Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Santa Maria de Jetibá - ES
___________________________________________________________________________

RESOLUÇÃO Nº 006/2022
DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO
DO MANUAL DE ARRECADAÇÃO
E COBRANÇA DO IPS/SMJ.
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Santa Maria de Jetibá - IPS/SMJ, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.
Considerando as definições do Programa de Certificação Institucional e Modernização
da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituído pela Portaria MPS nº 185/2015,
especialmente o Manual do Pró-Gestão Versão 3.3, de 14 de fevereiro de 2022.
Considerando a obrigatoriedade de se criar o mapeamento e a manualização das áreas
de atuação do IPS/SMJ.
Considerando a deliberação do Conselho Deliberativo pela aprovação do manual de
arrecadação e cobrança, ocorrida na reunião extraordinária realizada no dia 06 de abril de 2022.
RESOLVE:
Art. 1º. Fica instituído o Manual de Arrecadação e Cobrança do Instituto de Previdência
dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá - IPS/SMJ, conforme segue:
ÁREA DE ARRECADAÇÃO:
Módulo 1 - Arrecadação das Contribuições Previdenciárias
I - Contribuições de servidores ativos
II - Contribuições dos servidores inativos e dos pensionistas
III - Contribuição dos servidores cedidos para outros Municípios
IV - Contribuição patronal
Módulo 2 - Arrecadação das Compensações Previdenciárias
Módulo 3 - Arrecadação dos Parcelamentos de Débitos
Módulo 4 - Arrecadação dos Aportes Financeiros
Módulo 5 - Arrecadação dos Rendimentos de Aplicações
Módulo 6 - Cobrança e Arrecadação de Valores Não Repassados
I - Contribuições Previdenciárias, Aportes Financeiros e Parcelamento de Débitos não
repassados.
II - Compensação Previdenciária não repassada
Art. 2º. O Manual de Arrecadação e Cobrança do IPS/SMJ é parte integrante desta
Resolução, definido em seu Anexo.
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Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Aprovada pelo Conselho Deliberativo na reunião extraordinária do dia 06 de abril de
2022.
Santa Maria de Jetibá-ES, 07 de abril de 2022
______________________________
DAVID RAASCH
Presidente
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INTRODUÇÃO
O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, participante
do Programa Pró-Gestão, implementou o mapeamento das áreas de atuação e manualização dos
procedimentos da Autarquia. Cada vez mais, vem sendo exigida ação governamental no que
tange à responsabilidade, austeridade, racionalização e ética na gestão pública. Como parte
integrante dessa modernização, foi elaborado este Manual de Arrecadações e Cobranças, para
padronizar a forma de tratamento entre os agentes envolvidos nos procedimentos dos
movimentos de arrecadação. Portanto, o presente Manual tem por objetivo regulamentar,
informar e orientar sobre a instrução processual das arrecadações de contribuição previdenciária,
nos termos da legislação pertinente em vigor. Além da legislação aplicada, dos conceitos básicos,
modelos de documentos e orientações úteis destinadas aos interessados, este deverá contribuir
para a unificação de procedimentos e para a transparência das prestações de contas dos recursos
arrecadados.
CONCEITOS
 Previdência Social
É um programa do Governo que consiste em uma forma de seguro que oferece proteção a todo
cidadão contribuinte contra diversos riscos como doença, invalidez, morte e velhice.
 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
Regime previdenciário próprio de cada ente federativo, de filiação obrigatória para os servidores
públicos titulares de cargo efetivo.
 Arrecadação
É o ato de arrecadar, receber, ter e guardar em segurança. Na esfera pública, é a ação de arrecadar
renda ou tributo. É o valor das contribuições recolhidas aos cofres públicos.
 Contribuição Previdenciária
As contribuições previdenciárias destinam-se ao custeio da Previdência Social, e a Constituição
Federal proíbe a utilização dos recursos provenientes dessas contribuições para a realização de
despesas distintas do pagamento de benefícios.
 Compensação Previdenciária
É o acerto de contas entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS). Ao instituírem o RPPS, os municípios geram o direito de se
compensar financeiramente com o RGPS, uma vez que servidores eram segurados do RGPS e,
portanto, contribuíram por algum tempo com aquele regime. Por essa razão, os RPPS, ficam
responsáveis pelo pagamento integral dos benefícios de aposentadoria e, posteriormente, das
pensões por morte dela decorrentes e também tornam-se titulares do direito de se compensar com
o RGPS relativamente aos períodos de contribuição a ele vertidos.
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 Recursos Previdenciários (Fontes de Custeio)
Constituem recursos previdenciários do RPPS:
As contribuições do ente federativo (patronal);
As contribuições dos segurados ativos, inativos e pensionistas;
As receitas decorrentes de investimentos e patrimoniais;
Os valores recebidos a título de compensação financeira;
Os valores aportados pelo ente federativo (aportes)
Demais dotações previstas no orçamento;
Outros bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária.
MÓDULO 1
ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Todo mês o Ente Federativo deve reter e repassar integralmente os valores das contribuições
previdenciárias à unidade gestora do RPPS, até dia 20 do mês subsequente, prazo determinado
através Lei Municipal nº 2266/2019, que são depositados na conta corrente do fundo de
previdência próprio, gerido pela unidade gestora do regime. Tais valores devem ser repassados
integralmente, na data aprazada, caso contrário é aplicado multa conforme prevê a legislação.
No que se refere às arrecadações de contribuições previdenciárias, existem quatro tipos:
I - Contribuições de servidores ativos da Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde
e Câmara Municipal
a. Os responsáveis pela elaboração da folha de pagamento da Prefeitura, Fundo Municipal de
Saúde e Câmara Municipal enviam o resumo da folha do mês anterior, contendo valor bruto da
