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INTRODUÇÃO AO PLANO TÁTICO-OPERACIONAL 

 

O planejamento estratégico do SERRA PREVI deu origem a dois 

diferentes documentos, todos inter-relacionados e complementares. O primeiro, 

denominado Plano Estratégico 2020-2023, contempla a Missão, Visão, Valores, o 

resultado do diagnóstico organizacional e os Objetivos Estratégicos do SERRA PREVI 

estabelecidos para assegurar a manutenção da Missão e buscar o atingimento da 

Visão, em consonância com os Valores identificados. 

O Plano Tático-Operacional 2020-2023, detalha e complementa os 

planos anteriores, explicitando as Ações necessárias para a consecução das metas e 

os respectivos Indicadores. 

O Plano Estratégico tem seu desdobramento no Plano Tático-

Operacional, que contém ações e indicadores definidos para possibilitar ou facilitar o 

atingimento das metas e objetivos organizacionais. 
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FUNDAMENTOS: MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

Missão 

Garantir proteção previdenciária e atendimento humanizado aos seus 

segurados. 

 

Visão 

Ser reconhecido por seus segurados como órgão de previdência sólido 

e confiável, destacando-se pelo atendimento humanizado, equipe capacitada, 

transparência, sustentabilidade financeira e atuarial e qualidade na gestão. 

 

Valores 

São valores do SERRA PREVI: 

- Respeito e valorização às pessoas; 

- Atendimento humanizado; 

- Trabalho em equipe; 

- Capacitação e desenvolvimento de servidores e conselheiros; 

- Qualidade no desenvolvimento de suas ações; 

- Melhoria contínua; 

- Transparência; 

- Responsabilidade social e ambiental. 

 

  



  
 

6 
Rua Marechal Rondon nº 2482 Centro – CEP: 76.926-000 – Mirante da Serra – RO 

CNPJ: 08.112.791/0001-53 Telefax: 3463-3122 serraprevi@hotmail.com 

ESTADO DE RONDÔNIA 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA 

 

 

1. AÇÕES RELACIONADAS À DIMENSÃO – CONTROLE INTERNO 

1.1 Mapeamento e manualização das atividades das áreas de atuação do 

RPPS (concessão e revisão de aposentadoria e pensões). 

a) Reconhecer   e   mapear   os   processos   executados, pois   os gestores devem 

ter uma visão sistêmica   e abrangente da organização. Mapear os processos de 

Concessão de Benefício (concessão e revisão de aposentadorias e pensões). Dentre 

as áreas mapeadas, selecionar os processos e atividades que serão     manualizados 

(procedimentos     padronizados     de execução, desempenho, qualidade e 

reprodutividade). 

Responsável pela implementação: Superintendente; Controle Interno; Setor de 

Benefícios. 

 

1.2 Capacitação e certificação da Superintendência, diretor de benefícios, 

maioria dos membros do Comitê de Investimento e Presidente do CAF. 

a) Deverão ser ofertados cursos e treinamentos aos gestores e servidores, que 

proporcionem a estes a capacitação e a obtenção de certificações individuais de 

qualificação em relação a suas áreas. O gestor dos recursos do SERRA PREVI e 

todos os membros do Comitê de Investimentos deverão estar aprovados em exame 

de certificação. (CGRPPS/CPA-10). 

Responsável pela implementação: Superintendente. 

 

1.3 Estrutura de Controle Interno. Existência de Controle Interno (no Ente 

e/ou no RPPS). 

a) Controle   interno   do Ente contará com no minimo 1 servidor capacitado e um 

controlador, que atenda ao RPPS, com no minimo um relatório semestral, com   

emissão   de relatório que   ateste   a   conformidade   das   áreas mapeadas e 

manualizadas, dentre outras funções. 

Responsável pela implementação: Controle Interno. 

