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1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 

MUNICIPIO DE RIO BRANCO - RBPREV 

 

O Planejamento Estratégico é uma ferramenta de gestão para mensurar 

resultados. Assim, sua utilização facilita a identificação dos efeitos sociais 

decorrentes das ações públicas. 

Nesse sentido, o planejamento estratégico é o núcleo central de 

integração para o planejamento da gestão dos planos setoriais, conforme a 

Figura 01, a seguir: 

 

Imagem figurativa – Planejamento Estratégico Municipal da Cidade de Rio 

Branco 

 
Fonte: Secretaria de Planejamento Municipal, 2021. 

 

 A metodologia a ser utilizada contemplará a identificação da Identidade 

Organizacional, Análise SWOT (FOFA) e o Balanced Scorecard. 

O objetivo é que o Planejamento Estratégico seja revisado a cada 3 (três) 

meses no primeiro ano de gestão e anualmente nos próximos períodos. 
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1.1  APRESENTAÇÃO  

  

O Instituto de Previdência do Município de Rio Branco – RBPREV, 

autarquia pública independente que detém a missão de assegurar direitos 

previdenciários dos servidores efetivos da municipalidade e seus respectivos 

dependentes, sedimentada sob princípios de uma administração ética, 

participativa, profissional, transparente e com responsabilidade social, buscando 

a excelência na prática de gestão pública, tendo como o objetivo principal 

fomentar a sustentabilidade do RPPS.  

Mediante tais práticas e valores adotados na gestão do instituto, nos dias 

de 05 e 06 de abril e 18,19 e 20 de agosto de 2021 se realizou o planejamento 

estratégico para o biênio 2021 – 2022. 

 

Os indicadores que subsidiam esse planejamento estratégico se deram 

principalmente através dos resultados obtidos anteriormente, análise dos 

números, ações e muito diálogo com os responsáveis por cada setor, onde 

assim, identificamos gargalos e pontos positivos para serem fomentados.  

 

Com olhar crítico, sensibilidade e extremamente compromissados com o 

bom funcionamento do instituto, pôde ser analisado de forma minuciosa as ações 

que devem nortear a administração para o próximo biênio. Mantendo práticas 

positivas, promovendo a otimização e se cercando das atitudes necessárias para 

atingir os objetivos galgados, devendo haver sempre um alinhamento entre os 

objetivos e as ações.  

 

Em meio a um cenário bastante otimista, planejasse uma gestão 

participativa, buscando a total interação entre o quadro profissional do instituto, 

a total satisfação pessoal de cada colaborador, condições favoráveis para a 

realização de tarefas, bem como buscar extrair de cada um o esforço máximo de 

suas ações em prol do instituto. 
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Serão apresentados neste relatório as diretrizes da Instituição que foram 

validadas ( missão, visão e valores), os objetivos estratégicos que foram 

estabelecidos com o objetivo do atendimento da missão e visão, as análises de 

SWOT que foram elaboradas para identificar as forças, as fraquezas, as 

oportunidades e as ameaças da entidade Autárquica, bem como o 

desenvolvimento do Plano de Ação, que menciona se o trabalho planejado e 

executado no exercício anterior, está sendo conduzido para o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos para o biênio o que facilitará cada vez mais o alcance da 

visão e a garantia da missão institucional.   

 

 

1.2 Missão, Visão e Valores do instituto de previdência de Rio Branco – 

RBPREV 

A missão da autarquia está normatizada na lei de criação do regime 

previdenciário. A visão de futuro estabelece onde a previdência municipal de Rio 

Branco deseja chegar, almejando a sustentabilidade e perenidade do instituto, 

com nível de excelência na gestão e alta credibilidade para o futuro que se 

pretende atingir, com base em valores norteadores da Administração Pública e 

sua cultura de qualidade.   

Os valores são guias para o processo decisório e para o comportamento 

da previdência do município no cumprimento de sua missão e na busca da visão 

de futuro. Consiste na base de cultura corporativa e serve de referência para o 

comportamento do dia a dia de todos os envolvidos com o sistema previdenciário 

de Rio Branco.  

Nesse sentido, contemplados com os valores destacados, o alinhamento 

da missão, visão de futuros e os valores foram mantidos para o Plano Estratégico 

do biênio de 2021 – 2022. 
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MISSÃO DO RBPREV  

Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus 

dependentes, mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e 

responsabilidade social.  

  

VISÃO DE FUTURO DO RBPREV  

Ser a instituição de Previdência Social de excelência na prática de gestão 

pública com participação, compromisso e respeito a seus segurados.  

    

VALORES DO RBPREV  

Conhecimento, compromisso, honestidade, solidariedade, competência, 

democracia, respeito, sustentabilidade, transparência.  

