
Prefeitura de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

L E IN. 10.408, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. 

PUBLICADO(A) NO JORNAL 

~~~~q~~~~~r~~ 

Dispõe sobre a consol idação das normas de 
organização administrativa e reorganização do 
quadro de pessoal do Instituto de Previdência do 
Servidor Municipal de São José dos Campos, 
autarquia municipal responsável pela gestão do 
Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José dos Campos. 

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo inciso VIl do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber 
que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei : 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 12 Esta Lei disciplina a organização da estrutura administrativa e do quadro de 
pessoal do Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSM, autarquia do Município, com 
personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa, econômica e financeira, 
patrimônio próprio e individualizado, criada pela Lei Ordinária n. 4.220, de 8 de julho de 1992. 

§12 O IPSM é a entidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do 
Município de São José dos Campos, tendo por finalidade sua administração, gerenciamento e 

operacionalização. 

§22 Para o desempenho de suas finalidades, o IPSM contará com estrutura 

. organizacional própria, receitas e atribuições de competência específica. 

§32 Constituem receita do Instituto de Previdência do Servidor Municipal: 

I - contribuições previdenciárias dos segurados, dependentes e dos entes públicos 

municipais; 

11 -produto de suas aplicações financeiras; 

111 - rendas de seus bens imóveis; 

IV - doações, auxílios e subvenções; 

V- outras receitas previstas na legislação. 
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§4º Constituem despesas do IPSM o pagamento de benefícios previdenciários e o 
custeio com a sua estrutura administrativa e patrimonial. 

§Sº O custeio das despesas correntes e de capital necessanas à organização e ao 
funcionamento do IPSM, inclusive para a conservação de seu patrimônio, será realizada com a taxa 
administrativa destinada exclusivamente ao RPPS, nos termos da legislação municipal e nacional 
aplicáveis. 

Art. 2º Para o atingimento de suas finalidades e o desenvolvimento das competências 
legais, compete ao IPSM: 

I - atender os segurados e dependentes do RPPS; 

11- realizar juntas e perícias médicas; 

111 -conceder, pagar e gerenciar os benefícios previdenciários; 

IV - receber as contribuições previdenciárias dos segurados e dos entes patronais; 

V - arrecadar as contribuições previdenciárias do seu quadro próprio de servidores; 

VI -administrar o seu patrimônio; 

VIl - administrar os recursos que lhe forem destinados, aplicando-os em conformidade 
com a legislação vigente para os RPPS, visando à rentabilidade necessária ao incremento e à elevação 

das reservas técnicas; 

VIII - realizar a escrituração contábil; 

IX- realizar o procedimento administrativo de compensação previdenciária; 

X - coordenar o recadastramento dos servidores ativos do quadro próprio, inativos e 

pensionistas; 

XI -zelar pelo equilíbrio financeiro e atuarial; e 

XII - demais atividades relacionadas às finalidades do RPPS. 

Art. 3º Constituem a estrutura do IPSM: 

I - Diretoria Executiva; 

11 -Conselho Administrativo; e 

L. 10.408/21 PA 42.139/21 2 



111 -Conselho Fiscal. 

Prefeitura de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

Seção I 

Da Diretoria Executiva 

Art. 4º A Diretoria Executiva, composta pelo Superintendente e Diretores, é o órgão 
responsável pela administração do Instituto de Previdência, competindo observar as normas legais que 
regem a autarquia e as diretrizes gerais do Conselho Administrativo, e, especialmente: 

I - administrar a autarquia e executar as atividades administrativas, f inanceiras e 
previdenciárias; 

11 - elaborar o plano de ação ou planejamento estratégico da autarquia; 

111 - submeter à apreciação prévia do Conselho Administrativo os planos e programas do 
IPSM; 

IV - encaminhar ao Conselho Fiscal, para emissão de parecer prévio e, após, ao Conselho 
Administrativo para deliberação: 

a) cópia dos balancetes e dos relatórios de atividades da administração do IPSM; e 

b) a proposta de diretrizes orçamentárias e de orçamento, o relatório de atividades 
desenvolvidas e a prestação de contas ao Tribunal de Contas; 

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

Art. Sº Os membros da Diretoria Executiva serão nomeados por ato do Chefe do Poder 
Executivo, para mandato de 2 (dois) anos, admitidas reconduções, e deverão atender aos seguintes 
requisitos mínimos: 

I - não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de 
inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar Federal n. 64, de 18 de 
maio de 1990, observados os critérios e prazos previstos na referida Lei; 

11 - possuir formação de nível superior completo; 

111 - ser titular de cargo efetivo no município ou aposentado pelo seu RPPS; 
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IV - possuir comprovada expenencia no exerc1c1o de atividade nas áreas financeira, 
administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria, pelo tempo mínimo de 2 
(dois) anos; 

V - possuir 10 (dez) anos de efetivo exercício em cargo público no município para o 
mandato de Superintendente e 5 (cinco) anos para os mandatos de Diretor; 

VI - possuir certificação de gestão, nos termos definidos em parâmetros gerais em 
normativas de abrangência nacional aos gestores de Regimes Próprios de Previdência Social- RPPS. 

§12 Os requisitos dos incisos I a IV do "caput" deste artigo devem estar preenchidos no 
ato de nomeação e o requisito de certificação do VI deve ser cumprido em até 6 meses após a posse 
dos mandatos da Diretoria Executiva. 

§22 Os mandatos dos membros da Diretoria Executiva se iniciarão em até 1 (um) mês 
após a posse do Chefe do Poder Executivo. 

§32 Encerrado o prazo de 2 (dois) anos do mandato do Superintendente e dos Diretores 
e não tendo sido nomeados novos indicados na forma do "caput" deste artigo, o mandato dos então 
ocupantes se prorrogará até a nova nomeação. 

§42 No período de férias e afastamentos legais o Superintendente será substituído por 
um ocupante de cargo de Diretor por designação do Chefe do Poder Executivo, a substituição dos 
Diretores do IPSM será exercida por um ocupante do cargo de chefia por designação do 

Superintendente. 

Art. 62 A perda de mandato de Superintendente e Diretores ocorrerá por decisão do 
Chefe do Poder Executivo, após processo administrativo: 

1 - pelo descumprimento de quaisquer requisitos previstos nos incisos de que trata o 

artigo anterior; 

11 - nas hipóteses de demissão previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do 

Município de São José dos Campos; 

111 - aprovação pelo Conselho Administrativo do pedido de destituição efetuado pelos 
demais membros da Diretoria Executiva. 

Parágrafo único. No caso de renúncia, morte ou perda de mandato de membros da 
Diretoria Executiva proceder-se-á a nova nomeação, para completar o mandato do substituído, 
observada a forma de nomeação prevista nesta Lei. 

Seção 11 
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Do Conselho Administrativo 

Art. 7º O Conselho Administrativo, órgão de deliberação coletiva, integrado por 10 (dez) 
membros titulares, servidores municipais estáveis e aposentados, será composto com representação 
paritária entre representantes do ente federativo e dos segurados, da seguinte forma: 

I- 5 (cinco) membros indicados pelo ente federativo, sendo: 

a) 4 (quatro) servidores ativos ou inativos indicados pelo Chefe do Poder Executivo; 

b) 1 (um) servidor indicado pela Câmara Municipal; 

11 - 5 (cinco) membros representantes dos segurados ativos e inativos, indicados da 

seguinte forma: 

a) 1 (um) servidor ativo ou inativo indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais; 

b) 1 (um) servidor ativo ou inativo indicado pela Associação dos Servidores Municipais-

ASSEM; 

c) 1 (um) servidor inativo indicado pela Associação dos Funcionários Pensionistas 

Municipais - AFAPEM; 

d) 1 (um) servidor ativo ou inativo indicado pela Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Servidores Municipais de São José dos Campos - CRESSEM; e 

e) 1 (um) servidor at ivo ou inativo indicado pelo Grêmio Recreativo da Guarda 

Municipal. 

Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo indicará o Presidente do Conselho 
Administrativo, o qual terá, além do seu, o voto de qualidade nas deliberações do colegiado, para o 
mandato de 4 (quatro) anos, dentre os representantes do ente federativo, competindo a este: 

I -convocar e presidir as reuniões do Conselho; 

11 - organizar a pauta de discussões e votações; 

111 - encaminhar ao Superintendente as decisões e deliberações do Conselho 
Administrativo, acompanhando a sua fiel execução; 

IV - exercer outras atividades correlatas, inclusive por deliberação do Conselho 

Administrativo. 
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Art. 8º Ao Conselho Administrativo compete: 

I - aprovar o Regimento Interno do IPSM e suas alterações, para posterior 
encaminhamento ao Chefe do Poder Executivo para análise e elaboração do competente decreto; 

11 -fiscalizar o cumprimento do plano de custeio de benefícios e serviços; 

111- aprovar o regulamento relativo à concessão dos benefícios previdenciários; 

IV- aprovar as premissas atuariais da autarquia e plano de trabalho atuarial; 

V- aprovar a política anual de investimentos; 

VI - aprovar as diretrizes, regras de funcionamento e relatórios do Controle Interno e 
Ouvidoria no âmbito da autarquia; 

VIl - aprovar o plano de ação anual ou planejamento estratégico, os relatórios de 
governança coorporativa e relatórios de investimentos; 

VIII - aprovar os balancetes mensais e o balanço anual da autarquia, após o parecer do 

Conselho Fiscal; 

IX - aprovar gastos propostos pela Diretoria Executiva, que sejam superiores à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, valores permitidos para uso da dispensa de licitações; 

X- examinar as prestações de contas anuais ao Tribunal de Contas do Estado; 

XI- acompanhar a execução das políticas relativas à gestão do RPPS; 

XII - acompanhar as atividades da Diretoria Executiva, com o auxílio do Conselho Fiscal, 

solicitando informações e documentos que entender necessários; 

XIII - acompanhar os resultados das auditorias dos órgãos de controle e supervisão e 

acompanhar as providências adotadas; 

XIV- representar à Diretoria Executiva sobre irregularidades de que tome conhecimento 
ou outros assuntos de seu interesse; 

XV - convocar o Conselho Fiscal para apresentação da situação econômico-financeira do 
IPSM ou esclarecimento de dúvidas quando apontada por seus membros; 

XVI - manifestar-se sobre a política administrativa e diretrizes de ação do IPSM; 
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XVII - emitir parecer relativo às propostas de atos normativos encaminhados pela 
Diretoria Executiva com reflexos na gestão de ativos e passivos previdenciários; 

XVIII - propor e autorizar a alienação de bens, assim como a aquisição de bens imóveis; 

XIX- autorizar o recebimento de legados e doações com encargos; 

XX - aprovar pedidos de uso de bem imóveis do IPSM; 

XXI -autorizar convênios que venham a onerar o IPSM; 

XXII - propor normas, critérios e prioridades para as atividades previdenciárias da 
autarquia; 

XXIII - funcionar como órgão consultivo da Diretoria Executiva nas questões por ela 

suscitadas; 

XXIV - resolver os casos omissos ou que lhes forem encaminhados pela Diretoria 

Executiva; 

XXV - propor, justificadamente, a destituição de membros da Diretoria Executiva 
mediante relatório a ser encaminhado ao Chefe do Poder Executivo; 

XXVI - aprovar o código de ética do IPSM; 

XXVII - elaboração de plano de trabalho anual do Conselho, estabelecendo os 
procedimentos, o cronograma de reuniões, o escopo e os resultados obtidos; 

XXVIII -elaboração de relatório de prestação de contas do próprio Conselho; 

XXIX- elaborar e publicar atas de suas reun iões, inclusive pareceres e os resultados dos 
exames procedidos, enviando cópia ao Conselho Fiscal; 

XXX - aprovar destituição do mandato de Superintendente ou Diretor a pedido dos 

demais membros da Diretoria Executiva. 

Parágrafo único. As decisões do Conselho Administrativo se darão por maioria simples 
de votos dentre os seus membros presentes, cabendo ao seu presidente o voto de desempate. 

Seção 111 

Do Conselho Fiscal 
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Art. 9º O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização da gestão econômico-financeira da 
autarquia, de representação paritária entre representantes do ente federativo e dos segurados, será 
composto de 4 (quatro) membros titulares e seus suplentes da seguinte forma: 

I - 2 (dois) membros representantes do ente federativo, indicados pelo Chefe do Poder 

Executivo; 

11 - 2 (dois) membros representantes dos segurados ativos e inativos, indicados da 
seguinte forma: 

a) 1 (um) servidor ativo ou inativo indicado pelo Associação dos Funcionários 
Pensionistas Municipais - AFAPEM; 

b) 1 (um) servidor ativo ou inativo indicado pela Associação dos Servidores Municipais -
ASSEM . 

Parágrafo un1co. Os membros do Conselho elegerão, dentre os membros 
representantes dos segurados, um Presidente, para mandato de 4 (quatro) anos, o qual terá, além do 
seu, voto de qualidade nas deliberações do colegiado, permitida a reeleição, competindo a este: 

I- convocar e presidir as reuniões do Conselho Fiscal; 

11 -organizar a pauta de discussões e votações; 

111 - encaminhar ao Superintendente e ao Conselho Administrativo as decisões e 

deliberações do Conselho Fiscal; 

IV- exercer outras atividades correlatas, inclusive por deliberação do Conselho Fiscal. 

