RELATÓRIO DE GOVERNANÇA
CORPORATIVA
Exercício 2019

Viamão, janeiro de 2020

1. INTRODUÇÃO
Este Relatório de Gestão/Governança Corporativa apresenta um resumo das ações desenvolvidas durante o ano de 2019,
pelos segmentos que compõem o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Viamão - IPREV.
Tais ações foram desenvolvidas, pautadas nos princípios que regem a administração pública e a Boa Governança, na busca
pela excelência no atendimento e qualidade dos serviços realizados. Também buscou-se a reestruturação, o fortalecimento e o
crescimento do RPPS de Viamão, com a Instituição da Autarquia.
Iniciou-se a montagem

do espaço próprio,

de uma boa equipe técnica,

formação e capacitação também para os

Conselheiros, entre outras ações. Iniciamos a padronização dos procedimentos, a busca pela autonomia da Gestão, mas sempre
com o apoio da administração municipal visando a regularização/manutenção do Certificado de Regularidade Previdênciaria – CRP,
bem como a busca pelo equilíbrio financeiro e atuarial.
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2. 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,
departamentos Administrativo, Departamento Previdenciário e Departamento Financeiro.
Figura 1. Estrutura administrativa

Fonte: IPREV, 2019. https://www.iprev-viamao.com.br/estrutura
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Conselheiros Administrativos Titulares:
CLAUDIO OMAR PEREIRA;
KARLA RENÉE MACHADO
LEONISE NICHELE PEREIRA;
LUZIA FERREIRA BATISTA
MARIA ELIZA CANABARRO DA SILVA;
ZENI MARGARIDA VIEIRA DE AMARANTE
Conselheiro Fiscais Titulares:
THIAGO CRISTALDO JOAQUIM;
MARIA BRASILINA MELEU DE OLIVEIRA
NAZARÉ DE CARVALHO;
VILQUER ANDERSON FERREIRA PINHEIRO;
MAURICIO ÁVILA DE ABREU;
ELISABETE REGINA SILVA DA SILVA
Comitê de Investimentos
EVERSON LIMA;
MARÇAL LISANDRO SOARES;
PAULO GRASSIOLI SCHREINERT;
THAIS DOS SANTOS COSTA
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3. DADOS DOS SEGURADOS, RECEITAS E DESPESA
3.1 QUANTITATIVO DE SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPREV
Conforme os dados de dezembro de 2019, o IPREV possui o seguinte quantitativo de segurados:

3.1.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS NO ANO DE 2019
O ano de 2019 devido ao cenário nacional gerado pela Reforma da Previdência e da PEC Paralela o IPREV recebeu diversas
solicitações de prévias de aposentadoria e solicitação de aposentadoria devido as alterações legais das regras de inativação. Os dados
efetivos desta solicitações podem ser visualizados através da tabela e do gráfico abaixo:
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3.1.1.1 Tabela e gráficos com dados quantitativos dos benefícios concedidos em 2019:
PROCEDIMENTO

QUANTIDADE (TOTAL ANO)

APOSENTADORIAS

120

ABONO PERMANÊNCIA

42

LICENÇA SAÚDE

91

PENSÕES

20

PRÉVIA DE APOSENTADORIAS

70
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Fonte: IPREV, 2020.

3.1.2 DADOS SOBRE AS PRINCIPAIS DOENÇAS INCAPACITANTES
Os dados contidos nos gráficos a seguir serão utilizados para mapeamento de ações a serem desenvolvidas em 2020 para
diminuição de licenças Saúde (LS).

Fonte: IPREV, 2020.

Conforme pode ser observado no gráfico acima, a maior parte dos casos de afastamentos por Licença Saúde corresponde aos
profissionais com cargo de professor. Destaca-se o cargo de professor de séries iniciais, que segundo os dados de janeiro de 2020
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concentravam-se em 27 afastados. Por conseguinte, pode-se verificar que os afastamentos por LS dos servidores municipais de Viamão
é majoritariamente vinculado a Secretaria Municipal de Educação (SME), possuindo 76% dos casos.

