


 Identidade Institucional

 Plano de 100 dias



Identidade Organizacional

Visão

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

gestão pública com participação, compromisso e respeito a seus

segurados.”

Missão

 “Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus 

dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e 
responsabilidade social.”



PLANO DE 

GOVERNO
PPA 

DATA 

INÍCIO

DATA 

TÉRMINO
  PRÓPRIO  CONVÊNIO  TOTAL 

 

ÓRGÃO/INSTITUIÇ

1

CAPACITAÇÃO DA 

EQUIPE E 

CONSELHEIROS 

SOBRE LICITAÇÃO

Em decorrência da mudança de 

conselheiros, ocorrida em agosto de 

2016, bem como da necessidade de 

atualização da equipe que atua com os 

processos administrativos, pontuamos 

uma capacitação em licitaçãoes para 

melhoria da qualidade dos serviços do 

Rbprev.

 R$       8.000,00  R$             -    R$             -   
Dispensa de 

licitação

2
 APROVAÇÃO DO 

CÓDIGO DE ÉTICA

Objetivando melhorar a gestão e cumprir 

um dos requisitos do "Pró-Gestão 

RPPS",  há necessidade de aprovação 

do Código de ética do Instituto de 

Previdência.

 R$                 -    R$             -    R$             -   

Elaborado pela 

Procuradoria 

Jurídica e 

Conselhos de 

Previdência.

3

 APROVAR 

PROPOSTA DE NOVO 

ORGANOGRAMA DO 

RBPREV

Objetivando melhorar a gestão dos 

recursos e oferecer melhores condições 

e distribuições de tarefas 

administrativas, incluindo órgãos 

essenciais na estrutura interna da 

Autarquia é que se faz necessário um 

novo organograma

 R$                 -    R$             -    R$             -   

Aprovação é por 

meio de Decreto 

do Chefe do 

Poder Executivo

4

VALIDAR E APROVAR 

A REAVALIAÇÃO 

ATUARIAL DE 2017;

Em obediencia a Constituição Federal 

sobre o equilibrio financeiro e atuarial 

dos regimes, bem como cumprir a  

Portaria MPS nº 403, de 10 de 

dezembro de 2008 (Publicada no D.O.U. 

de 12.12.2008), o estudo atuarial de 

2017 deverá ser aprovado até março,  

bem como a lei de amortização do defict 

atuarial, pois é  um dos requisitos 

essenciais para renovação do  

Certificado de Regularidade 

Previdenciária que está como data de 

vencimento em 29.03.2017.

 R$     10.500,00  R$             -    R$             -   

Caráter urgencial 

sob pena de 

bloqueio dos 

repasses dos 

convenios 

federais, 

conforme Lei 

9.717/98

5
ELABORAR PLANO 

DE COMUNICAÇÃO

Com intuito de estreitar o 

relacionamento com os diversos órgãos 

públicos, consolidar a  imagem 

institucional, bem como melhorar o 

entendimento dos participantes em 

relação à entidade e aos planos de 

benefício administrados ou aperfeiçoar o 

fluxo da informação interna podem ser 

alguns objetivos a serem atingidos.

 R$                 -    R$             -    R$             -   

6
LINK PARA EMISSÃO 

DA CÉDULA "C"

Melhoria do atendimento e comodidade 

para os segurados para imprimir a 

cédula "C" sem precisar ir a sede do 

RBPREV

 R$                 -    R$             -    R$             -   
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