  

 

1.3 Análise SWOT (FOFA) 

 

Análise ou matriz SWOT (em português, análise ou matriz FOFA) 

representa uma metodologia de planejamento estratégico que engloba a análise 

de cenários para tomada de decisões, observando quatro fatores. São eles, em 

inglês: strengths, weaknesses, opportunities e threats, ou seja, na tradução 

significa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, conforme a Figura 02, a 

seguir: 

 

Figura 02 – Matriz SWOT (FOFA) do RBPREV 
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Fonte: Secretaria de Planejamento Municipal, 2021. 

 

A análise SWOT é uma ferramenta que surgiu na década de 60 e tem sido 

utilizada por organizações na elaboração do Planejamento Estratégico. A análise 

SWOT permite identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, sendo 

possível assim levantar as variáveis que reúnem informações do ambiente 

interno e externo e que possibilitam identificar as suas competências e a atuação 

da organização perante o mercado onde está inserida. Graças a estas 

informações a organização tem condições de definir suas estratégias. 

Nesse sentido, a partir dessas informações reúna a equipe e para 

identificar a Matriz SWOT (FOFA) do seu órgão de atuação, conforme: 

 

 Forças:  

- Autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial;  

- Manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária;   

- Equipe técnica solidária, eficiente, comprometida e capacitada;  

- Transparência nas informações;   

- Certificado Nível I Pró Gestão  

- Saúde Financeira  

- Participação dos Conselhos 

 

 Oportunidades:  
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- Novas possibilidades de fontes de custeio do sistema RPPS.  

- Boa relação com Poder Executivo e Legislativo municipal;  

- Intercâmbio com outros regimes próprios de modo a trazer boas práticas de 

gestão;  

- Realização de concurso público para contratação de pessoal; 

- Aperfeiçoamento na gestão de investimentos; 

 

 Fraquezas:  

- Ausência de quadro de pessoal efetivo; 

- Ausência de normatização de procedimentos administrativos; 

- Dependência de outros órgãos da prefeitura, principalmente de sistemas de 

gestão. 

- Contrato de exclusividade de gestão dos investimentos. 

- Comunicação Insuficiente;  

- Ausência de política pós benefício; 

- Ausência de ouvidoria;  

 

 Ameaças:  

- Cenário instável economicamente 

- Interferência política em contratos com instituições financeiras 

- Inconsistência do banco de dados para estudo atuariais; 

- Inconsistências no sistema operacional da Folha de Pagamento; 

- Falta de continuidade no rito processual externo;  

 

 

1.4 Mapa Estratégico RBPREV 

 

O Mapa Estratégico é a representação visual do Planejamento para o 

Instituto de Previdência de Rio branco - RBPREV, de maneira simplificada, que 

orienta a definição das políticas públicas, conforme a Figura 03. 

 

Figura 03 – Mapa Estratégico do RBPREV 
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Fonte: Secretaria de Planejamento Municipal, 2021. 

 

Nesse sentido, a partir dessas informações, reunimos a equipe para 

identificar o Mapa Estratégico do Instituto de Previdência de Rio Branco - 

RBPREV, conforme: 

 

 Resultados (sociedade):  

- A Sustentabilidade do Sistema Previdenciário 

- Atendimento de excelência  

- Construção da Sede do Instituto  

- Credibilidade e Transparência  

 

 

 Processos (internos):  

- Modernização de Gestão 

- Realização de Concurso público para contratação de pessoal; 
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- Investimento estruturante na área de TI; 

- Fortalecimento da Comunicação do Instituto. 

 

 Recursos:  

- Provocar continuidade com os órgãos parceiros no rito processual existente no 

órgão; 

- Definir calendário de capacitações que contemple todas os setores; 

- Celeridade e eficiência no tramite de concessões que compete ao instituto; 

- Definir layout de produção que possibilite maior comunicação entre os setores. 

 

 

1.5 Balanced Scorecard (BSC) 

 

A metodologia Balanced Scorecard (BSC) foi criada a partir de uma 

parceria entre Robert S. Kaplan, professor de Harvard Business School e David. 

P. Norton, pesquisador da empresa, KPMG, em 1990 e representa um sistema 

de medidas, gestão estratégica e comunicação. 

Também chamado de Indicadores Balanceados de Desempenho, possui 

a finalidade medir o desempenho, ou seja, ampliar a visão meramente financeira 

de até então, proporcionando uma visão global da organização e, assim, 

fornecendo os meios necessários para os processos de monitoramento e 

avaliação.  

