
LEI COMPLEMENTAR Nº 386 DE 08 DE ABRIL DE 2019.

INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA -
IMPRES e DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC). Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte

LEI COMPLEMENTAR:

TÍTULO I
INTRODUÇÃO

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos para os servidores públicos do Quadro Permanente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Joaçaba - IMPRES, na forma desta Lei Complementar e seus Anexos.

§ 1º O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do IMPRES obedece ao regime do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Joaçaba - Lei Complementar
nº 76/2003, e estrutura-se em Quadro Permanente de Pessoal, com o respectivo grupo ocupacional e classe de cargos.

§ 2º Os dispositivos desta Lei Complementar estarão fundados nos princípios constitucionais da legalidade, igualdade, impessoalidade, moralidade e eficiência, na
valorização do servidor público e na eficácia das ações institucionais e das políticas públicas.

 A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

Parágrafo único. As normas e dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais serão aplicadas em consonância com a presente Lei Complementar.

Art. 1º

Art. 2º
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 A remuneração dos servidores em carreira poderá ser fixada na forma de vencimentos, conforme dispuser a Lei Complementar.

 A estrutura administrativa do IMPRES será composta somente do Setor Administrativo, vinculado à Diretoria Executiva.

Capítulo II
DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

 O IMPRES deverá possibilitar a participação dos servidores públicos em programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, cursos de
capacitação, qualificação, requalificação, congressos, seminários, palestras ou encontros que visem à modernização, reaparelhamento e racionalização dos serviços
públicos, bem como o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores.

 A participação nos cursos poderá ser estipulada como requisito para a progressão na carreira, nos termos desta Lei Complementar, especialmente para aqueles
que não tiveram acesso em época oportuna.

 As condições de acesso dos servidores à capacitação e demais procedimentos pertinentes serão fixados em Regulamento, no sentido de aperfeiçoar seu quadro
funcional, promoverá a sua capacitação através de convênios nas áreas específicas de Direito, Ciências Contábeis, Economia, Ciências Atuariais, Previdência,
Administração, e em outras áreas correlatas.

TÍTULO II
NORMAS ESPECÍFICAS

Capítulo I
DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO IMPRES

Seção I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Fica instituído o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do IMPRES, destinado a organizar a carreira, os cargos e os vencimentos, bem
como os demais componentes da remuneração de seus ocupantes, conforme previsto nos Anexos desta Lei Complementar.

 Os cargos de provimento efetivo estão no grupo profissional Serviços Administrativos - SAD, vinculado à Diretoria Executiva.

Parágrafo único. A descrição das atribuições dos cargos de que trata este artigo, regime de trabalho, carga horária, condições para ingresso e habilitação profissional

Art. 3º

Art. 4º

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º

Art. 8º

Art. 9º
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constam nos Anexos desta Lei Complementar.

 Para os efeitos desta Lei Complementar entende-se por:

I - Conselho de Administração: órgão de deliberação e orientação superior do IMPRES, ao qual incumbe fixar a política e diretrizes de investimentos a serem observadas,
conforme disposto no art. 71 da Lei Complementar nº 99/2005.

II - Diretoria Executiva: órgão superior de administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba - IMPRES, conforme disposto no art.
75 da Lei Complementar nº 99/2005.

III - Setor Administrativo: corresponde aos cargos a ele vinculados responsáveis pelos trabalhos de consultoria, assessoria e a execução das atividades de suporte,
administrativo e atendimento à população.

IV - Cargo: é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas a um servidor.

Seção II
DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO

 Os cargos de provimento efetivo são acessíveis aos que preencham os requisitos básicos para investidura previstos no Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais, mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

 O concurso público, de caráter eliminatório e classificatório, será composto das seguintes etapas:

I - de caráter obrigatório:

a) prova escrita de conhecimentos;
b) exame médico ocupacional, que poderá abranger todos os exames pertinentes à aferição das condições de saúde física e mental dos candidatos.

II - de caráter facultativo:

a) prova de títulos;
b) avaliação psicológica, com análise de perfil para o cargo.

Parágrafo único. A definição dos exames previstos na alínea b do inciso I deste artigo será definido por regulamento.

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13
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 O edital do concurso público definirá as regras para a participação e aprovação, contendo, obrigatoriamente:

I - a fixação das etapas previstas no artigo anterior, bem como, as respectivas fases distintas;

II - o limite de candidatos classificados em cada etapa que poderão participar das etapas posteriores;

III - o cronograma com as datas de execução de cada etapa do concurso público;

