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RBPREV

PRESTANDO CONTAS
INVESTIMENTOS DO RBPREV FECHAM
2019 SUPERANDO META ATUARIAL
COM RETORNO FINANCEIRO EM
MAIS DE 58 MILHÕES

A Carteira de Investimentos do RBPREV
fechou 2019 com saldo bastante positivo
para o RPPS do Município, com excelentes
resultados, superando a meta atuarial em
mais de 35%, com ganhos superiores a R$58
milhões para o Instituto. A meta é definida
na Política Anual de Investimentos, medida
pela variação de IPCA +6%a.a, que ficou em
10,59% em 2019.
O RBPREV fechou o exercício de 2019 com
um
patrimônio
de
recursos
de
R$
480.942.027,13 (quatrocentos e oitenta
milhões, novecentos e quarenta e dois mil,
vinte e sete reais e treze centavos),
apresentando um crescimento de 23% em
relação ao ano anterior.

As análises e a cautela da Diretoria Executiva e
do Comitê de Investimentos do RBPREV, diante
de um cenário econômico mundial instável por
causa
das
incertezas
políticas,
conflitos
comerciais, risco de recessão mundial, entre
outros aspectos, resultaram numa estratégia
para a Carteira de Investimentos que buscou
atingir os melhores resultados, de forma a
contribuir para a sustentabilidade do regime e a
garantia do pagamento dos benefícios presentes
e futuros aos segurados da previdência
municipal.
O resultado consolidado da Carteira contribuirá
diretamente no desempenho atuarial, a longo
prazo, tendo em vista que é parâmetro nas
projeções atuariais futuras.

META ATUARIAL
O índice estabelecido para a Meta Atuarial na Política Anual de Investimentos do RBPREV
2019 foi de IPCA + 6%. Esse índice é o parâmetro estabelecido para nortear os resultados
que os investimentos devem captar no mercado financeiro, com as aplicações dos
recursos acumulados e as receitas arrecadadas no exercício. Em 2019, essa meta ficou em
10,59%, enquanto as aplicações financeiras obtiveram resultado de 14,37%, superando
em 35,73% a meta atuarial estabelecida.
Desse modo, os investimentos do RBPREV em 2019 alcançaram os maiores retornos desde
sua criação, haja vista que a administração realizada nas movimentações dos
investimentos foram bastante assertivas e trouxeram resultados muito positivos para a
Carteira, os quais são fundamentais para o fortalecimento do Fundo Previdenciário,
ajudando a manter o regime equilibrado financeiramente e aumentando as garantias para
o pagamento dos benefícios aos seus segurados.

RESULTADO DOS INVESTIMENTOS EM 2018 E 2019

GESTÃO TRANSPARENTE

NOTAS
AUDIÊNCIA PÚBLICA NA
CÂMARA MUNICIPAL

ATUAÇÃO DOS CONSELHOS
A gestão do RBPREV é auxiliada pelos Conselhos de Administração de
Previdência Social (CAPS), Conselho Fiscal (CONFIS) e Comitê de
Investimentos, desenvolvendo cada um competências especificas
definidas em lei.
O CAPS atua como elo entre a Entidade Previdenciária e os segurados do
RPPS, o CONFIS como órgão fiscalizador independente, cujo objetivo é
examinar, acompanhar e fiscalizar a administração do RPPS no que tange
aos seus deveres legais e o Comitê de
investimentos, assessorando nas políticas
de gestão dos recursos financeiros.
As reuniões dos conselhos são registradas
em atas, relatórios, pareceres e resoluções,
documentos disponíveis no site do RBPREV
no campo institucional.
Comitê de Investimentos - COIN

Conselho de Administração - CAPS

Conselho Fiscal - CONFIS

APROVAÇÃO DO PCCR E DEMAIS ATOS NORMATIVOS

Ocorrida em março de 2019, para
tratar da situação financeira da
previdência municipal

CONSTRUÇÃO DA SEDE
O Instituto de Previdência de Rio
Branco finalizou 2019 com grandes
conquistas, dentre as quais se
destacam a efetuação do Município
em doar uma área de 6.727,33m²,
localizada na Avenida Ceará, ao lado
do Mercado Municipal Francisco de
Assis Marinheiro, bem como a
conclusão de todos os projetos
necessários para contratar empresa
para a construção da sede do
RBPREV.