Suas perspectivas englobam: 

 Perspectiva das partes interessadas: satisfazer as necessidades 

das partes interessadas ou clientes? qual deles são os mais 

importantes, levando em conta o seu nível de influência? a 

proposta de valor das partes interessadas (integração das 

propostas de valor individuais); 

 Perspectiva de processos internos: como criar os valores 

prometidos na proposta de valor das partes interessadas? de que 

forma desenvolveremos os processos operacionais críticos da 
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nossa atividade? os processos deverão ser introduzidos ou 

melhorados para que alcancemos os resultados previstos; 

 Perspectiva de aprendizado e crescimento: qual o suporte 

necessário em termos de capital Humano, organizacional e de 

informação para a criação dos processos de interesse da 

organização? os recursos para responder às necessidades dos 

objetivos estratégicos; 

 Perspectiva orçamentária e financeira: diz respeito aos recursos 

orçamentários e financeiros necessários para a implantação dos 

objetivos ou ainda à previsão de recursos orçamentários por parte 

da organização. 

Nesse sentido, segue um exemplo de Balanced Scorecard, na Figura 04. 

Figura 04 – Exemplo de Balanced Scorecard na área de saúde, com resultado 

esperado para mitigar epidemias 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento Municipal, 2021. 

 

Nesse sentido, a partir dessas informações reunimos a equipe e 

identificamos as perspectivas, os resultados esperados, os indicares e as metas, 

conforme modelo a seguir: 

Quadro 01 – Balanced Scorecard na área de saúde, para mitigar 

epidemias 
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Perspectivas Resultados Indicadores Metas 

Clientes 
- 775 aposentados 
- 158 Pensionistas 

 

- Média de 4,5 
concessões de 
benefícios por mês  

 - Celeridade em 
todo processo de 
concessão  

Processos internos 

- Desenvolver rito 
processual célere 
visando 
desburocratizar e 
agilizar os 
processos de 
concessões 
 

- Tramite processual 
pode chegar até em 
90 dias para 
efetivação da 
concessão do 
benefício. 

- Busca pela 
excelência e 
celeridade, o 
objetivo de em até 
30 dias ser 
concedido o 
benefício. 

Aprendizado e 
crescimento 

- Realização de 
concurso público 
para contratação de 
pessoal; 
 
- Capacitação na 
área de 
investimentos  
 
- Elevar o Instituto 
para o nível II do 
Certificado Pró 
Gestão 
 

- Instituto não 
possui nenhum 
servidor de carreira 
 
 
- Gestão de 
investimentos tem 
somente um 
software que 
assessora o setor e 
o comitê  
 
- Porcentagens de 
distribuição na 
Carteira de 
investimentos 
referente ao Nível I 
do Pró Gestão 
 

- Contratar 
mediante concurso 
ao menos 50% da 
mão de obra 
necessária para 
gerir instituto. 
 
- Possuir Gestão de 
investimentos de 
excelência com o 
suporte mínimo de 2 
instituições 
 
- Aumentar as 
porcentagens de 
alocação na carteira 
do instituto; 

Orçamentárias e 
financeiras 

- Ativo pertencente 
ao instituto, na 
ordem de 
604.959.952,03 

- A atual taxa de 
retorno do instituto é 
de 6,72% 

-Busca pelo 
rendimento de 
9,22% 

 

 

 

 

Resultados e Perspectivas 
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Reconhecendo como de fundamental importância a metodologia aplicada, 

alinharemos com as especificidades de cada setor e seus respectivos gargalos 

com o intuito de diagnosticar e posteriormente solucionar. Acompanhando as 

ações, seus indicadores e mensurando os resultados reais. Todas essas 

perspectivas estão vinculadas uma com as outras e resultam no mesmo objetivo:  

A sustentabilidade e perenidade do Instituto.  

Idealizando uma gestão moderna, participativa, transparente, que gere 

cada vez mais credibilidade entre os seus segurados, a sociedade e os demais 

regimes RPPS. Que possua um atendimento de excelência, que prese pela 

celeridade dos processos internos, que provoque a mesma celeridade dos 

órgãos parceiros, que aumente a qualificação de sua equipe e que seja cada vez 

mais solido financeiramente. 

Para essa otimista projeção futura, ressaltamos a importância do 

acompanhamento contínuo e aplicabilidade do plano de ações definidos, para 

que assim, haja uma interpretação clara e objetiva das metas e perspectivas. 

 

- Clientes  

 

Hoje o Instituto de Previdência do Município de Rio Branco – RBPREV possui 

como beneficiários 5669 servidores efetivos, 778 aposentados e 158 

pensionistas, que com suas respectivas contribuições, geram parte da receita 

necessária para garantir a remuneração dos que já estão aptos a adquirirem 

seus direitos previdenciários e que no futuro serão os beneficiários do processo. 