Art. 10. Ao Conselho Fiscal compete: 

I- eleger o seu Presidente dentre os representantes dos segurados; 

11 - examinar e emitir parecer sobre balancetes mensais, balanço anual, contas, atos de 
gestão econômico-financeira, inventários e demonstrativos financeiros atuariais; 

111 - examinar a qualquer época, contas, livros, registros e outros documentos; 

IV- propor ao Conselho Administrativo a realização de auditorias e inspeções nas contas 
e nas atividades da Diretoria Executiva, justificando a necessidade da medida; 

V - elaborar e publicar atas de suas reuniões, inclusive pareceres e os resultados dos 
exames procedidos, enviando cópia ao Conselho Administrativo; 
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VI - prestar esclarecimentos e apresentar ao Conselho Administrativo a situação 
econômico-financeira do IPSM, quando solicitado; 

VIl - acompanhar a execução do plano anual do orçamento, fiscalizar a aplicação dos 
recursos financeiros e previdenciários do IPSM, propondo à Diretoria Executiva medidas que repute 
necessárias ou úteis ao aperfeiçoamento dos serviços; 

VIII - examinar as licitações realizadas pela autarquia, encaminhando os pareceres 
desfavoráveis à Diretoria Executiva, com as recomendações que entender pertinentes; 

IX - examinar as deliberações constantes das atas das reuniões do Conselho 
Administrativo, acompanhando o atendimento pelos órgãos administrativos do IPSM; 

X- tomar ciência das prestações de contas anuais ao Tribunal de Contas do Estado; 

XI -zelar pela gestão econômico-financeira; 

XII -verificar a coerência das premissas e resultados da avaliação atuarial; 

XIII - acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse das 
contribuições e aportes previstos; 

XIV - aprovar a política anual de investimentos; 

XV - aprovar os relatórios de governança coorporativa; 

XVI -aprovar o plano de ação anual ou planejamento estratégico; 

XVII -aprovar os relatórios de investimentos; 

XVIII- aprovar os relatórios de controle interno; 

XIX - emitir parecer sobre a prestação de contas anual, nos prazos legais estabelecidos; 

XX - elaboração de plano de trabalho anual do Conselho, estabelecendo os 
procedimentos, o cronograma de reuniões, o escopo e os resultados obtidos; 

XXI -elaboração de relatório de prestação de contas do próprio Conselho; 

XXII - elaborar e publicar atas de suas reuniões, inclusive pareceres e os resultados dos 
exames procedidos, enviando cópia ao Conselho Administrativo; 

XXIII- examinar o balanço anual, balancetes e demais atos de gestão; e 
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XXIV - examinar, a qualquer tempo, livros e documentos. 

Parágrafo único. As decisões do Conselho Fiscal se darão por maioria simples de votos 
dentre os seus membros presentes, cabendo ao seu presidente o voto de desempate. 

Seção IV 

Das Disposições Comuns aos Conselhos e seus Membros 

Art. 11. Todos os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal deverão possuir nível 
superior completo e serão indicados para mandato de 4 (quatro} anos, procedendo-se a renovação 
intercalada e não integral a cada 2 (dois} anos, admitida uma única recondução. 

§1º Juntamente com os titulares, serão indicados igual número de suplentes, que 
substituirão os titulares em caso de vacância, conservada sempre a vinculação da representatividade 
estabelecida neste artigo. 

§2º Findo o mandato de Conselheiro, o cargo permanecerá vago até que ocorra nova 
indicação nos termos estabelecidos nesta Lei. 

§3º Será assegurado, mensalmente, aos membros dos conselhos, um jeton no valor 
correspondente a 10% do Padrão 19A da Tabela de Vencimento do cargo em comissão, desde que o 
conselheiro tenha participado de todas as reuniões do mês, ordinárias e extraordinárias. 

§4º O jeton estabelecido no parágrafo anterior: 

I- não se incorporará à remuneração do servidor para qualquer efeito; 

11 - não gerará qualquer vínculo ou direito adicional em favor do Conselheiro; 

111- será pago pelo IPSM, com recursos provenientes da taxa de administração; 

IV - será reajustado automaticamente, nos mesmos critérios e índices utilizados para o 
reajuste geral da remuneração dos servidores públicos do município. 

§5º A ausência em qualquer uma das reuniões impedirá o pagamento do jeton mensal 
estabelecido neste artigo, independentemente de sua motivação, sendo devido apenas o valor 
proporcional, se tiver havido mais de uma reunião no mês e houver comparecimento em alguma delas. 

Art. 12. Os Conselhos Administrativo e Fiscal do IPSM reunir-se-ão ordinariamente, no 
mínimo, 1 (uma} vez por mês, e extraordinariamente quando necessário, mediante convocação de seus 
Presidentes ou da maioria dos seus membros ou a requerimento do Superintendente. 
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Parágrafo único. As reun1oes ordinárias e as extraordinárias serão disciplinadas no 
Regimento Interno do IPSM, respeitadas as regras estabelecidas nesta Lei. 

Art. 13. São obrigações de todos os membros titulares do Conselho Administrativo e 
Fiscal: 

I - comparecer às reun1oes do respectivo Conselho, delas participando, sendo-lhe 
assegurado fazer o uso da palavra, bem como formular proposições, discutir e del iberar sobre qualquer 
matéria concernente às atribuições do respectivo Conselho e realizar as funções do mandato de 
conselheiro; 

11 - desempenhar as atribuições para as quais foi designado, delas não se escusando, 
exceto por motivo justificado, que será apreciado pelo conselho; 

111 - apresentar, dentro do prazo estabelecido, pareceres que lhe forem solicitados; 

IV - ser fiel depositário, para efeitos legais e administrativos, de processos, papéis, 
documentos e outros expedientes, com vistas para estudos ou pareceres, resguardando o sigilo 
quando exigido; 

V - comunicar ao Presidente do Conselho, para providências deste, quando por justo 

motivo, não puder comparecer às reuniões; 

VI - participar de atividades de capacitação deliberadas pelo respectivo Conselho e pela 
Diretoria Executiva; 

VIl - cumprir a legislação e o Regimento Interno atinentes ao RPPS; 

§1º É permitida a presença dos conselheiros suplentes em todas as reun1oes do 
respectivo Conselho, nas quais poderão participar, sem direito a voto e sem o direito ao recebimento 

. do jeton. 

§2º Os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal devem preencher os requisitos 
fixados no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de 
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS do 
Ministério da Economia, suas atualizações e substituições. 

§3º Após a posse como titular, os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal 
deverão obter a certificação necessária em até 6 (seis) meses. 

Art. 14. Extingue-se o mandato do Conselheiro: 

I - por falecimento; 
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11 - pela exoneração do cargo de provimento efetivo, salvo quando for nomeado em 
novo cargo de provimento efetivo no Município, de forma ininterrupta; 

111 - estiver em gozo de licença por prazo superior a 90 (noventa) dias; 

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

V- por renúncia; 

VI - por desinteresse do Conselheiro, manifestado por 2 (duas) faltas consecutivas ou 3 
(três) intercaladas às reuniões, a cada ano, sem motivo justificado, a critério dos demais membros do 
respectivo Conselho; 

VIl - quando não cumprir os requisitos exigidos nesta Lei; ou 

VIII- nas hipóteses definidas no Código de Ética. 

§12 A extinção do mandato será declarada pelo Presidente do respectivo Conselho, 
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa ao Conselheiro. 

§22 O Conselheiro poderá ser licenciado por até 30 (trinta) dias, por motivo de doença 
ou qualquer outro motivo relevante, a critério dos demais membros do Conselho, hipótese em que não 
será assegurado o jeton estabelecido nesta Lei. 

Art. 15. Em caso de vacância do cargo de Conselheiro, será nomeado seu suplente. 

§1º Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do mandato do titular, o conselheiro 
suplente poderá ser reconduzido duas vezes no mesmo Conselho. 

§2º Caso a nomeação do suplente ocorra nos primeiros dois anos do mandato do titular, 

o conselheiro suplente poderá ser reconduzido uma única vez. 

CAPÍTULO 11 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Art. 16. Compõe a estrutura Administrativa do Instituto de Previdência do Servidor 

Municipal: 

I -Superintendência; 

11 - Departamento Administrativo: 

a) Divisão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento; 
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b) Divisão de Recursos Materiais e Tecnologia da Informação. 

111 - Departamento Financeiro: 

a) Divisão de Contabilidade e Tesouraria; 

b) Divisão de Investimentos. 

IV- Departamento de Benefícios Previdenciários: 

a) Divisão de Benefícios Previdenciários; 

b) Divisão de Serviço Social e Perícia Médica. 

V - Procuradoria Jurídica. 

Seção I 

Da Superintendência 

Art. 17. À Superintendência compete: 

I - representar judicial e extrajudicialmente a entidade; 

11 - praticar atos de gestão e responder pela execução dos programas de trabalho da 
autarquia, estabelecido no plano de ação ou planejamento estratégico da autarquia; 

111 - prestar contas de sua administração, no prazo legal, ao Chefe do Poder Executivo, 
Câmara Municipal, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Secretaria da Previdência Social, 
respeitadas as normas aplicáveis em cada caso; 

IV - apresentar aos Conselhos Administrativo e Fiscal, relatório, balancetes, balanços e 
informações que permitam àqueles órgãos o acompanhamento, avaliação e controle das atividades do 
IPSM; 

V - efetuar o pagamento de despesas, assinando sempre em conjunto com o Diretor 
Financeiro os cheques, ordens de pagamento e demais documentos relacionados com a abertura e 
movimentação de contas bancárias e efetuar as aplicações dos recursos disponíveis, obedecidas as 
regras e determinações do Conselho Administrativo, Comitê de Investimentos e órgãos federais; 

VI - nomear, demitir, exonerar, conceder férias, licenças e demais atos previstos em lei 
relativos a vida funcional dos servidores do quadro próprio do IPSM; 

L. 10.408/21 PA 42.139/21 



Prefeitura de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

VIl - atribuir ou delegar funções aos seus subordinados, orientando-os no desempenho 
das atividades; 

VIII- expedir normas e instruções para a boa execução das atividades do IPSM; 

IX - determinar a abertura de processos administrativos de licitação, compras e 
contratações, e decidindo eventuais recursos administrativos, na forma da lei; 

X - homologar os procedimentos licitatórios; 

XI - assinar convênios, contratos, acordos, credenciamento de empresas e profissionais, 
nos termos da legislação pertinente; 

XII - prestar informação ao controle interno e externo na sua área de atuação; 

XIII - encaminhar aos órgãos competentes a proposta de diretrizes orçamentárias e 
orçamento; 

XIV- encaminhar ao Conselho Administrativo e Fiscal matérias a serem apreciadas; 

XV - criar e fixar preços de serviços e outros, para cobrança de atividades do IPSM, 
mediante proposta do Diretor Financeiro; 

XVI- cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulament ares que regem o IPSM; 

XVII- extraordinariamente, convocar as reuniões do Conselho Administrativo e Fiscal; 

XVIII - decidir sobre a concessão dos benefícios previdenciários previstos em lei em 
conjunto com o Diretor de Benefícios Previdenciários, mediante prévio parecer jurídico emitido em 
processo administrativo regular, emitindo os atos respectivos e determinando sua publ icação; 

XIX - assinar os documentos de prestação de contas mensais e anuais, como também as 
demonstrações contábeis obrigatórias do IPSM em conjunto com o Diretor Financeiro e Chefe da 
Divisão de Contabilidade e Tesouraria; 

XX - determinar a abertura de concurso públ ico para provimento de cargos vagos, 
dentro das necessidades da autarquia, nomeando os candidatos aprovados, com observância da 

legislação vigente; 

XXI- avaliar o desempenho do IPSM e propor ao Conselho de Administração a adoção de 
novas regras destinadas a aprimorar o desempenho e a eficácia dos serviços autárquicos; 

XXII - nomear integrantes de comissões internas do IPSM; 

L. 10.408/21 PA 42.139/21 



Prefeitura de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

XXIII -cumprir e fazer cumprir as deliberações dos Conselhos Administrativo e Fiscal; 

XXIV - autorizar, em ações judiciais, o reconhecimento jurídico do pedido e não 
interposição de recurso, mediante despacho fundamentado, quando a jurisprudência majoritária ou as 
situações fáticas assim o aconselharem, em atendimento ao interesse público; 

XXV - coordenar e apoiar as atividades de comunicação, eventos, gerenciando os 
serviços de propaganda, publicidade e assessoria de imprensa; 

XXVI- executar outras tarefas correlatas de interesse da autarquia. 

Parágrafo único. Todos os atos relativos à gestão de ativos e passivos e a atividades 
administrativas que envolvam concessões de benefícios, contratações e dispêndios de recursos serão 
assinados pelo Superintendente com o Diretor da respectiva área. 