1.4 Política       de       Segurança       da       Informação (equipamentos, internet, 

e-mail). 

a) Adotar    procedimentos    que    garantam    a    segurança    das informações 

do SERRA PREVI, reduzindo os riscos de falhas, danos e prejuízos que possam 
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comprometer os objetivos da instituição. Deve abranger todos os servidores e 

prestadores de serviço  que acessem  informações  do SERRA PREVI, indicando a 

responsabilidade    de    cada    um    quanto   à    segurança    da informação,  além  

de  indicar  regras  normativas  quanto  ao  uso da internet, do correio eletrônico e dos 

computadores  e outros recursos  tecnológicos  da  Unidade  Gestora,  tal  como  definir 

procedimentos de contingência que determinem a existência de cópias de segurança 

dos sistemas informatizados de banco de dados e controle de acesso. 

Responsável pela implementação: Superintendente; Controle Interno. 

 

1.5 Gestão e controle da base de dados cadastrais dos servidores   públicos, 

aposentados   e   pensionistas (Recadastramento). 

a) A atualização permanente da base de dados cadastrais permite ao SERRA 

PREVI maior controle da massa de seus segurados e garantir que as avaliações 

atuariais anuais reflitam a realidade dessa base, possibilitando dessa forma a correta 

organização e revisão dos planos de custeio e benefícios.  

- Compatibilização dos dados a estrutura do e-social e CNIS/RPPS;  

- Recenseamento previdenciário no mínimo a cada 1 ano para aposentados e 

pensionistas e a cada 1 (um) anos para os servidores ativos, com atualização no 

CNIS/RPPS, quando disponível. 

Responsável pela implementação: Superintendente; Controle Interno. 

 

2. AÇÕES RELACIONADAS A DIMENSÃO – GOVERNANÇA CORPORATIVA 

2.1 Relatório de governança corporativa. 

a) Instrumento de transparência e prestação de contas da gestão, que deverá ser 

submetido à apreciação do Conselho Deliberativo. (Disponível no site do SERRA 

PREVI). 

Responsável pela implementação: Superintendente; Controle Interno. 

 

2.2 Código de ética do RPPS. 

a) Instrumento no qual são retratados a missão, a visão e os princípios de uma 

determinada organização, devendo ser difundido entre seus colaboradores, para que 

estes tenham ciência de suas responsabilidades. Por meio dele é possível conhecer 
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os valores cultivados pela instituição e a função que ela exerce na sociedade. 

(Disponível no site do SERRA PREVI). 

Responsável pela implementação: Superintendente; Controle Interno; CAF. 

 

2.3 Políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor (ações 

conjuntas do Ente e do RPPS). 

a) Adotar medidas preventivas, que visem à redução dos riscos inerentes ao 

ambiente de trabalho e das situações que provocam o adoecimento e a incapacidade 

laborativa dos servidores. Ações que contemplem: a) Realizar exames médicos 

admissionais; b) Manter serviço de perícia médica; c) Realizar ações Educativas para 

redução dos Acidentes de Trabalho; d) Elaborar Laudo Técnico de condições 

Ambientas do Trabalho – LTCAT; e) Elaborar e fornecer PPP atualizado aos 

servidores que trabalhem em ambientes com exposição a agentes nocivos. 

Responsável pela implementação: Superintendente; Setor de Benefício; Ente. 

 

2.4 Política de investimentos (constituição do comitê). 

a) O comitê deverá ser constituído de membros vinculados ao ente federativo ou 

ao RPPS, sendo no mínimo 03 e ambos segurados do RPPS. 

Responsável pela implementação: Superintendente; CAF. 

 

2.5 Política de investimentos (elaboração de relatórios de acordo com 

Resolução n. 3922/10 e alterações). 

a) Constitui importante instrumento de planejamento, por definir o índice 

referencial de rentabilidade a ser buscado pelos gestores no exercício seguinte, 

estabelecer estratégias de alocação, diretrizes e metas de investimentos, bem como 

relatórios mensais dos fundos e saldos atualizados do fluxo de caixa. 

Responsável pela implementação: Comitê de investimento. 