Conforme citado acima e conforme os pilares previdenciários, uma classe 

ajuda a remunerar a outra, sendo assim, não é prudente que venhamos a estimar 

um número exato para a meta de concessão ou aumento desses clientes, 

temendo que isso venha a gerar um colapso. É fundamental para o sistema 

previdenciário isso vá ocorrendo de forma natural. A aplicação das ações 

exploradas nas matrizes de planejamento estratégico deve ocorrer em um outro 

viés: A agilidade durante processo de concessão. 
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- Processos internos  

 

Ao desenhar o BSC, se consideraram um modelo genérico de cadeia de 

valor pelo qual todas as organizações podem se reger, no qual se evidenciam 

três processos internos principais: O de inovação, pesquisa das necessidades 

dos clientes e criação de novos serviços e produtos hábeis a satisfazê-los. No 

caso do instituto, é necessário seguir essa mesma linha para solucionarmos 

todos os gargalos e suprir as necessidades existentes para execução de suas 

obrigações, legais e acessórias. Para isso, a inovação é imprescindível na 

criação de novos meios que possibilitem tornar essas execuções mais rápidas e 

eficazes. Investimento em tecnologia para auxiliar nos processos internos pode 

contribuir em todos os setores do instituto, por exemplo: Software que auxilie na 

área de investimentos (já em uso), plataformas que tornem a comunicação mais 

eficiente tais como o site e um app, Software que gere maior segurança na folha 

de pagamentos (em status de cotação), digitalização de processos e 

armazenamento em nuvens etc.  

 

- Aprendizado e crescimento  

 

As Perspectivas de aprendizado e crescimento correspondem a 

capacidade que o RBPREV possui para manter seu capital intelectual com 

elevado grau de motivação, satisfação interna e produtividade. Esse indicador é 

fundamental para a aplicabilidade de todas as ações que compõem o 

Planejamento Estratégico. Nesse sentido é de suma importância interações 

entre os setores, gestão participativa e condições de trabalho. Realização de 

dinâmicas entre os colaboradores, revisão do planejamento a cada 3 meses e 

suporte técnico em todas as áreas do instituto compõem algumas das ações 

visando garantir produtividade e motivação. 

 

1.6 PLANO DE AÇÃO 5W2H PARA BIENIO 2021 - 2022  
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A ferramenta 5W2H é um conjunto de questões utilizado para compor 

planos de ação de maneira rápida e eficiente. Seu principal propósito é a 

definição de tarefas eficazes e seu acompanhamento, de maneira visual, ágil e 

simples, tal como o intuito do instituto com o planejamento estratégico, eficaz, 

objetivo e totalmente exequível. Para a aplicabilidade e desenvolvimento dessa 

ferramenta e as evoluções que se almejam, o primeiro passo é que se estabeleça 

as metas, para consequentemente, fazer diagnostico e estruturar o plano de 

ação, acompanhar resultados e gerar uma melhoria contínua. Os objetivos 

estratégicos organizacionais para o Biênio são: 1. Sustentabilidade do Sistema 

Previdenciário; 2. Política de valorização do Segurado; 3. Elevação de nível no 

Certificado Pró Gestão e 4. Construção da sede própria. 

Os Planos de Ação, em linhas gerais, encontram-se vinculados aos 

objetivos estratégicos organizacionais no modelo 5W2H para 24 meses 

(2021/2022) e para ações que ficaram pendentes de implementação do 

planejamento anterior. 
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Plano de Ação 5W2H 

 

Abaixo, em linhas gerais, complementando os Planos de Ação, 

encontram-se os objetivos estratégicos organizacionais no modelo 5W2H para o 

biênio referente a 2021 – 2022. 

 

 

 

Objetivos 
estrategicos 

(aonde queremos 
chegar)

Estrategias 

( Como faremos 
pra chegar lá)

Metas 

(Ações especificas 
para 

materializarmos o 
obbjetivo)

OBJETIVO 1 – SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO  

ESTRATÉGIA 1 - BUSCAR GESTÃO DE INVESTIMENTOS SÓLIDA 

O QUE FAZER? 
POR QUE 

FAZER? 
COMO FAZER? 

ONDE 

FAZER? 

QUANDO 

FAZER? 

QUEM 

FARÁ? 

QUANTO 

CUSTARÁ? 

COM QUEM 

SE 

RELACIONA? 

STATUS 

Fazer um 
acompanhamento 

permanente de 
mercado, buscando 
novas possibilidades 

e atentos aos 
movimentos da 

economia 
Diversificar carteira 

de investimentos 

gerando mais solidez 

para os 

investimentos e 

dirimindo os riscos 

de mercado. 

Manter o 
equilíbrio 

financeiro e 
atuarial, 

visando a 
melhoria 
contínua 

da 

performance 

no mercado 

1. Análise de fundos 

novos; 2. Encontros 

mensais com o Comitê 

de investimentos; 3. 

Emissão de relatório 

mensal do Comitê sobre 

análise da política e meta 

atuarial; 4. Diálogo 

constante com a 

empresa responsável 

pelo suporte na área de 

investimentos; 5. Utilizar 

o poder de compra do 

instituto para agregar 

capacitações e suportes 

na área de investimentos. 