IV - o direito das pessoas com deficiência em se inscreverem em concurso público para provimento de cargo de carreira cujas atribuições sejam compatíveis com a
deficiência de que são portadoras:

a) consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que constituam limitação que
implique grau acentuado de dificuldade para o desempenho de atividades;
b) os editais de abertura de concurso público deverão reservar às pessoas com deficiência pelo menos cinco por cento das vagas por cargo nele oferecidas, ou das que
vierem a surgir no prazo de validade do concurso;
c) na definição do número de vagas decorrente da aplicação do percentual a que se refere o caput, utilizar-se-á arredondamento para o número inteiro imediatamente
superior à fração decimal obtida;
d) os editais de abertura de concursos deverão explicitar as condições para a inscrição das pessoas com deficiência e indicar onde poderão obter a lista de atribuições do
cargo para o qual pretendam se inscrever;
e) por ocasião da inscrição o candidato deficiente deverá declarar que conhece os termos do edital e que é portador de deficiência para fins de reserva de vaga;
f) a necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das atribuições do cargo pelo portador de deficiência é impeditiva à inscrição no concurso;
g) não impede a inscrição ou o exercício do cargo a utilização de material tecnológico de uso habitual ou a necessidade de preparação do ambiente físico;
h) a pessoa com deficiência deverá submeter-se à avaliação realizada por equipe multidisciplinar com o objetivo de ser verificada a compatibilidade ou não da deficiência
de que é portadora com o exercício do cargo que pretende ocupar;
i) na inexistência de candidatos habilitados para todas as vagas destinadas às pessoas com deficiência, as remanescentes serão ocupadas pelos demais candidatos
habilitados, observada a ordem de classificação.

 Além da aprovação em concurso público são requisitos indispensáveis para a investidura em cargo público aqueles previstos no Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Joaçaba e em outras normas pertinentes.

 O cargo efetivo público classifica-se em cargo de carreira de provimento efetivo e contratos temporários.

Seção III
DOS CARGOS DE CARREIRA

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16
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 Os cargos de carreira de provimento efetivo, constantes do Quadro Permanente de Pessoal do IMPRES serão preenchidos por nomeação, precedida de concurso
público, nos termos do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal;

 O valor do padrão de vencimento inicial do cargo de carreira é o constante no Anexo I desta Lei Complementar.

Seção IV
DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

 A denominação da função objeto de contrato temporário, que corresponda ao cargo existente no quadro de pessoal é a definida nos Anexos desta Lei
Complementar.

Parágrafo único. Não se aplicam aos contratos temporários as regras de progressão na carreira, mas sim as normas constantes na Lei Complementar 97/2005.

Seção V
DA CARREIRA DO SERVIDOR PÚBLICO

 O ingresso do servidor público na carreira dar-se-á no padrão inicial de vencimento "A I" do cargo para o qual o mesmo prestou concurso e foi nomeado.

 O desenvolvimento na carreira do servidor ocorrerá por meio da progressão horizontal.

Seção VI
DA PROGRESSÃO DO SERVIDOR NA CARREIRA

Subseção I
Da progressão horizontal

 Progressão horizontal é a passagem do servidor efetivo e estável, de sua referência de vencimento para outro imediatamente superior, dentro da mesma classe,
observados os seguintes requisitos, cumulativamente:

I - o período de 12 meses de efetivo exercício e percentuais previstos no Anexo IV desta Lei Complementar;

II - a obtenção de no mínimo 21 pontos na média das avaliações de desempenho ocorridas no período de 12 meses;

III - a participação em cursos de formação continuada afim ao cargo que ocupa.

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21
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§ 1º Não alcançada à pontuação mínima prevista no inciso II, o servidor não terá direito a progressão horizontal.

§ 2º Para efeito da progressão de que trata o caput, será considerada a participação do servidor em cursos de formação continuada com carga horária mínima total de
vinte horas anuais.

§ 3º O servidor deverá encaminhar cópia dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos certificados, juntamente com os originais, à Comissão de Avaliação
Funcional para autenticação e instrução do processo de progressão.

§ 4º Os títulos originais serão devolvidos ao servidor e os respectivos cursos registrados em sua ficha funcional.

§ 5º Do indeferimento dos certificados, caberá pedido de reconsideração para a Comissão de Avaliação Funcional, no prazo de três dias úteis, contados da ciência do
servidor.

§ 6º No caso do IMPRES não possibilitar a realização de cursos de aperfeiçoamento profissional, conforme disposto no parágrafo segundo deste artigo, fica dispensada a
referida contagem para a obtenção da progressão horizontal.

 O acréscimo pecuniário decorrente da progressão horizontal, que será de 1% (um por cento), será pago a partir do mês de janeiro do ano subsequente ao período
aquisitivo.

§ 1º A Comissão de Avaliação Funcional se reunirá no último trimestre de cada ano para avaliar o desempenho dos servidores estáveis para fins de progressão horizontal.

§ 2º Terá direito a ser avaliado, para fins de progressão horizontal, o servidor aprovado no estágio probatório.

§ 3º Para a primeira avaliação do servidor para fins de concessão de progressão horizontal será necessário que o mesmo tenha sido aprovado no estágio probatório até o
dia trinta de novembro do ano correspondente, sendo que os servidores aprovados no estágio probatório após esta data somente terão direito à avaliação no exercício
subsequente.

 Serão consideradas para fins da progressão horizontal as capacitações apresentadas e obtidas após o estágio probatório.

 Será considerado como de exercício para efeito da progressão horizontal, durante o interstício, as licenças previstas no artigo 76 incisos IV, VI, VII, VIII e IX do
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Joaçaba.

Parágrafo único. Não serão considerados como tempo de efetivo exercício para efeito da progressão horizontal os afastamentos previstos no capítulo V, sessões II e III do
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Joaçaba.

