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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 2020.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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Nº AÇ
ÃO

(Met
a)

QUEM

(Responsável)

COMO

(Metodologia)

QUANDO

(Prazo)

QUANTO

(Previsão)

QUANTO

(Execução)

META ALCANÇADA

1
Reestruturação da Sede do Instituto Diretoria Executiva e

Departamento
Administrativo

Otimizar os espaços, efetuando a compra de mobiliário
adequado e equipamentos necessários ao bom desempenho
das atividades no IPREV

Jul/20 Total
300.000,000

2
Efetuar a busca pela Certificação  do
PRÓ-GESTÃO RPPS Nivel II

Diretoria Executiva e
Assessoria especilazada

Implementar todas as ações faltantes e demais providências,
para a obtenção da Certificação Institucional neste ano Dez20

15.000,00

9.100,00
Inicia com a

empresa
contreatada em

inicio de
outubro e

certificação final
de outubro.

3 Definir um servidor para desempenhar o
papel de ouvidor

Diretoria Executiva Editar em norma própria Março 1 norma
publicada

total alcançada

4

Revisar a Lei Municipal nº 4582/2017. para
efetuar as adequações da EC 103/2019

Assessoria contratada e
Assessoria jurídico do
IPREV

Analisar detidamente a Emenda Constitucional 103/19 e efetuar
as alterações na legislação local, priorizando os requisitos de
cumprimento imediato.

Jul/20 Aprovação da
lei

total
Iniciou-se o estudo em
agosto de 20

5 Elaborar o Código de Ética do IPREV . Assessoria
Contratada

e
Jurídico

Elaborar Código de Ética , aprovar junto ao Conselho
deliberativo e dar publicidade

mar/20 01 norma
elaborada

total

concluido

6
Elaborar e divulgar a Política de
Investimentos para 2021

Comitê de Investimentos
Elaborar e aprovar junto ao Conselho de Deliberativo a Política
de Investimentos para o ano de 2021 e publicá-la no site do
IPREV, mural

e Diário Oficial do Município.

out/20 1 norma
publicada

Em elaboração pelo
comitê

7
Criar o quadro próprio de servidores

Assessoria contratada e
Diretoria Executiva

Elaborar e criar o quadro de servidores efetivos do IPREV e
demais alterações da Lei n .......... Set/20 1 norma

publicada

Total em final de 2021
Está concluído
proposta , mas

devido a
Pandemia não

podemos
encaminhar

para aprovação

8 Elaborar Manual de procedimentos Assessoria contratada e
Setores de Benefícios e
Financeiro

Analisar os fluxos atuais de trabalho e elaborar o mapeamento
e a manualização dos Setores de Benefícios e de
Investimentos Set/20 2 minutas

elaboradas

total

concluído



9
Gerenciar benefícios concedidos Setor de Benefícios e

Diretoria Executiva

Acompanhar o fluxo de concessão de benefícios, a
homologação do TCE e a Compensação Previdenciária.
Verificar também se os benefícios concedidos estão de acordo
com o previsto no cálculo atuarial e as normas legais. Mensal Através de

relatórios,
boletins

informativos,
publicações no

site

total

10
Realizar a avaliação atuarial Atuário contratado e setor

administrativo

Gerar e conferir os dados, definir as premissas para a
realização do cálculo atuarial Jul/20

1 relatório total
Concluído e
publicado

11

Realizar o Censo Previdenciário Departamento
Administrativo

Elaboração das normas e critérios para realização do Censo
Previdenciário

Nov/20

Ato
convocató
rio e
formulário
s
específico
s

Em fase de
pesquisa de
orçamentos

12
Implantação  dos Procedimentos contábeis
Patrimoniais

Departamentos
Administrativo e
Financeiro

Efetuar o inventário e demais levantamentos necessárias
sobre o Patrimônio, bem como controle de estoque, para que
reflitam na contabilidade as adequações pertinentes a atender
o correto registro dos procedimentos contábeis . Dez/20 Em pesquisa e

estudo

13
Estabelecer Regulamento para
concessão de diárias aos servidores e
órgãos colegiados

Diretoria Executiva e
Assessoria Jurídica

Elaborar regulamento com critérios, normas, valores, formas de
prestação de contas e relatório de viagem. Set/20 01 norma

Concluidp
portaria e publicada

14
Manter a contabilidade em dia, com
registro das provisões matemáticas.

Departamento financeiro

Manter o sistema contábil atualizado, registrando todos os
movimentos financeiros, patrimoniais e contábeis, bem como as
provisões previstas

nos cálculos atuariais.

Mensal

Sendo realizada
mensalmente

15
Manter atualizados os credenciamentos, com
revisão periódica de procedimentos

Departamento
Administrativo e financeiro

Mensalmente verificar quais credenciamentos terão sua
vigência encerrada e providenciar a renovação daqueles que o
Comitê de Investimentos demonstrar interesse em eventual
aplicação e, semestralmente, revisar os procedimentos para
credenciamento

Mensal Sendo realizado
mensalmente ,

adesão de novo
Banco

16 Buscar/manter a renovação do CRP
Departamento
Administrativo

Cumprir com os critérios exigidos pelo Ministério da
Economia (ME), como: Demonstrativo das Receitas e
Despesas; Avaliação Atuarial; Demonstrativo Financeiro
relativo às aplicações dos recursos; Comprovantes de
Repasses dos valores das contribuições sociais (servidor e
patronal), entre outros.

