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IMPACTOS E DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO
DO PRÓ-GESTÃO NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE NOVO HAMBURGO
PƀǺǀǘƥϰ&ƛǎƥǺȅ
"ǀǞƸǞϰNǞƥǐϰ"ƥǖƀǺƛǞ

Introdução
Em meio às turbulentas mudanças ocorridas no Ministério da Previdência Social, que foi extinto e teve parte de suas atividades transferidas ao Ministério da
Fazenda, bem como as ameaças de mudanças na previdência do servidor público, modelos de políticas públicas que englobem maior transparência, modernização da gestão e padrões de qualidade são muito bem-vindos. Os regimes próprios
de previdência social (RPPS) consomem grande parcela do orçamento público,
ĢϰĽŏãϰö¾űϰÙĢęϰĽŏãϰłŏ¾ϰ÷ãłŊÕĢϰãżÙÿãěŊãϰłãČ¾ϰÿęĻľãłÙÿěßāŢãēϰĻ¾ľ¾ϰĢϰãĽŏÿēāØľÿĢϰß¾łϰ
contas públicas.
`ϰyľĢ÷ľ¾ę¾ϰßãϰãľŊÿżÙ¾ÜÕĢϰAěłŊÿŊŏÙÿĢě¾ēϰãϰXĢßãľěÿű¾ÜÕĢϰß¾ϰ9ãłŊÕĢϰßĢłϰ|ãgimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios (Pró-Gestão RPPS), que vem sendo construído desde 2011 e toęĢŏϰłŏ¾ϰöĢľę¾ϰżě¾ēϰãęϰČ¾ěãÿľĢϰßãϰΌΊΒμϰãłŊ¿ϰãęϰö¾łãϰßãϰÿęĻē¾ěŊ¾ÜÕĢϰãϰĻľĢęãŊãϰ
garantir “maior estabilidade na gestão e consolidação de avanços, evitando que
as naturais mudanças no comando político do ente federativo resultem em descontinuidade ou retrocessos na gestão previdenciária” (BRASIL, p. 11). Os desażĢłϰĻ¾ľ¾ϰ¾ϰłŏ¾ϰÿęĻēãęãěŊ¾ÜÕĢϰłÕĢϰęŏÿŊĢłϰãμϰĻ¾ľ¾ϰĽŏãϰłãČ¾ϰÙĢēĢÙ¾ßĢϰãęϰĻľ¿ŊÿÙ¾μϰ
será necessária uma análise da estrutura e dos processos que sofrerão mudanças
dentro do RPPS, adequando assim às exigências do referido programa.
O RPPS objeto deste estudo é o Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores Municipais de Novo Hamburgo (Ipasem NH), criado através da Lei
Municipal nº 154 de 24 de dezembro de 1992, que se trata de um órgão de administração indireta do município de Novo Hamburgo com personalidade jurídica
de natureza autárquica, e tem por objetivo a realização de operações de seguridade social aos servidores públicos municipais e seus dependentes.
Este trabalho buscou, a partir do estudo da atual estrutura do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo (Ipasem), realizar uma análise dos processos envolvidos para o atendimento dos reĽŏÿłÿŊĢłϰßãϰĢØŊãěÜÕĢϰß¾ϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢϰßĢϰyľģϒ9ãłŊÕĢϰ|yyϰãμϰãęϰÙĢěłãĽŏçěÙÿ¾μϰłĢēÿßÿżÙ¾ľϰŏęϰĻē¾ěãČ¾ęãěŊĢϰß¾łϰ¾ÜĹãłϰĽŏãϰßãŢãľÕĢϰłãľϰÿęĻēãęãěŊ¾ß¾łλϰy¾ľ¾ϰŊ¾ěŊĢμϰ
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dentro da estrutura e do contexto atual do Ipasem, busca responder ao seguinte
problema de pesquisa: quais são os setores e processos que sofrerão mudanças e
ßãϰĽŏãϰöĢľę¾ϰãē¾łϰłãľÕĢϰĻľ¾ŊÿÙ¾ß¾łϰĻ¾ľ¾ϰ¾ßãłÕĢϰãżÙ¾űϰ¾Ģϰyľģϒ9ãłŊÕĢϰ|yyς
O Pró-Gestão RPPS visa o incentivo à adoção de melhores práticas de gestão
previdenciária, que estão inseridas em três pilares (Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária). O objetivo geral deste trabalho
äϰÿßãěŊÿżÙ¾ľϰĢłϰĻľĢÙãłłĢłϰßĢϰAĻ¾łãęϰĽŏãϰĻãľŊãěÙãęϰ¾ϰãłŊãłϰĻÿē¾ľãłμϰĻãľęÿŊÿěßĢϰ
¾ě¾ēÿł¾ľϰĢłϰÿęĻ¾ÙŊĢłϰãϰßãł¾żĢłϰß¾łϰęŏß¾ěÜ¾łμϰßãłãěŢĢēŢãěßĢϰŏęϰĻľĢČãŊĢϰßãϰłĢēÿßÿżÙ¾ÜÕĢϰß¾łϰ¾ÜĹãłϰěãÙãłł¿ľÿ¾łϰĻ¾ľ¾ϰÿęĻē¾ěŊ¾ÜÕĢϰßĢϰľãöãľÿßĢϰĻľĢ÷ľ¾ę¾λ
Para atender ao objetivo geral proposto acima, foram elencados três objetiŢĢłϰãłĻãÙāżÙĢłνϰύϰ"ãłÙľãŢãľϰ¾łϰ¾ÜĹãłϰěãÙãłł¿ľÿ¾łϰĻ¾ľ¾ϰĢϰ¾ŊãěßÿęãěŊĢϰÎłϰßÿľãŊľÿűãłϰĻľĢĻĢłŊ¾łϰĻãēĢϰę¾ěŏ¾ēϰßĢϰyľģϒ9ãłŊÕĢϰ|yyξϰΌύϰAßãěŊÿżÙ¾ľμϰßãěŊľĢϰß¾ϰãłŊľŏŊŏľ¾ϰ
organizacional atual do Ipasem, os processos e os servidores envolvidos, bem
como as lacunas a serem preenchidas para atendimento às diretrizes descritas; e
ύϰ&łŊ¾ØãēãÙãľϰŏęϰĻē¾ěãČ¾ęãěŊĢϰĻ¾ľ¾ϰ¾ϰĢØŊãěÜÕĢϰß¾ϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢμϰ¾Ŋľ¾ŢäłϰßĢϰĻľãenchimento das lacunas encontradas e organização dos processos do Instituto
objeto deste estudo.
`ϰľ¾łÿēϰÙĢěŊ¾Ţ¾ϰãęϰΌΊΒϰÙĢęϰΌλΐϰ|yyμϰľãłĻĢěł¿ŢãÿłϰĻãē¾ϰ÷ãłŊÕĢϰßãϰľãÙŏľsos superiores a R$ 200 bilhões, e atendem quase 10 milhões de segurados, entre
ativos, aposentados e pensionistas.
A adequação dos processos de trabalho dos RPPS às exigências estabelecidas pelo Manual do Pró-Gestão RPPS garante o aperfeiçoamento da gestão previßãěÙÿ¿ľÿ¾ϰãϰ¾łłã÷ŏľ¾ϰĢϰãĽŏÿēāØľÿĢϰżě¾ěÙãÿľĢϰãϰ¾Ŋŏ¾ľÿ¾ēμϰ÷¾ľ¾ěŊÿěßĢϰłŏłŊãěŊ¾Øÿēÿß¾de na concessão e manutenção dos benefícios aos seus segurados.
Apesar de facultativa, a adesão do Pró-Gestão RPPS é requisito obrigatório
Ļ¾ľ¾ϰĢØŊãěÜÕĢϰßãϰÙē¾łłÿżÙ¾ÜÕĢϰÙĢęĢϰÿěŢãłŊÿßĢľϰĽŏ¾ēÿżÙ¾ßĢϰãϰÿěŢãłŊÿßĢľϰĻľĢżłłÿĢnal, conforme a Portaria MPS nº 300, de 03 de julho de 2015. Tais disposições são
necessárias para que os RPPS possam aplicar seus recursos em determinados
öŏěßĢłϰßãϰÿěŢãłŊÿęãěŊĢμϰĢϰĽŏãϰĻĢłłÿØÿēÿŊ¾ϰę¾ÿĢľϰßÿŢãľłÿżÙ¾ÜÕĢϰě¾ϰ¾ēĢÙ¾ÜÕĢϰßĢłϰ
mesmos. Diante disso, são indispensáveis desde já ações de planejamento para
adesão ao Pró-Gestão RPPS, uma vez que os processos envolvidos demandam
importantes mudanças na estrutura e na organização dos processos internos.
O Ipasem tem suas regras de organização e funcionamento regidos pela Lei
8ãßãľ¾ēϰΓλΑΑωΓΒϰãϰ¾ēŊãľ¾ÜĹãłμϰĽŏãϰßãżěãϰÙĢęĢϰżě¾ēÿß¾ßãϰßĢϰ|yyϰ¾ßęÿěÿłŊľ¾ľϰ¾ϰ
previdência dos servidores do ente, arrecadando e gerindo os recursos, e garantindo a manutenção dos benefícios. De acordo com Nogueira (2011), a referida lei
possibilitou a eliminação de fragilidades dos RPPS através de uma reformulação
dos sistemas de previdência do setor público, estabelecendo princípios de caráter
ÙĢěŊľÿØŏŊÿŢĢϰãϰłĢēÿß¿ľÿĢμϰØãęϰÙĢęĢϰßĢϰãĽŏÿēāØľÿĢϰżě¾ěÙãÿľĢϰ¾ϰ¾Ŋŏ¾ľÿ¾ēλϰ
Em relação à gestão dos RPPS, Nogueira (2011) aponta que a concretização
ßĢϰãĽŏÿēāØľÿĢϰżě¾ěÙãÿľĢϰãϰ¾Ŋŏ¾ľÿ¾ēϰłĢęãěŊãϰłãϰß¾ľ¿ϰĽŏ¾ěßĢϰüĢŏŢãľϰę¾ÿĢľϰŊľ¾ěłĻ¾74
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rência, participação, planejamento e controle das unidades gestoras. O Pró-Gestão RPPS vem com a proposta de dar maior transparência nas informações e
ĻľĢĻĢľÙÿĢě¾ľϰę¾ÿĢľϰĻ¾ľŊÿÙÿĻ¾ÜÕĢϰßĢłϰØãěãżÙÿ¿ľÿĢłϰě¾ϰ÷ãłŊÕĢϰßĢłϰ|yyλϰ