Art. 22

Art. 23

Art. 24
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 Suspendem o período aquisitivo exigido para fins da progressão horizontal:

I - as licenças e afastamentos, sem remuneração, ressalvados o disposto no artigo 24;

II - os afastamentos ininterruptos do exercício do cargo previsto no inciso VIII de que trata o artigo 24 que excederem a 180 dias, corridos ou intercalados.

Subseção II
Da progressão por titulação

 O servidor do IMPRES que apresentar comprovação de nova habilitação além daquela exigida para o seu cargo de provimento efetivo, após o cumprimento do
estágio probatório, terá direito a progressão por titulação na forma do Anexo III desta Lei Complementar, com aumento de 10 (dez) referências por nova habilitação, até o
limite de 30 (trinta) referências.

§ 1º A concessão da progressão ocorrerá por Resolução exarada pelo Diretor Presidente do IMPRES, atendidos os requisitos desta Lei Complementar.

§ 2º A progressão por titulação dar-se-á a qualquer tempo, de forma simplificada, a contar da data do protocolo de requerimento, pelo servidor, ao Secretário da Diretoria
Executiva, do respectivo Certificado e/ou Diploma da nova habilitação.

§ 3º A progressão por titulação é uma vantagem pecuniária permanente, calculada na forma do Anexo III, incorporando-se ao salário base do servidor.

§ 4º É vedada a acumulação de progressões por titulação.

 A progressão horizontal por titulação a ser concedida aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo é limitada a trinta progressões, a contar da data
da vigência desta Lei Complementar, observados os requisitos previstos no artigo 25.

Subseção III
Do adicional por triênio

 Serão concedidos aos servidores efetivos, a cada três anos, adicional a razão de 6% (seis por cento) sobre o salário-base.

Parágrafo único. Para efeitos do adicional, será contado o tempo de serviço prestado em cargo de provimento efetivo junto ao IMPRES.

Seção VII
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28
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 A avaliação de desempenho para fins da progressão horizontal será realizada anualmente por Comissão de Avaliação de Desempenho instituída em conformidade
com o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba, observados os seguintes fatores, contidos no Anexo V desta Lei Complementar:

I - Dimensão Institucional: características que agregam valor e contribuem para o desenvolvimento da Instituição;

II - Dimensão Funcional: características que geram impacto nos processos e formas de trabalho;

III - Dimensão Individual: características que aparecem nas atitudes, comportamentos e são um diferencial do servidor.

Parágrafo único. A avaliação não será realizada se no ano o servidor permanecer afastado do exercício do cargo por período igual ou superior a sete meses, ressalvados
os casos previstos no artigo 24 desta lei.

 Serão adotados os seguintes conceitos finais na avaliação de desempenho:

I - Ótimo: pontuação final igual ou superior a trinta e um pontos;

II - Bom: pontuação final entre vinte e um e trinta pontos;

III - Regular: pontuação final entre onze e vinte pontos;

IV - Insuficiente: pontuação final inferior ou igual a dez pontos.

Parágrafo único. A avaliação de desempenho será considerada positiva e ensejará a progressão horizontal se o servidor obtiver os conceitos "Bom" ou "Ótimo".

 Da avaliação cabe recurso à Comissão de Avaliação de Desempenho, dentro de cinco dias úteis a partir da comunicação escrita feita ao servidor pelo Presidente
da Comissão de Avaliação, acompanhada de cópia da ficha de avaliação.

§ 1º A comunicação a que se refere o caput poderá ser substituída pela ciência do servidor lançada na própria ficha individual de avaliação.

§ 2º A Comissão apreciará o recurso e o decidirá em até dez dias úteis.

Capítulo II
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Art. 29

Art. 30

Art. 31
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 A remuneração dos servidores públicos do IMPRES somente poderá ser fixada ou alterada por lei, observada a iniciativa privativa do Conselho de Administração,
assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

 A fixação do padrão de vencimento e demais componentes do sistema de remuneração dos servidores do Poder Legislativo observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos que compõem o respectivo Quadro Permanente de Pessoal;

II - os requisitos para a investidura no cargo;

III - as peculiaridades do cargo.

 Salvo por imposição legal ou ordem judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento, exceto os descontos legais e aqueles autorizados pelo
servidor ou realizados mediante convênio, na forma do art. 25 do Decreto nº 2.715/2005.

Capítulo III
DO VALE ALIMENTAÇÃO

 Fica o IMPRES autorizado a conceder auxílio-alimentação no valor atual de R$ 14,00 (quatorze reais) por dia efetivamente trabalhado, reajustados anualmente, a
partir de 1º de janeiro de 2019, na data-base do funcionalismo público municipal e de acordo com o INPC apurado nos 12 meses anteriores.

Capítulo IV
DA LOTAÇÃO

 Os servidores ficarão lotados no Setor Administrativo vinculados diretamente ao Diretor Presidente.

Capítulo V
DA MANUTENÇÃO DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL

 Novos cargos poderão ser criados no Quadro Permanente de Pessoal do IMPRES.