folha, base de cálculo da contribuição previdenciária, valor da contribuição dos servidores, total
de servidores vinculados ao RPPS, bem como a Guia de Pagamento de Receitas Previdenciárias
- GPRP, instituído através da Lei Municipal nº 2266/2019, devidamente preenchida com valores
da contribuição funcional. O envio é feito por e-mail.
b. No início de cada mês, a gerente administrativa emite os extratos bancários de todas as contas
do mês anterior e encaminha ao setor contábil, juntamente com demais documentação.
c. O setor contábil fará o cadastro da arrecadação no sistema de controle contábil/financeiro,
efetuando os lançamentos a fim de saber se todos os pagamentos foram devidamente creditados.
d. Após o setor contábil faz a conciliação bancária.
e. Por fim, o setor contábil em conjunto com o responsável da Unidade Gestora, efetua o cadastro
das informações no sistema CADPREV, módulo DIPR.
► Fechamento das Folhas de Pagamento
► Recebimento das contribuições
► Análise dos Recebimentos
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► Conferência e Ajuste Contábil
► Conciliação Bancária
► Informações DIPR
II. Contribuições dos servidores inativos e dos pensionistas
a. Aposentados e pensionistas contribuirão para o RPPS com a mesma alíquota aplicada aos
servidores em atividade e incidirá apenas sobre o que ultrapassar o limite de teto do RGPS.
Entretanto, se o aposentado ou pensionista for portador de doença incapacitante, conforme
definido pelo Ente Federativo e de acordo com laudo médico pericial, este segurado fica isento
do desconto previdenciário.
b. Até o dia 30 de cada mês, o setor de Recursos Humanos do IPS/SMJ, deverá efetuar o
fechamento das folhas de pagamento dos aposentados e pensionistas e emitir o Resumo Geral.
Em seguida solicitará autorização do Ordenador de Despesa (Presidência). Encaminhará ao
Protocolo para autuar o processo.
c. Ao receber os processos de folha de pagamento de inativos e pensionistas, o setor contábil fará
o cadastro da arrecadação no sistema de controle contábil/financeiro. Vale ressaltar, que a
retenção e o recebimento da contribuição previdenciária são efetuados pelo próprio RPPS.
d. Após o setor contábil faz a conciliação bancária.
e. Por fim, o setor contábil em conjunto com o responsável da Unidade Gestora, efetua o cadastro
das informações no sistema CADPREV, módulo DIPR.
► Fechamento das Folhas de Pagamento
► Recolhimento das contribuições
► Análise das contribuições
► Conferência e Ajuste Contábil
► Conciliação Bancária
► Informações DIPR
III . Contribuição dos servidores cedidos para outros Municípios
São 2 (duas) as situações de cessão de servidor para outro Ente Federativo:
a) Servidor cedido com ônus para o cessionário;
b) Servidor cedido sem ônus para o cessionário (ou seja, o ônus fica para o cedente). Em ambas
as situações, deve-se seguir os passos a seguir.
a.. Informação sobre a cessão (Cedente):
Sempre que um servidor é cedido para outro ente federativo, o órgão cedente (origem) firma o
Contrato de Cessão com o órgão cessionário (destino).
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Portanto, o órgão cedente deverá enviar ao IPS/SMJ, uma cópia do Contrato de Cessão, para que
haja o controle desse repasse.
Se a cessão do servidor for com ônus para o cessionário, este deverá encaminhar via e-mail o
resumo da folha de pagamento do servidor cedido. Se a cessão for sem ônus para o cessionário,
quem deverá encaminhar o resumo da folha de pagamento do servidor é o cedente.
b. No início de cada mês, a gerente administrativa emite os extratos bancários das contas do mês
anterior, que fará o controle da contribuição previdenciária do servidor cedido e encaminha ao
setor contábil, juntamente com demais documentação.
c. O setor contábil fará o cadastro da arrecadação no sistema de controle contábil/financeiro,
efetuando os lançamentos a fim de saber se todos os pagamentos foram devidamente creditados.
d. Após o setor contábil faz a conciliação bancária.
e. Por fim, o setor contábil em conjunto com o responsável da Unidade Gestora, efetua o cadastro
das informações no sistema CADPREV, módulo DIPR.
► Fechamento das Folhas de Pagamento (Cessionário ou Cedente)
► Recebimento das contribuições
► Análise dos Recebimentos
► Conferência e Ajuste Contábil
► Conciliação Bancária
► Informações DIPR
IV. Contribuição patronal da Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Câmara Municipal
a. Os responsáveis pela elaboração da folha de pagamento da Prefeitura, Fundo e Câmara
Municipal enviam o resumo da folha do mês anterior, contendo informações sobre as
contribuições previdenciárias dos servidores, bem como a Guia de Pagamento de Receitas
Previdenciárias - GPRP, instituído através da Lei Municipal nº 2266/2019, devidamente
preenchida com valores da contribuição patronal. O envio é feito por e-mail.
b. No início de cada mês, a gerente administrativa emite os extratos bancários de todas as contas
do mês anterior e encaminha ao setor contábil, juntamente com demais documentação.
c. O setor contábil fará o cadastro da arrecadação no sistema de controle contábil/financeiro,
efetuando os lançamentos a fim de saber se todos os pagamentos foram devidamente creditados.
d. Após o setor contábil faz a conciliação bancária.
e. Por fim, o setor contábil em conjunto com o responsável da Unidade Gestora, efetua o cadastro
das informações no sistema CADPREV, módulo DIPR.
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► Fechamento das Folhas de Pagamento
► Recebimento das contribuições
► Análise dos Recebimentos
► Conferência e Ajuste Contábil
► Conciliação Bancária
► Informações DIPR
MÓDULO 2
ARRECADAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Desde fevereiro de 2021 estão sendo processados no Sistema COMPREV os ajustes de contas
entre os valores de compensação do RO e do RI. Assim, o pagamento do fluxo de compensação
é efetuado conforme o saldo apurado, que se for à crédito para o INSS (RGPS), deve ser recolhido
pela Guia de Previdência Social (GPS) até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao mês de
competência.
Caso o saldo apurado do fluxo de compensação for à crédito do RPPS, este valor será transferido
para conta própria do Instituto de Previdência, também até o 5º dia útil subsequente ao mês de