Semestral
concluído

17
Oferecer capacitação aos servidores e
Órgãos Colegiados do IPREV.

Departamento
Administrativo

Viabilizar a participação dos servidores e conselheiros do
IPREV, em eventos que tenham como objetivo a qualificação
dos participantes.

dez/20
mensal realizado

mensalmente
pelos

servidores de



forma on line

18 Oferecer capacitação aos servidores e
órgãos Colegiados, no município de Viamão

Departamento
Administrativo

Viabilizar a vinda de profissionais ao IPREV para realização de
cursos e treinamentos nas mais diversas áreas, com objetivo
de qualificação profissional.

dez/20 mensal Realizado
mensalmente
com empresa
de assessoria

19 Publicar no site as Atas das reuniões dos
Conselhos e Comitê de Investimentos.

Departamento
Administrativo

Alimentar o site do IPREV com as atas da reuniões
ordinárias e extraordinárias dos Conselhos e Comitê de
Investimento.

Mensal Uma
mensal

Sendo
realizado pelo coitê
de investimentos

20 Realizar e/ou manter a certificação de
100% dos membros do Comitê de
Investimentos

Departamento
Administrativo

Viabilizar a participação dos membros do Comitê de
Investimentos em cursos de capacitação para obtenção de
certificação obrigatória.

dez/20 5 membros Comprado a
prova , sendo
realizado no

mês de outubro

21 Realizar estudo do ALM Departamento
Administrativo e financeiro

.Contratar empresa para realização do Estudo do ALM como
ferramenta de gerenciamento de ativos e passivos. set/20 concluído

22

Acompanhar sistematicamente os
Investimentos

Gestor Financeiro e
Comitê de Investimentos

Acompanhar a performance da carteira de investimentos e
adotar medidas necessárias em busca da META ATUARIAL. Mensal mensal Elaborado

boletim de
investimentos

23

Elaborar regimentos internos dos
Órgãos Colegiados

Empresa contratada e
Assessoria Jurídica

Elaborar o regimento interno de cada órgão colegiado, aprovar
e dar publicidade

Set/20 Concluído e
publicado

24 Elaborar Cartilha Previdenciária
Departamento de
Benefícios e Empresa
contratada

Elaborar a Cartilha Previdenciária com as informações
relevantes para os segrados e se possivel com as novas regras
de aposentadoria

Nov/20
1 cartilha Sendo

finalizada e
postada de
forma virtual no
site

25 Editar e divulgar boletins informativos aos
segurados.

Departamento de
Benefícios e Financeiro

Elaborar e divulgar boletim informativo do IPREV visando
apresentar aos segurados as realizações e prestação de
contas.

Trimestral 4 boletins Em fase de
construção

26
Programa de Preparação para
Aposentadoria-PPA

Departamento de
Benefícios

Dar continuidade ao PPA, definir novos Temas e implementar
no segundo semestre, com o grupo que está  próximo da
aposentadoria (faltando em torno de dois anos)

Nov/20 1 norma
minutada Devido a

pnademia
realizaremos
mais um no

mês de
novembro

27 Manter o site atualizado com notícias e
serviços aos segurados. Departamento

Administrativo

Alimentar periodicamente o site com informações e
serviços relevantes aos segurados, como notícias, relatórios,
portal da transparência, APRs, calendário de reuniões, etc.

Mensal 12 meses

Realizado
mensalmente



28

Realizar Audiência Pública Diretoria Executiva e
Departamento Financeiro

Realizar Audiência Pública de prestação de contas aos
segurados e a sociedade. Out/20 anual Realizado em

parceria com a
Prefeitura de
Viamão em
junho

29 Criação de Aplicativo Diretoria Executiva e
Departamento de Gestão

Realizar aplicativo para facilitar o acesso as informações e
procedimentos dos beneficiários

setembro 01 aplicativo

Concluído e em uso
30 Pesquisa de satisfação Diretoria Executiva e

Departamento de
Gestão

Realização de pesquisa de satisfação para ajustes nos
procedimentos adotados.

agosto´setemb
ro

01
Concluído, mas em
constante atualização

31

Aquisição de Totem para o protocolo Departamento
Administrativo

Aquisição para facilitar ao acesso do beneficiário aos dados dezembro 01 12.000,000 Em processo de
compra

32 Elaboração de Plano de Contigência para o
período da Pandemia

Diretoria Executiva e
Departamento de
Gestão

Implantação de normas de segurança para prevenção ao
COVID-19

dezembro 01 100.000,00 Sendo Realizado e
adquirido material e
equipamentos para
prevenção e
treinamento dos
servidores.



RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
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     Será calculada a Taxa de Administração para utilização na estruturação do Instituto
conforme prevê a legislação vigente. Será contratada Assessorias para dar andamento aos
procedimentos do Instituto no intuito de eficiência e eficacia. Será dado capacitação,
treinamento, assessoria e qualidade de trabalho (prevenção) aos servidores do Instituto.
Bem como acompanhamento a saúde do trabalhador com ações voltadas para
sustentabilidade  e prevenção.Será adquirido materiais e equipamentos ao IPREV, para
qualificar o atendimento aos beneficiários buscando sempre atender os objetivos traçados.

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.

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.

Viamão,  09 de março  de 2020.

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