 

2.6 Transparência (divulgação das informações, documentos, atos, atas de 

reunião, relatórios, certidões, acesso à links, políticas, demonstrativos), Lei 

n°12.527/2011. 

a) Criar meios adequados e eficientes de divulgação das informações relevantes 

para as partes interessadas, além daquelas impostas por leis ou regulamentos. A 
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transparência proporcionará confiança, tanto internamente quanto nas relações da 

organização com terceiros. Documentos Mínimos a serem divulgados pelo SERRA 

PREVI: Os citados no Nível I do Pró- Gestão RPPS, na sessão 3.2.8-pag 32. 

Responsável pela implementação: Superintendência; Responsável pelo Portal da 

Transparência. 

 

2.7 Definição de limites de alçadas (definição das competências e 

responsabilidades dos gestores do RPPS para os atos administrativos que 

envolvam recursos orçamentários ou financeiros, estabelecendo 

responsabilidades compartilhadas nos processos decisórios do RPPS). 

a) Critérios e limites para a tomada de decisões relativas a atos administrativos 

que envolvam recursos orçamentários ou financeiros do SERRA PREVI, 

possibilitando o compartilhamento de responsabilidades entre seus dirigentes.  A 

legislação do ente federativo deve disciplinar as esferas de atuação do Conselho 

Deliberativo e do Comitê de Investimentos e estabelecer limites de alçada para 

aprovação de alocações e desinvestimentos, cabendo ao Conselho Deliberativo 

referendar decisões do Comitê, caso este possua essa atribuição.  

Criar regulamentação determinando a obrigatoriedade de no mínimo 2 (dois) 

responsáveis assinarem em conjunto todos os atos relativos a investimentos. 

Responsável pela implementação: Superintendente; Assessoria Jurídica do Ente; 

CAF. 

 

2.8 Segregação    das    atividades (segregação    das atividades em setores  

com  responsáveis  distintos com   o   objetivo   de   diminuir  o   risco   

operacional, favorecer   a   governança   corporativa,    diminuir   a probabilidade  

de  erros  e  oferecer   segurança   na gestão dos benefícios). 

a) Evitar que um único agente tenha autoridade completa sobre parcela 

significativa de uma determinada transação (aprovação da operação, execução e 

controle), reduzindo assim o risco operacional e favorecendo a governança 

corporativa e os controles internos. Segregação das atividades de habilitação e 

concessão de benefícios das atividades de implantação, manutenção e pagamento 

de benefícios. 
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Responsável pela implementação: Superintendente; Assessoria Jurídica do Ente; 

CAF. 

 

2.9 Ouvidoria (existência de estrutura no Ente ou no RPPS). 

a) A Ouvidoria é um serviço institucional para consultas, dúvidas, reclamações, 

denúncias, elogios e solicitações, que proporciona uma via de comunicação 

permanente entre a instituição e as pessoas ou grupos que nela possuem 

participação, investimentos ou outros interesses. (Disponível no site do SERRA 

PREVI). 

Responsável pela implementação: Superintendência; Controle interno Ente. 

 

2.10 Direção    Executiva    do    RPPS (formação    curso superior). 

a) A Diretoria Executiva do SERRA PREVI deverá ser disciplinada pela legislação 

local e seus membros deverão ter formação educacional de nível superior. (Nível 

superior para todos que compõem a Diretoria Executiva). 

Responsável pela implementação: Superintendente. 

 

2.11 Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo (composição com servidores 

efetivos do município). 

a) O Conselho Fiscal deverá atuar com independência e autonomia em relação à 

Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo e sua estrutura observará os seguintes 

requisitos previsto da legislação local. (Todos representantes dos segurados ativos 

com direito a participação de inativo). 