Fonte: IPREV, 2020.

Também foi detectado no levantamento realizado que do total dos afastamentos por Licença Saúde é recorrente os casos de
interrupção da jornada laboral por doenças psiquiátricas, apontando assim, que os afastamentos desses servidores municipais deu-se
devido a questões de saúde mental.
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Fonte: IPREV, 2020.

3.2 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DE 2019
As receitas previdenciárias do IPREV do ano de 2019 podem ser visualizadas conforme quadro síntese abaixo:
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Fonte: IPREV. Diretoria Financeira, 2020.

Como pode ser visto na tabela dos demonstrativos das receitas previdenciárias de 2019, podemos verificar que os valores
referentes à patronal (alíquota de 15,6%) e passivo atuarial (alíquota 18%) dos meses de janeiro à abril, que estavam em situação de
inadimplência, foram contemplados pelo parcelamento aprovado pela Lei Municipal 4.850/2019. Contudo, os valores referentes a
patronal e ao passivo atuarial de maio a dezembro de 2019 não foram pagos até o fim do exercício do ano citado e será realizado
parcelamento pelo município.

Fonte: IPREV. Diretoria Financeira, 2020.
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A taxa de administração utilizada pelo IPREV, que se refere a 2% sobre a remuneração bruta do ano anterior, em 2019 esse valor
totalizou em R$ 3.908.875,00, tendo como valor mensal para uso o valor de R$ 325.740,00. A tabela acima, referente ao Demonstrativo
das receitas e demonstrativo das despesas administrativas, aponta o detalhamento das despesas mensais. Já a tabela abaixo aponta o
calculo da média dos gastos mensais.

Fonte: IPREV. Diretoria Financeira, 2020.

O valor da taxa de administração utilizado no ano de 2019 não foi utilizado de forma integral. O montante não utilizado da taxa de
administração em 2019 foi de R$ 3.481.870,07 se encontram em uma conta para estes fins e terá como objetivo compras futuras de bens
permanentes para o Instituto, como sede própria e /ou automóvel.
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3.3 Resumo do Demonstrativo de Receitas Previdenciárias 2019
Para melhor entendimento das receitas previdenciárias elaboramos uma síntese do que significa cada item das receitas:
●

Cota Servidor (14%): A contribuição previdenciária do servidor trata-se da retenção pela unidade gestora do RPPS, o IPREV,

dos valores devidos pelos segurados ativos de 14% de sua remuneração. No caso dos segurados inativos e dos pensionistas, a
contribuição é de 14% aos valores que ultrapassarem o teto do RGPS. A contribuição servidor do ano de 2019 repassada ao
IPREV foi de R$ 21.098.302,00.
●

Patronal (15,6%): A contribuição previdenciária patronal, trata-se das contribuições previstas para o Ente, neste caso a Prefeitura
Municipal de Viamão, para os segurados ativos, inativos e pensionistas. A contribuição patronal no ano de 2019 repassada ao
IPREV foi de R$ 12.981,935,00.

●

Passivo Atuarial (18%): O pagamento do passivo atuarial ou contribuição patrimonial suplementar ocorre para suprir as
despesas previdenciárias, não foram previstas, porém são pagas atualmente, como o caso das aposentadorias em que não
ocorreu contribuição previdenciária. A contribuição do passivo atuarial no ano de 2019 repassada ao IPREV foi de R$ 332.479,00.

●

Rendimentos: As contribuições previdenciárias pagas ao RPPS Viamão são aplicadas são aplicados de acordo com a legislação

dos RPPSs e também da Política de Investimentos da previdência municipal. Os rendimentos dos investimentos do IPREV no ano
de 2019 foram de R$ 37.477.856,00.
●

COMPREV:

A Compensação Previdenciária (COMPREV) é um acerto de contas entre o Regime Geral de Previdência Social

(RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Quando existe a compensação previdenciária cada regime
previdenciário arca com a parte correspondente da aposentadoria ou pensão.