Seção li 

Do Departamento Administrativo 

Art. 18. Compete ao Departamento Administrativo, sem prejuízo de outras atribuições 
específicas fixadas por ato do Superintendente, dentro da especialidade e âmbito de sua competência, 
coordenar e gerenciar atividades relativas à folha de pagamento, aos recursos humanos, patrimônio e 
sistemas de informação do IPSM, sendo composta pelas seguintes divisões: 

I - Chefe de Recursos Materiais e Tecnologia da Informação, responsável por coordenar, 
supervisionar, orientar e controlar os procedimentos referentes às atividades de compras; 
supervisionar e organizar o cadastro de fornecedores; controlar a qualidade dos materiais e serviços 
adquiridos; promover a elaboração e execução dos processos licitatórios em todas as fases; elaborar 
editais; dar apoio técnico à Comissão Permanente de Licitação desde a publicação até a homologação 
do procedimento licitatório; gerenciar e controlar o almoxarifado; suprir as necessidades de materiais 
e serviços do IPSM; administrar a execução dos contratos da autarquia; controle de patrimônio 
mobiliário do IPSM; organizar, controlar e chefiar os serviços de manutenção predial, copa, limpeza e 
zeladoria da sede do IPSM; coordenar as atividades de administração patrimonial ; coordenar e 
acompanhar a execução dos projetos relacionados a sistemas de informação; coordenar e avaliar a 
prestação de serviço de desenvolvimento, manutenção e contratação de sistemas; implementar 
políticas, diretrizes, segurança da informação e padrões de tecnologia; administrar e manter o 
ambiente de rede e telecomunicações, banco de dados e aplicações operacionais; desenvolver outras 
atividades afetas que lhe venham a ser atribuídas; e 

11 - Divisão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, responsável por supervisionar e 
controlar as ações e atividades relativas ao cadastro e assentamento dos aposentados e pensionistas; 
executar os procedimentos relativos aos recursos humanos do quadro próprio de pessoal do IPSM 
como admissão de pessoas, controle a frequência, rescisão, benefícios funcionais, avaliação 
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desempenho, promoções e progressões na carreira, organizar e administrar o Programa de Bolsa de 
Estudos, cálculos e apontamentos; executar a implantação dos benefícios previdenciários em folha de 
pagamento; realizar periodicamente o recadastramento e a prova de vida dos aposentados, 
pensionistas e seus dependentes; gerenciar o processo de consignados; elaborar e conferir cálculos 
trabalhistas e previdenciários, inerentes à contribuição e benefícios previdenciários; promover estudos 
e assistir tecnicamente seus superiores no estabelecimento de ações e atividades de sua área; 
desenvolver outras atividades afetas que lhe venham a ser atribuídas. 

Seção 111 

Do Departamento Financeiro 

Art. 19. Compete ao Departamento Financeiro, sem preJUIZO de outras atribuições 
específicas fixadas por ato do Superintendente, dentro da especialidade e âmbito de sua competência, 
coordenar e gerenciar a elaboração das peças de planejamento, a Política de Investimentos, as 
movimentações orçamentárias, contábeis e financeiras dos recursos do IPSM, bem como sua aderência 
à Política de Investimentos, sendo composta pelas seguintes divisões: 

I - Divisão de Contabilidade e Tesouraria, responsável por elaborar as peças de 
planejamento orçamentário, organizar e efetuar os serviços de contabilidade e tesouraria em gera l, 
bem como, executar a escrituração contábil, orçamentária, financeira e patrimonial do IPSM; auxiliar 
na elaboração e cumprimento das leis orçamentárias; efetuar o cumprimento de obrigações acessórias 
junto aos órgãos fiscalizadores quanto ao aspecto financeiro, orçamentário e contábil; providenciar as 
prestações de contas; elaborar e administrar o fluxo de caixa, em especial a arrecadação e os 
pagamentos, efetuar as movimentações de recursos financeiros e as contas bancárias; conferência dos 
lançamentos e movimentações contábeis, efetuar a conciliação bancária, elaborar os balanços anuais; 
e desenvolver outras atividades e relatórios afetos à contabilidade e tesouraria; e 

11 - Divisão de Investimentos, responsável por auxiliar o Comitê de Investimentos e a 
Diretoria Financeira na elaboração, operacionalização e execução da Polít ica de Investimentos; emit ir 
relatórios e pareceres pertinentes à sua área de atuação; realizar análises técnicas e acompanhar e 
monitorar continuamente os riscos de todas as posições dos recursos investidos do IPSM, do 
cumprimento dos indicadores definidos por segmento de alocação e produto, assessorando os 
envolvidos na tomada de decisões para aplicações financeiras; coordenar e instruir o processo de 
credenciamento de instituições financeiras; real izar análise prévia de novas instit uições e de novos 
fundos, efetuar análises diárias do comportamento do mercado, incluindo a performance de produtos 
e de instituições gestoras de carteiras; elaborar relatórios técnicos; desenvolver outras atividades 
afetas que lhe venham a ser atribuídas. 

Seção IV 

Do Departamento de Benefícios Previdenciários 
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Art. 20. Compete ao Departamento de Benefícios Previdenciários, sem prejuízo de 
outras atribuições específicas fixadas por ato do Superintendente, dentro da especialidade e âmbito de 
sua competência, coordenar as atividades relativas à concessão, atualização e cancelamento de 
benefícios previdenciários, perícias e juntas médicas, compensação previdenciária e projetos sociais; 
sendo composta pelas seguintes divisões: 

I - Divisão de Benefícios Previdenciários, responsável por proceder o atendimento dos 
segurados e dependentes do IPSM, prestando informações relativas à concessão dos benefícios 
previdenciários; coordenar e instruir os processos de concessão de benefícios; apoiar o ente 
empregador quanto a contagem de tempo de contribuição para fins de abono de permanência; 
gerenciar e formalizar os processos e procedimentos de compensação previdenciária junto a outros 
regimes de previdência; coordenar a emissão e a publicação dos atos inerentes à concessão, 
revogação, cassação ou revisão dos benefícios previdenciários e averbação no Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo; instruir os processos administrativos para emissão de certidão de tempo de 
contribuição, respeitadas as normas aplicáveis; elaborar o cálculo dos valores dos benefícios 
previdenciários concedidos; coordenar e analisar a averbação de certidão de tempo de contribuição, 
direcionadas à Prefeitura, Câmara e IPSM; desenvolver outras atividades afetas que lhe venham a ser 
atribuídas; 

11 - Divisão de Serviço Social e Perícia Médica, responsável por promover o atendimento 
e a orientação dos servidores municipais ativos, inativos e seus familiares, nas questões de âmbito 
social que interferem em sua situação previdenciária; gerenciar as perfcias e juntas médicas para fins 
previdenciários; prover assistência técnica em perícias judiciais; realizar entrevistas sociais, 
encaminhamentos diversos e visitas domiciliares, hospitalares e institucionais para fins previdenciários; 
elaborar laudos sociais com o fim de comprovação de dependência sócio econômica e de união estável 
ou outra condição necessária à qualificação como segurado para o recebimento de benefícios 
previdenciários; executar os programas de orientação à aposentadoria; promover o atendimento e as 
perícias e juntas médicas dos servidores do quadro próprio do IPSM nas questões referentes aos 
benefícios estatutários; desenvolver outras atividades afetas que lhe venham a ser atribuídas. 

§12 Fica autorizado o Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSM celebrar 
convênio com o Município para que este realize as perícias médicas para concessão de benefícios 
previdenciários dos servidores municipais segurados do seu regime próprio de previdência social e para 
concessão de benefícios funcionais e estatutários dos servidores do seu quadro próprio. 

§22 Os custos do convênio previsto no parágrafo anterior deverão ser suportados pelo 
ente responsável pela concessão do benefício. 

Seção V 

Da Procuradoria Jurídica 

Art. 21. Compete à Procuradoria Jurídica, sem prejuízo de outras atribuições específicas 
fixadas em ato do Superintendente, dentro da especialidade e âmbito de sua competência coordenar, 
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planejar e executar a orientação jurídica das ações do IPSM a fim de propiciar eficiência, efetividade e 
legalidade da gestão; representar judicial, extrajudicial e administrativamente o IPSM na defesa dos 
seus interesses; receber as citações, intimações e notificações pessoais da autarquia; prestar 
assistência e consultoria jurídica interna para outros órgãos do IPSM, com a análise, estudos e 
elaboração de pareceres e minutas de portarias, resoluções, contratos, convênios, quando requisitado; 
aplicar normas e princípios jurídicos que regem a gestão previdenciária, garantindo a transparência dos 
procedimentos e legalidade na concessão dos benefícios previdenciários; assessorar a elaboração de 
atos administrativos de interesse da autarquia; e desenvolver outras atividades afetas que lhe venham 
a ser atribuídas. 

Seção VI 

Da Ouvidoria, Controle Interno e do Comitê de Investimentos 

Art. 22. Visando cumprir seus objetos institucionais, o IPSM possuirá: 

I -Comissão de Controle Interno; 

11 - Comitê de Investimentos; e 

111- Ouvidoria . 

§lº O Regimento Interno do IPSM disporá sobre a composição e competência dos 

órgãos previstos neste artigo. 

§2º As funções de ouvidor e de controlador serão exercidas por servidor efetivo do 
quadro próprio do IPSM a serão designados pelo Superintendente e não terão caráter remuneratório. 

CAPÍTULO 111 

DO QUADRO PRÓPRIO DE PESSOAL 

Seção I 

Das Disposições Preliminares 

Art. 23. O quadro próprio de pessoal do Instituto de Previdência do Servidor Municipal 
de São José dos Campos - IPSM para cargos de provimento efetivo, cargos de provimento com 
comissão e livre exoneração e funções gratificadas, passa a ser regido por esta Lei e seus anexos. 

Art. 24. Aplica-se aos servidores do quadro próprio de pessoal do IPSM o regime jurídico 
do Estatuto dos Servidores Públicos do Município, aprovado pela Lei Complementar n. 56, de 24 de 
julho de 1992, e suas alterações posteriores. 
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Art. 25. Os servidores titulares de cargo de provimento efetivo do IPSM vinculam-se ao 
Regime Próprio de Previdência Social por ele mantido, na forma desta Lei. 

Art. 26. Os cargos, atribuições e requisitos dos cargos do quadro de pessoal do IPSM, 
são aqueles estabelecidos nos Anexos li, 111, IV e V desta Lei. 

Art. 27. A jornada do quadro próprio de pessoal do Instituto de Previdência do Servidor 
Municipal é de 40 horas semanais. 

Parágrafo único. A jornada de trabalho do cargo de Analista Previdenciário - Assistente 
Social é de 30 horas semanais e a do cargo de Médico é de 12 horas semanais, com vencimentos 
proporcionais à jornada. 

Seção 11 

Do Quadro Próprio de Provimento Efetivo 

Art. 28. O quadro próprio de cargos de provimento efetivo é composto pelos cargos 
com denominação, número, requisitos e padrão de vencimentos descritos no Anexo 11 e atribuições 
descritas no Anexo IV desta Lei. 

§1Q Os cargos de provimento efetivos são providos exclusivamente por concurso 
público de provas ou de provas e títulos e o ingresso do candidato aprovado dar-se-á, no grau A, do 
nível 1, do respectivo grupo Salarial da Tabela de Vencimentos dos Servidores Efetivos do Município e 
proporcional a sua jornada de trabalho, quando for o caso. 

§2Q Poderão compor o quadro de servidores do IPSM os servidores efetivos cedidos por 

órgãos do Município. 

§3Q A cessão de que trata o § 2Q deste artigo importará em ônus para o Instituto de 
Previdência do Servidor Municipal - IPSM, que deverá ressarcir mensalmente até o quinto dia útil, à 
pessoa jurídica de origem de cada servidor cedido, as despesas de suas respectivas remunerações. 

§4Q Os servidores cedidos para prestar serviços ao Instituto de Previdência do Servidor 
Municipal - IPSM farão jus ao recebimento de uma gratificação não incorporável a ser paga pelo IPSM, 
nos seguintes termos: 

I - 20% (vinte por cento) sobre a sua remuneração para os servidores cuja remuneração 
total não ultrapasse o valor correspondente ao padrão 20 da Tabela de Vencimento do cargo em 
comissão; ou 

11 - 20 % (vinte por cento) sobre o seu vencimento base, para os servidores cuja 
remuneração total ultrapasse o valor correspondente ao padrão 20 da Tabela de Vencimento do cargo 
em comissão. 
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§5º A gratificação de que trata o inciso anterior será paga inclusive no 13º salário e nas 
de férias enquanto perdurar a cessão e não será devida para os servidores. 

§6º A nomeação para os cargos da Diretoria Executiva ou para o exercício de função de 
confiança ou cargos em comissão no IPSM impedirá o pagamento da gratificação de que trata o § 4º 
deste artigo. 

Art. 29. Aplica -se aos servidores do quadro próprio de pessoal do IPSM Plano de Cargos, 
Carreira e Vencimento dos Servidores Municipais, aprovado pela Lei Complementar n. 453, de 8 de 
dezembro de 2011, e suas alterações posteriores. 

