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INTRODUÇÃO

      Este documento expressa as ações definidas estrategicamente nos diversos
segmentos que compõem o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais
de Viamão - IPREV, a serem implementadas ao longo do exercício de 2019. Tais ações
constituem-se em diretrizes de gestão e serão desenvolvidas pautadas  nos princípios
que regem a administração pública e a Boa Governança, na busca pela excelência no
atendimento e a qualidade dos serviços realizados. Objetiva-se buscar também a
Certificação Institucional com a padronização dos procedimentos, a transparência das
ações, o  crescimento, o fortalecimento, a autonomia da Gestão e a consolidação do
Instituto, em busca do equilíbrio financeiro e atuarial. Para poder atender assim,  sua
Missão Institucional que é a proteção previdenciária dos segurado.
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CARACTERIZAÇÃO DO RPPS

      O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Viamão –
IPREV, instituído pela Lei Municipal n 4.582/2017 (norma com vigência suspensa
até 31 de dezembro de 2018, conforme Lei 4807/2018), entidade autárquica
com personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e
financeira,  tem como objetivo garantir a todos seus segurados e dependentes
os benefícios previdenciários previstos na legislação.
   Suas receitas provêm da contribuição patronal, do servidor, das
rentabilidades de seus recursos alocados no mercado financeiro e da
compensação previdenciária.
    O IPREV está organizado de acordo com as normas legais e geral de
contabilidade, que visam a manutenção do equilíbrio financeiro e  atuarial. Está
submetido  à orientação, supervisão e controle da Secretaria de Previdência
Social - SPREV, Tribunal de Contas do Estado do RS, Município de Viamão,
Controle Interno,  Câmara de Vereadores, Conselho Administrativo e Conselho
Fiscal do  Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de
Viamão.
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Respeito e valorização das pessoas;
Atendimento humanizado;
Profissionalização da gestão;
Ética e transparência;
Responsabilidade social e ambiental;
Legalidade;
Publicidade;
Moralidade;
Eficiência e qualidade.

MISSÃO, VISÃO  e VALORES

MISSÃO

Arrecadar e administrar os recursos financeiros das contribuições
previdenciárias, para conceder e assegurar os direitos de aposentadoria e
pensão, buscando sempre o equilíbrio financeiro, atuarial e o bem estar dos
seus segurados. Gerir o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
 Municipais de Viamão RS, de modo a oferecer proteção previdenciária aos seus
segurados, através de ações que observem os princípios da boa governança e a
qualidade dos serviços prestados.   

VISÃO

Ser um Instituto reconhecido pela excelência na Gestão dos recursos
previdenciários e no atendimento aos servidores ativos, aposentados e
pensionistas do município de Viamão.

VALORES

OBJETIVOS

    Garantir aos segurados e dependentes, em conformidade com a  Lei
Municipal nº 4.582/2017, que cria a Entidade Autárquica de Previdência Social
dos Servidores  Públicos  Municipais de Viamão,  e com o art. 40 da Constituição
da República e alterações posteriores, as devidas prestações de natureza
previdenciária, relacionadas aos benefícios previdenciários de Aposentadorias e
Pensão por Morte.
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

   A estrutura administrativa do IPREV é composta por Conselho de
Administração com 12 membros, respectivos suplentes e Conselho Fiscal,
composto de 12 membros e suplentes, Comitê de Investimentos, Diretoria
Executiva, onde estão alocadas as Diretorias Administrativa, Diretoria
Previdenciária e Diretoria Financeira.

Organograma - Estrutura Administrativa IPREV

FONTE: IPREV, 2019.

PÚBLICO ALVO

        Os segurados obrigatórios do IPREV são os servidores públicos titulares de
cargo efetivo do município de Viamão, dos Poderes Executivo, Legislativo, os
aposentados e seus dependentes.
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Processo de formulação do planejamento estratégico