 

RBPREV 

Reuniões 

semanais 
sobre o 
cenário 

econômico 

interno e 

externo 

Amides R$0,00 

Comitê de 

Investimentos, 
instituições 
financeiras, 

Diretoria 

Executiva e 

Conselhos 

Em 

andamento 
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ESTRATÉGIA 2 – PLANO DE CONTROLE E OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES 

O QUE FAZER? 
POR QUE 

FAZER? 
COMO FAZER? 

ONDE 

FAZER? 

QUANDO 

FAZER? 

QUEM 

FARÁ? 

QUANTO 

CUSTARÁ? 

COM QUEM 

SE 

RELACIONA? 

STATUS 

Criação de fluxo 

contínuo 

Identificar 

desperdícios, 

erros e 

melhorar 

controle das 

ações 

Fazer 
acompanhamento 

constante das 
atividades não 

somente restrito a 
setores.  

Aumentar a 
comunicação 

entre chefias para 
auxiliar a 

aplicabilidade do 
plano 

 

TODOS OS 

SETORES 

 

 

04/10/2021 

Diretoria 

executiva 

e chefes 

de 

setores 

R$0,00 

Ente 

Municipal, 

Estadual e 

União 

Em 

andamento 

Acompanhar 

performance de 

arrecadação de 

várias fontes 

diversas, das 

folhas de 

pagamento dos 

segurados, 

analisando 

constantemente a 

relação entre 

receita e despesa 

e possíveis 

inconsistências. 

Identificar 

processos 

inconsistentes e 

conferir 

contribuições 

dos servidores, 

patronal e 

alíquota 

suplementar. 

Emitir relatório 
mensal das 

conferencias 
realizadas com 
informação de 

entrada por 
órgão, 

quantitativo de 
servidores, base 

de cálculo, 
conferir as verbas 
instituídas por lei 
como permanente 
e que entram na 
base de cálculo 
para o RPPS. 

DICONF 04/10/2021 Daniel R$0,00 

Ente 

municipal, 

estadual e 

União 

Em 

andamento 

Acompanhamento 

permanente de 

demandas 

jurídicas 

Evitar perca de 

prazos e ter 

tempo hábil 

para as ações 

necessárias 

Fazer 
acompanhamento 

constante das 
demandas 
jurídicas 

Procuradoria 

Jurídica 
01/02/2021 

Dra. 

Anne 
R$0,00  

Em 

andamento 

Acompanhamento 

e filtragem de 

processos 

licitatórios; 

Utilização de 

poder de compra 

do Instituto para 

obter vantagens a 

custo 0 

Aumentar a 

produtividade 

reduzindo 

despesas; evitar 

desperdícios e 

aquisições fora 

do parâmetro 

de mercado. 

Verificar 
constantemente 

serviços 
executados, 
fomentar a 

fiscalização de 
contratos, se 
estão sendo 

executados e os 
preços praticados 
no mercado por 

serviços e 
materiais 

contratados pelo 
instituto. 

DAF 01/02/2021 
Felipe e 

Izabelle 
R$0,00 

 

 

Fornecedores 

do instituto e 

instituições 

bancárias 

Em 

andamento 

Acompanhar e 

provocar 

celeridade nas 

ações de 

Compensação 

Visando 

recuperação de 

receita  

Acompanhamento 
do rito 

processual, 
parâmetros 

usados, envios 
dos processos e 

constante 

Diretoria de 

Previdência 
01/05/2021 

Edvaldo 

e Gecilda 
R$0,00   
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atualização do 
status de 

recebimento. 
provocar 

celeridade entre 
entes que 

compõe o rito. 

 

OBJETIVO 1 – SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO  

ESTRATÉGIA 3 – MELHORAR BANCO DE DAD0S PARA ESTUDO ATUARIAL. 

O QUE FAZER? 
POR QUE 

FAZER? 
COMO FAZER? 

ONDE 

FAZER? 

QUANDO 

FAZER? 

QUEM 

FARÁ? 

QUANTO 

CUSTARÁ? 

COM QUEM 

SE 

RELACIONA? 

STATUS 

Aprimorar o sistema 
para emitir relatórios, 

conforme dados 
exigidos para estudo 

atuarial 

Visando um 

estudo 

atuarial 

sólido e 

preciso.  

Exigir forma mais 

criterioso para a o 

preenchimento das 

informações cadastrais. 

Emissão de relatórios por 

tipo de aposentadoria, 

nome, gênero, 

quantitativos óbitos, 

exonerações e 

admissões. 

 

DTI 08/12/2021 Amides R$0,00 
SEGATI e 

DTI RBPREV 

Em 

andamento 
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OBJETIVO 2- POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS. 
  

ESTRATÉGIA 1 - CRIAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PRÉ E PÓS 

APOSENTADORIA.  