Responsável pela implementação: Procuradoria jurídica (Alterações na Lei da 

Previdência) 

 

2.12 Mandato, representação e recondução (definição em norma legal o 

processo de escolha para composição da     Diretoria     Executiva, do     Conselho     

de Administração e do Conselho Fiscal). 

a) Definir através de legislação local o processo de escolha dos membros da 

Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, observadas as 

seguintes diretrizes: a) Os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal 

terão mandato com duração entre 1 (um) e 4 (quatro) anos; b) Será admitida a 
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recondução, limitada ao máximo de três mandatos consecutivos para o mesmo 

Conselho, como forma de assegurar sua renovação periódica; c) Para se preservar o 

conhecimento acumulado, os mandatos dos membros dos Conselhos não serão 

coincidentes, permitindo que a renovação da composição ocorra de forma intercalada 

e não integral;  d) Quando a legislação local estabelecer que a escolha de membros 

da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo ou Conselho Fiscal ocorrerá por meio 

de processo eleitoral, deverão ser proporcionados os meios para que haja ampla 

participação dos segurados e para que estes tenham acesso às propostas de atuação 

dos candidatos. 

Responsável pela implementação: Procuradoria jurídica (Alterações na Lei da 

Previdência). 

 

2.13 Gestão de pessoas (composição do quadro de pessoal do RPPS cedidos, 

efetivos, comissionados, atuário) de acordo com a Lei Previdenciária. 

a) SERRA PREVI deverá possuir pelo menos 1 (um) servidor efetivo com 

dedicação exclusiva, ainda que cedido pelo ente federativo. 

Responsável pela implementação: Ente/Prefeitura. 

 

3. AÇÕES RELACIONADAS A DIMENSÃO – EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

3.1 Plano de ação de capacitação (treinamento para os técnicos/servidores, 

dirigentes e conselheiros em gestão básica dos RPPS) 

a) O SERRA PREVI deverá desenvolver plano de ação de capacitação para os 

servidores que atuem na unidade gestora, seus dirigentes e conselheiros, com os 

seguintes parâmetros: 

- Formação Básica em RPPS para os servidores e conselheiros;  

- Treinamento dos servidores que atuem na área de concessão de benefícios sobre 

as regras de aposentadoria e pensão por morte;  

-  Treinamento (interno e externo) para os servidores que atuem na área de 

investimentos sobre sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de 

investimentos. 

Responsável pela implementação: Superintendente. 
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3.2 Ações de diálogo com os segurados e a sociedade (elaboração de 

materiais informativos, reuniões e prestação de informações para os 

beneficiários e o público   em   geral.   Ex.   Preparação   de   cartilhas dirigidas 

aos segurados; seminários de preparação para aposentadoria). 

a) Elaboração de cartilha dirigida aos segurados que contemple os conhecimentos 

básicos essenciais sobre o SERRA PREVI e os benefícios previdenciários, que deverá 

ser disponibilizada em meio impresso e no site do RPPS;  

b) Seminários dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre as 

regras de acesso aos benefícios previdenciários;  

c) Ações preparatórias para a aposentadoria com os segurados. 

Responsável pela implementação: Superintendente; Controle Interno; Setor de 

Benefício. 

 

COMENTÁRIOS FINAIS 

O acompanhamento das metas e ações do Plano Tático-Operacional será 

realizado mensalmente. 

Eventuais mudanças nas metas podem ser propostas anualmente pela 

Diretoria e Conselhos, quando da revisão do Plano Estratégico de onde elas se 

originaram. As ações e indicadores, como são provenientes do próprio Plano Tático-

Operacional, podem ser alteradas a qualquer tempo, desde que a mudança seja 

devidamente justificada e aprovada pelo Conselho Administrativo e Equipe Gestora. 

Esta Instituição está focada e empenhada na consecução das metas e 

ações aqui definidas, e por consequência no atingimento dos objetivos estratégicos o 

que fortalece o cumprimento da Missão e a busca efetiva da Visão e dos seus Valores. 

 

Mirante da Serra/RO, 29 de Julho de 2020. 

 

Quésia Andrade Balbino Barbosa 
Superintendente do SERRA PREVI 

Portaria nº 4270/2018 
 


