
1? o!. ZZ
x)v1 fiur L'

IPC .I}I§TITUTO Í}E FREUIDÊ}ICIA DOS SERVIDORES
a a.

PUSLICO§".DO TTIUilICIP§ DE CARIACICA
CHPJ : 00.{{{"43SIIffIí.25

TNSTRUçÃo NoRMATtvA tpc / pREStDÊNctA No. oí, DE í4 DE JANEIR0 DÊ 2022.

A DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊUCN DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO

MUNICíp;O DE CARIACICA - lPC, no uso da competência que lhe confere o artigo 75 da Lei

Complementar Municipal no. 28, de 30 de dezembro de 2009;

Considerando a necessidade de estabelecer regras acerca das Comissões do lnstituto de

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, previstas na Lei Complementar

Municipal no.2812009;

RESOLVE:

AÉ. ío. A participação em Comissões do lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do

Município de Cariacica, bem como o pagamento das respectivas gratificações obedecerá ao disposto

nesta lnstrução Normativa, bem como ao disposto na Lei Complementar Municipal no. 2Bl2O09

alterada pela Lei 601312019.

Art. 20. A gratificação para participação em Comissões será devida aos servidores cedidos pelo

Município de Cariacica, aos servidores ocupantes de cargos efetivos ou comissionados do lnstituto de

previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, bem como aos servidores a estes

vinculados por meio de contrato temporário, desde que efetivamente participem das Comissões

criadas através de portaria expedida pelo Diretor Presidente do lnstituto de Previdência dos

Servidores Públicos do Município de Cariacica.

s í..A portaria referida no caput definirá os integrantes da Comissão, se a mesma será permanente

ou temporária, definindo nesta última hipótese, também, o tempo de duração da mesma, o qual

deverá ser rigorosamente observado.

s 2.. O prazo das Comissões Temporárias poderá ser prorrogado, na hipótese de motivo imperioso,

desde que este seja justificado através de portaria de prorrogação de prazo, especificamente editada

pelo Diretor Presidente do lPC.

§ 30. Na portaria de criação da Comissão, será designado dentre os participantes, aquele que será o

responsável.

§ 4o. Além das obrigações impostas na Portaria de criação, o servidor responsável pela Comissão

terá a incumbência de:

al Zelar pelo bom andamento dos trabalhos;
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b) Fiscalizar as atividades desempenhadas por cada um dos demais servidores participantes;

c) Relatar aos Diretores do IPC qualquer incidente o corrido, em especial, a não prestação de

serviços por algum dos servidores participantes;

d) Elaborar relatório final detalhado, dando conta de todo o histórico da Comissão, no qual deverá

constar obrigatoriamente a freqüência às reuniões da Comissão, a folha de freqüência ao trabalho e

as atividades efetivamente realizadas por cada um dos participantes.

Art.30. De acordo com o Artigo 2o da Lei 601312019 que alterou o artigo 75 e o Anexo lll da Lei

Complementar Municipal no. O28l2OOg fica atualizado os valores a serem pagos a titulo de

gratificação para participação em Comissões.

s1o. O servidor nomeado em Comissão Temporária não fará jus a percepção da mesma Durante o

período de férias ou licença.

§ ío. Perderá a gratificação correspondente ao sábado e domingo consecutivo, o servidor que tenha

qualquer falta não justificada durante a semana.

§ 20. Também perderá a gratificação do sábado e do domingo o servidor que tenha faltado

justificadamente (atestado médico) por mais de 02 (dois) dias durante a semana.

AÉ. 4". A composição das Comissões, salvo motivo justificado na portaria de sua criação, poderá ser

diferente da Comissão anteriormente criada.

Art. So. Um mesmo servidor não poderá participar concomitantemente de mais de uma Comissão,

salvo motivo justificado na portaria de sua criação'

Art. 60. Esta lnstrução Normativa entra em vigor na data de sua assinatura, observando-se a ressalva

do Artigo 50 desta lnstrução Normativa'

Art. 70. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a lnstrução Normativa n"' 05, de

17 de Setembro de ZO12 e em outros atos normativos administrativos expedidos pelo lnstituto de

Previdência dos servidores Públicos do Município de cariacica.

Sídina po Daniel
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A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

CARIACICA, no uso dê suas atribuições legais que lhe são conferldas pela Lei Complementar lvlunicipal no

028/2009; RESOLVE:
Art. 1o- TORNAR PÚBLICA a concessão do gozo de férias regulamentares, a que têm direito, aos servidores abaixo
relacionados:
I - Adelita Schreider, matricula 2.892, Período Aquisitivo 30/08/2019 à 2910a/2020, Período de Gozo:

01/0212022 a 1510212022 - la eápa)
II - Anderson lvattos, matrícula 13.613, Período Aquisitivo 06101/2020 a 051OU2021, Período de Gozo:
17101/2022 a 31/0112022 - la eidpa;
III - Rômulo de lesus Fortunato, 14.948, Pe.íodo Aquisitivo 01/02/2019 a 3110U202o, Período de Gozo:

l7lol/2122 a 31/01/2022 - 1ê età?a.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário. Esta Portarla entra em vigoí na dâta da sua publicação.