      O processo de formulação do planejamento estratégico iniciou-se no dia em
março de 2019  com a participação dos servidores cedidos do Instituto e a
Diretoria Executiva do IPREV, com a colaboração do então Conselho Municipal
de Previdência, que já existia no Fundo de Previdência e, posteriormente, com o
auxilio dos integrantes do Conselho Administrativo e Fiscal.
         De forma a promover o nivelamento das informações dos participantes
quanto aos conceitos que envolvem o planejamento estratégico, a assessoria
contratada que trabalha Gestão Previdenciária realizou momentos de
atividades em grupos sobre o que é planejamento estratégico e quais as
especificidades da gestão previdenciária. Os  objetivos, etapas, os desafios e a
proposta de trabalho, bem como monitoramento e execução podem ser vistos
na síntese a seguir:

Objetivos Estratégicos

Visando a concretização da missão e o alcance da visão foram estabelecidos
os seguintes objetivos estratégicos:
1. Fortalecer a imagem perante os servidores;
2. Aperfeiçoar os processos de trabalho;
3. Aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos;
4. Otimizar o custeio institucional;
5. Aprimorar as práticas de gestão de pessoas; e
6. Aperfeiçoar a governança corporativa.
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Com o objetivo de potencializar as forças e as oportunidades e mitigar as fraquezas
e as ameaças que envolvem cada objetivo estratégicos, foi elaborada uma matriz
de SWOT/FOFA  para cada objetivo estabelecido. Sendo estes:
1. Fortalecer a imagem perante os servidores:

2. Aperfeiçoar os processos de trabalho:
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3. Aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos:

4. Otimizar o custeio institucional:
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5. Aprimorar as práticas de gestão de pessoas:

6. Aperfeiçoar a governança corporativa:
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        Cada objetivo torna-se um indicador que deve sinalizar se o trabalho realizado e
verificar se está produzindo o resultado esperados ou sejas se está atingindo a meta
estabelecida.
     Com este propósitos para cada objetivo estratégico foram estabelecidos os
seguintes indicadores:
1. Fortalecer a imagem perante os servidores:
Nível de satisfação do servidor;
Quantidade de visitas realizadas para divulgação da imagem institucional;
Quantidade acumulada de servidores participantes nos Seminários anuais.

2. Aperfeiçoar os processos de trabalho:
Percentual de processos críticos modelados;
Percentual de processos críticos otimizados.

3. Aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos:
50 % de credenciados fiscalizado (locais críticos)s conforme cronograma;
Quantidade de servidores atendidos nas ações de Educação Previdenciária;
Quantidade de beneficiários atendidos nas ações do Programa Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora;
Quantidade de ações realizadas do Programa Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora.

4. Otimizar o custeio institucional:
Taxa de sinistralidade no pagamento de benefícios;
Redução da quantidade média de dias de auxílio doença.

5. Aprimorar as práticas de gestão de pessoas:
50% de execução do plano de capacitação;
50% de satisfação de clima organizacional.

6. Aperfeiçoar a governança corporativa.
50 % de execução do planejamento estratégico;
Cumprimento de nível de certificação do Pró-Gestão RPPS.

Para acompanhamento destes objetivos foi criado planilha com metas e ações.
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METAS E AÇÕES PARA 2019
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RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
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Será mantido o percentual da Taxa de Administração, utilizando o valor apurado para
manutenção do Instituto conforme legislação vigente. A reserva da taxa administrativa
será aplicada para a aquisição da sede própria. Será solicitado a manutenção da
cedência dos servidores do Institutos bem como ampliação desta cedência para
ampliação dos serviços e atendimentos oferecidos aos beneficiários. Dentro do possível
adquirir materiais e equipamentos para o uso do IPREV.

PARCERIAS PARA AÇÕES/PROJETOS

     Para execução de algumas ações, haverá necessidade de efetuar parcerias com o Poder
Executivo, Legislativo, Secretaria de Administração, Sindicato, SESC, entre outros que
envolvam atividades para o bem-estar dos beneficiários.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

     O monitoramento e a avaliação das ações serão realizados pelas Diretoria Executiva,
pelos responsáveis pelos Departamentos, pelos Conselhos Deliberativo, Conselho Fiscal e
pelo Controle Interno. Sendo realizado através de relatórios, planilhas e outros
instrumentos que se fizer necessário.
       Ademais, realizar pesquisa de satisfação com os segurados.

Viamão,  09 de setembro  de 2019.

MARIA ELIZA CANABARRO DA SILVA
Presidente do Instituto dos Servidores Públicos Municipais de Viamão (IPREV)