  

O QUE 

FAZER?  

POR QUE 

FAZER?  

COMO 

FAZER?  

ONDE 

FAZER?  

QUANDO 

FAZER?  

QUEM 

FARÁ?  

QUANTO 

CUSTARÁ?  

COM QUEM  

SE  

RELACIONA?  

STATUS  

Elaborar 

projeto sobre 

o programa 

de pré-

aposentadoria 

Melhor definição 

das ações 

direcionadas aos 

servidores em 

fase de final de 

carreira 

Com 

Planejamento 

das ações e 

fases do projeto 

DIPREV 10/11/2021  DIPREV R$0,00 
Gabinete, 

DAF, DIPREV 

Em 

planejamento 

Proporcionar 

palestras e 

workshops 

sobre 

previdência e 

direitos 

estatutários  

 esclarecer sobre 

o processo de  

aposentadoria, 

regras aplicadas  

para concessão 
do benefício, 
bem como a 
concepção da  
aposentadoria, 

orientação 

financeira para 

aposentados. 

Realizar 
palestras e 
oficinas aos 
órgãos do 
Executivo e 
Câmara, 
itinerante ou 
pela escola do 
servidor, 
elaborar  
simulações de 

aposentadorias; 

programar 

curso de 

formação sobre 

a reforma da 

previdência.  

Nas 

secretarias 

com 

estrutura 

adequada, 

sede da 

prefeitura e 

sede do 

RBPREV.  

11/2021 

DIPREV/ 

GABINETE 

 

R$0,00  

servidores 
públicos,  

SEGATI,  

RBPREV e 

diversas 

secretarias  

em 

andamento  

Distribuição 

de Material 

gráfico 

informativo 

 

Criar folders 

informativos 

sobre direitos 

dos servidores 

e banners para 

apresentações 

de educação 

previdenciária   

DAF 12/2021       DAF R$0,00  

Servidores 
que estejam  

perto de reunir  

as condições 
para  

aposentadoria 

(período de 

até 3 anos)  

Em 

planejamento  

Proporcionar 

canais de 

atendimento 

direto com os 

segurados 

Gerar maior 

funcionalidade 

ao site. 

Efetivação de 

ouvidoria e 

novas formas 

de 

comunicação 

com o 

segurado. 

Tecnologia 
da  

Informação  

 A 

confirmar  

DTI 

RBPREV  
R$0,00  

TI, Gabinete,  

DAF, DIPREV  

Em 

planejamento  

Fomentar 

atividades e 

programa 

voltado para o  

pós 

aposentadoria 

Para que haja 

uma gama maior 

de benefícios e 

serviços em prol 

do segurado 

Promovendo 

ações de 

educação 

financeira. 

Visitas 

domiciliares. 

 

DIPREV, 
Gabinete 

da 
Presidência  

12/2021 
DIPREV/ 

GABINETE 
R$0,00 

Servidores já 

aposentados 

e parceiros 

externos  

Em 

planejamento 
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OBJETIVO 2 – POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS. 

ESTRATÉGIA 3 – FORTALECIMENTO DA COMUNICAÇÃO 

O QUE 

FAZER? 

POR QUE 

FAZER? 
COMO FAZER? 

ONDE 

FAZER? 

QUANDO 

FAZER? 
QUEM FARÁ? 

QUANTO 

CUSTARÁ? 

COM QUEM 

SE 

RELACIONA? 

STATUS 

Gerar maior 
funcionalidade 

ao site, 
agregando 
serviços, 

fomentando o 
uso e 

aplicando 
layout de fácil 
entendimento. 

Gerar gama 

de serviços e 

manter o 

segurado 

totalmente 

informado. 

Aplicando layout 

de fácil 

entendimento. 

Agregando 

serviços básicos 

ao site, 

diminuindo 

exponencialmente 

a necessidade de 

deslocamento do 

segurado. 

RBPREV 08/12/2021 DTI R$0,00 
SEGATI e DTI 

RBPREV 

Em 

andamento 

Fortalecimento 
da 

transparência  

Preencher 

requisitos pró 

gestão. 

Cultivar 

hábito de 

transparência 

em 

informações 

técnicas. 

Gerar 

segurança 

entre os 

segurados. 

 

Elaboração de 

informativo para 

os segurados. 

Rigor na 

atualização das 

informações no 

Site. 

Constante 

aprimoramento do 

RBPREV em 

números  

RBPREV 11/2021 DTI/DAF R$0,00 DTI RBPREV 
Em 

andamento 

Criação de 
Aplicativo do 

RBPREV para 
smartphones  

Aumentar as 

plataformas 

de 

comunicação 

e serviço 

Desenvolver e 

disponibilizar 

aplicativo 

RBPREV 
1 semestre 

de 2022 
DTI R$0,00 DTI RBPREV 

Em 

andamento 

Oficinas. 