Com o apoio incondicional da Chefe do Poder Executivo, 2019 foi um ano de
avanços para a gestão do RBPREV, quando foram aprovados atos
normativos que importem em melhorias para a gestão do sistema
previdenciário, tais como: a estrutura organizacional, regimento interno da
Autarquia, Política de Segurança da Informação, o Manual dos
Procedimentos Previdenciários e aprovação da lei que cria cargos, como o
Plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores do RBPREV,
principal ferramenta de gestão para futuro concurso público.

RBPREV EM NÚMEROS

O RBPREV em números é um caderno de
informações gerenciais que apresenta
as atividades desenvolvidas na gestão
dos Fundos Previdenciários e a própria
Autarquia, tanto concernente à gestão
previdenciária
quanto
à
gestão
financeira e meta atuarial do RPPS do
Município.
RBPREV em Números

CAPACITAÇÃO

SITE

Com o objetivo de aprimorar sua
transparência o RBPREV utiliza seu site
como
principal
ferramenta
de
disseminação de informações, visto que
o acesso a dados, notícias e referências
é direito do servidor e segurado. O
RBPREV em 2019 buscou melhorar cada
Site do Instituto de Previdencia de Rio Branco
vez mais sua plataforma digital.
- RBPREV (www.rbprev.riobranco.ac.gov.br/)

Em maio de 2019 o RBPREV
proporcionou palestra aos financeiros
da Prefeitura. A capacitação teve
como objetivo tirar dúvidas referentes
à
Previdência
dos
Servidores
Municipais e à importância do
Recolhimento
Previdenciário
ao
Fundo de Previdência.

GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
O Instituto de Previdência realizou a
concessão e a manutenção dos benefícios
previdenciários vinculados ao Regime
Próprio em folha de pagamento.

PROCESSOS HOMOLOGADOS
PELO TCE

Em relação aos benefícios concedidos
pelo RBPREV aos aposentados e
pensionistas é importante ressaltar o
registro feito pelo Tribunal de Contas
do Estado do Acre, que em 2019,
registrou 161 processos, conforme
cargos especificados na tabela. Isso
significa
a
consolidação
das
aposentadorias
concedidas
aos
servidores municipais.

COMPARATIVO DESPESAS 2018-2019

HOMENAGEM AOS APOSENTADOS
Uma das particularidades do RBPREV é o cuidado com os
aposentados e o reconhecimento de sua carreira como servidor do
Município. Em 2019 foram criados os "certificados de
agradecimento", um tributo aos novos aposentados que fazem
parte desse Instituto.

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Entrega de portarias e certificados de agradecimento aos novos
aposentados do RBPREV

Pela primeira vez, desde a criação do
Regime Próprio em 2009, o Fundo
Previdenciário recebeu em 2019, os
recursos
de
compensação
previdenciária do Regime Geral no valor
de
R$
388.607,99,
referente
à
compensação de 10 aposentadorias
concedidas em 2015. Os desafios
futuros do RBPREV é buscar junto ao
INSS mecanismos de compensação dos
processos que já foram registrados pelo
TCE.

RECADASTRAMENTO
Com o apoio da prefeitura de Rio Branco, em 2019 o RBPREV
realizou o Recadastramento Previdenciário voltado para atualizar a
base de dados dos servidores efetivos, objetivando validar os
dados pessoais e profissionais, além de coletar informações sobre
os dependentes dos servidores para a realização do Estudo
Atuarial, documento que estabelece os recursos necessários para a
garantia dos pagamentos previdenciários futuros dos servidores
municipais.

4939 SERVIDORES
EFETIVOS FORAM
RECADASTRADOS
EM 2019

Dos 5159 servidores efetivos, o recadatramento alcançou 95,73%

DE BEM COM A VIDA SEMPRE
O programa De Bem Com a Vida Sempre continua realizando sua programação mensal,
através de uma iniciativa, lançada em março de 2019, que tem como propósito acolher
novos aposentados, bem como, aproximar os que já estão acobertados pelo sistema
de proteção social, por meio de atividades que proporcionem aos aposentados
exercícios de desenvolvimento pessoal, saúde e entretenimento.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

EXPEDIENTE

CURSO DE INFORMÁTICA
MÊS DA MULHER
COACH E TERAPIA
PARCERIA SESC E RBPREV
PALESTRA PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL
CIRCUITO SAÚDE
3° CAMINHADA DA PESSOA IDOSA
HOMENAGEM AOS APOSENTADOS DE 2019
CAFÉ COMPARTILHADO
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