§ 1º Da proposta de criação deverão constar:

a) denominação, quantitativo, padrão de vencimento, jornada semanal de trabalho, atribuições e requisitos de instrução para provimento do cargo;

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37
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b) justificativa de sua criação;
c) estudo de impacto financeiro na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 2º O padrão de vencimento dos cargos será definido observadas as disposições do artigo 33 desta Lei Complementar.

 O IMPRES analisará as respectivas propostas e verificará a existência de dotação orçamentária para a criação dos cargos, bem como, o atendimento à Lei de
Responsabilidade Fiscal e outros dispositivos legais vigentes.

Capítulo VI
DA JORNADA DE TRABALHO E DO CONTROLE DE FREQUENCIA

 A jornada de trabalho dos servidores efetivos do IMPRES será de trinta e cinco horas semanais, em turno único de seis horas diárias ininterruptas ou de sete horas
interruptas.

 O registro eletrônico de frequência é medida obrigatória para todos os servidores como meio de aferir o comparecimento ao trabalho.

§ 1º Os registros eletrônicos de frequência serão efetuados no momento de chegada e saída dos servidores, diariamente, sendo respeitada sua carga horária semanal.

§ 2º Serão tolerados para fins de cômputo de horas o equivalente a dez minutos na entrada e dez minutos na saída para todos os servidores, sendo os mesmos
desconsiderados.

§ 3º No caso de descumprimento da carga horária semanal, a quantidade de horas faltantes deverá ser compensada até o final do mês, e, não sendo cumprida a
compensação, a quantidade de horas faltantes será descontada em folha de pagamento.

§ 4º O servidor somente poderá se ausentar das dependências do IMPRES durante o horário de expediente para exercer atividades expressamente relacionadas às suas
atribuições, além das exceções previstas na Lei Complementar nº 76/2003, devendo apresentar relatório escrito ao Diretor Presidente no prazo de vinte e quatro horas.

§ 5º As horas excedentes à jornada de trabalho deverão ser compensadas em sessenta dias, não se caracterizando como serviço extraordinário. Caso não compensadas,
deverão ser pagas neste mesmo prazo.

 A frequência será apurada entre o dia primeiro e último dia de cada mês.

Parágrafo único. Apurada a frequência dos servidores efetivos, a Secretária da Diretoria Executiva processará a remuneração do mês, sendo realizado o pagamento até o
quinto dia útil do mês subsequente.

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41
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Capítulo VII
DA FORMAÇÃO CONTINUADA

 Fica instituído como atividade permanente no IMPRES o estímulo à formação continuada de seus servidores, tendo como objetivos:

I - criar e desenvolver hábitos, valores e comportamentos adequados ao digno exercício da função pública;

II - capacitar o servidor para o desempenho de suas atribuições específicas, orientando-o no sentido de obter os resultados desejados pela Administração;

III - estimular o desenvolvimento funcional, criando condições propícias ao constante aperfeiçoamento dos servidores;

IV - integrar os objetivos pessoais de cada servidor, no exercício de suas atribuições, às finalidades da Administração como um todo.

 Serão três os tipos de formação:

I - de integração, tendo como finalidade integrar o servidor no ambiente de trabalho, por meio de informações sobre a organização e o funcionamento do IMPRES;

II - de capacitação, objetivando dotar o servidor de conhecimentos e técnicas referentes às atribuições que desempenha, mantendo-o permanentemente capacitado;

III - de atualização, com a finalidade de preparar o servidor para o exercício de novas funções quando a tecnologia absorver ou tornar obsoletas àquelas que vinham
exercendo até o momento.

 A formação continuada terá caráter objetivo e prático e poderá ser oferecida, direta ou indiretamente, pelo IMPRES, mediante o encaminhamento de servidores
para cursos e estágios realizados por instituições especializadas, sediadas ou não no Município.

Capítulo VIII
DAS FÉRIAS COLETIVAS

 Poderão ser concedidas férias coletivas aos servidores do IMPRES, conforme decisão da Diretoria Executiva.

Parágrafo único. O servidor convocado a retornar antecipadamente às suas atividades compensará posteriormente os dias trabalhados, protocolando junto à Secretaria da
Diretoria Executiva documento informando os dias a serem compensados.

TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45
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Capítulo Único
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 Os vencimentos constantes dos anexos da presente Lei serão revistos, anualmente a partir de 2019, na mesma data base dos servidores do Município de
Joaçaba, nos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal, em negociação coletiva com a participação do sindicato da categoria.

Parágrafo único. Os vencimentos, a remuneração e quaisquer vantagens previstas nesta Lei Complementar serão sempre proporcionais à carga horária semanal do
servidor.

 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão à conta de dotações próprias do IMPRES, constantes do Orçamento Fiscal do Município
de Joaçaba.

 Os casos omissos desta Lei Complementar serão recepcionados pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Joaçaba, Lei Complementar nº 76/2003 e
suas alterações, bem como o disposto em decretos regulamentares adicionais.

 São partes integrantes desta Lei Complementar:

I - Anexo I: Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do IMPRES;

II - Anexo II: Manual de Ocupações dos Servidores Efetivos;

III - Anexo III: Tabela relativa à Progressão por Titulação;

IV Anexo IV: Tabela de progressão horizontal;

V - Anexo V: Ficha de Avaliação Estágio Probatório e de Progressão Horizontal.