 

Buscando 

parceiros 

externos para 

agregar 

vantagens ao 

público-alvo. 
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Potencializar o 
uso das 

Redes Sociais  

Utilizar o 

poder de 

alcance e 

baixo custo 

das redes 

sociais para 

manter os 

segurados 

informados. 

Delegar pessoa 

da equipe 

responsável para 

alimentar as 

redes sociais com 

fatos relevantes 

para os 

segurados e das 

ações em prol do 

instituto. 

RBPREV 11/2021 
DTI/ 

COMUNICAÇÃO 
R$0,00 COMUNICAÇÃO 

Em 

andamento 

 

  

OBJETIVO 3 – ELEVAÇÃO DE NÍVEL NO CERTIFICADO PRÓ GESTÃO NÍVEL  

ESTRATÉGIA 1 – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

O QUE FAZER? 
POR QUE 

FAZER? 
COMO FAZER? 

ONDE 

FAZER? 

QUANDO 

FAZER? 

QUEM 

FARÁ? 

QUANTO 

CUSTARÁ? 

COM QUEM 

SE 

RELACIONA? 

STATUS 

Encaminhar 

Minuta de 

Projeto de Lei ao 

Executivo 

para criação 

dos cargos do 

RBPREV 

. 

Elaborar minuta de 

projeto de Lei e 

mensagem para 

encaminhar para 

chefe do executivo 

para propor projeto 

de Lei à Câmara 

Municipal e realizar 

conversas com 

vereadores 

RBPREV 

1 

semestre 

de 2022 

Gabinete/ 

Prefeito 
R$0,00 

Conselhos, 

Vereadores, 

servidores e 

sindicato. 

Em 

andamento 

Encaminhar 

ofício ao prefeito 

para autorizar 

abertura de 

concurso público 

Autorizar 

abertura de 

concurso 

público. 

Encaminhar ofício 

com justificativa de 

preenchimento de 

cargos efetivos para 

o RBPREV 

RBPREV 

1 

semestre 

de 2022 

Diretor 

Presidente 
R$0,00 

Gabinete 

Prefeito 
A FAZER 

Encaminhar 

ofício para 

SEGATI para 

abertura do 

certame 

Preenchimento 

de cargos 

efetivos 

Solicitar abertura de 

procedimento 

administrativo para 

licitação para 

realização de 

concurso público, o 

RBPREV 

acompanhará todas 

as fases do certame, 

o órgão gestor da 

licitação será a 

SEGATI 

SEGATI 
1 

semestre 

de 2022 

Diretor 

Presidente 
$ SEGATI A FAZER 
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OBJETIVO 3 – ELEVAÇÃO DE NÍVEL NO CERTIFICADO PRÓ GESTÃO NÍVEL 

ESTRATÉGIA 3 – IMPLEMETAR O DO PRÓ-GESTÃO - PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL QUE VISA 

AO RECONHECIMENTO DAS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

O QUE 

FAZER? 

POR QUE 

FAZER? 
COMO FAZER? 

ONDE 

FAZER? 

QUANDO 

FAZER? 

QUEM 

FARÁ? 

QUANTO 

CUSTARÁ? 

COM QUEM 

SE 

RELACIONA? 

STATUS 

Auditoria 
de 

Certificação 

Agendar a 

auditoria 

interna 

para 

avaliação 

dos 

requisitos 

da 

certificação 

Realizada a auditoria de certificação 

e constatado que o RPPS 

demonstrou a conformidade ao 

nível de aderência pretendido, a 

entidade certificadora emitirá a 

correspondente certificação. 

RBPREV 12/2022 
Empresa 

certificadora 
R$0,00 

Conselheiros, 

Gestores e 

servidores. 

A fazer 

Certificação 
do Pró 

Gestão do 
RBPREV 

Instituição 

certificada 

A Entidade Certificadora 

encaminhará à SPREV, pelo e-mail 

progestao.rpps@previdencia.gov.br, 

cópia do Termo de Concessão da 

Certificação e após o 

reconhecimento da qualificação 

divulgar nas mídias sociais, 

sindicatos, conselheiros e 

sociedade com a realização de ato 

solene ao chefe do executivo, 

convidar representante da 

Secretaria de Previdência. 

RBPREV 12/2022  R$0,00 

Prefeitura, 

RBPREV e 

Subsecretaria 

de 

Previdência, 

servidores 

públicos. 

A fazer 

 

OBJETIVO 3 – ELEVAÇÃO DE NÍVEL NO CERTIFICADO PRÓ GESTÃO NÍVEL 

ESTRATÉGIA 3 – IMPLEMETAR O DO PRÓ-GESTÃO - PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL QUE VISA 

AO RECONHECIMENTO DAS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

O QUE 

FAZER? 