Procedimentos Metodológicos
Em termos metodológicos trata-se de um estudo exploratório, de abordagem qualitativa. Devido ao fato do Pró-Gestão RPPS ainda estar em fase de implantação, não
foram encontrados estudos publicados no que tange à análise dos processos a ele
pertencentes, mas há diversas publicações sobre gestão de projetos, mapeamento
de processos, planejamento e implantação de políticas públicas que auxiliaram na
construção deste trabalho.
Para atender a natureza exploratória da pesquisa, em se tratando de ilustrar
¾ϰłÿŊŏ¾ÜÕĢϰßãϰŏę¾ϰ¾ŏŊ¾ľĽŏÿ¾ϰęŏěÿÙÿĻ¾ēϰöľãěŊãϰÎłϰßãę¾ěß¾łϰß¾ϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢμϰĻľÿmeiramente foi realizado um estudo detalhado da estrutura do Ipasem através de
análise documental na legislação municipal que o rege, qual seja a Lei Municipal
nº 154 de 24 de dezembro de 1992. A pesquisa documental também orientou a
ØŏłÙ¾ϰĻãē¾łϰÿěöĢľę¾ÜĹãłϰłĢØľãϰ¾ϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢϰ¾ϰłãľϰÿęĻē¾ěŊ¾ß¾μϰĢěßãϰ¾ϰĻľÿěÙÿĻ¾ēϰ
fonte foi o Manual do Pró-Gestão RPPS, aprovado pela Portaria SPREV nº 03, de
31 de janeiro de 2018.
A posse dos dados colhidos na pesquisa documental orientou a aplicação de
ãěŊľãŢÿłŊ¾łϰěĢłϰłãŊĢľãłϰãěŢĢēŢÿßĢłϰě¾łϰ¾ŊÿŢÿß¾ßãłϰÿěãľãěŊãłϰÎϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢμϰĽŏ¾ÿłϰ
sejam a Coordenadoria de Contabilidade e Finanças, Coordenadoria de Recursos
Humanos, Coordenadoria de Informática, Procuradoria e Diretoria. Cada entreŢÿłŊ¾ßĢϰľãłĻĢěßãŏϰĻãľ÷ŏěŊ¾łϰßãϰ¾ÙĢľßĢϰÙĢęϰ¾łϰ¾ÜĹãłϰß¾ϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢϰĻãľŊãěÙãětes a sua área. As entrevistas foram realizadas durante o mês de março de 2018, e
ampliaram a familiaridade com o cenário do problema de pesquisa que já havia
sido adquirida na pesquisa documental.

Contexto do Estudo
Nos tempos da colonização do Brasil, a proteção social do indivíduo se fez presente com a criação de santas casas de misericórdia, montepios e sociedades beěãżÙãěŊãłλϰyĢľäęμϰ¾ϰŊãę¿ŊÿÙ¾ϰĻľãŢÿßãěÙÿ¿ľÿ¾ϰãłĻãÙāżÙ¾ϰłŏľ÷ÿŏϰě¾ϰÙĢěłŊÿŊŏÿÜÕĢϰßãϰ
1891, onde havia a previsão de aposentadoria por invalidez para os funcionários
públicos, que no ano seguinte foi estendida aos operários do Arsenal da Marinha.
Segundo Rangel et al. (2009), o grande marco na previdência social do Brasil se deu em 1923, com a Lei Eloy Chaves (Decreto-Lei noϰΎλΐΒΌμϰßãϰΌΎϰßãϰČ¾ěãÿľĢϰ
de 1923), que criou a Caixa de Aposentadorias e Pensões para os empregados
das empresas ferroviárias. Este período foi marcado também pela regulamentação jurídica das previsões legais e constitucionais anteriores, criação do ConłãēüĢϰZ¾ÙÿĢě¾ēϰßĢϰľ¾Ø¾ēüĢϰãϰÙľÿ¾ÜÕĢϰßãϰÙ¾ÿŨ¾łϰĻĢľϰãęĻľãł¾łλϰ&ęϰΒΌΐϰöĢÿϰÙľÿ¾da a caixa de aposentadorias e pensões dos empregados portuários e marítimos
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ãμϰ ßĢÿłϰ ¾ěĢłϰ ßãĻĢÿłμϰ ßĢłϰ ãęĻľã÷¾ßĢłϰ ß¾łϰ ãęĻľãł¾łϰ ßãϰ łãľŢÿÜĢłϰ Ŋãēã÷ľ¿żÙĢłϰ ãϰ
ľ¾ßÿĢŊãēã÷ľ¿żÙĢłλ
A partir de 1930, no primeiro governo do presidente Getúlio Vargas, o sistema previdenciário adquiriu uma forma mais abrangente, com a criação do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, tendo como uma das atribuições
orientar e supervisionar a Previdência Social, inclusive como órgão de recursos das decisões das Caixas de Aposentadorias e Pensões. Conforme Rangel et
¾ēλϰόΌΊΊΓύμϰŢÿěÙŏē¾ßĢłϰ¾ĢϰXÿěÿłŊäľÿĢμϰãϰÙĢęϰ¾ŏŊĢěĢęÿ¾ϰĻ¾ľ¾ϰßãżěÿľϰłŏ¾łϰ¾ēāĽŏĢtas de contribuição e seus pacotes de benefícios, foram criados os Institutos de
ĻĢłãěŊ¾ßĢľÿ¾łϰ ãϰ yãěłĹãłϰ όAyłύϰ Ļ¾ľ¾ϰ Ù¾Ŋã÷Ģľÿ¾łϰ ĻľĢżłłÿĢě¾ÿłϰ ãłĻãÙāżÙ¾łλϰ `ϰ
sistema previdenciário deixou de ser estruturado por empresa, passando a ser
ĻĢľϰÙ¾Ŋã÷Ģľÿ¾łϰĻľĢżłłÿĢě¾ÿłλϰX¾ľāŊÿęĢłμϰÙĢęãľÙÿ¿ľÿĢłμϰØ¾ěÙ¿ľÿĢłϰãϰÿěßŏłŊľÿ¿ľÿĢłϰ
foram as primeiras categorias que tiveram seus institutos criados.
A uniformização da legislação sobre a previdência social ocorreu com o
advento do Regulamento Geral dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, aproŢ¾ßĢϰĻãēĢϰ"ãÙľãŊĢϰěȸϰΏλΎΎΒμϰßãϰΊωΊΏωΓΏΎλϰ&ęϰΓΐΊμϰ¾ĻģłϰΎϰ¾ěĢłϰßãϰŊľ¾ęÿŊ¾ÜÕĢϰ
no Congresso Nacional, foi promulgada a Lei Orgânica da Previdência Social
(LOPS), com o objetivo de desfragmentar e diminuir as diferenças entre as caŊã÷Ģľÿ¾łϰĻľĢżłłÿĢě¾ÿłμϰ¾Ŋľ¾Ţäłϰß¾ϰŏěÿöĢľęÿű¾ÜÕĢϰß¾łϰÙĢěŊľÿØŏÿÜĹãłμϰØãęϰÙĢęĢϰ
das prestações de benefícios dos diferentes institutos. Seis anos depois, já durante o regime militar, a criação do Instituto Nacional de Previdência Social
όAZyύϰľãŏěÿŏϰě¾ϰęãłę¾ϰãłŊľŏŊŏľ¾ϰĢłϰAyłϰ¾ŊäϰãěŊÕĢϰãŨÿłŊãěŊãłλϰZĢϰżě¾ēϰßãłŊ¾ϰ
ßäÙ¾ß¾μϰ żě¾ēęãěŊãϰ üĢŏŢãϰ ¾ϰ ÿěÙēŏłÕĢϰ ß¾łϰ Ù¾Ŋã÷Ģľÿ¾łϰ ĻľĢżłłÿĢě¾ÿłϰ ę¾ľ÷ÿě¾ēÿű¾ß¾łμϰÙĢęĢϰ¾ϰßĢłϰ¾ŏŊĥěĢęĢłμϰßĢęäłŊÿÙĢłϰãϰľŏľ¾ÿłμϰěĢϰľĢēϰßĢłϰØãěãżÙÿ¿ľÿĢłϰßĢϰ
sistema (SCHWARZER, 2002).
Com a criação do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), em
1974, aconteceu o desdobramento do INPS em três novos órgãos: INPS, desta vez
com suas funções limitadas à administração e gestão dos benefícios previdenciários e assistenciais; o Instituto de Administração da Previdência Social (Iapas),
ľãłĻĢěł¿ŢãēϰĻãē¾ϰ÷ãłŊÕĢϰ¾ßęÿěÿłŊľ¾ŊÿŢ¾μϰżě¾ěÙãÿľ¾ϰãϰĻ¾ŊľÿęĢěÿ¾ēϰßĢϰłÿłŊãę¾ξϰãϰĢϰ
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), responsável pela administração do Sistema de Saúde Previdenciário.
Este último e importante período foi marcado pela retração da economia
mundial que, embora tenha sido freada pelas políticas internas de desenvolvimento, surtiu efeitos sobre os programas de proteção social no início dos anos
ΓΒΊλϰłłÿęμϰłŏľ÷ÿľ¾ęϰěĢŢ¾łϰľã÷ľ¾łϰĻ¾ľ¾ϰ¾łłã÷ŏľ¾ľϰĢϰãĽŏÿēāØľÿĢϰżě¾ěÙãÿľĢϰßĢϰłÿłtema, entre eles a liberação do teto de contribuição e o aumento da alíquota de
contribuição dos empregadores, inclusive a introdução de alíquotas progressivas
conforme sua faixa de salário.
Com a constituição federal de 1988, houve uma reforma democrática que
rompeu com o autoritarismo dos períodos anteriores. Assim, os grupos sociais
Αΐ
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acabaram conquistando mais espaço. No ramo previdenciário, ocorreu a introdução do conceito de seguridade social, de acordo com Rangel et al. (2009),
através da universalização, participação social na gestão e diminuição das desigualdades socioeconômicas. Para atender aos objetivos, o sistema foi estruturado sob os seguintes pilares:
•
•
•

