Previdência;

XX - acompanhar as alterações da legislação sobre as aplicações dos recursos dos 
regimes próprios de previdência social;

XXI - realizar outras tarefas determinadas pela Superintendência, no âmbito de sua 
competência.

r
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Cargo em Comissão: CHEFE DO SETOR DE BENEFÍCIOS E PERÍCIAS
Escolaridade:
CURSO SUPERIOR COMPLETO EM QUALQUER ÁREA DE FORMAÇÃO. 
REQUISITOS ESPECIAIS:

I - verificar os cadastros iniciais dos novos servidores que ingressam em cargos 
efetivos do Município, buscando informações com o Departamento de Gestão de 
Pessoas da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e outras Autarquias 
Municipais;

II - realizar o recadastramento anual dos servidores inativos e dos pensionistas, 
observando as determinações previstas em resolução do superintendente;

III - promover a inscrição de dependentes de servidores efetivos para fins 
previdenciários, com observâncias das normas legais e regulamentares;

IV - cuidar e manter atualizados os cadastros de segurados e de beneficiários do

V - fornecer os dados necessários às avaliações atuariais anuais, determinadas pela 
legislação;

VI - cuidar da manutenção dos benefícios previdenciários concedidos, até o fim de 
cada um deles;

VII - manter controle dos benefícios previdenciários que tenham encerrado em 
razão de falecimento ou perda da qualidade de dependente, excluindo-os da folha 
de pagamento;

VIII - realizar as diligências necessárias a fim de que nenhum benefício seja pago 
indevidamente;

IX - auxiliar a Diretoria de Benefícios no atendimento dos servidores e na execução 
de outras atividades;

IPML;

X - organizar e manter o arquivo dos prontuários e outros documentos relacionados 
aos servidores aposentados, pensionistas e destacando aposentadorias por invalidez;
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XI - organizar o prontuário e a agenda de perícias dos segurados para fins de 
concessão de aposentadoria por invalidez ou para a perícia bienal para fins de 
manutenção do benefício;

XII - organizar e cuidar das correspondências recebidas e encaminhadas aos 
segurados para fins de informação do andamento dos processos de benefícios dos 
servidores ativos e segurados do instituto;

XIII - outras tarefas correlatas determinadas pelo Conselho Administrativo ou pela 
Superintendência.
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Cargo em Comissão: CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO
Escolaridade:
CURSO SUPERIOR EM QUALQUER ÁREA DE FORMAÇÃO.
Conhecimento em Informática.

ATRIBUIÇÕES:

I - cuidar da conservação e manutenção da sede do IPML e todos os bens móveis 
que constituem patrimônio do IPML;

II - adquirir os materiais de consumo e outros suprimentos que a Autarquia 
necessite, verificando periodicamente os estoques, bem como o controle e a 
conservação do material permanente;

III - organizar o funcionamento do almoxarifado;

IV - chefiar os serviços de segurança, limpeza, recepção, portaria, e transporte;

V - manter a recepção, auditório e sala de reunião sempre organizada com os 
equipamentos sempre em ordem e em funcionamento para atender as atividades do 
instituto;

VI - cuidar da manutenção e limpeza do veículo do IPML;

VII - cuidar do arquivo dos processos administrativos do Instituto, mantendo 
separados aqueles que se refiram à concessão de benefícios previdenciários;

VIII - manter o controle das apólices de seguro da Autarquia;

IX - realizar os serviços externos que necessitem ser realizados;

X - auxiliar o Diretor de Benefícios e Gestão Administrativa na execução de suas 
atividades;

XI - chefiar as operações em Tecnologia de Informação (TI), para a execução de 
serviços de atendimento e suporte a usuários externos e aos servidores da Autarquia;

XII - auxiliar no desenvolvimento junto com os Serviços de Tecnologia e 
Informação pesquisa e planejar a atualização tecnológica do ambiente 
computacional do IPML, buscando padronização e integração entre os 
departamentos;
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XIII - chefiar as operações em Tecnologia de Informação (TI), para a execução de 
serviços de atendimento e suporte a usuários externos e aos servidores da Autarquia;

XIV - chefiar o desenvolvimento junto com os Serviços de Tecnologia e 
Informação pesquisa e planejar a atualização tecnológica do ambiente 
computacional do IPML, buscando padronização e integração entre os 
departamentos;

XV - administrar a Intranet e todo o sistema do ambiente computacional do IPML, 
mantendo atualizadas todas as informações de interesse da autarquia, principalmente 
o site da autarquia;

XVI - gerenciar os procedimentos de cópia de segurança dos sistemas e suas bases 
de dados, dos servidores e das estações de trabalho, estabelecendo planos de 
contingência efetivos;

XVII - promover a pesquisa e planejar a atualização tecnológica do ambiente 
computacional do IPML, buscando padronização e integração entre os 
departamentos;

XVIII - administrar o banco de dados do IPML;

XIX - outras tarefas correlatas determinadas pela Superintendência.
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Cargo em Comissão: CHEFE DO SETOR DE COMPENSAÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA
Escolaridade:
CURSO SUPERIOR EM QUALQUER ÁREA DE FORMAÇÃO
Conhecimento em Informática.