Em 2019, o IPREV recebeu o valor R$

9.403.257,00 de COMPREV.

3.4 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
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3.4.1 Os dados a seguir são o resumo dos pagamentos mensais efetuados aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência.

3.4.2

Os dados abaixo demonstrados foram efetuados para pagamento dos auxílios-doença, salário-maternidade, salário-família e

reclusão. Sendo que os valores referentes aos auxílios citados serão ressarcidos pelo executivo a contar de novembro de 2019.

Fonte: Calculo Atuarial 2019. 2019.

4. AVALIAÇÃO ATUARIAL
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Para a base do cálculo atuarial do IPREV foi considerado um contingente de 3956 segurados, distribuídos entre ativos, inativos e
pensionistas, conforme demonstrado a seguir.

ESTATÍSTICAS GERAIS DOS SEGURADOS – PLANO PREVIDENCIÁRIO
O parecer atuarial tem como finalidade apresentar a situação financeira e atuarial do Plano de Benefícios administrado pelo
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Viamão (RS) – IPREV, observada a data focal 31/12/2018, no que se refere à
adequação da base cadastral e bases técnicas utilizadas, bem como à apuração dos resultados, o plano de custeio e demais medidas
necessárias ao equilíbrio do sistema, em consonância com as normas pertinentes vigentes. Por sua vez, a Portaria nº 402/2008, pondera
que o equilíbrio financeiro e atuarial é critério a ser observado para emissão de Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP do
Ente Federativo, razão pela qual se impõe que os resultados apurados e o consequente plano de custeio apontado pela avaliação
atuarial oficial entregue à Secretaria de Previdência sejam cumpridos e aplicados na prática tanto pelo Ente como pelo RPPS.
Inicialmente ressalta-se que apesar da hipótese de novos entrados – para cada servidor que se aposenta, um novo servidor
ingressa em seu lugar, de acordo com as características descritas deste relatório – ter sido adotada neste estudo, o resultado apurado foi
apenas a título demonstrativo, uma vez que em nada influenciou nas reservas matemáticas da geração atual e, portanto, para fins de
definição do plano de custeio de equilíbrio do IPREV. Referente à base cadastral, foram realizados testes de consistência que indicaram
a necessidade de adequações anteriormente à realização dos estudos técnicos. Entretanto, insta salientar que os resultados e
conclusões apresentados são diretamente decorrentes dessas, bem como eventuais modificações significativas na massa de segurados
ou nas características da referida massa acarretarão em alterações nos resultados de reavaliações futuras.
Os regimes financeiros e os respectivos métodos de financiamento adotados são compatíveis com os benefícios assegurados e
estão em conformidade com a norma vigente. Logo, não há perspectiva de alteração significativa do plano de custeio, salvo se houver
alteração significativa da massa de segurados ou alteração das bases técnicas e hipóteses adotadas. As hipóteses e as bases técnicas
utilizadas são adequadas à massa de segurados e de seus dependentes vinculados ao Plano de Benefícios. Contudo, estudos
específicos de aderência e sensibilidade devem ser realizados com frequência afim de aperfeiçoarem cada vez mais o sistema. Em
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relação a compensação previdenciária, esclarece-se que a metodologia utilizada consta da respectiva Nota Técnica Atuarial. Quanto aos
ativos garantidores evidenciados, os valores estão em consonância com o Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos –
DAIR, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior ao da realização da avaliação atuarial. A variação do VABF e do VACF se
justifica pela alteração da massa segurada, com o ingresso de novos segurados ativos e as entradas em benefício de aposentadoria e
pensão por morte gerados no exercício em estudo, bem como a variação do nível médio das respectivas folhas de remuneração e
proventos e a adequação das bases técnicas, dentre outras características.
O resultado apurado para a presente avaliação atuarial remontou a um déficit atuarial no valor de -R$ 187.213.787,23,
considerado as alíquotas normais de contribuição de 14,00% dos segurados e de 15,60% do Ente Federativo, bem como o aumento do
ativo garantidor, a receita decorrente das alíquotas de contribuição, o saldo de compensação financeira, dos parcelamentos e do plano
de amortização vigente reavaliado, as adequações procedidas às bases técnicas e as características da massa segurada. Assim, para a
sustentação do equilíbrio financeiro e atuarial do Plano de Benefícios do IPREV, depreende-se a manutenção das alíquotas de custeio
normal e faz-se necessário que o déficit técnico atuarial apurado seja coberto e, por conseguinte, o plano de amortização implementado
em lei, seja por meio de alíquotas de contribuição suplementar ou aportes periódicos de recursos, conforme uma das alternativas
apresentadas no relatório de avaliação atuarial. Ademais, é possível de se promover o equacionamento do déficit atuarial apurado além
das formas já apresentadas neste relatório. Contudo, é extremamente recomendado que, no caso de se propor solução diversa às
apresentadas, tal proposta seja formalmente encaminhada para análise do atuário responsável pelo plano de benefícios do IPREV, a fim
de que possa ser avaliada a viabilidade técnica e, em caso negativo, seja estabelecida nova alternativa em conjunto com este RPPS e a
administração do Ente.
No que concernem as três últimas avaliações atuariais realizadas, infere-se que o Índice de Cobertura das Provisões Matemáticas
(ICPM) deste IPREV passou de 34,53% no exercício de 2016 para 31,28% no exercício de 2017 e, finalmente, para 26,38% no exercício
de 2018, o que representa uma variação negativa de 8,15% neste período, haja vista a elevação do passivo pelas causas já destacadas.
Dentre os diversos riscos do plano de benefícios, destaca-se a eventual dificuldade em se atingir a meta atuarial estabelecida, a
implementação de um plano de cargos e salários distinto da hipótese adotada, a diminuta massa de segurados, perante as bases