§1º As remunerações do quadro próprio de servidores de provimento efetivo do IPSM 
segu1rao a Tabela de Vencimentos dos Servidores Efetivos do Município do Anexo 111, da Lei 
Complementar n. 453, de 8 de dezembro de 2011, conforme padrão estabelecido no Anexo I desta Lei. 

§2º Aplica-se ao quadro próprio de servidores de provimento efetivo do IPSM, os 
adicionais e gratificações que especifica da Lei Complementar n. 455, de 8 de dezembro de 2011, no 
que couber, além de todas as demais vantagens pecuniárias, adicionais, gratificações concedidas aos 
servidores do Poder Executivo da Administração Direta do Município, tais como: 

I -diárias; 

11 - subsídio para seguro de vida; 

111- auxílio-transporte; 

IV - salário-famflia; 

V - auxílio-alimentação; 

VI - cesta de natal; 

VIl -gratificação pessoal e mensal a título de complemento de renda por dependente; 

VIII- reembolso parcial de despesa de plano de saúde; e 

IX - bolsa de estudos. 

§3º As leis municipais vigentes que disciplinam e regulamentam a concessão cada 
rubrica de pagamento do parágrafo anterior será aplicada aos servidores do Instituto de Previdência, 
no que couber. 

§4º A Gratificação de Licitação e Pregoeiro - GLP, prevista no art. 38 da Lei 
Complementar n. 455, de 8 de dezembro de 2011, somente será paga nos meses em que ocorrerem 
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certames licitatórios no IPSM e, no caso de servidor que exerça mais de uma função em diferentes 
certames, será pago o valor correspondente à gratificação mais vantajosa. 

§52 Fica o Município autorizado a incluir, mediante convênio, os servidores do quadro 
próprio do Instituto de Previdência do Servidor Municipal nas licitações de benefícios e vantagens 
funcionais e estatutárias oferecidos aos servidores municipais. 

§62 Os custos com os benefícios dos seus servidores do convênio previsto no parágrafo 
anterior deverão ser suportados pelo Instituto de Previdência do Servidor Municipal. 

Art. 30. A verba honorária de sucumbência recebida pelo IPSM em decorrência de ações 
judiciais será rateada igualitariamente entre os ocupantes de cargos de procurador do Instituto de 
Previdência em atividade, obedecendo-se ao limite previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição 
Federal. 

§12 Os honorários de sucumbência não se incorporarão à remuneração do servidor e 
nem servirão de base de cálculo para outras rubricas de pagamento, tampouco serão computados para 
qualquer efeito previdenciário. 

§22 A Superintendência do IPSM regulamentará a distribuição de honorários previstos 
neste artigo e será competente para dirimir as dúvidas relativas à sua execução. 

Seção 111 

Dos Cargos de Provimento em Comissão e das Funções Gratificadas de Supervisão 

Art. 31. O quadro de cargos de provimento em comissão passa a ser composto pelos 
cargos com denominação, número e padrão de vencimentos descritos na Tabela I do Anexo 111 e 
atribuições descritas no Anexo V desta Lei. 

§12 Os cargos de provimento em comissão do IPSM somente poderão ser ocupados por 
servidores públicos municipais titulares de cargo efetivo ou por aposentados do Regime Próprio de 
Previdência Social por ele mantido. 

§22 Todos os servidores nomeados para os cargos em com1ssao do IPSM deverão 
possuir nível superior completo de escolaridade e carteira nacional de habilitação - categoria B ou 
superior. 

Art. 32. As funções gratificadas de Supervisão com número e padrão de vencimentos 
descritos na Tabela 11 do Anexo 111 desta Lei, somente poderão ser exercidas por servidor de cargo 
efetivo do quadro próprio do IPSM. 

Parágrafo único. Os servidores nomeados para as funções gratificadas do IPSM deverão 
possuir nível superior de escolaridade e carteira nacional de habilitação - categoria B ou su~erio

1
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Art. 33. Os provimentos de cargos em comissão ou de função gratificada do IPSM são de 
livre nomeação e exoneração por ato do Superintendente. 

Parágrafo único. Os cargos em comissão e funções gratificadas do IPSM poderão ser 
ocupados por servidores efetivos do IPSM que ainda não possuam estabilidade. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 35. O Instituto de Previdência do Servidor Municipal gozará de isenção de tributos 
municipais. 

Art. 36. O Instituto de Previdência promoverá as licitações e contratos pertinentes à sua 
finalidade, salvo quando, em situações especiais, considerando o interesse comum entre 
Administração Indireta e Direta, deverão ser realizados de maneira centralizada por esta última, 
conforme disciplinado em decreto. 

Parágrafo único. Fica o Instituto de Previdência do Servidor Municipal autorizado a 
celebrar convênio com o Município de São José dos Campos, quando houver interesse, para 
participação em processos licitatórios promovidos por esta última, visando a redução de custos através 
da compra concentrada com maiores volumes e padronização de equipamentos e soluções, bem como 
util ização de atas de registro de preços elaboradas pelo município, obedecendo o que for disciplinado 
em lei. 

Art. 37. Os membros da Diretoria Executiva e os Chefes de Divisão do IPSM que forem 
funcionários da ativa do Município poderão ter a remuneração paga diretamente pelo Município, nos 
mesmos moldes dos servidores cedidos, com ônus para o IPSM, o qual deverá ressarcir mensalmente 
até o quinto dia útil, as despesas de suas respectivas remunerações. 

Art. 38. Os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal e da Diretoria Executiva não 
poderão contratar com o Instituto. 

Art. 39. O IPSM poderá reembolsar as despesas do servidor ou membro de Conselho 
quando realizadas para a obtenção de certificação profissional, desde que previamente autorizado e 
justificada a necessidade da certificação. 

Art. 40. Para cobertura das despesas administrativas do Instituto de Previdência do 
Servidor Municipal - IPSM, fica estabelecida a Reserva Admin istrativa, formada por recursos da Taxa 
de Administração, o percentual anual de 2,88% (dois inteiros e oitenta e oito centésimos de por cento) 
do valor total das remunerações de contribuições de todos os servidores ativos, vinculados ao Regime 
Próprio de Previdência Sociai-RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior, sendo este valor 
composto nas seguintes proporções: 
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I - 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento) será destinada exclusivamente ao 
custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do Instituto 
de Previdência do Servidor Municipai-IPSM, inclusive para a conservação de seu patrimônio; 

11- 0,48% (quarenta e oito centésimos de por cento) será destinado exclusivamente para 
o custeio de despesas administrativas relacionadas a obtenção e manutenção de certificação 
institucional no âmbito do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos 
Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios -
Pró Gestão RPPS, instituído pela União, ou outro programa que o substituir, e para o atendimento dos 
requisitos mínimos relativos à certificação para nomeação e permanência de dirigentes do IPSM, dos 
membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal e do comitê de investimentos, conforme previsto na 
legislação federal, podendo ser utilizado estes recursos, entre outros, com gastos re lacionados a: 

a) preparação para a auditoria de certificação institucional; 

b) elaboração e execução do plano de trabalho para implantação do PróGestão RPPS; 

c) cumprimento das ações previstas no programa, inclusive aquisição de insumos 
materiais e tecnológicos necessários; 

d} auditoria de certificação institucional, procedimentos periódicos de autoavaliação e 
auditoria de supervisão; 

e) processo de renovação ou de alteração do nível de certificação institucional; 

f) preparação, obtenção e renovação da certificação dos dirigentes; e 

g) capacitação e atualização dos gestores e membros dos conselhos e comitê de 

investimentos. 

§1º O custeio das despesas administrativas do Instituto de Previdência do Servidor 
Municipal - IPSM, será efetuado de forma proporcional ao número de segurados ativos inseridos no 
Plano Previdenciário e no Plano Financeiro da segregação de massas instituída pela Lei n. 8.567, de 22 
de dezembro de 2011. 

§2º Os recursos para a cobertura das despesas administrativas do Instituto de 
Previdência do Servidor Municipal - IPSM serão mantidos por meio de Reserva Administrativa, para a 
sua utilização de forma segregada dos recursos destinados aos pagamentos de benefícios 
previdenciários. 

§3º Os saldos remanescentes dos recursos destinados à Reserva Administrativa, 
apurados ao final de cada exercício financeiro, serão destinados ao custeio das despesas 
administrativas nos exercícios subsequentes. 
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§ 42 Caso o Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSM deixe de possuir 
certificado institucional no âmbito do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão 
dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
- Pró Gestão RPPS, ou outra certificação de programa que o substituir, o valor da Taxa de 
Administração será limitado, no exercício financeiro subsequente ao que deixar de possuir a 
certificação, ao disposto no inciso I do caput deste artigo e somente será aplicado o valor do caput no 
exercício financeiro subsequente àquele em que o IPSM voltar a obter certificação institucional. 

Art. 41. O Instituto de Previdência do Servidor Municipal fica autorizado a despender, 
anualmente, o valor de 0,1% (um décimo por cento) de sua folha bruta de pagamento com pessoal, 
ativos e inativos, para o custeio do Programa de Desenvolvimento do Servidor Municipal - PRODESEM 
instituído pela Lei Complementar n. 626, de 13 de dezembro de 2019. 

§12 Para o Subprograma de Educação formal será destinado 50% (cinquenta por cento) 
da verba prevista no "caput" deste artigo, para custear por meio de bolsa de estudos, as mensalidades 
escolares dos servidores do seu quadro próprio de servidores. 

§22 Para as demais áreas do Programa de Desenvolvimento do Servidor Municipal serão 
destinas 50% (cinquenta por cento) da verba prevista no "caput" deste artigo. 

Art. 42. Para adequação da reforma administrativa de que trata esta Lei, os atuais 
Conselheiros nomeados antes da vigência desta Lei exercerão seus mandatos até 31 de dezembro de 
2021. 

Art. 43. A partir de 12 de janeiro de 2022 serão nomeados novos membros para os 
Conselhos Administrativo e Fiscal. 

Parágrafo único. O jeton estabelecido nesta Lei para os membros dos Conselhos será 
assegurado somente a partir da nova formação dos Conselhos de que trata este artigo. 

Art. 44. Na primeira indicação para novos integrantes do Conselho Administrativo na 
forma do art. 72 desta Lei, após a vigência desta, as nomeações seguirão os seguintes critérios: 

I - Para a indicação dos 5 (cinco) membros do ente federativo: 

a) o Chefe do Poder Executivo indicará 2 (dois) membros com mandato de 2 (dois) anos; 

b) o Chefe do Poder Executivo indicará 2 (dois) membros com mandato de 4 (quatro) 
anos; 

c) a Câmara Municipal indicará 1 (um) membro com mandato de 4 (quatro) anos; 

11 - Para a indicação dos 5 (cinco) membros representantes dos segurados ativos e 
inativos: 
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a) o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais indicará 1 (um) membro com mandato 
de 2 (dois) anos; 

b) a Associação dos Servidores Municipais - ASSEM indicará 1 (um) membro com 
mandato de 2 (dois) anos; 

c) a Associação dos Funcionários Pensionistas Municipais - AFAPEM indicará 1 (um) 
membro com mandato de 2 (dois) anos; 

d) a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais de São José 
dos Campos- CRESSEM indicará 1 (um) membro com mandato de 4 (quatro) anos; e 

e) o Grêmio Recreativo da Guarda Municipal indicará 1 (um) membro com mandato de 4 
(quatro) anos. 

Parágrafo único. Para as nomeações seguintes, todos os conselheiros terão mandato de 
4 (quatro) anos, procedendo-se a renovação intercalada e não integral a cada 2 (dois) anos, admitida 
uma única recondução, conforme disposto no art. 7º desta Lei. 

Art. 45. Na primeira indicação para novos integrantes do Conselho Fiscal na forma do 
art. 9º desta Lei, após a vigência desta, as nomeações seguirão os seguintes critérios: 

I - para a indicação dos 2 (dois) membros do ente federativo: 

a) o Chefe do Poder Executivo indicará 1 (um) membro com mandato de 2 {dois) anos; e 

b) o Chefe do Poder Executivo indicará 1 {um) membro com mandato de 4 {quatro) 

anos; 

11 - para a indicação dos 2 {dois) membros representantes dos segurados ativos e 

. inativos: 

a) a Associação dos Funcionários Pensionistas Municipais - AFAPEM indicará 1 (um) 

membro com mandato de 2 {dois) anos; e 

b} a Associação dos Servidores Municipais - ASSEM indicará 1 {um) membro com 
mandato de 4 {quatro) anos. 

Parágrafo único. Para as nomeações seguintes, todos os conselheiros terão mandato de 
4 {quatro) anos, procedendo-se a renovação intercalada e não integral a cada 2 {dois) anos, admitida 
uma única recondução, conforme disposto no art. 9º desta Lei. 
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Art. 46. Na data de entrada de vigência desta Lei, serão nomeados os integrantes da 
Diretoria Executiva de que trata o art. 52 desta Lei para o primeiro mandato que, excepcionalmente, 
será de 1 (um) ano. 

Parágrafo único. Para as nomeações seguintes os membros da Diretoria Executiva terão 
mandato de 2 (dois) anos, admitida até duas reconduções, conforme disposto no art. 5º desta Lei. 