Regime Geral de Previdência Social (RGPS), destinado aos trabalhadores do
setor privado e aos servidores públicos não segurados pelo regime próprio;
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), destinado aos servidores públicos cujos entes já tenham instituído o seu regime; e,
Regime de Previdência Complementar Privada, organizado de forma autônoma e de adesão facultativa.

A previdência passou a ser assegurada como um direito social fundamental,
ĻľĢŊã÷ÿßĢϰ ¾Ŋľ¾Ţäłϰ ß¾ϰÙĢěż÷ŏľ¾ÜÕĢϰ ß¾ϰęãłę¾ϰ ÙĢęĢϰ Ùē¿ŏłŏē¾ϰĻäŊľã¾λϰ&łł¾ϰ ěĢŢ¾ϰ
perspectiva proposta pela Constituição de 1988 rompeu com a antiga forma de
valorização e organização do mercado de trabalho público, onde o papel do servidor passou a ser considerado peça fundamental na administração do Estado.

A Previdência do Servidor Público após a CF/88
As duas emendas constitucionais propostas pelo Plano Diretor da Reforma do
Aparelho do Estado que trataram da reforma administrativa foram fundamentais neste processo de transição para uma administração pública gerencial. Através delas, foi permitida a contratação, através de processo seletivo, de servidores
ĻŐØēÿÙĢłϰĻãē¾ϰÙĢěłĢēÿß¾ÜÕĢϰß¾ϰēã÷ÿłē¾ÜÕĢϰßĢϰŊľ¾Ø¾ēüĢϰόRύμϰĻĢěßĢϰżęϰÎϰĢØľÿ÷¾toriedade do regime jurídico único. A estabilidade dos servidores também sofreu
¾ēŊãľ¾ÜĹãłμϰŊĢľě¾ěßĢϒłãϰę¾ÿłϰŽãŨāŢãēλϰ`ØãßãÙãěßĢϰ¾ĢϰĻľÿěÙāĻÿĢϰß¾ϰ¾ŏŊĢěĢęÿ¾ϰßĢłϰ
ĻĢßãľãłμϰżÙĢŏϰãłŊ¾ØãēãÙÿßĢϰŏęϰŊľ¾Ŋ¾ęãěŊĢϰãĽŏÿēÿØľ¾ßĢϰěĢϰĽŏãϰŊ¾ě÷ãϰÎϰĢľ÷¾ěÿű¾ção administrativa e vencimentos dos servidores.
A adaptação da administração pública ‘a concepção de Estado liberal resultou na extinção de postos de trabalho do serviço público, motivada pela adoção
programas de demissão voluntária, fechamento de organismos estatais e privatizações, todos resultantes da reforma supracitada.
A proposta de Emenda Constitucional n° 33, enviada ao congresso em 1995,
tornou o acesso aos benefícios mais restrito, pois a aposentadoria dos servidores seria calculada pelo tempo de contribuição, com nova idade mínima, sendo
ęĢßÿżÙ¾ß¾ϰ¾ϰöģľęŏē¾ϰßãϰÙ¿ēÙŏēĢϰßĢłϰĻľĢŢãěŊĢłλϰÿßãÿ¾ϰ÷ãľ¾ēϰãľ¾ϰßãϰłãϰãŨÿ÷ÿľϰŏę¾ϰ
contribuição que seja, atuarialmente, compatível com uma aposentadoria de 75
¾ϰ ΒΊЙϰ ßĢϰ ł¾ē¿ľÿĢϰ ęäßÿĢϰ ľãÙãØÿßĢϰ ěĢłϰ ŐēŊÿęĢłϰ ΐϰ ęãłãłϰ ¾ěŊãľÿĢľãłϰ Îϰ Ļ¾łł¾÷ãęϰ
para a inatividade, dado o rendimento médio esperado para as contribuições dos
servidores (BRESSER PEREIRA, 1995, p. 52).
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Ainda, com a intenção de “reduzir a pressão existente sobre o Tesouro Nacional no que se refere ao pagamento dos inativos e pensionistas” (BRESSER PEREI|μϰΓΓΏμϰĻλϰΐΎύμϰĢϰĻľĢČãŊĢϰĻľãŢÿ¾ϰ¾ϰľãŢÿłÕĢϰß¾ϰÙĢěÙãłłÕĢμϰßĢłϰŢ¾ēĢľãłϰãϰß¾łϰöĢľę¾łϰ
de reajuste de pensões, bem como a criação de um programa de saúde dos servidores. A Emenda Constitucional nº 20 de 1998 foi aprovada depois de decorridos
três anos do seu envio ao Congresso, com algumas alterações (Quadro 1).
Quadro 1. Relação das alterações do art. 40 da CF/88 promovidas pela EC 20/98
Formas de aposentadoria

Constituição Federal de 1988

Emenda Constitucional
nº 20/1998

Aposentadoria por invalidez
permanente

Proventos integrais

Proventos proporcionais ao
tempo de contribuição

Aposentadoria compulsória

Setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao
tempo de serviço.

Setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao
tempo de contribuição.

Aposentadoria voluntária
(homem)

Trinta e cinco anos de serviço, Não se aplica
com proventos integrais.

Aposentadoria voluntária
(mulher)

Trinta anos de serviço, com
proventos integrais.