competência.
Vejamos, abaixo, os procedimentos para arrecadação da compensação previdenciária.
a. Emissão dos Relatórios de Compensação (COMPREV).
No último dia útil de cada mês, o responsável pelo Departamento de Compensação
Previdenciária (COMPREV) emitirá o relatório Saldo de Compensação Previdenciária, relativo
ao mês de competência.
b. Controle dos repasses
O responsável pelo Departamento de Compensação Previdenciária (COMPREV) fará o
acompanhamento dos valores creditados na conta corrente criada especificamente para o repasse
dos recursos oriundos de compensação previdenciária.
c. Recebimento da Compensação
No momento do recebimento, fará o lançamento na planilha Controle, indicando a data, o valor
e o local do crédito.
d. Após recebimento, efetuará a aplicação dos recursos no fundo previdenciário por meio de
APR.
e. Deverá emitir o extrato bancário mensal, encaminhando o extrato ao setor contábil, que fará o
cadastro da arrecadação no sistema de controle contábil/financeiro, efetuando os lançamentos a
fim de saber se todos os pagamentos foram devidamente creditados.
f. Após o setor contábil faz a conciliação bancária.
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g. Por fim, o setor contábil em conjunto com o responsável da Unidade Gestora, efetua o cadastro
das informações no sistema CADPREV, módulo DIPR.
► Recebimento dos repasses
► Análise dos repasses
► Conferência e Ajuste Contábil
► Conciliação Bancária
► Informações DIPR
MÓDULO 3
ARRECADAÇÃO DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS
O parcelamento de débitos recorrente onera o ente com a incidência de juros e multas e poderá
comprometer o pagamento dos benefícios aos segurados, além de transferir para os futuros
gestores a obrigação do pagamento de contribuições que já deveriam ter sido repassadas ao
RPPS.
Mesmo não havendo uma limitação imposta na legislação federal, o parcelamento não deve ser
admitido como padrão, mas, sim, utilizada como uma situação excepcional, para que não fique
caracterizado como falta de gestão administrativa.
Destaque-se que é de competência da Unidade Gestora estabelecer um controle sistemático do
cálculo das contribuições, bem como promover a conferência dos repasses efetuados.
Vejamos, agora, os procedimentos para controle e arrecadação dos parcelamentos entre o Ente
Federativo e o IPS/SMJ.
Porém, vale ressaltar que atualmente não há nenhum parcelamento de débitos vigente.
a. Levantamento dos débitos
Ao verificar a existência de ausência de repasses, o IPS/SMJ preparará memorando com relação
das competências não repassadas e autuará processo.
b. Autuação de Processo (Protocolo)
O processo será protocolado e encaminhado ao Presidente para ciência.
c. Envio à Prefeitura
O Presidente autorizará o procedimento e encaminhará os autos à Prefeitura Municipal para que
esta tome ciência dos débitos, proceda com a análise jurídica e contábil e assim se houver
concordância realize o parcelamento.
d. Edição do Ato Normativo
O Ente elabora o projeto de lei e encaminha à Câmara Municipal para apreciação e aprovação do
respectivo ato normativo.
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e. Após a lei aprovada e sancionada, é editado o Termo de Acordo de Parcelamento, que será
impresso em 2 vias e assinado pelas partes.
f. Cadastro do Parcelamento
O Ente envia ao IPS/SMJ, cópia do processo, da lei e do termo de acordo, e o setor administrativo
fará o cadastro da lei no GESCON.
g. Após o IPS/SMJ enviará o processo de parcelamento para o setor contábil, que fará a
contabilização do Parcelamento no sistema de controle contábil/financeiro efetuando os
lançamentos, garantindo assim o controle do ativo a receber.
h. Após recebimento, o setor contábil faz a conciliação bancária.
i. Por fim, o setor contábil em conjunto com o responsável da Unidade Gestora, efetua o cadastro
das informações no sistema CADPREV, módulo DIPR.
► Controle dos repasses a receber
► Recebimento dos repasses
► Análise dos repasses
► Conferência e Ajuste Contábil
► Conciliação Bancária
► Informações DIPR
MÓDULO 4
ARRECADAÇÃO DOS APORTES FINANCEIROS
Anualmente, o RPPS realiza a avaliação atuarial do Município no intuito de analisar, tendo como
fundamento a base cadastral, atualizada até 31 de dezembro, dos servidores ativos, inativos e
pensionistas do Município, a situação municipal no que se refere a capacidade do RPPS a partir
da base fornecida em garantir futuramente todos os benefícios previdenciários correspondentes.
Dessa maneira, por meio da observância de determinados fatores, pode ser constatado um
superávit atuarial, quando as provisões matemáticas demonstram que as fórmulas de arrecadação
atualmente dispostas além de capazes de cobrir o dispêndio com os benefícios irão superá-los,
ou um déficit, no qual se indica a presença de uma insuficiência na cobertura financeira do RPPS.
a. A partir da demonstração fornecida, o atuário realizará uma série de indicações para garantir
o equilíbrio da situação atuarial, as quais quando da constatação do déficit pode incluir o
firmamento de um plano junto ao município para a amortização do déficit constatado.
Caso seja constatada a indicação pelo plano de amortização do déficit, o Presidente do IPS/SMJ
encaminha Ofício, contendo Mensagem e Minuta de Projeto de Lei ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, para apreciação e posterior envio à Câmara Municipal para aprovação do projeto de
lei.
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b. Por fim, a lei aprovada e sancionada, o IPS/SMJ é instruído com cópia do processo, que fará
o cadastro da lei no GESCON e encaminhará os autos ao setor de contabilidade.
c. Que fará a contabilização dos Aportes Financeiros no sistema de controle contábil/financeiro
efetuando os lançamentos, garantindo assim o controle do ativo a receber.
d. Após recebimento, o setor contábil faz a conciliação bancária.
e. Por fim, o setor contábil em conjunto com o responsável da Unidade Gestora, efetua o cadastro
das informações no sistema CADPREV, módulo DIPR.
► Controle dos aportes a receber
► Recebimento dos aportes
► Análise dos repasses
► Conferência e Ajuste Contábil
► Conciliação Bancária
► Informações DIPR