Art. 47. Os cargos de Assistente de Gestão Municipal, Analista de Gestão Municipal -
Assistente Social, Analista de Gestão Municipal - Economia, Analista de Gestão Municipal -
Contabilidade e Analista de Gestão Municipal- Informática TI do quadro próprio de servidores do IPSM, 
criados pela Lei n. 9.561, de 13 de julho de 2017, passam a ser denominados, respectivamente, de 
Assistente Previdenciário, Analista Previdenciário - Assistente Social, Analista Previdenciário -
Economia, Analista Previdenciário - Contabilidade e Analista Previdenciário - Informática, nos termos 
do Anexo 11 desta Lei. 

Parágrafo único. A remuneração do cargo de Assistente Previdenciário seguirá o mesmo 
padrão de remuneração do cargo de Assistente de Gestão Municipal, e os cargos Analista 
Previdenciário - Assistente Social, Analista Previdenciário - Economia, Analista Previdenciário -
Contabilidade e Analista Previdenciário - Informática seguirão o mesmo padrão de remuneração do 
cargo de Analista de Gestão Municipal, todas da Tabela de Vencimentos dos Servidores Efetivos do 
Município do Anexo 111, da Lei Complementar n. 453, de 8 de dezembro de 2011, conforme padrão 
estabelecido no Anexo 11 desta Lei. 

Art. 48. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da vigência desta Lei, o Conselho 
Administrativo e a Diretoria Executiva revisarão o Regimento Interno do IPSM para adequá-lo às 
alterações desta Lei, submetendo-o à aprovação do Prefeito Municipal. 

Art. 49. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente os arts. 2º, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 16-A, 16-B, 16-C, 16-D, 16-E, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 da Lei n. 4.220, de 
1992, e os arts. 52, 6º, 7º, 8º, 9º e 10 da Lei n. 9.561, de 2017. 

L. 10.408/21 

Art. 50. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022. 

São José dos Campos, 26 de ni b:e 2~ 

Felicio Ramuth 
Prefeito 
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Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos 
vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um. 

Eve Almeida Figueira 
Departamento de Apoio Legislativo 

(Projeto de Lei n. 557/2021, de autoria do Poder Executivo) 
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Número 

de cargos 

01 

01 

01 

ANEXO I 

QUADRO DE MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Denominação do Cargo 

Superintendente 

Diretor Financeiro 

Diretor de Benefícios 

Previdenciários 

Padrão de 

vencimentos 

Secretário 

22 

22 

Requisitos 

• Possuir formação em ensino 

superior; 

• Ocupação exclusivamente por 

servidor público municipal efetivo 

ativo ou inativo; 

• carteira Nacional de Habilitação -

categoria "B"; 

• certificação de gestão de acordo 

com a legislação federal atribuída aos 

gestores de RPPS; 

• 10 (dez) anos de efetivo exercício 

em cargo público. 

• Possuir formação em ensino 

superior 

• Ocupação exclusivamente por 

servidor público municipal efetivo 

ativo ou inativo 

• carteira Nacional de Habilitação -

categoria "B" 

• certificação de gestão de acordo 

com a legislação federal atribuída aos 

gestores de RPPS 

• 5 (cinco) anos de efetivo exercício 

em cargo público 

• Possuir formação em ensino 

superior 

• Ocupação exclusivamente por 

servidor público municipal efetivo 

ativo ou inativo 
• carteira Nacional de Habilitação -

categoria "B" 

• certificação de gestão de acordo 

com a legislação federal atribuída aos 

gestores de RPPS 



01 Diretor Administrativo 22 

• 5 (cinco) anos de efetivo exercício 

em cargo público 

• Possuir formação em ensino 

superior 

• Ocupação exclusivamente por 

servidor público municipal efetivo 

ativo ou inativo 

• carteira Nacional de Habilitação -

categoria "B" 

• certificação de gestão de acordo 

com a legislação federal atribuída aos 

gestores de RPPS 

• 5 (cinco) anos de efetivo exercício 

em cargo público 



DESCRIÇÃO DO CARGO 

CARGO: Diretor de Benefícios Previdenciário 

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Departamento de Benefícios Previdenciários 

FORMA DE PROVIMENTO: Artigo 52 desta Lei. 

SUBORDINAÇÃO: Superintendência 

FORMAÇÃO: de acordo com o artigo 15-A da Lei n. 9.495/2017, com suas alterações 

e Anexo I desta Lei. 

PADRÃO REMUNERATÓRIO: Padrão 22 do Anexo VI da Lei 10.294 de 9 de abril de 

2021 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Dirigir a divisão 
~ . 

responsável pelo Departamento de Benefícios orgamca 

Previdenciários e as equipes sob sua responsabilidade, decidindo, deliberando e 

emitindo ordens, a fim de garantir o cumprimento dos objetivos estabelecidos com 

o Chefe do Executivo e com o Superintendente, propondo e aprimorando soluções 

que visem ao atendimento das diretrizes das políticas previdenciárias relacionadas à 

esfera de atribuição do Departamento, comprometendo-se a preservar a relação de 

confiança, inerente ao seu cargo, existente para com a Superintendência. 

ATRIBUIÇÕES ESPEcfFICAS 

Dirigir, formular, coordenar, fiscalizar os programas, ações, planos e projetos 

relacionados a concessão de benefícios previdenciário; ao atendimento e a 

orientação dos servidores municipais ativos, inativos e seus familiares, nas questões 

de âmbito social que interferem em sua situação previdenciária; coordenar a 

emissão e a publicação dos atos inerentes à concessão, revogação, cassação ou 

revisão dos benefícios previdenciários e averbação no Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo; chefiar os serviços administrativos e os servidores da sua Diretoria; 

gerenciar os prontuários dos servidores aposentados e pensionistas; instruir os 

processos administrativos para emissão de certidão de tempo de contribuição, 

respeitadas as normas aplicáveis; coordenar e analisar a averbação de Certidão de 

Tempo de Contribuição, direcionadas à Prefeitura, Câmara e IPSM; elaborar e avaliar 

programas e relatórios específicos do IPSM, bem como apoiar o Superintendente 

nos demais programas e ações da autarquia. 

QUANTIDADE DE VAGA: 01 



DESCRIÇÃO DO CARGO 

CARGO: Diretor Financeiro 

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Departamento Financeiro 

FORMA DE PROVIMENTO: Artigo 5º desta Lei. 

SUBORDINAÇÃO: Superintendência 

FORMAÇÃO: de acordo com o artigo 15-A da Lei n. 9.495/2017, com suas alterações 

e Anexo I desta Lei. 

PADRÃO REMUNERATÓRIO: Padrão 22 do Anexo VI da Lei 10.294 de 9 de abril de 

2021 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Dirigir a divisão orgânica responsável pelo Departamento Financeiro e as equipes 

sob sua responsabilidade, decidindo, deliberando e emitindo ordens, a fim de 

garantir o cumprimento dos objetivos estabelecidos com o Chefe do Executivo e 

com o Superintendente, propondo e aprimorando soluções que visem ao 

atendimento das diretrizes das políticas de previdenciárias relacionadas à esfera de 

atribuição do Departamento, comprometendo-se a preservar a relação de confiança, 

inerente ao seu cargo, existente para com a Superintendência. 

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 

Dirigir, formular, coordenar, fiscalizar os programas, ações, planos e projetos 

relacionados a gerencia das movimentações orçamentárias e financeiras dos 

recursos do IPSM, bem como sua contabilização e aderência à sua Política de 

Investimentos; elaborar propostas de diretrizes orçamentárias e as estimativas de 

receitas e despesas para o exercício seguinte, assim como o plano plurianual da 

autarquia, zelando pela sua adequada execução e cumprimento; movimentar as 

contas bancárias da autarquia efetuando as transações financeiras em conjunto com 

o Superintendente; recomendar a contratação de consultorias nas áreas financeira e 

contábil, quando necessário; coordenar o processo de seleção e credenciamento de 

instituições financeiras, na forma definida pelas resoluções do Conselho Monetário 

Nacional; supervisionar a devida execução das decisões do Comitê de Investimentos 

relativas aos investimentos financeiros, em conjunto com a Superintendência; 

elaborar e avaliar programas e relatórios específicos do IPSM, bem como apoiar o 

Superintendente nos demais programas e ações da autarquia,. 

QUANTIDADE DE VAGA: 01 



DESCRIÇÃO DO CARGO 

CARGO: Diretor Administrativo 

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Departamento Admin istrativo 

FORMA DE PROVIMENTO: Artigo 52 desta Lei. 

SUBORDINAÇÃO: Superintendência 

FORMAÇÃO: de acordo com o artigo 15-A da Lei n. 9.495/2017, com suas alterações 

e Anexo I desta Lei. 

PADRÃO REMUNERATÓRIO: Padrão 22 do Anexo VI da Lei 10.294 de 9 de abri l de 

2021 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Dirigir a divisão orgânica e as equipes sob sua responsabilidade, decidindo, 

deliberando e emitindo ordens, a fim de garantir o cumprimento dos objetivos 

estabelecidos com o Chefe do Executivo em conjunto com a Superintendência, 

propondo e aprimorando soluções que visem ao atendimento das diretrizes das 

políticas previdenciárias relacionadas à esfera de atribuição do Departamento, 

comprometendo-se a preservar a relação de confiança, inerente ao seu cargo, 

existente para com a Superintendência . 

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 

Dirigir, formular, coordenar, fiscalizar os programas, ações, planos e projetos 

relacionados às atividades relativas à folha de pagamento dos aposentados, 

pensionistas e servidores do quadro próprio do IPSM; aos recursos humanos e o 

atendimento interno relativo aos assuntos do quadro próprio de pessoal; chefiar os 

serviços administrativos e os servidores da sua Diretoria; planejar, coordenar, 

executar e aval iar projetos e atividades relacionados a investimento, 

desenvolvimento, manutenção e segurança em tecnologia da informação; gerenciar 

o patrimônio físico, almoxarifado, arquivo, segurança, transporte, manutenção, 

serviços gerais, tecnologia da informação, compras, licitações e gestão de contratos 

do IPSM, em todas as suas fases e elaborar e avaliar programas e relatórios 

específicos do IPSM, bem como apoiar o Superintendente nos demais programas e 

ações da autarquia . 

QUANTIDADEDEVAGA: 01 



ANEXO 11 

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO IPSM 

Padrão da 

Número Denominação do Cargo tabela de Requisitos 
de cargos vencimentos 

cargos efetivos 

17 Assistente Previdenciário G3 • ensino médio; 

• certidão negativa de 

distribuição criminal. 

02 Analista Previdenciário- G6 • ensino superior em serviço 
Assistente Social 30 horas social ; 

• registro profissional; 

• certidão negativa de 

distribuição criminal. 

02 Analista Previdenciário- G6 • ensino superior em ciências 

Economia econômicas; 

• registro profissional; 

• certidão negativa de 

distribuição crimina l. 

02 Analista Previdenciário- G6 • ensino superior em ciência 

Contabilidade contábeis; 

• registro profissional; 

• certidão negativa de 

distribuição criminal. 

01 Analista Previdenciário- G6 • ensino superior na área de 

Informática Tecnologia da Informação; 

• certidão negativa de 

distribuição criminal. 

02 Analista Previdenciário- G6 • ensino superior em Direito; 

Direito • certidão negativa de 

distribuição criminal. 

01 Analista Previdenciário- G6 • ensino superior em 

Administrador Administração; 

• registro profissional; 

• certidão negativa de 

distribuição criminal. 

02 Procurador G8 • ensino superior em Direito; 

• registro profissional na 



Ordem dos Advogados do Brasil -

OAB; 

• certidão negativa de 

distribuição criminal. 

01 Médico G9 • ensino superior em 

12 horas medicina; 

• registro profissional; 

• especialização em medicina 

do trabalho; 

• certidão negativa de 

distribuição criminal. 



ANEXO 111 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

Tabela I 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

Número Denominação do Cargo Padrão de 

de cargos vencimentos cargos Requisitos 

em comissão 

01 Assessor Administrativo 19-A • servidor público municipal 

efetivo ativo ou inativo; 

• formação em ensino superior 

completo; 

• carteira Nacional de Habilitação 

-categoria "B". 

01 Chefe de Divisão de 21 • servidor público municipal 

Investimentos efetivo ativo ou inativo 

• formação em ensino superior 

completo 

• carteira Nacional de Habilitação 

-categoria "B" 

01 Chefe de Divisão de 21 • servidor público municipal 

Contabilidade e Tesouraria efetivo ativo ou inativo 

• formação em ensino superior 

completo 

• carteira Nacional de Habilitação 

-categoria "B" 

01 Chefe de Divisão de 21 • servidor público municipal 

Benefícios Previdenciário efetivo ativo ou inativo 

• formação em ensino superior 

completo 

• carteira Nacional de Habilitação 

- categoria "B" 

Chefe de Divisão Serviço 21 • servidor público municipal 

01 Social e Perícia Médica efetivo ativo ou inativo 

• formação em ensino superior 



01 

01 

Quant. 