Não se aplica

Aposentadoria voluntária
com proventos proporcionais
(homem)

Trinta anos de serviço, ou
sessenta e cinco anos de
idade.

Sessenta anos de idade e trinta
e cinco de contribuição ou
sessenta e cinco anos de idade

Aposentadoria voluntária
com proventos proporcionais
(mulher)

Vinte e cinco anos de serviço, Cinquenta e cinco anos de
ou sessenta anos de idade.
idade e trinta de contribuição
ou sessenta anos de idade

Aposentadoria voluntária
(magistério - homem)

Trinta anos de efetivo
exercício

Cinquenta e cinco anos de
idade e trinta de contribuição
ou sessenta anos de idade

Aposentadoria voluntária
(magistério - mulher)

Vinte e cinco anos de efetivo
exercício

Cinquenta anos de idade e
vinte e cinco de contribuição
ou cinquenta e cinco anos de
idade

Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com a nova redação da emenda constitucional em questão, o § 1º do
art. 40 estabelece que a aposentadoria voluntária depende do cumprimento do exercício no serviço público:
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos
de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo
em que se dará a aposentadoria, ...
Para o magistério, o § 5º do mesmo artigo determinou que o tempo de contribuição fosse exclusivo e de efetivo exercício das funções de magistério na educação
infantil e no ensino fundamental e médio.
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Para a previdência complementar, o art. 40, § 14 assim estabelece:
§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que
instituam regime de previdência complementar para os seus respecŊÿŢĢłϰłãľŢÿßĢľãłϰŊÿŊŏē¾ľãłϰßãϰÙ¾ľ÷ĢϰãöãŊÿŢĢμϰĻĢßãľÕĢϰżŨ¾ľμϰĻ¾ľ¾ϰĢϰŢ¾ēĢľϰ
das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que
trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art. 201.
As mudanças resultantes da EC 20/98 para os RPPS’s se resumem na adoção de
ěĢŢĢłϰēÿęÿŊãłϰßãϰÿß¾ßãϰĻ¾ľ¾ϰ¾ϰ¾ĻĢłãěŊ¾ßĢľÿ¾ϰĻĢľϰŊãęĻĢϰßãϰÙĢěŊľÿØŏÿÜÕĢμϰŏěÿżÙ¾ÜÕĢϰ
das regras aplicadas aos servidores federais, estaduais e municipais, e permissão
Ļ¾ľ¾ϰ¾ßĢÜÕĢϰßĢϰŊãŊĢϰÿ÷ŏ¾ēϰ¾ĢϰżŨ¾ßĢϰĻãēĢϰ|9yϰ¾Ŋľ¾Ţäłϰß¾ϰÿęĻē¾ěŊ¾ÜÕĢϰßãϰŏęϰłÿłŊãę¾ϰ
ßãϰĻľãŢÿßçěÙÿ¾ϰÙĢęĻēãęãěŊ¾ľλϰX¾ÿłϰãłĻãÙÿżÙ¾ęãěŊãϰě¾łϰöĢľę¾łϰßãϰ¾ĻĢłãěŊ¾ßĢľÿ¾ϰ
elencadas pelo art. 40 da CF/88, a aposentadoria com proventos integrais foi extinta,
houve a alteração do termo tempo de serviço por tempo de contribuição, bem como
o aumento deste tempo e das idades mínimas para que o servidor tivesse direito ao
ØãěãöāÙÿĢλϰZ¾łϰľã÷ľ¾łϰßãϰŊľ¾ěłÿÜÕĢμϰżÙĢŏϰãłŊ¾ØãēãÙÿßĢϰĽŏãϰ¾ϰÿß¾ßãϰęāěÿę¾ϰöĢłłãϰßãϰΏϰ
¾ěĢłϰĻ¾ľ¾ϰüĢęãěłϰãϰΎΒϰĻ¾ľ¾ϰęŏēüãľãłμϰĻ¾ľ¾ϰĢłϰżēÿ¾ßĢłϰ¾ěŊãłϰßãϰΓΓΒλ

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo – IPASEM
Visando atender os preceitos da Constituição Federal no que tange ao atendimento dos benefícios de aposentadoria, auxílio-doença, salário-família e salário-maternidade ao servidor, bem como pensão por morte e auxílio-reclusão para seus
dependentes, o regime próprio dos servidores do município de Novo Hamburgo
(Ipasem) foi criado através da Lei Municipal nº 154 de 24 de dezembro de 1992.
Desde a sua fundação até os dias atuais, o Ipasem passou por muitas mudanças. O referido instituto passou a ter sede própria somente em maio de 1994, e
funcionava com a cedência de funcionários do município, contratados e estagiários. O crescimento do número de segurados tem criado a necessidade de muitas
adequações na estrutura administrativa. A Lei Complementar nº 2.204 de 23 de
novembro de 2010 criou o primeiro quadro de cargos efetivos. Em 2011, tomaram
posse os primeiros servidores concursados do Ipasem.
Conforme estabelecido pelo art. 19 da Lei Municipal nº 154/92, são segurados
do Instituto todos os servidores públicos municipais efetivos dos Poderes Executivo e Legislativo, fundações e autarquias municipais, ativos e inativos. O Ipasem
atende 9.759 segurados, dos quais 3.443 são ativos, 2004 aposentados e pensionistas e 4.312 dependentes. Cabe destaque o crescimento de segurados inativos
ßãϰΌΊϰĻ¾ľ¾ϰΌΊΎϰόΎΒμΓЙύϰãϰßãϰΌΊΐϰĻ¾ľ¾ϰΌΊΑϰόΌΑμΑЙύλϰ`ϰĻãľÙãěŊŏ¾ēϰßãϰłãľŢÿßĢľãłϰ
inativos em relação aos ativos sofreu um aumento expressivo nos últimos anos: de
ΌΊμΑЙϰßĢϰŊĢŊ¾ēϰßãϰłã÷ŏľ¾ßĢłϰãęϰΌΊμϰãϰ¾ŏęãěŊĢŏϰĻ¾ľ¾ϰΎμЙϰãęϰΌΊΒλϰ
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O salário médio das contribuições pagas aos inativos e pensionistas é de R$
ΎλΑΒμΊΎμϰãěĽŏ¾ěŊĢϰĢϰł¾ē¿ľÿĢϰęäßÿĢϰß¾ϰĻĢĻŏē¾ÜÕĢϰ¾ŊÿŢ¾ϰäϰßãϰ|ϹϰΎλΐΒμΊΎμϰÙĢěöĢľęãϰ
a Nota Técnica Atuarial nº 3507/2018. Tais números, em conjunto com a quantidade de segurados, mostra um cenário de preocupação quanto à sustentabilidade
do plano previdenciário dos servidores.
`ϰ żě¾ěÙÿ¾ęãěŊĢϰ ßĢϰ Ļ¾÷¾ęãěŊĢϰ ßĢłϰ ØãěãöāÙÿĢłϰ ĻľãŢÿßãěÙÿ¿ľÿĢłϰ ãϰ ¾łłÿłŊãěciais do Ipasem NH se dá através dos respectivos fundos, que são separados em
virtude das exigências da Lei n° 9.717/98 e a Portaria do MPS n° 402/08, que vedam a utilização de recursos da previdência para assistência à saúde dos segurados. O fundo de previdência (Art. 111 da lei Municipal nº 154/1992) é composto
Ļãē¾ϰÙĢěŊľÿØŏÿÜÕĢϰßĢϰłãľŢÿßĢľϰόЙϰßĢϰł¾ē¿ľÿĢϰßãϰÙĢěŊľÿØŏÿÜÕĢύμϰ¾ϰÙĢěŊľÿØŏÿÜÕĢϰĻ¾ŊľĢě¾ēϰßĢϰãęĻľã÷¾ßĢľϰόΎμΐЙϰßĢϰł¾ē¿ľÿĢϰßãϰÙĢěŊľÿØŏÿÜÕĢύϰãϰß¾ϰ¾ēāĽŏĢŊ¾ϰßãϰÙŏłŊãÿĢϰ
ãłĻãÙÿ¾ēϰĻ¾÷¾ϰĻãēĢϰãęĻľã÷¾ßĢľϰόΎμΒЙϰßĢϰł¾ē¿ľÿĢϰßãϰÙĢěŊľÿØŏÿÜÕĢύλϰ`ϰöŏěßĢϰßãϰ¾łsistência é constituído pela contribuição e do servidor e do empregador, sendo
ΏμΏЙϰßĢϰł¾ē¿ľÿĢϰßãϰÙĢěŊľÿØŏÿÜÕĢϰĻ¾ľ¾ϰÙ¾ß¾ϰŏęλ