MÓDULO 5
ARRECADAÇÃO DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES
Podemos chamar de receita algo que agrega valor, que gera benefícios e que visa provisões
positivas.
Uma definição para receita financeira pode ser: juro, desconto, lucro na operação de reporte e
rendimentos de aplicações financeiras.
A seguir, serão elencados os procedimentos para arrecadação dos rendimentos de aplicações.
a. No início de cada mês subsequente, a gerente administrativa consultará as contas de aplicações
e emitirá o extrato mensal, verificando a existência ou não de rendimento dos investimentos.
b. E encaminha ao setor contábil, para que proceda com os lançamentos de entradas e saídas de
cada conta, para apurar o saldo final. E fará o cadastro da arrecadação no sistema de controle
contábil/financeiro.
c. Após o setor contábil faz a conciliação bancária.
d. Por fim, o setor contábil em conjunto com o responsável da Unidade Gestora, efetua o cadastro
das informações no sistema CADPREV, módulo DIPR.
► Análise dos Rendimentos
► Conferência e Ajuste Contábil
► Conciliação Bancária
► Informações DIPR
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MÓDULO 6
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE VALORES NÃO REPASSADOS
Os valores devidos ao RPPS deverão ser repassados em moeda corrente, de forma integral para
cada competência, ou parcela (no caso de parcelamentos).
O não pagamento dos valores devidos ao RPPS, ensejará cobrança com acréscimos legais.
Os valores repassados com atraso deverão sofrer acréscimo, conforme estabelecido na lei do ente
federativo.
REPASSE
Contribuições Previdenciárias
Compensação Previdenciária
Aportes Financeiros
Parcelamentos