04 

Chefe de Recursos 21 
Materiais e Tecnologia da 

Informação 

Chefe de Divisão de 

Recursos Humanos e 

Folha de Pagamentos 

Denominação 

Supervisor 

21 

Tabela 11 

Funções Gratificadas 

Referência 

19A 

completo 

• carteira Nacional de Habilitação 

-categoria "B" 

• servidor público municipal 

efetivo ativo ou inativo 

• formação em ensino superior 

completo 

• carteira Nacional de Habilitação 

-categoria "B" 

• servidor público municipal 

efetivo ativo ou inativo 

• formação em ensino superior 

completo 

• carteira Nacional de Habilitação 

-categoria "B" 

Requisitos 

• Possuir formação em ensino 

superior 

• Ser servidor efetivo do quadro 

próprio de pessoal do IPSM 

• carteira Nacional de Habi litação 

-categoria "B" 



ANEXO IV 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO IPSM 

CARGO EFETIVO: Assistente Previdenciário. 

ESCOLARIDADE: Ensino Médio. 

ATRIBUIÇÕES: executar atividades de suporte ao desenvolvimento, à operação e 

gestão dos processos técnicos e administrativos em diferentes unidades 

organizacionais do Instituto de Previdência do Servidor Municipal; desenvolver 

estudos, levantamentos e pesquisas que subsidiem análises de capacidades, objeto de 

ação para fins de diagnósticos, planejamento e intervenções no Instituto de 

Previdência do Servidor Municipal. Executar outras atividades inerentes a sua área de 

atuação ou ambiente organizacional sempre que solicitado ou necessário. Dirigir 

veículo para cumprimento das atribuições do cargo quando necessário. 

CARGO EFETIVO: Analista Previdenciário- Administrador. 

ESCOLARIDADE: Curso Superior de Graduação em Administração. 

REQUISIT. ESPECIAIS: Registro no Conselho Regional de Administração. 

ATRIBUIÇÕES: Elaborar estudos, pesquisas, análises, aval iações, pareceres técnicos e 

relatórios para subsidiar e implementar ações de melhoria de gestão da área de 

atuação. Implementar programas e projetos de racionalização e do desempenho 

organizacional. Planejar, orientar e executar análises e relatórios referentes ao 

acompanhamento e controle do desempenho de sua área, visando atender demandas 

internas e ou externas. Desenvolver e acompanhar as atividades de planejamento e 

gestão, efetuar levantamentos, consistências, interfaces e análises de dados 

quantitativos e qualitativos de sua área de atuação. Desempenhar atividades 

envolvendo pesquisas sob fundamento, aplicações práticas, organização e execução de 

investigações estatísticas, elaborar e testar métodos matemáticos e sistemas de 

amostragem, interpretar os dados estatísticos para renovar os métodos ou melhorar 

os existentes. Realizar pesquisas, levantamentos e estudos estatísticos, planejar e 

orientar a coleta de dados, analisar e interpretar os dados obtidos para determinar 

correções, quadros comparativos, tabelas e constantes do comportamento de 

determinados indicadores. Organizar e orientar o tratamento dos dados e cálculos 

estatísticos para permitir sua análise e interpretação. Produzir informações 

econômico-financeiras para subsidiar projetos e programas na instituição. Analisar 

processos e emitir relatórios. Acompanhar a execução dos contratos de serviços e de 

fornecimento de materiais. Executar outras atividades inerentes a sua área de atuação 
ou ambiente organizacional sempre que solicitado ou necessário. Elaborar, analisar e 

conferir cálculos judiciais. Elaborar e analisar cálculos de valores de benefícios e 

implantação em folha de pagamento. Atuar na manutenção predial e na entrada e 

saída de material. Controlar, zelar e fiscalizar o uso do prédio e patrimônio do 

Instituto. Elaborar minutas de contratos administrativos em conformidade com as leis 



de contratação de produtos e serviços da pela Administração. Solicitar orçamentos de 

terceiros quando necessário. Colaborar no controle de contratos e outros 

instrumentos congêneres quando formalmente designado. Participar de reuniões, 

comissões, grupos e equipes de trabalho. Participar do planejamento institucional e 

dos planos da sua unidade de atuação. Analisar e executar ações da sua área de 

atuação, prestando assessoria e assistência técnica. Dirigir veículo para cumprimento 

das atribuições do cargo quando necessário. 

CARGO EFETIVO: Analista Previdenciário- Assistente Social. 

ESCOLARIDADE: Curso Superior de Graduação em Serviço Social. 

REQUISITO ESPECIAL: Registro no Conselho Regional de Serviço Social. 

ATRIBUIÇÕES: Planejar e executar programas ou atividades no campo de serviço social; 

Realizar visitas domiciliares para comprovação relativa aos benefícios previdenciários 

ou inclusão de dependentes; Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo de 

serviço social; Preparar programas de trabalho referentes ao serviço social; Realizar e 

interpretar pesquisas sociais, inerentes aos interesses da Autarquia; Orientar e 

executar trabalhos nos casos de reabilitação profissional ; Fazer triagem dos casos 

apresentados para estudo, prestando orientação com vistas à solução adequada do 

problema; Realizar triagem sócio-econômica para concessão de benefícios quando 

indicada; Pesquisar problemas relacionados com o trabalho, apresentando propostas 

sociais para a resolução; Acompanhar ou desenvolver os serviços voluntários, no 

âmbito do IPSM; Manter-se atualizado sobre as normas e sobre a estrutura 

organizacional do IPSM; 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 Executar outras tarefas correlatas que lhe 

forem atribuídas pelo superior imediato. Dirigir veículo para cumprimento das 

atribuições do cargo quando necessário. Executar outras atividades inerentes a sua 

área de atuação sempre que solicitado ou necessário. Dirigir veículo para cumprimento 

das atribuições do cargo quando necessário. Contribuir para ações voltadas à 

estruturação e manutenção de banco de dados com informações relativas à sua área 

de atuação e executar demais atividades necessárias à organização dos documentos. 

Assegurar a exatidão e o fluxo normal de ofícios, certidões, laudos, documentos, 

atestados, informações, circulares, processos e outros textos oficiais e do setor que 

estiver lotado. Prestar informações ao público interessado atinentes à área de sua 

atuação. Participar de reuniões, comissões, grupos e equipes de trabalho. Participar do 

planejamento institucional e dos planos da sua unidade de atuação. Executar outras 

atividades inerentes a sua área de atuação que lhe forem atribuídas ou determinadas 

pelo seu superior. 



CARGO EFETIVO: Analista Previdenciário- Contabilidade. 

ESCOLARIDADE: Curso Superior de Graduação em Contabilidade. 

REQUISITOS ESPECIAIS: Registro no Conselho Regional de Contabilidade. 

ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar, coordenar, orientar e executar atividades 

relacionadas ao controle, acompanhamento e avaliação da contabilidade pública. 

Elaborar plano de contas, rotinas e normas técnicas de contabilidade, balancetes, 

balanços e demonstrações contábeis e financeiras de forma analítica e sintética. 

Definir a classificação de despesas e receitas; - Orientar e supervisionar os atos e fatos 

contábeis. Proceder à incorporação e consolidação de balanços. Planejar e executar 

atividades relacionadas ao controle e fiscalização da legalidade, eficácia e eficiência da 

gestão contábil, orçamentária, financeira, de pessoal e administrativa, orientando 

gestores e técnicos de diferentes áreas do Instituto. Realizar auditorias contábeis e nos 

processos de realização de despesas e todas as suas etapas. Realizar perícias 

contábeis, judiciais e extrajudiciais. Emitir parecer técnico e laudo em sua área de 

atuação. Executar outras atividades inerentes a sua área de atuação sempre que 

solicitado ou necessário. Dirigir veículo para cumprimento das atribuições do cargo 

quando necessário. Executar outras atividades inerentes a sua área de atuação sempre 

que solicitado ou necessário. Dirigir veículo para cumprimento das atribuições do 

cargo quando necessário. Contribuir para ações voltadas à estruturação e manutenção 

de banco de dados com informações relativas à sua área de atuação e executar demais 

atividades necessárias à organização dos documentos. Assegurar a exatidão e o fl uxo 

normal de ofícios, certidões, laudos, documentos, atestados, informações, circulares, 

processos e outros textos oficiais e do setor que estiver lotado. Prestar informações ao 

público interessado atinentes à área de sua atuação. Participar de reuniões, comissões, 

grupos e equipes de trabalho. Participar do planejamento institucional e dos planos da 

sua unidade de atuação. Executar outras atividades inerentes a sua área de atuação 

que lhe forem atribuídas ou determinadas pelo seu superior. 

CARGO EFETIVO: Analista Previdenciário- Direito. 

ESCOLARIDADE: Curso Superior de Graduação em Direito. 

ATRIBUIÇÕES: Fornecer apoio técnico-jurídico e administrativo. Acompanhar processos 

administrativos e judiciais de qualquer natureza, inclusive quanto às publicações em 

Diário Oficial, quando formalmente determinado pelo seu superior. Colaborar na 

regularidade do cumprimento dos atos processuais, bem como na observância dos 

prazos. Emitir relatórios, informações e outros documentos em processos 

administrativos. Colaborar na elaboração de tabelas demonstrativas, organogramas, 
fluxogramas e outros gráficos. Pesquisar legislação, doutrina e jurisprudência. 

Colaborar em estudos e pesquisas com o objetivo de aprimorar normas e métodos de 

trabalho na busca do melhor desenvolvimento das atividades na unidade e também 

em cumprimento a determinações superiores. Executar trabalhos de natureza técnica, 

contribuir para a elaboração de minutas de peças jurídicas, de atos administrativos, 



normativos, legislativos e outros documentos relativos à sua atividade de acordo com 

a necessidade do serviço. Realizar atividades relativas à instrução, tramitação e 

movimentação de processos em observância aos procedimentos. Manter o controle do 

arquivo setorial inclusive por meio de sistema tecnológico e computacional. Contribuir 

para ações voltadas à estruturação e manutenção de banco de dados com informações 

relativas à sua área de atuação e executar demais atividades necessárias à organização 

dos documentos. Assegurar a exatidão e o fluxo normal de ofícios, certidões, laudos, 

documentos, atestados, informações, circulares, processos e outros textos oficiais 

pertinentes à Procuradoria e do setor que estiver lotado. Prestar informações ao 

público interessado atinentes à área de sua atuação. Participar de reuniões, comissões, 

grupos e equipes de trabalho. Participar do planejamento institucional e dos planos da 

sua unidade de atuação. Executar outras atividades inerentes a sua área de atuação 

que lhe forem atribuídas ou determinadas pelo seu superior. Elaborar análises de 

processos administrativos e de benefícios previdenciário, verificando a sua subsunção 

às normas legais. Contribuir para análises de processos administrativos de licitação e 

compras em geral, inclusive elaborando minutas de contratos, convênios e outros 

instrumentos congêneres. Prestar apoio na elaboração de defesas e prestação de 

informações ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado. Executar outras 

atividades inerentes a sua área de atuação ou ambiente organizacional sempre que 

solicitado ou necessário. Dirigir veículo para cumprimento das atribuições do cargo 

quando necessário. 

CARGO EFETIVO: Analista Previdenciário- Economia. 

ESCOLARIDADE: Curso Superior de Graduação em Ciencias Economicas. 

REQUISITOS ESPECIAIS: Registro profissional no órgão de classe. 

ATRIBUIÇÕES: realizar perícias econômico-financeiras na área de atuação. Planejar, 

coordenar e elaborar estudos, pesquisas, análises, avaliações, pareceres técnicos e 

relatórios de indicadores econômicos para subsidiar a gestão previdenciária nos 

diferentes campos de atuação. Analisar e identificar necessidades em conjunto com as 

áreas, propor alternativas, planejar, acompanhar e controlar a execução de programas 

ou ações de melhoria dos processos e metodologias, fornecer suporte e orientações 

técnicas às áreas de interface. Emitir parecer técnico e laudo em sua área de atuação. 

Executar outras atividades inerentes a sua área de atuação sempre que solicitado ou 

necessário. Dirigir veículo para cumprimento das atribuições do cargo quando 

necessário. Contribuir para ações voltadas à estruturação e manutenção de banco de 

dados com informações relativas à sua área de atuação e executar demais atividades 

necessárias à organização dos documentos. Assegurar a exatidão e o fluxo normal de 

ofícios, certidões, laudos, documentos, atestados, informações, circulares, processos e 

outros textos oficiais e do setor que estiver lotado. Prestar informações ao público 

interessado atinentes à área de sua atuação. Participar de reuniões, comissões, grupos 

e equipes de trabalho. Participar do planejamento institucional e dos planos da sua 



unidade de atuação. Executar outras atividades inerentes a sua área de atuação que 

lhe forem atribuídas ou determinadas pelo seu superior. 