 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Joaçaba, SC, em 08 de abril de 2019.

Art. 46

Art. 47

Art. 48

Art. 49

Art. 50

Art. 51
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DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito

ANEXO I
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL EFETIVO DO IMPRES

LOTAÇÃO: SETOR ADMINISTRATIVO

 ________________________________________________________________________________________________________________________
|         CARGO:         |      N.º vagas     |        Carga       | Vencimento Inicial |     Requisitos para o Cargo    |
|                        |                    |   horária semanal  |                    |                                |
|========================|====================|====================|====================|================================|
|                        |                    |                    |                    |                                |
|------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------------------|
|I - GRUPO FUNCIONAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (SAD)                                                                      |
|------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------------------|
|Técnico Previdenciário  |                  01|                  35|         R$ 2.000,00|Ensino     Médio    Certificação|
|                        |                    |                    |                    |Profissional   ANBIMA  Série  10|
|                        |                    |                    |                    |(CPA-10)                        |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
|Analista Previdenciário |                  01|                  35|         R$ 3.000,00|Ensino   Superior   em  Direito,|
|                        |                    |                    |                    |Administração ou Contabilidade e|
|                        |                    |                    |                    |Certificação Profissional ANBIMA|
|                        |                    |                    |                    |Série 20 (CPA-20)               |
|________________________|____________________|____________________|____________________|________________________________|

ANEXO II
MANUAL DE OCUPAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS

TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO
- Padrão 1 Nível 1 - Grupo: Administrativo
- Processo de Seleção e Ingresso: Concurso Público de Provas
- Jornada normal de trabalho: 35 horas semanais

Requisitos:
- Ser brasileiro nato ou naturalizado
- Ter idade mínima de 18 anos completos
- Escolaridade Mínima: Ensino Médio completo
- Aptidão física e mental
* Executar serviços burocráticos, visando atender à legislação e cumprir com os procedimentos de cunho administrativo:,
* Elaborar e encaminhar expedientes com conhecimento de legislação atinente ao serviço público; Digitar trabalhos atinentes à administração; Elaborar, protocolizar e
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arquivar correspondências, requerimentos, notas fiscais, ofícios, contratos e demais documentos;
* Preencher guias previdenciárias; Repassar as informações necessárias relacionadas a guias previdenciárias aos institutos de previdência e aos entes;
* Efetuar o cadastro geral dos servidores;
* Agilizar e assegurar os processos administrativos do IMPRES, digitando e fazendo cópias de documentos com segurança, emitindo relatórios, efetuando o controle do
almoxarifado, recepcionando e expedindo listagem de trabalhos processados, efetuando controle de material de expediente;
* Elaboração de minutas de contrato, correspondências, relatórios, circulares, formulários, informações processuais, requerimentos, memorando e outros
dados/documentos, com a correspondente coleta de assinaturas;
* Realização de planilhas, de bloquetes de débitos e créditos bancários;
* Prestar auxílio na execução dos trabalhos inerentes à contabilidade, mediante orientações e acompanhamento do profissional adequado e habilitado;
* Efetuar serviços de encadernação e de controle de materiais.
* Elaborar atos, projetos de lei e autuar processos diversos.
* Estabelecer contatos com o público, a fim de atender a todos com rapidez e eficiência:
* Recepcionar os cidadãos; prestando atendimento, anunciando e encaminhando aos setores procurados, orientando sobre horários de atendimento e demais informações
solicitadas.
* Realizar procedimentos relacionados às atividades funcionais do servidor, tais como cadastro de servidores, escalas de férias, atualizações de versões e impressão de
folha ponto.
* Contribuir com a efetivação do pagamento mensal aos servidores, auxiliando no processamento da folha de pagamento, realizando os cálculos necessários, lançando
dados no sistema, conferindo cálculos e outros documentos, repassando as informações ao responsável pela conferência final do processamento da folha; transmitindo os
dados necessários para o banco.
* Providenciar o acondicionamento e conservação de documentos, correspondências, relatórios, fichas e demais materiais, arquivando-os e classificando-os, visando
garantir o controle dos mesmos e a fácil localização.
* Executar atividades de registros, controles, digitações, arquivamento de todo e qualquer serviço de caráter administrativo, financeiro, pessoal e material.
* Executar as atividades relativas ao processo de aposentadoria, desde a pré-contagem até a informação final, com os cálculos e seus detalhes, sob a supervisão da
Diretoria de Previdência e Atuária.
* Alimentar e processar o SIPREV;
* Tomar as medidas necessárias para a ocorrência da compensação previdenciária;
* Atuar nos softwares contratados pelo IMPRES para processamento de folha de pagamento, ponto eletrônico, contratos, sensos, aposentadorias, execução
orçamentárias, etc.
* Preparar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, mapas, formulários, fluxogramas e outros instrumentos, com o intuito de criar relatórios, disponibilizar informações
pertinentes e padronizar e otimizar o rendimento, consultando documentos, efetuando cálculos, registrando informações com base em dados levantados.
* Elaborar cronogramas e acompanhar a realização dos eventos, bem como administrar a agenda da Diretoria Executiva, facilitando o cumprimento das obrigações
assumidas, contribuindo com o cumprimento de prazos.
* Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de
sua área de atuação.
* Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os procedimentos internos e legislação aplicável.
* Atender aos servidores, objetivando esclarecer dúvidas, receber solicitações, e buscar soluções para eventuais transtornos.
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* Zelar pela limpeza, organização, segurança e disciplina de seu local de trabalho.
* Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, de acordo com o alinhamento e planejamento estratégico do IMPRES.
* Utilizar EPIs para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos competentes, visando garantir a sua segurança e integridade física.
* Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e conforme demanda.
* Outras tarefas administrativas do IMPRES e de suporte à Diretoria Executiva, Conselhos e Comitê de Investimentos.

