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Vitória (ES), Quinta-feira, 20 de Setembro de 2012
MUNICIPALIDADES E OUTROS

INSTRUÇÃO NORMATIVA IPC/
DIRETORIA EXECUTIVA Nº 04,
DE 17  DE SETEMBRO DE 2012
*Aprovada pelo Conselho Admi-
nistrativo do Instituto de Previdên-
cia dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio de Cariacica, em reunião
realizada no dia 18/09/2012.
A DIRETORIA EXECUTIVA DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
- IPC, no uso da competência que
lhe confere o inciso VII artigo 78
da Lei Complementar Municipal nº.
028, de 30 de dezembro de 2009.
Considerando a necessidade de
regulamentar o contro le de Ges-
tão de Veículos do IPC- Instituto
de Previdência dos Servidores Pú-
blicos do Município de Cariacica.
Considerando a necessidade de
definirmo s responsabilidades,
para o Sistema de Gestão de ve-
ículos, bem como o registro dos
mesmos.
 RESOLVE:
Art.1º-  Implantar no IPC - Ins-
tituto de Previdência dos Servi-
dores Públicos do Município de
Cariacica, o Manual de Veículos.
Art.2º-  Esta Instrução Norma-
tiva entra em vigência a partir
de sua publicação.
Art.3º-  Revogam-se as dispo-
sições em contrário
Cariacica, ES, 17 de setembro
de 2012.
INSTRUÇÃO NORMATIVA IPC /
PRESIDÊNCIA Nº. 05, DE 17 DE
SETEMBRO DE 2012.
* Aprovada pelo Conselho de
Administração do Instituto de
Prev idência dos Servidores
Públicos do Município de Ca-
riacica, na reunião realizada
no dia 18  de setembro de
2012.
A DIRETORIA EXECUTIVA DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

- IPC, no uso da competência que
lhe confere o artigo 75 da Lei Com-
plementar Municipal nº. 28, de 30
de dezembro de 2009;
Considerando a necessidade de
estabelecer regras acerca das Co-
missões do Instituto de Previdên-
cia  dos Servidores Públicos  do
Município de Cariacica, previstas
na Lei Complementar Municipal nº.
28/2009;
 RESOLVE :
 Art. 1º. A participação em Comis-
sões do Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Cariacica, bem como o
pagamento das respectivas grati-
ficações obedecerá ao disposto
nesta Instrução Normativa, bem
como ao disposto na Lei Comple-
mentar Municipal nº. 28/2009.
Art 2º. A gratificação para parti-
cipação em Comissões será de-
vida aos servidores cedidos pelo
Município de Cariacica, aos servi-
dores ocupantes de cargos efeti-
vos ou comissionados do Instituto
de Previdência dos Servidores Pú-
blicos do Município de Cariacica,
bem como aos servidores a este
vinculados por meio de contrato
temporário, desde que efetiva-
mente participem das Comissões
criadas através de portaria expe-
dida pelo Direto r Presidente do
Instituto de Previdência dos Ser-
vidores Públicos do Município de
Cariacica.
Parágrafo Primeiro. A portaria
referida no caput definirá os inte-
grantes da Comissão, se a mes-
ma será permanente ou temporá-
ria, definindo nesta última hipóte-
se, também, o tempo de duração
da mesma, o qual deverá ser ri-
gorosamente observado.
Parágrafo Segundo. O prazo das
Comissões Temporárias poderá ser
prorrogado, na hipótese de moti-
vo imperioso, desde que este seja
justificado através de portaria de
prorrogação de prazo, especifica-

mente editada pelo Diretor Presi-
dente do IPC.
Parágrafo Terceiro. Na portaria
de criação da Comissão, será de-
signado dentre os participantes,
aquele que será o responsável.
 Parágrafo Quarto. Além das
obrigações impostas na Portaria de
criação, o servidor responsável pela
Comissão terá a incumbência de:
a) zelar pelo bom andamento dos
trabalhos;
b) fiscalizar as atividades desem-
penhadas por cada um dos demais
servidores participantes;
c) relatar aos Diretores do IPC
qualquer incidente ocorrido, em
especial, a não prestação de ser-
viços por algum dos servidores
participantes;
d) elaborar relatório final detalha-
do, dando conta de todo o históri-
co da Comissão, no qual deverá
constar obrigatoriamente a fre-
qüência às reuniões da Comissão,
a folha de freqüência ao trabalho
e as atividades efetivamente rea-
lizadas por cada um dos partici-
pantes.
Art. 3º. De acordo com o pará-
grafo único do artigo 75 e o Anexo
III da Lei Complementar Munici-
pal nº. 028/2009, o valor men-
sal máximo da gratificação para
participação em Comissões é de
R$ 500,00 (quinhentos reais), de-
vendo tal valor ser pago aos ser-
vidores definidos no artigos 2º
desta Instrução Normativa, junta-
mente com o pagamento da remu-
neração referente ao mês da pres-
tação do serviço, na proporção de
1/30 (um trinta avos) por dia em
que tenha efetivamente desempe-
nhado atividades relacionadas às
Comissões.
Parágrafo Primeiro: Perderá a
grat ificação correspondente ao
sábado e domingo consecutivo, o
servidor que tenha qualquer falta
não justificada durante a semana.
Parágrafo Segunda: Também

perderá a gratificação do sábado
e do domingo o servidor que te-
nha faltado just ificadamente
(atestado médico) por mais de 02
(dois) dias durante a semana.
Art. 4º. A composição das Co-
missões, salvo motivo justificado
na portaria de sua criação, pode-
rá ser diferente da Comissão an-
teriormente criada.
Art. 5º. Um mesmo servidor não
poderá participar concomitante-
mente de mais de uma Comissão
ou Junta Médica, salvo motivo jus-
tificado na portaria de sua criação.
Art. 6º. Esta Instrução Normati-
va entra em vigor na data de sua
assinatura, observando-se a res-
salva do Artigo 5º desta Instru-
ção Normativa.
Art. 7º. Ficam revogadas as dis-
posições em contrário, contidas em
outros atos normativos administra-
tivos expedidos pelo Instituto de
Previdência dos Servidores Públi-
cos do Município de Cariacica.

Ilca Rodrigues Barcelos
Diretora Presidente

Francisco José Carlos
Diretor Adm. Financeiro em

exercício
Francisco José Carlos

Diretor Técnico Previdenciário

PORTARIA IPC/Nº 103/2011
Art.1º - Fica concedida aposenta-
doria por tempo de contribuição
à servidora  MARIA ODETE FREI-
RE, Matrícula 82.705-2 ocupan-
te do cargo efetivo de Serven-
te, com pro ventos integra is e
paridade, nos termos do  dis-
posto no artigo 6º, incisos I a
IV, e art.7º da Emenda Consti-
tucional nº 41/2003, combina-
do com o artigo 2º da Emenda
Constitucional nº 47/2005.
Art.2º- Esta Portaria tem efeito
retroativo a 28/09/2011
Cariacica, ES, 06 de outubro de 2011
Francisco José Carlos
Diretor Téc. Previdenciário
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