CARGO EFETIVO: Analista Previdenciário- Informática . 

ESCOLARIDADE: Curso Superior de Tecnologia ou Graduação na área de Informática. 

ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de nível superior em ciências da computação 

voltadas para o planejamento, desenvolvimento, programação e a execução do 

adequado processamento automático de informações, visando aprimoramento 

quantitativo e qualitativo dos procedimentos técnicos-administrativos do órgão; 

implantação e manutenção dos sistemas informatizados; processamento de 

informações; definição de estratégias e de novas metodologias a serem utilizadas para 

processamento, arquivamento e recuperação automática de informações; 

atendimento a usuário dos sistemas; emissão de pareceres técnicos; elaboração de 

despachos, informações, relatórios e ofícios; dentre outras de mesma natureza e grau 

de complexidade que venham a ser determinadas pela autoridade superior. 

Desenvolver atividades de suporte técnico aos usuários de microcomputadores, 

envolvendo utilização de aplicativos e problemas de hardware e software, dentre 

outros. Prestar apoio tecnológico aos usuários em tarefas relacionadas à tecnologia da 

informação e comunicação; e contribuir para a implementação de processos de 

segurança da informação e comunicação. Realizar atividades técnicas, envolvendo a 

avaliação, controle, montagem, testes, monitoramento, manutenção e operação de 

equipamentos de computação. Executar atividades que exijam o desenvolvimento ou 

aplicação de conhecimentos teóricos, tecnológicos e metodológicos, na área 

Informática e atividades correlatas. Executar outras atividades inerentes a sua área de 

atuação ou ambiente organizacional sempre que solicitado ou necessário. Dirigir 

veículo para cumprimento das atribuições do cargo quando necessário. Executar 

outras atividades inerentes a sua área de atuação sempre que solicitado ou necessário. 

Dirigir veículo para cumprimento das atribuições do cargo quando necessário. 

Contribuir para ações voltadas à estruturação e manutenção de banco de dados com 

informações relativas à sua área de atuação e executar demais atividades necessárias à 

organização dos documentos. Assegurar a exatidão e o fluxo normal de ofícios, 

certidões, laudos, documentos, atestados, informações, circulares, processos e outros 

textos oficiais e do setor que estiver lotado. Prestar informações ao público 

interessado atinentes à área de sua atuação. Participar de reuniões, comissões, grupos 

e equipes de trabalho. Participar do planejamento institucional e dos planos da sua 

unidade de atuação. Executar outras atividades inerentes a sua área de atuação que 

lhe forem atribuídas ou determinadas pelo seu superior. 

CARGO EFETIVO: Médico. 

ESCOLARIDADE: Curso Superior de Graduação em Medicina. 

REQUISITOS ESPECIAIS: Registro no Conselho Regional de Medicina. 



ATRIBUIÇÕES: emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade laboral; 

caracterização da invalidez para benefícios previdenciários, inclusive em participação 

de junta médica, quando necessário; inspeção de ambientes de trabalho; 

reconhecimento de tempo especial para fins de aposentadoria por exposição a agentes 

nocivos à saúde e integridade física; caracterização de moléstia grave para fins de 

isenção de imposto de renda; caracterização de deficiência para concessão de 

benefícios previdenciários; prestar assistência técnica em processos judiciais na 

formulação de quesitos, no acompanhamento de perícia in loco e na contestação de 

laudo judicial, quando cabível; fornecer informações e preencher documentos 

médicos. Atuar nas áreas de perícia administrativa e medicina de saúde ocupacional do 

próprio pessoal do IPSM, o que inclui a constatação e reavaliação de incapacidade 

temporária para o trabalho, bem como exames admissionais, demissionais, periódicos, 

de retorno ao trabalho e relocação funcional ou readaptação. Execução das demais 

atividades definidas em regulamento. Executar outras atividades inerentes à sua área 

de atuação ou ambiente organizacional sempre que solicitado ou necessário. Dirigir 

veículo para cumprimento das atribuições do cargo quando necessário. 

CARGO EFETIVO: Procurador. 

ESCOLARIDADE: Curso Superior de Graduação em Direito. 

REQUISITOS ESPECIAIS: Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil- OAB. 

ATRIBUIÇÕES: prestar assistência jurídica ao Instituto de Previdência do IPSM e 

representá-lo judicial, extrajudicial e administrativamente, atuando em todos os atos 

dos processos; elaborar pareceres, minutas de projetos de lei e decretos; executar 

atividades inerentes ao planejamento, execução e monitoramento de processos, 

procedimentos e informações para eficiência e efetividade da gestão previdenciária 

em sua área de atuação. Eleborar relatórios, estudos e análies, de interesse da 

autarquia, na sua área de atuação. Executar outras atividades inerentes a sua área de 

atuação ou ambiente organizacional sempre que solicitado ou necessário. Dirigir 

veículo para cumprimento das atribuições do cargo quando necessário. 



ANEXO V 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO IPSM 

DESCRIÇÃO DO CARGO 

CARGO: Assessor Admin istrativo 

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Órgão para o qual for designado conforme portaria 

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 

SUBORDINAÇÃO: Superintendência 

FORMAÇÃO: de acordo com o artigo 15-A da Lei n. 9.495/2017, com suas alterações 

e Anexo I desta Lei. 

PADRÃO REMUNERATÓRIO: Padrão 19A do Anexo VI da Lei 10.294 de 9 de abril de 

2021 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Realizar atividades de assessoramento especial em assuntos estratégicos para a 

condução das políticas de governo e previdenciária, auxil iando o gestor público na 

definição de diretrizes, comprometendo-se a preservar a relação de confiança 

inerente ao seu cargo e existente para com Superintendência. 

ATRIBUIÇÕES ESPEC[FICAS 

Coordenação de projetos, prazos e do fluxo de documentos dirigidos à Diretoria 

Executiva opinando sobre várias matérias a serem tratadas. Coordenação das 

atividades de implementação e manutenção do Pró-Gestão. Coordenação da 

secretaria da superintendência, bem como das publicações do IPSM no Boletim do 

Município. Elaboração de ofícios, memorandos, avisos gerais e outros documentos 

pertinentes à Superintendência. Confecção de relatórios, planos, estudos e 

apresentações de assuntos relacionados ao IPSM. Elaboração e revisão de notícias e 

conteúdos a serem publicados no site. Organização de seminários e cursos. 

Separação e confecção de matérias e documentos para os prêmios que o IPSM 

participa. Organização de documentos e montagem dos processos referentes às 

auditorias as quais o IPSM é submetido. Executar outras atividades inerentes a sua 

área de atuação ou ambiente organizacional sempre que solicitado ou necessário. 

Dirigir veículo para cumprimento das atribuições do cargo quando necessário. 

QUANTIDADE DE VAGA: 01 



DESCRIÇÃO DO CARGO 

CARGO: Chefe de Benefícios Previdenciário 

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Divisão de Benefícios Previdenciário 

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 

SUBORDINAÇÃO: Departamento de Benefícios Previdenciários 

FORMAÇÃO: de acordo com o artigo 15-A da Lei n. 9.495/2017, com suas alterações 

e Anexo I desta Lei. 

PADRÃO REMUNERATÓRIO: Padrão 21 do Anexo VI da Lei 10.294 de 9 de abril de 

2021 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Dirigir a divisão orgânica responsável pelo Departamento de Benefícios 

Previdenciários e as equipes sob sua responsabilidade, decidindo, deliberando e 

emitindo ordens, a fim de garantir o cumprimento dos objetivos estabelecidos com 

o Chefe do Executivo e com o Superintendente, propondo e aprimorando soluções 

que visem ao atendimento das diretrizes das políticas previdenciárias relacionadas à 

esfera de atribuição do Departamento, comprometendo-se a preservar a relação de 

confiança, inerente ao seu cargo, existente para com a Superintendência. 

ATRIBUIÇÕES ESPECrFICAS 

Dirigir, formular, coordenar, fiscalizar os programas, ações, planos e projetos 

relacionados a concessão de benefícios previdenciário; ao atendimento e a 

orientação dos servidores municipais ativos, inativos e seus familiares, nas questões 

de âmbito social que interferem em sua situação previdenciária; coordenar a 

emissão e a publicação dos atos inerentes à concessão, revogação, cassação ou 

revisão dos benefícios previdenciários e averbação no Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo; chefiar os serviços administrativos e os servidores da sua Diretoria; 

gerenciar os prontuários dos servidores aposentados e pensionistas; instruir os 

processos administrativos para emissão de certidão de tempo de contribuição, 

respeitadas as normas aplicáveis; coordenar e analisar a averbação de Certidão de 

Tempo de Contribuição, direcionadas à Prefeitura, Câmara e IPSM; elaborar e avaliar 

programas e relatórios específicos do IPSM, bem como apoiar o Superintendente 

nos demais programas e ações da autarquia. 

QUANTIDADE DE VAGA: 01 



DESCRIÇÃO DO CARGO 

CARGO: Chefe de Serviço Social e Perícia Médica 

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Divisão de Serviço Social e Perícia Médica 

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 

SUBORDINAÇÃO: Departamento de Benefícios Previdenciários 

FORMAÇÃO: de acordo com o artigo 15-A da Lei n. 9.495/2017, com suas alterações 

e Anexo I desta Lei. 

PADRÃO REMUNERATÓRIO: Padrão 21 do Anexo VI da Lei 10.294 de 9 de abril de 

2021 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Chefiar a divisão orgânica responsável pela Divisão de Serviço Social e Perícia 

Médica, propondo e aprimorando soluções que visem ao atendimento das diretrizes 

da política previdenciária relacionadas à esfera de atribuição da Divisão e em 

alinhamento com a Diretoria a qual está vinculado. 

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 

Assessorar o Diretor de Benefícios Previdenciários nas tarefas de gerenciamento em 

Programas de Orientação para a Aposentadoria, ações pelo Serviço Social e pela 

Perícia Médica. Coordenar o andamento e fluxo dos processos direcionados à 

Divisão. Elaborar declarações, planilhas de atividades, ofícios e memorandos 

pertinentes à Divisão. Coordenar o levantamento dos servidores aposentados e 

pensionistas para reavaliações de aposentadoria por invalidez e pensão por morte. 

Coordenar reuniões e discussões de rotinas de trabalho, procedimentos e 

programas junto aos órgãos oficiais e outros Institutos de Previdência . Coordenar 

juntamente com a Divisão de Saúde Ocupacional da PMSJC e setores afins, para a 

definição de trâmites e métodos de trabalho em questões que envolvam o IPSM. 

Elaboração de novos instrumentos de trabalho e formulários da Perícia Médica 

juntamente com os médicos peritos quando necessário. Coordenar trabalhos 

integrado com Perícia Médica, Serviço Social e Procuradoria Jurídica, no que se 

refere à formalização em resolução dos processos de trabalho da Divisão. Gerenciar, 

junto à Departamento de Benefícios Previdenciários, atividades dos Programas de 

Pré-Aposentadoria, de Integração à Aposentadoria e de Pós-Aposentadoria. 

Gerenciar palestras e seminários a serem realizados no âmbito da Educação 

Previdenciária. Executar outras atividades inerentes a sua área de atuação ou 

ambiente organizacional sempre que solicitado ou necessário. Dirigir veícu lo para 

cumprimento das atribuições do cargo quando necessário. 

QUANTIDADE DE VAGA: 01 



DESCRIÇÃO DO CARGO 

CARGO: Chefe de Recursos Humanos e Folha de Pagamento 

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Divisão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento 

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 

SUBORDINAÇÃO: Departamento Administrativo 

FORMAÇÃO: de acordo com o artigo 15-A da Lei n. 9.495/2017, com suas alterações 

e Anexo I desta Lei. 

PADRÃO REMUNERATÓRIO: Padrão 21 do Anexo VI da Lei 10.294 de 9 de abril de 

2021 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Chefiar a divisão orgânica responsável pela Divisão de Recursos Humanos e Folha de 

Pagamento, propondo e aprimorando soluções que visem ao atendimento das 

diretrizes da política previdenciária relacionadas à esfera de atribuição da Divisão e 

em alinhamento ao Departamento ao qual está vinculado. 

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 

Assessorar o Diretor Administrativo nas tarefas de gerenciamento, cá lculo e controle 

de folha de pagamento e recursos humanos, incluindo: gerenciar, orientar e 

executar a implantação do benefício e cálculos de valores em folha de pagamento; 

planejar, organizar e controlar as ações e atividades relativas à manutenção do 

quadro de pessoal, a vida funcional dos servidores, o controle de frequência e férias; 

planejar, coordenar e supervisionar o programa de estágio remunerado; coordenar 

os serviços relativos à gestão de cargos e carreiras, à avaliação de estágio probatório 

e ao monitoramento e avaliação de indicadores de desempenho e resultados; 

gerenciar o processo de consignados; gerenciar e orientar a elaboração de cálculos 

t rabalhistas, decisão judicial e revisão de benefício para implantação em folha de 

pagamento; gerenciar a elaboração de cálculos de contribuição previdenciária para 

efeito de licença sem vencimentos; gerenciar e orientar a elaboração de relatórios 

para os órgãos oficia is de fiscalização e controle, no que tange aos interesses do 

Instituto, tais como DIRF, RAIS, SisCAA, AUDESP, e-Social, e etc.; gerenciar, orientar e 

executar o recadastramento e prova de vida dos aposentados e pensionistas; 

executar outras atividades inerentes a sua área de atuação ou ambiente 

organizacional sempre que solicitado ou necessário; dirigir veículo para 

cumprimento das atribuições do cargo quando necessário. 