15

biométricas, a ocorrência de eventos em quantidade muito superior ao estimado, em virtude de alguma intercorrência externa ou até
mesmo de uma causalidade inesperada (óbitos ou entradas em invalidez de servidores ativos, etc. Em razão disso, o acompanhamento
e análise comparativa entre as avaliações atuariais devem ser realizados periodicamente, promovendo-se os ajustes necessários.
Procedida a avaliação atuarial, é o nosso parecer que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Viamão (RS) – IPREV, data
focal 31/12/2018, tem capacidade para honrar os compromissos junto aos seus segurados, se adotadas as indicações e recomendações
constantes do presente parecer e do relatório de avaliação atuarial. O Relatório de Avaliação Atuarial deste ano, aponta que tivemos uma
elevação no custo previdenciário.

ESTATÍSTICAS GERAIS DOS SEGURADOS – PLANO PREVIDENCIÁRIO

Fonte: Cálculo atuarial. 2018.
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GRÁFICO DOS SEGURADOS – PLANO PREVIDENCIÁRIO

Fonte: Cálculo atuarial. 2018.

Segundo o cálculo atuarial de 2019, no que se refere à situação financeira do IPREV, quando analisadas as receitas oriundas
apenas das contribuições patronal e dos servidores ativos e inativos ao longo de 2018, depreendesse um déficit financeiro de R$
740.485,29 frente às despesas com os benefícios. Ou seja, atualmente o nível de falta da receita representa 23,32% da arrecadação
total, sendo 123,32% desta consumidos pelos benefícios dos atuais inativos (aposentados e pensionistas), conforme dados que seguem.
Isto também demonstra a relevância do plano de amortização efetuado pela Prefeitura, que mantém, com seus portes,
praticamente a única sobra financeira entre receitas de contribuições e despesas com benefícios mensalmente.