O Pró-Gestão RPPS
Em 2011, membros do Conselho Nacional dos Dirigentes dos Regimes Próprios de
yľãŢÿßçěÙÿ¾ϰĢÙÿ¾ēϰό`Zy|& ύϰČ¿ϰßãØ¾Ŋÿ¾ęϰŏęϰęĢßãēĢϰßãϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢϰÿěłŊÿŊŏcional para os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), cuja proposta foi
retomada e aprimorada no segundo semestre de 2014 por um grupo de trabalho
da Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPPS), em conjunto com reprełãěŊ¾ěŊãłϰßãϰ|yyϰßãϰŊĢßĢϰĢϰľ¾łÿēλϰZĢϰ¾ěĢϰłã÷ŏÿěŊãμϰĢϰßĢÙŏęãěŊĢϰżě¾ēϰĻľĢßŏűÿßĢϰ
foi submetido à apreciação e a aprovação do CONAPREV.
Z¾łÙãŏϰãěŊÕĢϰĢϰyľĢ÷ľ¾ę¾ϰßãϰãľŊÿżÙ¾ÜÕĢϰAěłŊÿŊŏÙÿĢě¾ēϰãϰXĢßãľěÿű¾ÜÕĢϰß¾ϰ
Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios (Pró-Gestão RPPS), que foi instituído pela Portaria MPS nº 185, de 14 de maio de 2015. Com adesão facultativa, o programa
“tem por objetivo incentivar os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS a
adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcionem maior
controle dos seus ativos e passivos e mais transparência no relacionamento com
Ģłϰłã÷ŏľ¾ßĢłϰãϰ¾ϰłĢÙÿãß¾ßãϜλϰ`ϰľãöãľÿßĢϰĻľĢ÷ľ¾ę¾ϰØŏłÙ¾ϰ¾ϰĻľĢżłłÿĢě¾ēÿű¾ÜÕĢϰß¾ϰ
gestão, o atendimento das exigências legais e a garantia da sustentabilidade e da
continuidade administrativa.
Sete meses após a publicação da portaria que instituiu o Pró-Gestão RPPS,
a Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPPS) publicou a Portaria nº 03,
de 07 de dezembro de 2015, aprovando a versão inicial do Manual do Pró-Gestão
RPPS, e abrindo o processo de consulta pública para apresentação de dúvidas,
críticas e sugestões ao seu conteúdo. O prazo da referida consulta era até 20 de
öãŢãľãÿľĢϰßãϰΌΊΐμϰĻĢľäęϰöĢÿϰĻľĢľľĢ÷¾ßĢϰĻ¾ľ¾ϰΌϰßãϰę¾ľÜĢϰßãϰΌΊΐϰ¾Ŋľ¾Ţäłϰß¾ϰyĢľŊ¾ľÿ¾ϰ yyϰ ěȸϰ Ίϰ ßãϰ Ίϰ ßãϰ öãŢãľãÿľĢϰ ßãϰ ΌΊΐλϰ ZĢϰ żě¾ēϰ ßĢϰ ęãłęĢϰ ¾ěĢμϰ ¾ϰ yĢľŊ¾ľÿ¾ϰ
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yyϰěȸϰΊΐϰßãϰΊΒϰßãϰßãűãęØľĢϰßãϰΌΊΐϰßÿŢŏē÷ĢŏϰěĢŢ¾ϰŢãľłÕĢϰßĢϰX¾ěŏ¾ēϰßĢϰyľģ-Gestão RPPS contendo as alterações construídas através das contribuições acatadas. Nova convocação ocorreu em 08 de novembro de 2017, através da publicaÜÕĢϰß¾ϰyĢľŊ¾ľÿ¾ϰy|& ϰěȸϰμϰßãłŊ¾ϰŢãűϰĻ¾ľ¾ϰ¾ŏßÿçěÙÿ¾ϰĻŐØēÿÙ¾ϰÙĢęϰ¾ϰżě¾ēÿß¾ßãϰ
de debater os parâmetros a serem observados pela Secretaria de Previdência na
avaliação e habilitação para credenciamento das entidades que atuam como cerŊÿżÙ¾ßĢľ¾łϰěĢϰÆęØÿŊĢϰßĢϰyľĢ÷ľ¾ę¾λϰ
8ÿě¾ēęãěŊãμϰßãϰϰßãϰČ¾ěãÿľĢϰßãϰΌΊΒμϰöĢÿϰ¾ĻľĢŢ¾ß¾ϰ¾ϰŢãľłÕĢϰżě¾ēϰßĢϰX¾ěŏ¾ēϰ
do Pró-Gestão RPPS, bem como instituída a Comissão de Credenciamento e Avaēÿ¾ÜÕĢμϰßãłÿ÷ě¾ěßĢϰłãŏłϰęãęØľĢłμϰßãżěÿěßĢϰ¾łϰłŏ¾łϰ¾ŊľÿØŏÿÜĹãłμϰÙĢęĻĢłÿÜÕĢϰãϰ
requisitos de funcionamento. Tais ações constam na Portaria SPREV nº 03, de 31
de janeiro de 2018.
Toda a criação do Pró-Gestão RPPS se deu em meio às turbulentas mudanças
ocorridas na estrutura do Governo. O Ministério da Previdência Social foi extinto
logo após a sua instituição, tendo suas atividades transferidas ao Ministério da
Fazenda. Como se pode observar nas portarias citadas, todo o processo de consulta pública foi comandado pela Secretaria de Políticas de Previdência Social
όyyύλϰN¿ϰ¾ϰ¾ŏßÿçěÙÿ¾ϰĻŐØēÿÙ¾ϰãϰ¾ϰ¾ĻľĢŢ¾ÜÕĢϰß¾ϰŢãľłÕĢϰżě¾ēϰßĢϰę¾ěŏ¾ēϰżÙ¾ľ¾ęϰ
a cargo da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda (SPREV), que deu
continuidade à implantação do programa.

Funcionamento e critérios de avaliação
Ļ¾ľ¾ϰĢØŊãěÜÕĢϰß¾ϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢ
A Comissão de Credenciamento e Avaliação do Pró-Gestão RPPS é composta por
dois representantes da Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - SRPPS, da Secretaria de Previdência, um representante da Subsecretaria
de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA, do Ministério da Fazenda e três representantes indicados pelo Conselho Nacional dos Dirigentes dos
Regimes Próprios de Previdência Social – CONAPREV. Os integrantes possuem
mandatos de dois anos e serão presididos por um dos representantes do SRPPS
que exercerá o voto de qualidade quando houver empate. Dentre as suas funções
estão realizar a gestão compartilhada do Programa; receber, analisar e decidir
ĢłϰľãĽŏãľÿęãěŊĢłϰßãϰÙľãßãěÙÿ¾ęãěŊĢϰĢŏϰľãěĢŢ¾ÜÕĢϰß¾łϰãěŊÿß¾ßãłϰÙãľŊÿżÙ¾ßĢľ¾łξϰ
analisar os pedidos de reconsideração de suas decisões; solicitar documentos
ãϰľã¾ēÿű¾ľϰßÿēÿ÷çěÙÿ¾łμϰľãłĻĢěßãľϰÙĢěłŏēŊ¾łϰß¾łϰãěŊÿß¾ßãłϰÙãľŊÿżÙ¾ßĢľ¾łμϰ¾Ţ¾ēÿ¾ľϰ
seu desempenho e propor ações; realizar reuniões de articulação; avaliar os resultados do programa; analisar sugestões e propor alterações no Manual do Pró-Gestão RPPS .
łϰãěŊÿß¾ßãłϰÙãľŊÿżÙ¾ßĢľ¾łμϰ¾ĻģłϰßãŢÿß¾ęãěŊãϰÙľãßãěÙÿ¾ß¾łμϰłÕĢϰľãłĻĢěł¿ŢãÿłϰĻĢľϰÙĢěÙãßãľϰßÿľãŊ¾ęãěŊãϰ¾ϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢϰ¾Ģłϰ|yyμϰ¾Ŋľ¾ŢäłϰßãϰĻľĢÙãßÿęãětos relativos à auditoria de conformidade. Até a presente data há duas entidades
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ÙãľŊÿżÙ¾ßĢľ¾łϰ ÙľãßãěÙÿ¾ß¾łνϰ 8ŏěß¾ÜÕĢϰ ¾ľēĢłϰ ēØãľŊĢϰ ¾ěűĢēÿěÿϰ ãϰ AěłŊÿŊŏŊĢϰ ßãϰ
ãľŊÿżÙ¾ÜÕĢϰ{ŏ¾ēÿß¾ßãϰľ¾łÿēϰϔϰA{ϰľ¾łÿēλϰϰ¾ŏßÿŊĢľÿ¾ϰľã¾ēÿű¾ß¾ϰĻãē¾łϰãěŊÿß¾ßãłϰ
ěĢłϰ |yyϰ ÿěŊãľãłł¾ßĢłϰ ãęϰ ĢØŊãľϰ ¾ϰ ÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢϰ ßãŢãľ¿ϰ ÙĢěŊãęĻē¾ľϰ ĻãēĢϰ ęãěĢłϰ
ŏę¾ϰö¾łãϰĻľãłãěÙÿ¾ēλϰZĢϰãěŊ¾ěŊĢμϰěĢłϰ¾ěĢłϰßãϰΌΊΒϰãϰΌΊΓϰłãľ¿ϰ¾ßęÿŊÿß¾ϰŢãľÿżÙ¾ção apenas documental em municípios de pequeno porte com menos de 50 mil
ü¾ØÿŊ¾ěŊãłμϰÙĢęϰ¾ϰżě¾ēÿß¾ßãϰßãϰĻľĢĻĢľÙÿĢě¾ľϰę¾ÿĢľϰ¾ßãłÕĢϰãϰßÿęÿěŏÿľϰĢϰÙŏłŊĢϰß¾ϰ
ÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢλϰ`ϰãěŊãϰöãßãľ¾ŊÿŢĢϰĢŏϰ|yyϰäϰľãłĻĢěł¿ŢãēϰĻãē¾ϰãłÙĢēü¾ϰãϰÙĢěŊľ¾Ŋ¾ÜÕĢϰ
ß¾ϰãěŊÿß¾ßãϰÙãľŊÿżÙ¾ßĢľ¾μϰßãěŊľãϰ¾łϰÙľãßãěÙÿ¾ß¾łμϰØãęϰÙĢęĢϰŊ¾ęØäęϰĻãēĢϰĻ¾÷¾mento dos serviços prestados. Não é permitida nenhuma outra relação comercial
ãěŊľãϰĢłϰ|yyϰãϰ¾łϰãěŊÿß¾ßãłϰÙãľŊÿżÙ¾ßĢľ¾łμϰĽŏãϰěÕĢϰłãČ¾ϰßãϰĻľĢÙãßÿęãěŊĢłϰľãē¾tivos à auditoria ou ações de capacitação.
y¾ľ¾ϰĢØŊãľϰ¾ϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢϰÿěłŊÿŊŏÙÿĢě¾ēϰßĢϰľãöãľÿßĢϰĻľĢ÷ľ¾ę¾μϰ¾łϰŏěÿß¾ßãłϰ÷ãłtoras devem cumprir determinadas ações, divididas em três pilares:
•