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO
- Padrão 2 Nível 1 - Grupo: Administrativo
- Processo de Seleção e Ingresso: Concurso Público de Provas e títulos
- Jornada normal de trabalho: 35 horas semanais

Requisitos:
- Ser brasileiro nato ou naturalizado
- Ter idade mínima de 18 anos completos
- Escolaridade Mínima: Superior em Administração, Direito ou Ciências Contábeis com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão
- Aptidão física e mental

* Planejar, coordenar e controlar as atividades do Instituto, em busca da constante melhoria da eficiência e eficácia das políticas públicas e demais processos realizados.
* Definir estratégias para o planejamento organizacional, visando estabelecer metas gerais e específicas, bem como avaliar, propondo alterações de práticas
administrativas analisando a instituição, os recursos disponíveis e a rotina dos serviços, identificando oportunidades e problemas.
* Estudar e propor métodos e rotinas de simplificação e racionalização de serviços e planos de aplicação, utilizando organogramas, fluxogramas e outros recursos, visando
operacionalizar e padronizar os referidos serviços.
* Executar e supervisionar trabalhos burocráticos inerentes a administração pública, tais como processos licitatórios, gestão financeira, arquivos de documentos e
montagem de processos de aposentadoria e pensão.
* Garantir os recebimentos dos recursos da União, por meio da execução e acompanhamento dos procedimentos necessários.
* Autorizar licitações, contratações e gerenciar os recursos humanos sob sua responsabilidade.
* Participar das reuniões com os conselho e comitê de investimentos, trabalhos de formação com servidores ativos e inativos e prestar informações aos órgãos de
fiscalização.
* Estruturar técnicas de desenvolvimento gerencial, formulando e acompanhando o planejamento estratégico, tático e operacional.
* Auxiliar na elaboração de anteprojetos de lei, minutas de decretos e de outros atos normativos.
* Pesquisar e interpretar o ordenamento jurídico municipal, estadual e federal para observância da legalidade na área da Administração Pública Municipal que estiver
atuando.
* Ordenar, imprimir, colher assinaturas e redigir ofícios de encaminhamento.
* Auditar, conferir, orientar e supervisionar ações de departamento pessoal do Instituto, relacionadas a folhas de pagamento, concessões de benefícios, férias,
gratificações natalinas, afastamentos, remoções, cessões, reabilitações, recolhimentos de obrigações fiscais e trabalhistas, entre outras.
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* Supervisionar, coordenar e executar a elaboração de instruções normativas, de observância obrigatória no Município, visando estabelecer a padronização de
procedimentos administrativos e operacionais.
* Elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios, atendendo às exigências ou normas do Poder Executivo Municipal.
* Formatar e analisar projetos de captação de recursos e financiamentos externos.
* Analisar, pesquisar e periciar os atos e fatos da administração orçamentária, financeira, de pessoal e trabalhista do Município.
* Supervisionar, coordenar e executar os trabalhos referentes à programação financeira anual e plurianual, movimentando as contas, elaborando a política de
investimentos, realizando e supervisionando as aplicações financeiras, visando atingir a meta atuarial estabelecida.
* Preparar, acompanhar, analisar e inserir as informações referentes ao orçamento, contabilidade, licitações, contratos, convênios, recursos humanos, obras e serviços
municipais no sistema de fiscalização integrada de gestão dos Tribunais de Contas do Estado e da União.
* Contribuir com a abertura de processos administrativos, realizando procedimentos e encaminhando-os aos devidos setores, bem como acompanhar seu andamento.
* Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de
sua área de atuação.
* Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os procedimentos internos e legislação aplicável.
* Atender aos servidores, objetivando esclarecer dúvidas, receber solicitações, e buscar soluções para eventuais transtornos.
* Zelar pela limpeza, organização, segurança e disciplina de seu local de trabalho.
* Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, de acordo com o alinhamento e planejamento estratégico do IMPRES.
* Utilizar EPIs para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos competentes, visando garantir a sua segurança e integridade física.
* Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e conforme demanda.