5. GESTÃO DE INVESTIMENTOS
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A política de Investimentos para o exercício de 2019 foi elaborada de acordo com a Resolução do Conselho Monetário Nacional
nº 3922, de 25 de novembro de 2010, e alterações e encaminhada à SPREV. Os recursos financeiros foram aplicados de forma a ter
como parâmetro a rentabilidade prevista como meta atuarial para o exercício de 2019, INPC 5,75%. O IPREV tem como pratica aplicar
seus recursos em bancos públicos, sendo estes Banco do Brasil, Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul) e Caixa Econômica
Federal. As aplicações que estão no Banrisul tratam-se do montante a taxa de administração. Já as aplicações referentes ao montante
previdenciários estão aplicados em fundos do Banco do Brasil e da Caixa. Conforme a Política de Investimentos (PI) do IPREV prevê,
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além das legislações próprias de RPPSs, um percentual de alocação de 85% das aplicações em renda fixa e até 15% das aplicações em
renda variável. As aplicações realizadas pelo IPREV no ano de 2019 e os rendimentos podem ser visualizados através da tabela a
seguir.
A partir destas informações podem-se observar os saldos totais da carteira de investimentos do IPREV e acompanhar de forma gradativa
os saldos iniciais e finais de cada mês através da tabela abaixo:

Fonte: IPREV. Gestão de Investimentos. 2020.
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5.1 RENTABILIDADE DO ANO X META ATUARIAL
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Em sintese, os dados referentes a rentabilidade anual foram sistematizados na tabela abaixo:

Estes dados são apresentados conforme gráfico da rentabilidade X Meta (mês a mês):
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6. ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS
6.1- CALENDÁRIO DE REUNIÕES
CONSELHO ADMINISTRATIVO
JANEIRO

JULHO

8/01 E 29/01

11/07 E 25/07

REUNIÕES REALIZADAS, MAS SEM ATA.

I Capacitação RPPS

FEVEREIRO

AGOSTO

07/02 E 21/02

08/08 E 22/08
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REUNIÕES REALIZADAS, MAS SEM ATA .

II Capacitação RPPS

MARÇO

SETEMBRO

14/03 E 28/03

12/09 E 26/09

REUNIÕES REALIZADAS, MAS SEM ATA .

Curso do CPA ,Escolha do secretário e suplente, elaboração do calendário de reuniões, Elaboração
do código de ética, Plano de Preparação para Aposentadoria, Projeto de Lei para alteração da lei
4582/2017.

ABRIL

OUTUBRO

11/04 E 25/04

10/10 E 24/10

REUNIÕES REALIZADAS, MAS SEM ATA .

LEITURA DA ATA REUNIÃO ANTERIOR,RELATÓRIO DE DESPEsAS E RECEITAS,HISTÓRICO
DOS INVESTIMENTOS,CORRIDA DE NATAL,I SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA,ABERTURA DE
NOVOS NÚCLEOS DA MATURIDADE ATIVA, AGENDAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA,
MINUTA DO PROJETO DE LEI PARA PLANO CE CARGOS E SALÁRIOS DO IPREV,Aprovação do
código de ética e PPA.

MAIO

NOVEMBRO

09/05 23/05

07/11 E 21/11

REUNIÕES REALIZADAS, MAS SEM ATA .

PLANEJAMENTO, Notificação dos valores em aberto, Histórico dos Investimento e Receita e
Despesas, Apresentação do Cálculo Atuarial e Apresentação e Aprovação da Politicas de
Investimentos de 2020

JUNHO

DEZEMBRO

06/06 E 27/06

05/12 E 19/12

REUNIÕES REALIZADAS, MAS SEM ATA .

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E PARECER e FECHAMENTO.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
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JANEIRO

JULHO

07/01 E 21/01

05/07 E 19/07

REUNIÕES REALIZADAS, MAS SEM ATA .

CREDENCIAMENTO BANCOS, POLÍTICA DE INVESTIMENTOS , ALOCAÇÕES DE RECURSOS,
RESGATES, ANÁLISE DE MERCADO.

FEVEREIRO

AGOSTO

11/02 E 25/02

12/08 E 26/08

REUNIÕES REALIZADAS ,MAS SEM ATA .

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS , ALOCAÇÕES DE RECURSOS, RESGATES, ANÁLISE DE
MERCADO.

MARÇO

SETEMBRO

06/03 E 20/03

02/09 E 16/09

REUNIÕES REALIZADAS ,MAS SEM ATA .