•

•

controles internos: conjunto de políticas e procedimentos que garantem que
os objetivos da organização sejam atendidos, devendo garantir que os riscos
łãČ¾ęϰę¾ěŊÿßĢłϰßãěŊľĢϰßĢłϰĻ¾Ŋ¾ę¾ľãłϰ¾ÙãÿŊ¿ŢãÿłμϰĽŏãϰĢłϰßãęĢěłŊľ¾ŊÿŢĢłϰżě¾ěÙãÿľĢłϰľãŽÿŊ¾ęϰ¾ßãĽŏ¾ß¾ęãěŊãϰłŏ¾łϰĢĻãľ¾ÜĹãłϰãϰĽŏãϰĢłϰĻľĢÙãßÿęãěŊĢłϰ
administrativos sejam operados com ética, segurança e economia.
governança corporativa: conjunto de processos que tem como objetivo consolidar boas práticas de gestão e garantir a proteção dos interesses de todos
os envolvidos com a Instituição.
ãßŏÙ¾ÜÕĢϰĻľãŢÿßãěÙÿ¿ľÿ¾νϰŊľ¾Ŋ¾ϰß¾ϰÙ¾Ļ¾ÙÿŊ¾ÜÕĢμϰĽŏ¾ēÿżÙ¾ÜÕĢϰãϰöĢľę¾ÜÕĢϰãłĻãÙāżÙ¾ϰĽŏãϰßãŢãęϰłãľϰĢöãľŊ¾ß¾łϰ¾ĢłϰłãľŢÿßĢľãłϰãϰ÷ãłŊĢľãłϰßĢϰ|yyλ

Estes pilares possuem ao todo 24 ações, que são divididas em quatro níveis
de aderência cada uma, onde o nível I é considerado mais simples e o IV, mais
ÙĢęĻēãŨĢλϰZ¾ϰ¾Ţ¾ēÿ¾ÜÕĢμϰłãěßĢϰ¾Ŋÿě÷ÿßĢłϰěāŢãÿłϰßãϰ¾ßãľçěÙÿ¾ϰßÿöãľãěŊãłμϰ¾ϰÙãľŊÿżcação se dará no nível mais simples dentre os atingidos.

A IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-GESTÃO RPPS NO IPASEM
ĢęϰØ¾łãϰě¾łϰÿěöĢľę¾ÜĹãłϰßãϰÙľÿŊäľÿĢłϰßãϰ¾Ţ¾ēÿ¾ÜÕĢϰĻ¾ľ¾ϰĢØŊãěÜÕĢϰß¾ϰÙãľŊÿżÙ¾ção Pró-Gestão RPPS foi elaborado um modelo para o termo de abertura do projeto. O referido documento compreende a formalização do projeto e serve de base
para o planejamento do mesmo.
`ϰŊãľęĢϰßãϰ¾ØãľŊŏľ¾ϰÙĢěŊäęμϰÙĢęĢϰãēãęãěŊĢłϰßãϰãěŊľ¾ß¾μϰ¾ϰãłĻãÙÿżÙ¾ÜÕĢϰßĢϰ
Ŋľ¾Ø¾ēüĢϰßĢϰĻľĢČãŊĢμϰĢłϰ¾ÙĢľßĢłϰĽŏãϰßãżěãęϰãϰÿěŽŏãěÙÿ¾ęϰĢϰłãŏϰĻē¾ěãČ¾ęãěŊĢμϰĢłϰ
fatores ambientais do instituto e os ativos de processos organizacionais. Este doÙŏęãěŊĢϰßãżěãϰĢϰěĢęãϰßĢϰĻľĢČãŊĢμϰĽŏãϰäϰϛAęĻē¾ěŊ¾ÜÕĢϰßĢϰyľģϒ9ãłŊÕĢϰěĢϰAěłŊÿŊŏŊĢϰ
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de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo”, e
tem como descrição resumida a adequação dos processos internos do Ipasem NH
ÎłϰãŨÿ÷çěÙÿ¾łϰßĢϰyľģϒ9ãłŊÕĢϰ|yyμϰĻ¾ľ¾ϰ¾ßãłÕĢϰÎϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢλϰ`łϰľãÙŏľłĢłϰżě¾ěceiros necessários para as ações do projeto serão retirados da verba de adminisŊľ¾ÜÕĢϰß¾ϰĻľãŢÿßçěÙÿ¾μϰ¾ϰ÷ãľçěÙÿ¾ϰżÙ¾ϰĻĢľϰÙĢěŊ¾ϰß¾ϰßÿľãŊĢľÿ¾μϰãěĽŏ¾ěŊĢϰĢϰÙēÿãěŊãϰäϰ
o próprio Instituto. O prazo estipulado para a implantação é de três meses. Dentre
os produtos esperados destacam-se a melhoria na gestão dos processos internos
ßĢϰ AĻ¾łãęϰ Z>μϰ ę¾ÿĢľϰ ľãěŊ¾Øÿēÿß¾ßãϰ ßĢłϰ ¾ŊÿŢĢłϰ żě¾ěÙãÿľĢłμϰ ãżÙ¿Ùÿ¾ϰ ěĢϰ ¾Ŋãěßÿmento aos segurados e maior satisfação dos atores sociais envolvidos.
A coleta dos requisitos do projeto compreende o levantamento das partes interessadas e das suas necessidades, de acordo com as exigências do Pró-Gestão
RPPS e o termo de abertura do projeto. As partes interessadas possuem responsaØÿēÿß¾ßãłϰĽŏãϰŢ¾ľÿ¾ęϰßãłßãϰÙĢěŊľÿØŏÿÜĹãłϰĻ¾ľ¾ϰãłŊŏßĢłϰ¾ŊäϰĢϰĻ¾ŊľĢÙāěÿĢϰżě¾ěÙãÿro e político do projeto, e ignorar estas responsabilidades pode causar um impacŊĢϰĻľãČŏßÿÙÿ¾ēϰěĢłϰĢØČãŊÿŢĢłϰĻľãŊãěßÿßĢłϰόyXAμϰΌΊΊΎύλϰ`ϰĻľĢÙãłłĢϰßãϰÿßãěŊÿżÙ¾ÜÕĢϰ
ß¾łϰĻ¾ľŊãłϰÿěŊãľãłł¾ß¾łϰÙĢęĻľããěßãϰ¾ϰÿßãěŊÿżÙ¾ÜÕĢϰßãϰŊĢß¾łϰ¾łϰĻãłłĢ¾łϰãěŢĢēvidas e documenta as informações relevantes relacionadas aos seus interesses.
Partindo das exigências constantes no anexo 8 do Manual do Pró-Gestão
RPPS, em comparação com a estrutura organizacional do Ipasem e os anexos do
Ļē¾ěĢϰßãϰÙē¾łłÿżÙ¾ÜÕĢϰßãϰÙ¾ľ÷ĢłϰãϰöŏěÜĹãłϰßĢϰÿěłŊÿŊŏŊĢϰόRãÿϰXŏěÿÙÿĻ¾ēϰěȸϰΌλΌΊΎμϰßãϰ
ΌϰßãϰěĢŢãęØľĢϰßãϰΌΊΊύμϰłãϰĻĢßãϰÿßãěŊÿżÙ¾ľϰĢłϰłãŊĢľãłϰãěŢĢēŢÿßĢłϰãęϰÙ¾ß¾ϰ¾ÜÕĢϰ
ěãÙãłł¿ľÿ¾ϰĻ¾ľ¾ϰ¾ßãłÕĢϰÎϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢλ
Ao Diretor-Presidente, por se tratar do gerente do projeto e também por gerir
e dirigir todas as atividades administrativas do instituto (art. 10 da Lei Municipal
154/92), cabem todas as atividades do projeto que estejam pendentes e necessitem de autorização para implantação. As contratações e aquisições deverão
łãľϰãöãŊŏ¾ß¾łϰĻãē¾ϰĢĢľßãě¾ßĢľÿ¾ϰßãϰ9ãłŊÕĢμϰę¾ÿłϰãłĻãÙÿżÙ¾ęãěŊãϰĻãēĢłϰłãŊĢľãłϰ
de compras e licitações. Cabe à Procuradoria, em conjuntos com os setores envolvidos, a elaboração dos planos e códigos exigidos, que serão aprovados pelo
ĢěłãēüĢϰ"ãēÿØãľ¾ŊÿŢĢλϰ`ϰłãŊĢľϰßãϰĢęŏěÿÙ¾ÜÕĢϰżÙ¾ľ¿ϰľãłĻĢěł¿ŢãēϰĻãē¾ϰßÿŢŏē÷¾ção de todas as ações aos envolvidos, bem como o encaminhamento de todas
as publicações necessárias à Coordenadoria de Informática que, por sua vez, é
ľãłĻĢěł¿ŢãēϰĻãē¾ϰę¾ěŏŊãěÜÕĢϰßĢϰłÿŊãϰßĢϰÿěłŊÿŊŏŊĢλϰ>¿ϰŊ¾ęØäęϰ¾ÜĹãłϰãłĻãÙāżÙ¾łϰ
para alguns setores, como o mapeamento das atividades da área de análise da
concessão e revisão de aposentadorias e pensões, que deverá ser realizado pela
Coordenadoria de Benefícios e Recursos Humanos.
Ģěłÿßãľ¾ěßĢϰ ¾łϰ ÿěöĢľę¾ÜĹãłϰ ¾Ùÿę¾μϰ ¾ϰ Ļ¾ľŊÿľϰ ß¾ϰ ÿßãěŊÿżÙ¾ÜÕĢϰ ßĢłϰ łãŊĢľãłϰ
envolvidos nas 24 ações elencadas no Manual do Pró-Gestão RPPS, foi montado
um roteiro de questionários a serem aplicados à direção do instituto e aos coordenadores envolvidos nos processos pertencentes aos critérios de avaliação para
ĢØŊãěÜÕĢϰß¾ϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢλϰϰ
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Com base nas respostas dos questionários, foi possível relacionar as ações
que necessitam de implantação ou mudanças, proporcionando uma visão completa dos requisitos do projeto. Para o pilar de controles internos, o nível I da cerŊÿżÙ¾ÜÕĢϰãŨÿ÷ãϰĢϰę¾Ļã¾ęãěŊĢϰãϰę¾ěŏ¾ēÿű¾ÜÕĢϰß¾ϰ¿ľã¾ϰßãϰØãěãöāÙÿĢłμϰÙ¾Ļ¾ÙÿŊ¾ÜÕĢϰ
do gestor de recursos e do comitê de investimentos, existência e funcionamento de uma estrutura de controle interno, política de segurança da informação e
gestão da base de dados cadastrais. O segundo pilar do programa, governança
corporativa, institui ações de transparência, equidade, prestação de contas e resĻĢěł¾Øÿēÿß¾ßãϰÙĢľĻĢľ¾ŊÿŢ¾μϰÙĢęϰ¾ϰżě¾ēÿß¾ßãϰßãϰ¾Ŋÿě÷ÿľϰ¾ϰęÿłłÕĢϰÿěłŊÿŊŏÙÿĢě¾ēϰãϰ
proteger os interesses de todas as partes interessadas na boa gestão do RPPS. Por
żęμϰĢϰŊãľÙãÿľĢϰãϰŐēŊÿęĢϰĻÿē¾ľϰßĢϰyľģϒ9ãłŊÕĢϰ|yyϰŊľ¾Ŋ¾ϰß¾ϰĽŏ¾ēÿżÙ¾ÜÕĢϰßĢłϰłãľŢÿdores a respeito de assuntos relativos ao papel da previdência social.
O escopo compreende a descrição detalhada do projeto, com o objetivo de
promover o entendimento comum do que deve ser feito, ou seja, deve conter os
requisitos e características dos serviços a serem entregues, gerenciamento de
expectativas, possíveis problemas e riscos, além dos resultados do projeto.
A descrição geral do escopo se fundamenta na promoção de todas as ações
ěãÙãłł¿ľÿ¾łϰĻ¾ľ¾ϰ¾ϰĢØŊãěÜÕĢϰß¾ϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢϰyľģϒ9ãłŊÕĢϰ|yyμϰěĢϰěāŢãēϰAμϰÙĢěöĢľęãϰãłŊÿĻŏē¾ßĢϰĻãē¾ϰyĢľŊ¾ľÿ¾ϰy|& ϰěȸϰωΌΊΒμϰßãϰωΊωΌΊΒμϰãϰßãżěãϰÙĢęĢϰãĽŏÿĻãϰ
do projeto a diretoria executiva e todas as coordenadorias do instituto, bem como
os órgãos colegiados, Prefeito Municipal, Poder Legislativo e segurados do instituto como demais envolvidos.
ÿěß¾μϰ ßãϰ ¾ÙĢľßĢϰ ÙĢęϰ Ģϰ ãłÙĢĻĢϰ ãē¾ØĢľ¾ßĢμϰ ¾ϰ ĢØŊãěÜÕĢϰ ß¾ϰ ÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢϰ yľģ-Gestão RPPS proporciona a boa gestão do Instituto, a sua sustentabilidade, a