VENCIMENTO
Dia 20 do mês subsequente ao da competência.
5º dia útil subsequente ao mês de competência
Último dia útil do mês da competência
Não há parcelamento vigente

Ao verificar que os valores não foram repassados, deverão seguir o seguinte passo-a-passo.
I - Contribuições Previdenciárias, Aportes Financeiros e Parcelamento não repassados
a. No 1º dia útil posterior ao vencimento do repasse, ao consultar a ausência do crédito em conta
do valor devido, o IPS/SMJ deverá elaborar ofício ao órgão devedor, informando o não
pagamento e os acréscimos legais.
b. Deverá protocolar o ofício no Órgão competente.
c. Havendo o pagamento do valor devido, com acréscimo de juros e multas previstas em lei, o
Órgão devedor deve encaminhar relatório, recibo, comprovante de depósito ou outro documento
que comprove o repasse dos valores devedores.
d. E encaminha ao setor contábil, que fará o cadastro da arrecadação no sistema de controle
contábil/financeiro.
e. Após o setor contábil faz a conciliação bancária.
f. Por fim, o setor contábil em conjunto com o responsável da Unidade Gestora, efetua o cadastro
das informações no sistema CADPREV, módulo DIPR.
► Identificação da ausência de repasse
► Adoção de providências
► Regularização
► Análise dos Recebimentos
► Conferência e Ajuste Contábil
► Conciliação Bancária
► Informações DIPR
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II - Compensação Previdenciária não repassada
Regime Próprio em situação irregular não tem direito de receber compensação previdenciária.
Para que o RPPS possa receber a compensação previdenciária deverá possui CRP e a CND de
tributos federais (emitido pela Receita Federal do Brasil).
Portanto, se não ocorrer o recebimento da compensação previdenciária no prazo, significa que
ela está em situação irregular.
Caso não haja o recebimento, os seguintes procedimentos deverão ser efetuados:
a. Informar sobre a ausência do crédito
Informar à Contabilidade sobre o não recebimento dos valores devidos de compensação
previdenciária para que se apure as irregularidades.
b. Consultar possíveis irregularidades no CRP ou na Receita Federal do Brasil
O setor contábil fará a consulta ao site da Secretaria de Previdência Social e emitirá um extrato
previdenciário do IPS/SMJ.
Consultará também a situação fiscal e previdenciária do RPPS junto à RFB.
c. Identificando a irregularidade, emitirá um relatório conclusivo e encaminhará ao setor
administrativo para autorizar a abertura de processo para regularização.
Se a irregularidade for por falta de pagamento ou por pagamento a menor,
será autuado processo de pagamento.
d. O setor contábil encaminha o processo ao Presidente do IPS/SMJ, para fins de autorização da
emissão do Empenho, Liquidação e Ordem de Pagamento, anexando-os ao processo.
e. O IPS/SMJ efetuará o pagamento do débito apurado, emitirá comprovante do pagamento,
juntará aos autos e encaminhará ao setor contábil que efetuará o lançamento do pagamento no
sistema contábil/financeiro.
f. Após o setor contábil faz a conciliação bancária.
g. Após sanadas as irregularidades, estando novamente apto em receber os créditos a título de
compensação previdenciária, deverão ser seguidos os controles do Módulo 2 - Arrecadação das
Compensações Previdenciárias.
Se a irregularidade for por outro motivo, será autuado processo
administrativo para regularização.
h. O setor contábil fará a apuração e causas que ocasionaram a irregularidade, anexando relatórios
e documentos comprobatórios da solução da questão.
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i. Encaminhará os autos ao Presidente do IPS/SMJ para ciência e anexado nos apontamentos de
controle do COMPREV.
j. Após sanadas as irregularidades, estando novamente apto em receber os créditos a título de
compensação previdenciária, deverão ser seguidos os controles do Módulo 2 - Arrecadação das
Compensações Previdenciárias.
► Identificação da ausência de repasse
► Adoção de providências
► Regularização
► Análise dos Recebimentos
► Conferência e Ajuste Contábil
► Conciliação Bancária
► Informações DIPR
ANEXOS:
Mapeamentos de Arrecadação e Cobrança.
Santa Maria de Jetibá-ES, 06 de abril de 2022