POR QUE 

FAZER? 
COMO FAZER? 

ONDE 

FAZER? 

QUANDO 

FAZER? 

QUEM 

FARÁ? 

QUANTO 

CUSTARÁ? 

COM QUEM 

SE 

RELACIONA? 

STATUS 

Auditoria 
de 

Certificação 

Agendar a 

auditoria 

interna 

para 

avaliação 

dos 

requisitos 

da 

certificação 

Realizada a auditoria de certificação 

e constatado que o RPPS 

demonstrou a conformidade ao 

nível de aderência pretendido, a 

entidade certificadora emitirá a 

correspondente certificação. 

RBPREV 12/2022 
Empresa 

certificadora 
R$0,00 

Conselheiros, 

Gestores e 

servidores. 

A fazer 

Certificação 
do Pró 

Gestão do 
RBPREV 

Instituição 

certificada 

A Entidade Certificadora 

encaminhará à SPREV, pelo e-mail 

progestao.rpps@previdencia.gov.br, 

cópia do Termo de Concessão da 

Certificação e após o 

reconhecimento da qualificação 

divulgar nas mídias sociais, 

sindicatos, conselheiros e 

sociedade com a realização de ato 

RBPREV 12/2022  R$0,00 

Prefeitura, 

RBPREV e 

Subsecretaria 

de 

Previdência, 

servidores 

públicos. 

A fazer 
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solene ao chefe do executivo, 

convidar representante da 

Secretaria de Previdência. 

 

OBJETIVO 4 – CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA 

ESTRATÉGIA – CONSTRUÇÃO DA SEDE DO RBPREV 

O QUE FAZER? 
POR QUE 

FAZER? 

COMO 

FAZER? 

ONDE 

FAZER? 

QUANDO 

FAZER? 
QUEM FARÁ? 

QUANTO 

CUSTARÁ? 

COM QUEM 

SE 

RELACIONA? 

STATUS 

Licitação da obra 

Para execução 

do projeto e 

habilitação para 

contratação; 

encaminhar 

processo para 

licitação e 

acompanhar a 

fase externa da 

licitação 

PROJURI, 

CPL, 

SEINFRA 

e 

RBPREV 

12/2021 DAF R$0,00 

CPL, 

RBPREV, 

SEINFRA 

Em 

andamento 

Contratação 

O RBPREV 

convocará o 

licitante 

vencedor para 

assinar contrato 

para dar início a 

obra 

Emitir contrato 

para assinatura 
RBPREV 

1 

semestre 

de 2022 

Diretor 

Presidente 
R$0,00 RBPREV A fazer 

Contratar 
empresa de 
fiscalização 

Para 

acompanhar e 

fiscalizar a 

empresa 

contratada e 

auxiliar a 

equipe do 
RBPREV e 

SEINFRA 

Fazer termo de 

referência (fase 

interna) e 

encaminhar 

para licitação 

RBPREV 

Em 

paralelo a 

licitação 

do 

contrato 

da obra 

DAF R$ 
RBPREV, 

CPL e 

SEINFRA 

A fazer 

Acompanhamento 
da obra 

Evitar 

transtornos e 

gastos 

desnecessários, 

ajudar a 

conservar a 

integridade do 

projeto por meio 

do diário de 

obra 

Acompanhar e 

avaliar 

constantemente 

a execução 

Local da 

obra, 

RBPREV 

e SEOP 

1 

semestre 

de 2022 

Quadro de 

engenharia 

responsável pelo 

acompanhamento 

da obra e DAF 

R$ 
Fiscais do 

Contrato e 

Engenheiros 

A fazer 
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1.7 ALINHAMENTO ENTRE QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO E 

APLICABILIDADE DO PLANO DE AÇÕES 

 

 É de suma importância para o cumprimento de metas e objetivos explorados 

nesse planejamento que haja um trabalho de conscientização coletivo, com um formato 

de execução que permita não só a supervisão constante, mas uma gestão participativa, 

onde cada colaborador, cada chefe de setor esteja ciente dos procedimentos que 

norteiam a administração pública, necessidade de boas práticas de gestão e que 

principalmente, tenha absorvido a ideia de celeridade, legalidade e entrega de ótimo 

serviço à nossos clientes segurados.  

Após todos esses pontos explorados, devidamente definidos, será designada 

uma atenção especial em relação a aplicabilidade. Em meio a execução dessas ações, 

se entende que é necessário gerar condições adequadas de trabalho para todo o quadro 

de pessoal. Estrutura física, insumos básicos, ambiente agradável, alinhamento entre 

setores, quebra de burocracia no rito interno, proporcionar capacitações e ações em 

prol do quadro de pessoal são algumas das contrapartidas necessárias para se buscar 

por maior produtividade e a absorção das ideias e planos almejados no planejamento 

estratégico.  