Cariacica. ÊS, 14 dê laneiro de 2022.
Sidina Delpupo da Cunha Daniel

Diretora Presidente do IPC

rNsrRuçÃo NoRüaÍrva rPc / PREstDÊ Cra No. ol, DE 14 DE IANEIRO DE 2022.
a orREroRta ExEcurrva oo riiiúúro óe pnevroÊrcil Dos sERvrooREs pÚsLrcos oo
t{uNfCÍpIO DE CARIACICA - tPC, no uso da competência que lhe confere o artigo 75 da Lei Complementar
Municipal no.28, de 30 de dezembro de 2009;
Considerando a necêssidade de estâbelecer regras acerca das Comissões do Instituto de Previdência dos

seÍvidores Públicos do Município de cariacica, previstas na Lei complementa. MLlnicipal no. 28/2009; RESOLVEI

À.t. tà. a participação em ôomissões do instituto de Previdêncla dos servidores Públicos do l'4unicípio de

cariacica, bem como o pagamento das respectivas gratiflcaçôes obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa, bem como ao disóosto na Lei Complementar Municipal no. 28/2009 alterada pela Lei 6013/2019.
Àit. i., a Sratincaçeo pôra partictpação em Comissões será devida aos servidores cedidos pelo lvlunicípio de

Cariãcica, a;s servidores ocupantes de cargos efetívos ou comissionados do Instituto de Previdência dos

aervidores públicos do plunicípio de Cariacica, bem como aos servidores a estes vinculados por meio de contrato

tápàrário, desde que efegv;mente participem das Comissões criadas atÉvés de portaria expedida pelo Diretor

Prejidente do Instituto de Previdência dos servidores Públicos do Plunicípio de Cariôcicâ.

S io, A portaria referida no caput definirá os lntegrantes da Comissão, se a mesma será permânente ou

ÉÀpor;riã, àànninuo n"ttu última hlpótese, tambéh, o tempo dê duração da mesmâ, o qual deverá ser

rioorosãmente obsêrvado,
§-2o. O prazo das Comissões Temporárias poderá ser prcrrogado, na hipótese de motivo imperioso, desde que

ãste sejalustiRcaOo através de portaria de prorrogação de prazo, especificamente editada pêlo Diretor Presidente

do IPC.
i ú. lla portaria ae criação da Comissão, será deslgnado dêntrê os participantes, aquele qÚe será o responsável'

§ +;. Àf;m das obriga;ões impostas na PoÊarit de criação, o servidor responsável pela comissão terá a

incumbência del
a) zelar pêlo bom ahdamento dos trabalhos;
bi Fiscàllzar as atividades dêsempenhadas por càda um dos demais sewidores participantes;

ãí nãáiiiãos oiretorês do IPC quôlquer incidente o corrjdo, em especial, a não prestação de serviços por algum

dos servidores particlPantes;
dt Etaborar relatório ftnal detathado. dando conta de todo o histórico da Comissão, no qual deverá constar

J6rúu-úà,n"ntJ u ireqüência às reuniões da Comissão, a folha de freqüênciâ ao trabalho e as atividades

efetivamente reôlizadas por cada um dos participantes
Ã.t. gi. óe aco.Oo com o Artigo 20 da Lei 6013/2019 que âlterou o ôrtigo 75 ê o Anexo IIt da Lêi Complementar

ijr"iãpài À". tzãlzoog fica aiuatizado os valores a serem pagos a titulo de gratificação para participação em

Comissões.
!ii. õ-s"-iaor no*eado em comissão Temporária não fará jus a percepção da mesma Durante o periodo de

férias ou licença,j ro, ierOerá"a gratificâção correspondente ao sábado e domingo consecutivo, o servidor que tenha qualquer

fálta não justificada durãnte a semana
S ii. fráUe. perderá a gratificação do sábado e do domingo o servidor quê tenha faltâdo justificadamente

(atestado médico) por mais de 02 (dois) dias durênte a semana
Àrt, lo. A composiçao das Comissões, salvo motivo Justificado na portaria de sua criação, poderá ser diferentê

da Comissão anteriormente criadã.
Art. 50. Um mesmo servidor não poderá participãr concomltantemente de mais de uma Comissão, salvo motívo

Justificado na portaria de sua criaçâo.
irt,6o. Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua assinatura, observando_se a ressêlva do Artigo

50 desta Instruçâo Normativa.
art. 70. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especlal a lnstrução Normativa no- 05, de 17 de

Setembro de 2012 4 em outros atos normativos administrativos expedidos peto Instituto de Previdência dos

sêrvidorês Públicos do Município de cariacicaa 
Derpupo da cunha Danier
Diretora Presidente
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EXPEOIENTE:
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