ANEXO III
TABELA RELATIVA À PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO

 ______________________________________________________________________________________________
|       GRUPO DE CARGOS      |           NOVA TITULAÇÃO           |  PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO  |
|============================|====================================|============================|
|(SAD) Técnico Previdenciário|Ensino  médio,  mais  curso superior|Progressão  10 referências a|
|                            |completo   na   área  específica  ou|cada  nova habilitação até o|
|                            |afim*,     e/ou    pós    graduação,|limite de 30 referências    |
|                            |dispensada    a    apresentação   de|                            |
|                            |monografia ou artigo.               |                            |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|(SAD)               Analista|Ensino  superior, mais pós graduação|Progressão  10 referências a|
|Previdenciário              |na   área   específica   ou   afim*,|cada  nova habilitação até o|
|                            |dispensada    a    apresentação   de|limite de 30 referências    |
|                            |monografia ou artigo                |                            |
|____________________________|____________________________________|____________________________|

*Áreas afins são aquelas apresentadas no artigo 7º desta Lei Complementar.

ANEXO IV
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TABELA DE PROGRESSÃO HORIZONTAL

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
|                   |  GRUPO  |         |    I    |    II   |   III   |    IV   |    V    |    VI   |   VII   |   VIII  |    IX   |    X    |
|===================|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|
|Técnico   Previden-|SAD      |A        | 2.000,00| 2.020,00| 2.040,20| 2.060,60| 2.081,20| 2.102,02| 2.123,04| 2.144,27| 2.165,71| 2.187,37|
|ciário             |         |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   |         |B        | 2.209,24| 2.231,33| 2.253,65| 2.276,18| 2.298,94| 2.321,93| 2.345,15| 2.368,60| 2.392,29| 2.416,21|
|                   |         |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   |         |C        | 2.440,38| 2.464,78| 2.489,43| 2.514,32| 2.539,46| 2.564,86| 2.590,51| 2.616,41| 2.642,58| 2.669,00|
|                   |         |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   |         |D        | 2.695,69| 2.722,65| 2.749,88| 2.777,38| 2.805,15| 2.833,20| 2.861,53| 2.890,15| 2.919,05| 2.948,24|
|                   |         |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   |         |E        | 2.977,72| 3.007,50| 3.037,57| 3.067,95| 3.098,63| 3.129,62| 3.160,91| 3.192,52| 3.224,45| 3.256,69|
|                   |         |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   |         |F        | 3.289,26| 3.322,15| 3.355,37| 3.388,93| 3.422,82| 3.457,04| 3.491,61| 3.526,53| 3.561,80| 3.597,41|
|                   |         |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   |         |G        | 3.633.39| 3.669,72| 3.706,42| 3.743,48| 3.780,92| 3.818,73| 3.856,92| 3.895,48| 3.934,44| 3.973,78|
|                   |         |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   |         |H        | 4.013,52| 4.053,66| 4.094,19| 4.135,14| 4.176,49| 4.218,25| 4.260,43| 4.303,04| 4.346,07| 4.389,53|
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|Analista  Previden-|SAD      |A        | 3.000,00| 3.030,00| 3.060,30| 3.090,90| 3.121,81| 3.153,03| 3.184,56| 3.216,40| 3.248,57| 3.281,05|
|ciário             |         |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   |         |B        | 3.313,86| 3.347,00| 3.380,47| 3.414,27| 3.448,41| 3.482,89| 3.517,72| 3.552,90| 3.588,43| 3.624,31|
|                   |         |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   |         |C        | 3.660,55| 3.697,16| 3.734,13| 3.771,47| 3.809,19| 3.847,28| 3.885,75| 3.924,61| 3.963,86| 4.003,50|
|                   |         |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   |         |D        | 4.043,43| 4.083,97| 4.124,81| 4.166,05| 4.207,71| 4.249,79| 4.292,29| 4.335,21| 4.378,56| 4.422,35|
|                   |         |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   |         |E        | 4.466,57| 4.511,24| 4.556,35| 4.601,92| 4.647,93| 4.694,41| 4.741,36| 4.788,77| 4.836,66| 4.885,03|
|                   |         |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   |         |F        | 4.933,88| 4.983,22| 5.033,05| 5.083,38| 5.134,21| 5.185,55| 5.237,41| 5.289,78| 5.342,68| 5.396,11|
|                   |         |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   |         |G        | 5.450,07| 5.504,57| 5.559,62| 5.615,21| 5.671,36|5.728, 08| 5.785,36| 5.843,21| 5.901,64| 5.960,66|
|                   |         |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   |         |H        | 6.020,27| 6.080,47| 6.141,28| 6.202,69| 6.264,71| 6.327,36| 6.390,64| 6.454,54| 6.519,09| 6.584,28|
|___________________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

