


Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV

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.”





Ser instituição 
reconhecida com a 
Certificação do Pró-
Gestão;
Ter estrutura física 
adequada as 
necessidades dos 
segurados e dos 
servidores do 
RBPREV;
Prestar serviços de 
excelência com 
qualidade e 
transparência;
Ser referência no 
atendimento ao público; 
Equipe treinada, 
motivada, com 
valorização do quadro 
de servidores efetivos.
 

Definição dos 
processos 
administrativos, 
normatizados e 
definidos por  
competências.

Eficiência , 
Produtividade e 
Controle Social.

Assegurar recursos 
com responsabilidade 
com gestão Financeira 
e Atuarial.

Gerar valor para 
administração 
municipal, por meio do 
Equilibrío Financeiro e 
Atuarial do RBPREV.  

•Estreitar 
relacionamento 

com os 
segurados ;

•Disseminar a 
cultura 

previdenciária;
•Fortalecer o 
reconheciment
o e a imagem 
institucional do 

RBPREV .

A sustentabilidade do 
Fundo Previdenciário 
para garantir o 
pagamento dos 
benefícios 
previdenciários.

QUAIS RESULTADOS QUEREMOS COM OS 

OBJETIVOS PROPOSTOS?

 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1 - Sustentabilidade do sistema Previdenciário - RPPS

2  - Modernização da Gestão

3 - Política de valorização dos segurados

4 - Construção da Sede Própria do RBPREV



Resultados de 2019
1º Objetivo Estratégico: 
Sustentabilidade do Sistema Previdenciário



Resultados de 2019
2º OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA



Resultados de 2019
3º Objetivo Estratégico:
Politica de Valorização aos Segurados



Resultados de 2019
4º Objetivo Estratégico: 
Construção da Sede Própria - Parcial

Aquisição de um imóvel localizado ao lado do mercado da estação, doado 
pelo Município de Rio Branco, realização dos projetos básico e 
complementares pela SEINFRA, projetos aprovados pelos Conselhos de 
Previdência, registro do patrimônio contábil do imóvel, o processo encerra 
2019 em fase de licitação da obra. Para 2020 realizar a licitação, contratar e 
realizar a obra. 



“Diante do novo 
nem sempre 
precisamos 
mudar o caminho; 

às vezes, 
só mudamos o jeito de caminhar”.



2020





RBPREV – Gestão 2019

Diretora Presidente
Raquel de Araújo Nogueira
raquelnogueira1@globo.com
(68) 3222-8493

Diretora de Previdência
Weruska Lima Bezerra
weruska.bezerra@riobranco.ac.gov.br
(68) 3222-7563

Diretor de Administração e Finanças
Marcelo Castro Macêdo
marcelo.macedo@riobranco.ac.gov.br
(68) 3222-7542

Travessa Campo do Rio Branco , nº 412, 1º andar – Bairro Capoeira.
CEP: 69905-022 
Rio Branco – AC
Telefone: (68) 3222-8493
E-mail: rbprev@riobranco.ac.gov.br
Site: http://rbprev.riobranco.ac.gov.br ou http://rbprev.pmrb.ac.gov.br 