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS , ALOCAÇÕES DE RECURSOS, RESGATES, ANÁLISE DE
MERCADO.

ABRIL

OUTUBRO

08/04 E 22/04

07/10 E 21/10

REUNIÕES REALIZADAS, MAS SEM ATA .

CONCLUSÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO
DO COMITÊ, ALOCAÇÕES DE RECURSOS, RESGATES, ANÁLISE DE MERCADO.

MAIO

NOVEMBRO

06/05 E 20/05

04/11 E 18/11

REUNIÕES REALIZADAS ,MAS SEM ATA .

APROVAÇÃO DO REGIMENTO, ALOCAÇÕES DE RECURSOS, RESGATES, ANÁLISE DE
MERCADO.

JUNHO

DEZEMBRO

08/06 E 29/06

02/12 E 16/12

REESTRUTURAÇÃO DO COMITÊ, NOMEAÇÃO DO NOVO GESTOR DE
INVESTIMENTOS, CPA 10 DO NOVO GESTOR.

ALOCAÇÕES DE RECURSOS, RESGATES, ANÁLISE DE MERCADO.
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CONSELHO FISCAL

JANEIRO

JULHO

8/01 E 22/01

02/07 E 16/07

Reunião do Conselho do Fundo de Previdência sem ata.

Reunião do Conselho do Fundo de Previdência sem ata.

FEVEREIRO

AGOSTO

05/02 E 19/02

06/08 E 20/08

Reunião do Conselho do Fundo de Previdência sem ata.

Capacitação dos Conselheiros

MARÇO

SETEMBRO

12/03 E 26/03

10/09 E 24/09

Reunião do Conselho do Fundo de Previdência sem ata.

Capacitação dos Conselheiros

ABRIL

OUTUBRO

09/04 E 23/04

08/10 E 29/10

Reunião do Conselho do Fundo de Previdência sem ata.

Calendário de Reuniões e apresentação das Despesas e Receitas, Escola do Presidente e
Secretário, Regimento Interno, Apresentação e aprovação da LOA de 2020, Projeto de Lei para
Alteração da 4582/2017, Notificação dos Valores em aberto.

MAIO

NOVEMBRO

08/05 E 22/05

12/11 E 26/11

Reunião do Conselho do Fundo de Previdência sem ata.

I Audiência Pública, Avaliação da Audiência Pública, Aprovação da Política de Investimentos de
2020

JUNHO

DEZEMBRO

05/06 E 19/06

03/12 E 17/12

Reunião do Conselho do Fundo de Previdência sem ata.