I - chefiar pesquisas visando identificar os dados dos servidores aposentados e 
pensionistas;

II - controlar e analisar de dados, emitindo requerimentos para compensação 
previdenciária das aposentadorias e pensões concedidas pelo RPPS-IPML;

III - controlar e enviar para análise do INSS, os requerimentos emitidos e todos os 
documentos exigidos para a compensação;

IV - controlar os requerimentos separando-os por deferimento e indeferimento pelo 
INSS;

V - controlar e efetuar analise de requerimentos indeferidos pelos INSS promovendo 
as correções necessárias e efetuar seu reenvio para o INSS;

VI - chefiar diligências junto ao TCESP para obtenção da Certidão de Homologação 
das Aposentadorias e Pensões concedidas pelo RPPS-IPML;

VII - chefiar e promover diligências junto aos servidores para obtenção de 
documentos, com aposentadorias concedidas a mais de 10 (dez) anos, para 
regularização do deferimento de requerimentos à COMPREV;

VIII - chefiar e manter o controle de proporcionalidade entre os Regimes de Origem 
(RO) x Regimes Identificadores (RI), para efeito do controle financeiro;

IX - analisar e conceder a aprovação dos requerimentos recebidos e requeridos pelo 
Regime Identificadores (RI);

X - emitir relatório do fechamento financeiro do período, compensação entre 
Regimes, para informação à contabilidade;

XI - manter o setor informado e atualizado com a legislação pertinente;

XII - manter organizado e ordem o arquivo de requerimentos deferidos e indeferidos.

XIII - outras tarefas correlatas determinadas pela Superintendência.
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ANEXO VI
ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS DE FUNÇÕES GRATIFICADAS

CARGO: FUNÇÃO GRATIFICADA 
ASSISTENTE DE BENEFÍCIOS 
Escolaridade: MÉDIO COMPLETO

ATRIBUIÇÕES:

I - dar assistência em todos os procedimentos que envolvem o procedimento de 
concessão de benefícios, cálculo do salário de benefício e demais atividades 
previdenciárias;

II - organizar e assistir as atividades do Departamento de Benefícios e Perícias que lhe 
são subordinadas, bem como a execução de planos e programas, seguindo os 
princípios da autarquia e as diretrizes, recomendações da Secretaria de Previdência 
Social;

III - atender os segurados ou beneficiários (pensionistas), pessoalmente ou por meio 
das ferramentas de comunicação que lhe foram disponibilizadas;

IV - comunicar ao superior imediato quaisquer irregularidades na condução e execução 
das atividades e serviços sob sua responsabilidade e propor mediadas corretivas;

V - redigir informações e expedientes administrativos, tais como: memorandos, 
cartas, ofícios, relatórios, editais e outros, com observância das regras gramaticais e 
das normas e instruções de comunicação social;

VI - examinar e distribuir processos administrativos;

VII - analisar processos, realizar estudos e levantamentos de dados, elaborar 
planilhas e gráficos e estatísticas, conferir a exatidão da documentação, prazos, 
normas e procedimentos legais;

VIII - operar o sistema de gestão previdenciária de contagem de tempo de serviços e 
contribuição e auxiliar na elaboração de relatórios complementares;

IX - controlar e arquivar leis do RPPS e de Leis Ordinárias e Complementares de 
interesse do IPML;

X - encaminhar portarias, resoluções, e demais atos por ordem do superintendente 
para publicação em jornal oficial;

XI - assistir os ofícios de resposta aos requerimentos e indicações da Câmara 
Municipal e demais órgãos;

XII - Executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.
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CARGO: FUNÇÃO GRATIFICADA 
CONTROLADOR INTERNO 
Escolaridade: ENSINO SUPERIOR

ATRIBUIÇÕES:

I - Avaliar a gestão de forma a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos e 
examinar os resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia da gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal, e demais sistemas administrativos e 
operacionais;

II - Avaliar a execução das ações estabelecidas no planejamento estratégico da 
autarquia;

III - Analisar e avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, a execução dos programas da Lei Orçamentária e o 
demonstrativo das receitas e das despesas;

IV - Realizar auditoria nas contas dos responsáveis pela guarda de bens e valores, 
emitindo relatórios, certificados de auditorias e parecer sobre os processos de 
despesas;

V - Emitir relatórios de análise e conformidade das licitações e contratos em 
andamento, com fundamento nas normas e disposições regularmente vigentes, 
orientando quanto aos procedimentos a serem adotados;

VI - Emitir relatórios de análise e conformidade dos procedimentos de concessão de 
benefícios previdenciários, com fundamento nas normas e leis vigentes, orientando 
quanto aos procedimentos a serem adotados;

VII - Emitir relatórios e pareceres finais sobre o acompanhamento das atividades e 
procedimentos adotados, encaminhando-os diretamente ao Superintendente, 
indicando medidas para corrigir eventuais falhas encontradas e não sanadas;

VIII - Aperfeiçoar os mecanismos de controle interno de modo a que sejam 
observados os princípios constitucionais da Administração Pública, em qualquer área 
do IPML; e

IX - Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior 
imediato.


