


















-

-

-

-

-..... 

-

-

-

-

...... 

'--

,,PREV 
Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Nova Cantu 

b ) manifestar-se em nome ou por conta do Nova Cantu Prev, por qualquer meio de 

comunicação, sobre assuntos relacionados ao RPPS, salvo se em razão de sua 

competência funcional; 

c) aceitar favor ou presente de quem tenha interesse que possa ser afetado, direta

ou indiretamente, por decisões de sua competência ou de seus subordinados

hierárquicos, exceto os pequenos gestos costumeiros de cortesia ou brinde;

d) valer-se de sua função para invadir a privacidade de outrem nas relações de
trabalho, quer por gestos e comentários, quer por atitudes ou propostas que, implícita

ou explicitamente, gerem constrangimento ou desrespeito à individualidade;

e) valer-se da sua qualidade de servidor para obter proveito pessoal para si ou para

outrem;

f) atuar como orientador, agente investigador, intermediário, patrono ou advogado

do demandante em processos administrativos ou judiciais promovidos contra o

RPPS;

g) solicitar, exigir ou receber, em razão da função, para si ou para outrem, qualquer

espécie de vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem;

h) favorecer ou prejudicar qualquer pessoa ou empresa em trâmites ou gestões

administrativas, devendo ser observados estritamente os procedimentos normais da

atividade desempenhada;

i) manter relações comerciais, na condição de representante do Nova Cantu Prev,

com empresa de sua propriedade;

j) divulgar boatos ou supostas informações que possam afetar a honra ou a imagem do

Nova Cantu Prev, seus servidores e colaboradores;

k) omitir, adulterar, falsificar ou manipular, deliberadamente, dados e informações que

prejudiquem o Nova Cantu Prev ou terceiros;

1) ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas na legislação vigente

e/ou nas normativas internas;

m) descumprir determinação legítima de representante de qualquer dos órgãos

deliberativos do Nova Cantu Prev;

n) deixar, ilegitimamente, de proceder ao pagamento de benefício ou autorização de

procedimento a quem de direito, ou realizá-lo, por dolo ou culpa, contrário à lei,
a quem não tenha direito;

o) gerir temerária ou fraudulentamente o Nova Cantu Prev;
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