QUANTIDADE DE VAGA: 01 



DESCRIÇAO DO CARGO 

CARGO: Chefe de Recursos Materiais e Tecnologia da Informação 

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Divisão de Recursos Materiais e Tecnologia da Informação 

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 

SUBORDINAÇÃO: Departamento Administrativo 

FORMAÇÃO: de acordo com o artigo 15-A da Lei n. 9.495/2017, com suas alterações eAnexo I 

desta Lei. 

PADRÃO REMUNERATÓRIO: Padrão 21 do Anexo VI da Lei 10.294 de 9 de abril ôe 

2021 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Chefiar a divisão orgânica responsável pela Divisão de Compras, Almoxarifado, 

Informática e Patrimônio, propondo e aprimorando soluções que visem ao atendimento 

das diretrizes da política previdenciária relacionadas à esfera de atribuição da Divisão e 

em alinhamento com a Diretoria a qual está vinculado. 

ATRIBUIÇÕES ESPEcfFICAS 

Assessorar o Diretor Administrativo e o Superintendente nas tarefas de planejamento e 

execução dos sistemas de gestão administrativa e controles internos, realização de 

compras e gestão do almoxarifado, informática, patrimônio e manutenção predial; 

analisar propostas de fornecimento e gerenciar pedidos de compra e execução dos 

contratos de fornecimento de materiais, equipamentos e serviços, de acordo com as 

modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente; elaborar, gerenciar e 

administrar contratos para aquisição de produtos, equipamentos e serviços; gerenciar e 

administrar contratos de bens imóveis; coordenar rotinas de recebimento, conferência, 

armazenagem e distribuição dos materiais recebidos; administrar estoque estabelecendo 

estratégias para uso adequado dos recursos, bem como realizar fechamento por meio de 

balancete mensal e inventário anual; atender toda a demanda da manutenção predial, 

dos móveis e dos equipamentos, providenciando os reparos quando necessário; prestar 

contas e atender às normas junto aos órgãos fiscalizadores; coordenar e acompanhar a 

execução dos projetos relacionados a sistemas de informação, segurança e guarda de 

dados; coordenar e avaliar a implantação, execução e desenvolvimento de sistemas 

informatizados contratados, bem como a manutenção e suporte dos mesmos; fazer 

cumprir políticas, diretrizes, segurança da informaçao e padrões de tecnologia; 

administrar e manter o ambiente de rede e telecomunicações, banco de dados e 

aplicações operacionais. Coordenar e gerenciar o cadastro e controle de condutores para 

direção de veículo oficial. Analisar eventuais casos de atuação com negligência, 
imprudência, imperícia e dolo, aferindo a responsabilidade do servidor ao conduzir 

veículo. Executar outras atividades inerentes a sua área de atuação ou ambiente 

organizacional sempre que solicitado ou necessário. Dirigir veículo para cumprimento das 

atribuições do cargo quando necessário. 

QUANTIDADEDEVAGA:Ol 



DESCRIÇÃO DO CARGO 

CARGO: Chefe de Contabilidade e Tesouraria 

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Divisão de Contabilidade e Tesouraria 

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 

SUBORDINAÇÃO: Departamento Financeiro 

FORMAÇÃO: de acordo com o artigo 15-A da Lei n. 9.495/2017, com suas alterações 

e Anexo I desta Lei . 

PADRÃO REMUNERATÓRIO: Padrão 21 do Anexo VI da Lei 10.294 de 9 de abril de 

2021 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Chefiar a divisão orgânica responsável pela Divisão de Contabilidade e Tesouraria, 

propondo e aprimorando soluções que visem ao atendimento das diretrizes da 

política previdenciária relacionadas à esfera de atribuição da Divisão e em 

alinhamento com a Diretoria a qual está vinculado. 

ATRIBUIÇÕES ESPECfFICAS 

Coordenar, organizar e distribuir os serviços de contabilidade em geral, bem como, a 

escrituração contábil- financeira e patrimonial do Instituto de Previdência do 

Servidor Municipal - IPSM. Assessorar o Diretor Financeiro na execução e 

cumprimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, da Lei Orçamentária-LOA e do 

Plano Plurianual PPA, em consonância com a legislação contábil vigente e aplicada 

ao setor público em especial aos RPPS. Acompanhar e controlar as disponibilidades 

de recursos, providenciando quando necessário as minutas de Decretos e/ou 

Projetos de lei de alterações orçamentárias. Assinar juntamente com o Diretor 

Financeiro e o Superintendente os Balancetes mensais, os Relatórios de Execução 

Orçamentária, os Relatórios de Gestão Fiscal, os Balanços e demais Demonstrações 

Contábeis e Orçamentárias. Elaborar e providenciar a publicação nos prazos fixados, 

os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e os Relatórios de Gestão Fiscal, 

previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Federal nº101/00), bem como a 

publicação dos Relatórios de Projeção Atuarial e demais relatórios previstos na 

Legislação Previdenciária. Acompanhar e fazer cumprir a Legislação Municipal, 

Estadual e Federal sobre os procedimentos e obrigações tributárias dos órgãos 

públicos e dos Regimes Próprios de Previdência Social, bem como acompanhar e 

providenciar os relatórios mensais e anuais a serem encaminhados ao Tesouro 

Municipal e à Receita Federal, tais como a DIRF e DCTF, ao Tribunal de Contas, à 

Secretaria da Previdência Social, à Secretaria do Tesouro Nacional e demais 

obrigações previstas na legislação. Elaborar as projeções de receitas e despesas para 
preparação da proposta de Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, Lei 

Orçamentária Anual -LOA, e Plano Plurianual -PPA. Elaborar fluxo de caixa para os 

pagamentos previstos. Elaborar e assinar os balancetes mensais e os balanços. 

Efetuar conciliação bancária, movimentação diária, conferência dos lançamentos e 

movimentações contábeis. Acompanhar, orientando e solucionando dúvidas dos 



executores, na execução das rotinas contábeis, na elaboração dos empenhos, das 

ordens de pagamentos, dos pagamentos a fornecedores e prestadores de serviço, 

pagamentos de pessoal, adiantamentos, compras e contratos, obedecendo critérios 

de ordem cronológica, provisão e empenho de despesas. Efetuar a análise e a 

classificação dos documentos comprobatórios das operações realizadas. Coordenar 

e acompanhar rotinas de boletim de caixa, fechamento diário, receita, depósitos, 

cópias de cheques, débitos, conciliação bancária e contas a pagar. Organizar e 

manter arquivo atualizado sob sua guarda e responsabilidade. Elaborar e conferir 

balancetes mensais e balanço anual. Suprir o Sistema AUDESP do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, com todos os dados necessários dentro dos prazos 

previstos. Auxiliar os trabalhos de auditoria interna e externa, bem como, atender 

auditores externos quando das auditorias presenciais. Enviar aos órgãos oficiais de 

fiscalização e controle, dentro dos prazos previstos, os relatórios exigidos pelas 

normas previdenciárias. Implantar controles que auxiliem os trabalhos de auditoria 

interna e externa, bem como atender auditores externos quando das auditorias 

presenciais. Inscrever e registrar os lançamentos na Dívida Ativa, efetuar baixa, 

registro e conciliação. Efetuar o registro contábil patrimonial dos bens do IPSM, 

assim como efetuar o registro de baixa dos bens inservíveis; atender ao Tribunal de 

contas nos questionamentos relativos a área contábil. Executar outras atividades 

inerentes a sua área de atuação ou ambiente organizacional sempre que solicitado 

ou necessário. Dirigir veículo para cumprimento das atribuições do cargo quando 

necessário. 

QUANTIDADE DE VAGA: 01 



DESCRIÇÃO DO CARGO 

CARGO: Chefe de Investimentos 

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Divisão de Investimentos 

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 

SUBORDINAÇÃO: Departamento Financeiro 

FORMAÇÃO: de acordo com o artigo 15-A da Lei n. 9.495/2017, com suas alterações e 

Anexo I desta Lei. 

PADRÃO REMUNERATÓRIO: Padrão 21 do Anexo VI da Lei 10.294 de 9 de abril de 

2021 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Chefiar a divisão orgân1ca responsável pela Divisão de Investimentos, propondo e 

aprimorando soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política 

previdenciária relacionadas à esfera de atribuição da Divisão e em alinhamento com a 

Diretoria a qual está vinculado. 

ATRIBUIÇÕES ESPEdFICAS 

Assessorar e apoiar o Comitê de Investimentos, o Diretor Financeiro e o 

Superintendente na operacionalização da execução da Política de Investimentos, 

conforme a legislação vigente e de acordo com as diretrizes da Política de 

Investimentos, cumprindo as normas previstas pelo Conselho Monetário Nacionai

CMN, legislações e regulamentações da Secretaria da Previdência, Tribunal de Contas, 

e outros órgãos de controle. Acompanhar, orientar, e buscar solução de dúvidas dos 

executores, rotinas através dos processos referentes a aplicações financeiras. Cuidar 

do Credenciamento das instituições financeiras e acompanhar a situação dessas 

instituições no que se refere a manutenção das prerrogativas necessárias para 

manutenção de investimentos. Elaborar relatórios e pareceres pertinentes a sua área 

de atuação. Realizar a gestão de riscos dos investimentos, bem como os demais 

controles. Assessorar a tomada de decisões para aplicações financeiras avaliando as 

condições de mercado, com seleção das instituições financeiras existentes no país, em 

observância aos limites e condições de proteção e prudência financeira, visando à 
garantia do equilíbrio f inanceiro e atuarial. Atender ao Tribunal de Contas para 

responder assuntos relativos a área financeira e de investimentos. Preencher os 

relatórios da Secretaria de Previdência relativos ao Demonstrativo da política de 

lnvestimentos-DPIN e o Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos

DAIR, e outros que possam vir a ser implementado. Manter cadastro das instituições 
financeiras e fazer o acompanhamento da situação cadastral dessas. Executar outras 

atividades inerentes a sua área de atuação ou ambiente organizacional sempre que 

solicitado ou necessário. Dirigir veículo para cumprimento das atribuições do cargo 

quando necessário. 

QUANTIDADE DE VAGA: 01 



FUNÇÃO GRATIFICADA: Supervisor. 

ATRIBUIÇÕES: auxiliar e assessorar o Chefe de Divisão e Diretor da área que estiver 

lotado. Acompanhar e controlar as demandas do setor, inclusive liderando a rotina 

administrativa. Providenciar feedbacks a respeito do andamento das demandas do 

setor às chefias. Colaborar no cumprimento das rotinas que ensejam maior 

responsabilidade da sua área de atuação, dando suporte necessário à equipe, 

principalmente com a observância dos prazos. Emitir relatóri os, informações e outros 

documentos em processos administrativos. Colaborar na elaboração de tabelas 

demonstrativas, organogramas, fluxogramas e outros gráficos. Colaborar em estudos e 

pesquisas com o objetivo de aprimorar normas e métodos de trabalho na busca do 

melhor desenvolvimento das atividades na unidade e também em cumprimento a 

determinações superiores. Assessorar e auxiliar o Chefe e o Diretor do setor na 

prestação de contas junto aos órgãos de controle, tais como Tribunal de Contas e 

Receita Federal. Supervisionar a rotina administrativa do setor e o seu perfeito 

andamento. Identificar problemas e necessidades da sua área de atuação, 

promovendo as ações corretivas que se façam necessárias. Realizar atividades relativas 

à instrução, tramitação e movimentação de processos em observância aos 

procedimentos. Gerenciar o arquivo do setor. Contribuir para ações voltadas à 

estruturação e manutenção de banco de dados com informações relativas à sua área 

de atuação e executar demais atividades necessárias à organização dos documentos. 

Assegurar a exatidão e o fluxo normal de ofícios, certidões, laudos, documentos, 

atestados, informações, circulares, processos e outros textos oficiais pertinentes do 

estiver lotado. Prestar informações ao público interessado atinentes à área de sua 

atuação. Participar de reuniões, comissões, grupos e equipes de trabalho. Participar do 

planejamento institucional e dos planos da sua unidade de atuação. Executar outras 

atividades inerentes a sua área de atuação ou ambiente organizacional sempre que 

solicitado ou necessário. Dirigir veículo para cumprimento das atribuições do cargo 

quando necessário. 