I Seminário ,Planejamento , Apresentação Parcial dos Resultados de 2019
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7. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
7.1 PRINCIPAIS PARCERIAS/CONVÊNIOS/ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2019
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7.2 PRINCIPAL CONQUISTA EM 2019
7.2.1 NOVA SEDE
A mudança de sede foi em abril de 2019, sendo uma conquista importante pois funcionava em uma sala pequena, insalubre e
com pouca estrutura.
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7.3 ESTRUTURAÇÃO DA EQUIPE
O Fundo de Previdência contava com uma equipe de apenas 06 pessoas, sendo 04 servidores cedidos pela Prefeitura de Viamão
e 02 estagiários, portanto em janeiro de 2019 deu-se inicio a estruturação da equipe .
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7.4 Adesão ao Programa Pró Gestão
Por meio da Portaria MPS n° 185/2015, publicada no Diário Oficial da União em 15 de maio de 2015, foi instituído o Programa de
Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, intitulado como “Pró-Gestão RPPS”. Essa Portaria estabeleceu as linhas gerais do Pró-Gestão RPPS e
atribuiu à Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS a responsabilidade de elaborar e publicar o Manual do Pró-Gestão RPPS,
observado o conteúdo especificado em seu art. 6º, I.
NOÇÕES DE CERTIFICAÇÃO
A certificação é um processo de reconhecimento da excelência e das boas práticas de gestão destinado a atestar a qualidade e a
funcionalidade de produtos, serviços, processos produtivos, gestão ambiental, dentre outros. É a avaliação, por entidade externa
credenciada, do sistema de gestão de uma organização e o reconhecimento de que está de acordo com determinadas normas de
referência. A certificação serve para declarar explicitamente que determinada situação é verdadeira e deve ser formal, feita segundo
procedimentos padronizados e documentados, devendo ser reavaliada e renovada periodicamente.
O processo de certificação proporciona benefícios internos e externos à organização. Externamente, ela pode obter maior
credibilidade e aceitação perante outras organizações com as quais se relaciona. Internamente, obter um certificado de conformidade
ajuda a conhecer, organizar e melhorar os processos da instituição, evitar o retrabalho, reduzir custos e alcançar maior eficiência e
racionalização. O gestor consegue ter uma visão abrangente dos processos e de como eles contribuem para os resultados pretendidos.
Portanto, podem ser enumeradas como vantagens que a certificação proporciona para as organizações:
a) Melhoria na organização das atividades e processos.
b) Aumento da motivação por parte dos colaboradores.
c) Incremento da produtividade.
d) Redução de custos e do retrabalho.
e) Transparência e facilidade de acesso à informação.
f) Perpetuação das boas práticas, pela padronização.
g) Reconhecimento no mercado onde atua.
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A certificação institucional não se confunde com a certificação individual de qualificação, pois enquanto esta reconhece a
capacitação obtida por um determinado servidor ou gestor, aquela alcança o conjunto de práticas adotadas por uma organização.

Fonte: https://www.iprev-viamao.com.br/post/iprev-adere-programa-pr%C3%B3-gest%C3%A3o-rpps. 2019
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7.5 FOTOS DE ATIVIDADES/EVENTOS/REUNIÕES REALIZADAS EM 2019
I SEMINÁRIO DO IPREV ENTREGA DA PORTARIA DE APOSENTADORIA

Palestrante Delúbio Gomes Pereira da Silva

Professor Paulo Ricardo Castro dos Santos
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REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DOS CONSELHOS FISCAL E ADMINISTRATIVO 2019

PRODUÇÃO DE VÍDEOS
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SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Membros dos conselhos e servidores do IPREV
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CORRIDA DO SESC

AUDIÊNCIA PÚBLICA

34

FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS

CONQUISTA DA CRP

‘
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FORMAÇÃO DOS SERVIDORES NO TCE/RS
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7.6 PRINCIPAIS AÇÕES
MÊS

AÇÃO

JANEIRO

INÍCIO DAS ATIVIDADES DO IPREV

FEVEREIRO

PLANEJAMENTO COM OS MEMBROS DO CONSELHO DO FUNDO

MARÇO

INÍCIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO MATURIDADE ATIVA COM SESC
APROVAÇÃO DO REGIMENTO PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS FISCAL E ADMINISTRATIVO

ABRIL

MUDANÇA PARA SEDE NOVA

MAIO

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHOS

JUNHO

PREPARAÇÃO PARA ELEIÇÃO

JULHO

10.07 – ELEIÇÃO PARA OS CONSELHOS
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15.07 - REGULARIZAÇÃO DA CRP
AGOSTO

FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS E SERVIDORES DO IPREV PELA LUMENS
CURSO PARA CONSELHEIROS E SERVIDORES DO IPREV DO CPA -10

SETEMBRO

APROVAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E DO REGIMENTO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
ADESÃO AO PRÓ GESTÃO

OUTUBRO

APROVAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO IPREV
APROVAÇÃO DO REGIMENTO DO CONSELHO FISCAL

NOVEMBRO

13.11- AUDIÊNCIA PÚBLICA
20.11- APRESENTAÇÃO DO CALCULO ATUARIAL

DEZEMBRO

3/12- I SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA
CORRIDA DE NATAL

8.0 CANAIS DE ATENDIMENTO
8.1- IPREV NAS REDES
Para manter uma ótima comunicação com os beneficiários, foram criados alguns canais sendo eles :
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