_________________________________
DAVID RAASCH
Presidente
______________________________________
MARILANE CAMPISTA GONÇALVES
Diretora Financeira
________________________________________
SANDRA MARA TOEPFER DE MATTOS
Diretora de Assistência
_____________________________
JACIRA GURTLER
Secretária Geral
____________________________________
SÉRGIO LUIZ DE SOUZA POZZATTI
Membro Vogal
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RESOLUÇÃO Nº 006/2022

Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento de
Guarapari - CODEG -

Dispõe sobre a instituição do Manual de Arrecadação

CODEG
PORTARIA CODEG Nº 001/2022
A Presidente da CODEG - Cia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de GUARAPARI-ES DISPÕE
SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE
ESTUDOS, REORGANIZAÇÃO E REVISÃO DOS
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS
E REORGANIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES
E SERVIÇOS DOS FUNCIONÁRIOS NA CODEG,
SENDO: Presidente:
Mariney Galli; Membros:
Sabrina de Oliveira Barros, Danúzio Siqueira Rosa.
Revogam-se as disposições da Portaria 016-2021.
Guarapari, 08 de abril de 2022
Gabriel de Araújo Costa
Diretor Presidente
Protocolo 831058

e Cobrança do Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Santa Maria de Jetibá.

Santa Maria de Jetibá-ES, 07 de abril de 2022

DAVID RAASCH
Presidente do IPS/SMJ
Protocolo 830640
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