ANEXO V
FICHA DE AVALIAÇÃO ESTÁGIO PROBATÓRIO E DE PROGRESSÃO HORIZONTAL

 ________________________________________________________________________
|                                CONCEITOS                               |
|========================================================================|
|1 - INSUFICIENTE                    |3 - BOM                            |
|------------------------------------|-----------------------------------|
|2 - REGULAR                         |4 - OTIMO                          |
|____________________________________|___________________________________|
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 ______________________________________________________________________________________________
|                           CONCEITO                           |   1   |   2   |   3   |   4   |
|==============================================================|=======|=======|=======|=======|
|DIMENSÃO  INSTITUCIONAL  - Características que agregam valor e|X      |X      |X      |X      |
|contribuem para o desenvolvimento da Instituição              |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|ENGAJAMENTO INSTITUCIONAL                                     |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|       |       |       |       |
|Responsabilidade  e  cuidado  no  tratamento  do patrimônio do|       |       |       |       |
|órgão.                                                        |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|DIMENSÃO  FUNCIONAL  -  Características  que geram impacto nos|X      |X      |X      |X      |
|processos e formas de trabalho.                               |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|QUALIDADE E PRODUTIVIDADE                                     |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|       |       |       |       |
|Realiza   suas   atividades   de  forma  completa,  precisa  e|       |       |       |       |
|criteriosa, atendendo aos padrões de qualidade esperados.     |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|HABILIDADE TÉCNICA                                            |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|       |       |       |       |
|Nível de conhecimento sobre os procedimentos, normas e padrões|       |       |       |       |
|internos necessários para exercer a função.                   |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|ENERGIA E DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO                          |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|       |       |       |       |
|Demonstra  interesse, entusiasmo e determinação na execução de|       |       |       |       |
|suas atividades. É proativo.                                  |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|PONTUALIDADE / ASSIDUIDADE                                    |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|       |       |       |       |
|Cumpre a jornada de trabalho pré-estabelecida tanto no aspecto|       |       |       |       |
|horário como em frequência.                                   |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|TRABALHO EM EQUIPE                                            |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|       |       |       |       |
|Habilidade  de  interagir  com  os  demais membros da equipe e|       |       |       |       |
|saber   ouvir   posições   contrárias.  Busca  alternativas  e|       |       |       |       |
|contribui  para  a  atuação  positiva  dos demais. Está sempre|       |       |       |       |
|pronto a cooperar.                                            |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|DIMENSÃO   INDIVIDUAL   -  Características  que  aparecem  nas|X      |X      |X      |X      |
|atitudes, comportamentos e são um diferencial do servidor.    |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|ATUALIZAÇÃO                                                   |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|       |       |       |       |
|É  preocupado  com seu desenvolvimento profissional. Toma para|       |       |       |       |
|si  a responsabilidade de manter-se atualizado. Procura prover|       |       |       |       |
|os   meios   de   preencher   as   lacunas   de   competências|       |       |       |       |
|técnico-funcionais,   solicitando,  quando  necessário,  apoio|       |       |       |       |
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|institucional.                                                |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|ORIENTAÇÃO PARA O USUÁRIO                                     |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|       |       |       |       |
|Estabelece   contatos   pessoais,   independentes   de   nível|       |       |       |       |
|hierárquico,   de   forma   assertiva,   buscando  atender  às|       |       |       |       |
|expectativas   e   necessidades  dos  usuários  internos  e/ou|       |       |       |       |
|externos.                                                     |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|FLEXIBILIDADE / ADAPTABILIDADE                                |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|       |       |       |       |
|Reage  bem  a  mudanças.  Tem  facilidade  para utilizar novos|       |       |       |       |
|métodos, procedimentos e ferramentas, adaptando-se rapidamente|       |       |       |       |
|às necessidades e mudanças na rotina de seu trabalho.         |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|RELACIONAMENTO INTERPESSOAL                                   |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|       |       |       |       |
|Habilidade  no  relacionamento  com  seus  pares,  superiores,|       |       |       |       |
|subordinados (se houver) e usuários.                          |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|Total de Pontos                                               |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------+-------+-------+-------|
|Pontos totalizados:                                           |                               |
|______________________________________________________________|_______________________________|

 ________________________________________________________________________________________________________________
|                                                   GRAU OBTIDO                                                  |
|================================================================================================================|
|Até 10 pontos         |Insuficiente                  |Menor Contribuidor                                        |
|                      |                              |----------------------------------------------------------|
|                      |                              |Na  maioria  das vezes, contribui pouco para os resultados|
|                      |                              |de sua Área.                                              |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
|De 11 à 20 pontos     |Regular                       |Contribuidor Parcial                                      |
|                      |                              |----------------------------------------------------------|
|                      |                              |Em geral, contribui de forma parcial para os resultados de|
|                      |                              |sua Área.                                                 |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
|De 21 à 30 pontos     |Bom                           |Bom Contribuidor                                          |
|                      |                              |----------------------------------------------------------|
|                      |                              |Em   geral,   alcança   os  objetivos  de  forma  adequada|
|                      |                              |contribuindo para os resultados de sua Área.              |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
|Acima de 31 pontos    |Ótimo                         |Excelente Contribuidor                                    |
|                      |                              |----------------------------------------------------------|
|                      |                              |Na  maioria das vezes, supera o esperado. Seu desempenho é|
|                      |                              |reconhecido por todos com destaque.                       |
|______________________|______________________________|__________________________________________________________|
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 _____________________________________________________________________________
|                            Comentários (opcional)                           |
|=============================================================================|
|Avaliado                              |Avaliador                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                      |                                      |
|______________________________________|______________________________________|

 _____________________________________________________________________________
|                NUMERO DE PONTOS TOTALIZADOS APÓS PONDERAÇÕES                |
|=============================================================================|
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|

 __________________________________________________
|                     Assinaturas                  |
|==================================================|
|        Avaliadores       |        Avaliado       |
|--------------------------|-----------------------|
|1.                        |                       |
|2.                        |                       |
|3.                        |                       |
|__________________________|_______________________|
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