
 PLANEJAMENTO  2022 

 1.  Introdução: 
 O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Viamão, tem como função, 

 Gerir o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 
 Viamão, o IPREV, 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. 

 Para  um  atendimento  responsável  e  em  conformidade  com  a  legislação  vigente  é 
 importante  um  planejamento  das  ações  a  serem  executadas  no  decorrer  do  ano  de  2022 
 para,  de  forma  linear  e  pautadas  no  princípio  da  legalidade  pública,  avançarmos  no 
 propósito da Boa Governança. 

 2.  Planejamento 2021: 

 Aquisições e contratações apontadas pela gestão anterior para o ano de 2021: 
 a.  carro; 
 b.  telefone móvel para diretores, comunicação e protocolo; 
 c.  Totens, computadores, notebooks e impressora; 
 d.  aquisição de servidor; 
 e.  serviço de limpeza, vigilância e TI; 
 f.  empresa especializada em manutenção do site; 
 g.  sistema integrado Prefeitura X IPREV; 
 h.  assessoria jurídica; 
 i.  renovação  com  as  empresas  de  assessoria  técnica  :  LUMENS, 

 REFERÊNCIA e DPM; 
 j.  renovação anuidade ANEPREM; 
 k.  renovação contratos dos empréstimos consignados a aposentados; 
 l.  compra do prédio 
 m.  plano de capacitação de servidores e conselheiros. 

 Itens listados na reunião do conselho administrativo em treze de janeiro de 2021. 

 3.  Planejamento 2022: 
 Para  a  continuidade  do  processo  com  eficiência  e  transparência  ,  seguimos  o  ano  de 
 2022  complementando  os  itens  não  atendidos  em  2021  e  incluindo  novos  itens  a 
 esse planejamento. 

 a.  capacitação  dos  servidores  do  Instituto  em  conformidade  com  a  Nova 
 Legislação para pleno exercício do desempenho das suas funções no RPPS; 

 b.  capacitação  dos  membros  do  Comitê  de  Investimentos  para  desenvolverem 
 ações  voltadas  a  política  de  investimentos  dos  recursos  previdenciários 
 disponíveis em conformidade com a nova legislação; 

 c.  capacitação  dos  conselheiros  administrativos  e  fiscais  para  desempenho  de 
 suas atribuições junto ao Instituto em conformidade com a nova legislação; 

 d.  ações voltadas a manutenção do nível II de Pró Gestão; 



 e.  reorganização  da  estrutura  administrativa  para  atendimento  de  qualidade  ao 
 segurado; 

 f.  retomada  dos  Projetos  de  atendimento  aos  segurados  como  o  “Preparação 
 para  Aposentadoria”  e  “Aposentei”  e  criação  de  novos  projetos,  incluindo 
 cuidados pessoais e financeiros; 

 g.  implementação  de  um  espaço  específico  para  os  conselhos  e  comitê 
 organizarem seus materiais e utilizarem nas reuniões; 

 h.  reorganização  dos  documentos  e  ampliação  do  espaço  de  arquivo  do 
 Instituto; 

 i.  renovação  dos  itens  de  informática  com  a  aquisição  de  novos  computadores, 
 notebooks,  HDs  externos,  Webcam  para  computadores,  entre  outros 
 produtos indispensáveis a execução de uma rotina de trabalho qualificada; 

 j.  manutenção  dos  contratos  de  prestação  de  serviços  necessários  e 
 indispensáveis para o bom funcionamento do Instituto; 

 k.  ampliação  do  quadro  de  servidores  através  de  concurso  público  para  o 
 provimento de vagas estabelecidas de acordo com a legislação vigente; 

 l.  retomada  da  busca  de  aquisição  de  um  imóvel  próprio  que  atenda  as 
 necessidades  do  Instituto  e  ou  um  imóvel  com  aluguel  mais  apropriado(  de 
 menor valor) para a sede do Instituto; 

 m.  implementação  dos  recursos  disponibilizados  para  os  processos  de 
 integração de informação no formato digital; 

 n.  readequação  para  procedimento  padrão  de  “Prova  de  Vida”  dos  segurados 
 atualização cadastral  e prova de vida digital; 

 o.  contratação de serviços gráficos para os informativos semestrais do IPREV; 
 p.  Incentivar  encontro  de  segurados  na  forma  de  convenção  para  acompanhar 

 o trabalho do IPREV, semestralmente; 
 q.  introdução ao  SISTEMA COMPLIANCE  de gestão administrativa no Instituto; 

 4.  Considerações Finais: 

 No  setor  público  o  Compliance  visa  o  alinhamento  e  adesão  a  valores,  princípios  e  normas 
 para sustentar e priorizar o interesse público em relação ao interesse privado. 
 O  Compliance  serve,  basicamente,  para  criar  mecanismos  de  controle  e  monitoramento, 
 observando  a  aplicação  de  leis  e  regulamentos  internos.  Para  isso,  é  necessário  difundir 
 uma  cultura  de  ética  e  de  conduta  na  organização  e  treinar  os  funcionários,  para  que  eles 
 sigam as regras. 
 Dentre os objetivos principais do Compliance  para o ano de 2022, destacamos: 
 ●  implementar  estratégias  de  aprimoramento,  principalmente  nas  normas  já  definidas 
 dentro do instituto; 
 ●  conhecer e aplicar as normas externas adequando  à realidade do Instituto. 

 Viamão, 31 de março de 2022. 