Ŋľ¾ěłĻ¾ľçěÙÿ¾μϰ ãϰ ¾ϰ ł¾Ŋÿłö¾ÜÕĢϰ ßĢłϰ łã÷ŏľ¾ßĢłλϰ ϰ ÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢϰ Ŋ¾ęØäęϰ ÷¾ľ¾ěŊãϰ ¾ϰ
Ùē¾łłÿżÙ¾ÜÕĢϰ ÙĢęĢϰ ÿěŢãłŊÿßĢľϰ Ľŏ¾ēÿżÙ¾ßĢϰ ãϰ ÿěŢãłŊÿßĢľϰ ĻľĢżłłÿĢě¾ēμϰ ÙĢěöĢľęãϰ ¾ϰ
Portaria MPS nº 300, de 03 de julho de 2015, ampliando as possibilidades de investimentos e de ganho na rentabilidade dos mesmos.
Os requisitos mencionados no escopo abrangem todas as ações elencadas
no anexo 05 do Manual do Pró-Gestão RPPS. A necessidade de aprovação de algumas ações pelos órgãos colegiados, bem como alterações na legislação do instituto (edição de projetos de lei, bem como aprovação do mesmo pelo Poder Le÷ÿłē¾ŊÿŢĢϰãϰł¾ěÜÕĢϰßĢϰyľãöãÿŊĢϰXŏěÿÙÿĻ¾ēύμϰãłŊÕĢϰãěŊľãϰĢłϰľÿłÙĢłϰÿěÿÙÿ¾ÿłϰßãżěÿßĢłμϰ
juntamente com a resistência às mudanças por partes dos servidores envolvidos
nos processos.
Z¾ϰßãżěÿÜÕĢϰßĢłϰĻľ¾űĢłϰßĢϰĻľĢČãŊĢμϰżÙĢŏϰãłŊÿĻŏē¾ßĢϰĽŏãϰ¾łϰ¾ĽŏÿłÿÜĹãłϰÙĢětratações necessárias, bem como a elaboração de documentos e respectiva aprovação pelo conselho deliberativo serão realizadas em até 30 dias após o início do
mesmo. A adequação da estrutura e dos processos internos do instituto obedecerá a um prazo máximo de 45 dias, e a realização dos cursos e seminários, senso
ĻľãŢÿßãěÙÿ¿ľÿĢϰãϰĻŏØēÿÙ¾ÜĹãłϰãŨÿ÷ÿß¾łϰłãϰß¾ľ¿ϰãęμϰěĢϰę¿ŨÿęĢμϰΐΊϰßÿ¾łλϰĻģłϰßã84
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ÙĢľľÿßĢłϰŊĢßĢłϰĢłϰĻľ¾űĢłϰ¾Ùÿę¾μϰãϰ¾Ŋãěßÿß¾łϰŊĢß¾łϰ¾łϰãŊ¾Ļ¾łμϰ¾ϰãěŊÿß¾ßãϰÙãľŊÿżÙ¾ßĢľ¾ϰľã¾ēÿű¾ľ¿ϰ¾ϰ¾ŏßÿŊĢľÿ¾ϰßãϰŢãľÿżÙ¾ÜÕĢλ
Ainda existem algumas lacunas a serem preenchidas no planejamento do
ãłÙĢĻĢϰ ěĢϰ Ľŏãϰ Ŋ¾ě÷ãϰ ¾Ģłϰ ÙŏłŊĢłϰ ß¾ϰ ÙĢěŊľ¾Ŋ¾ÜÕĢϰ ß¾ϰ ãěŊÿß¾ßãϰ ÙãľŊÿżÙ¾ßĢľ¾μϰ ĻĢÿłϰ
ěÕĢϰöĢÿϰľã¾ēÿű¾ßĢϰěãěüŏęϰĢľÜ¾ęãěŊĢϰĢżÙÿ¾ēϰãęϰľãē¾ÜÕĢϰ¾ĢłϰŢ¾ēĢľãłϰßãϰÙĢěŊľ¾Ŋ¾ção para o Ipasem NH.
A EAP - Estrutura Analítica do Projeto, também conhecida pelo termo em
ÿě÷ēçłϰ¡ϰϒϰ¡ĢľĐϰľã¾ĐßĢţěϰŊľŏÙŊŏľãμϰäϰŏę¾ϰßãÙĢęĻĢłÿÜÕĢϰßĢϰãłÙĢĻĢϰßĢϰĻľĢjeto em fases/níveis e tem como principal objetivo deixar claro como o projeto
está organizado e o que será entregue, ou seja, quais trabalhos serão realizados e
como serão produzidos.
Cada componente do projeto possui entradas e saídas, e requer a aplicação
de processos burocráticos. Portanto, a estrutura acima pode ser desmembrada
de forma que explique o que será necessário fazer em cada parte. As fases do
projeto estão interligadas, ou seja, algumas são processadas através do resultado
ß¾łϰĢŏŊľ¾łλϰϰż÷ŏľ¾ϰ¾Ø¾ÿŨĢϰßãŊ¾ēü¾ϰ¾łϰãěŊľ¾ß¾łϰãϰł¾āß¾łϰßãϰÙ¾ß¾ϰÙĢęĻĢěãěŊãϰãϰ
os interliga.
Figura 1. Entradas e saídas da Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Fonte: elaborado pela autora.
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Além do detalhamento dos componentes, outra função importante do EAP é
a de delegar as responsabilidades. A coleta dos requisitos do projeto (item 3.2.2),
em conjunto com a legislação do Ipasem, auxiliou nesta delegação. Isto porque
¾łϰ¾ŊÿŢÿß¾ßãłϰãϰľãłĻĢěł¾Øÿēÿß¾ßãłϰßãϰÙ¾ß¾ϰłãľŢÿßĢľϰĢŏϰłãŊĢľϰãłŊÕĢϰØãęϰßãżěÿß¾łϰãϰ
engessadas, sendo respeitada a segregação e proibido o desvio de funções.
Desta forma, todos os componentes da abertura do projeto pertencem à DireŊĢľÿ¾ϰßĢϰAěłŊÿŊŏŊĢμϰãϰ¾łϰ¾ĽŏÿłÿÜĹãłϰżÙ¾ęϰÎϰÙ¾ľ÷Ģϰß¾ϰĢĢľßãě¾ßĢľÿ¾ϰßãϰ9ãłŊÕĢλϰN¿ϰ¾ϰ
¾ĻēÿÙ¾ÜÕĢϰß¾łϰãŨÿ÷çěÙÿ¾łϰãěŢĢēŢãľ¿ϰĢłϰłãŊĢľãłϰãēãěÙ¾ßĢłϰě¾łϰŊ¾Øãē¾łϰΏμϰΐϰãϰΑϰßãłŊãϰ
Ŋľ¾Ø¾ēüĢμϰãěĽŏ¾ěŊĢϰ¾ϰżě¾ēÿű¾ÜÕĢϰãϰĢϰÙĢěŊľĢēãϰłãľÕĢϰľã¾ēÿű¾ßĢłϰãϰ¾ÙĢęĻ¾ěü¾ßĢłϰ
pela Diretoria.
`ϰĻē¾ěĢϰßãϰ÷ãľãěÙÿ¾ęãěŊĢϰßĢϰĻľĢČãŊĢϰßãϰÿęĻē¾ěŊ¾ÜÕĢϰß¾ϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢϰyľģϒ9ãłtão RPPS no Ipasem determina como o trabalho será realizado e é formado pelos
planos e documentos gerados pelos processos do projeto. Desenvolver o plano
de gerenciamento do projeto exige observar o escopo preliminar, os processos
de gerenciamento, os fatores ambientais da instituição e os ativos de processos
organizacionais. Tais observações são caracterizadas como entradas do plano de
gerenciamento. As ferramentas e técnicas utilizadas compreendem a metodologia de gerenciamento, o sistema de informações e a opinião especializada.
Considerando a estrutura organizacional do Ipasem, sugere-se para este caso
¾ϰÙľÿ¾ÜÕĢϰßãϰŏę¾ϰÙĢęÿłłÕĢϰßãϰ¾ÙĢęĻ¾ěü¾ęãěŊĢϰß¾ϰÿęĻē¾ěŊ¾ÜÕĢϰß¾ϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢϰ
Pró-Gestão RPPS, constituída por, no mínimo, seis membros. Além do gerente do
projeto (direto-presidente), podem participar desta comissão um representante
de cada coordenadoria do instituto.
Dentre as responsabilidades da comissão de gerenciamento do projeto estão,
dentre outras: Acompanhamento de todas as etapas do projeto; avaliação, revisão,
¾ĻľĢŢ¾ÜÕĢϰãϰŢ¾ēÿß¾ÜÕĢϰß¾łϰęŏß¾ěÜ¾łϰĻľĢĻĢłŊ¾łξϰßãżěÿÜÕĢϰßãϰĻľ¾űĢłϰßãϰãěŊľã÷¾łϰ
das documentações exigidas; e, desenvolvimento de detalhes técnicos do projeto.

Considerações Finais
As práticas adotadas na gestão de projetos buscam facilitar o planejamento de
mudanças de forma que estas sejam executadas com o menor número de intercorrências possível, e seus resultados sejam satisfatórios. Por isso, prever os risÙĢłϰãϰ¾łϰĻľãęÿłł¾łϰß¾ϰÿęĻē¾ěŊ¾ÜÕĢϰßãϰŏę¾ϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢϰ÷¾ľ¾ěŊãϰę¾ÿĢľϰłŏÙãłłĢϰěĢϰ
projeto, uma vez que todas as etapas serão, ou pelo menos deverão, ser realizadas
dentro do esperado e planejado.
No entanto, há de se ressaltar que o setor público possui algumas particularidades em relação ao setor privado com relação às formas de gestão e planejamento. Enquanto no setor privado algumas ações dependem apenas da autorização de
um superior hierárquico, na esfera pública as mudanças podem muitas vezes necessitar de alterações na legislação. A simples contratação de um novo funcionário depende da realização de um concurso público, após a criação do cargo por lei.
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Outro cenário importante a ser observado é aquele no qual a autarquia não
possui gerência, como a legislação previdenciária que regula os RPPS’s, que está
ameaçada pela proposta de reforma da previdência. O cenário atual causa inseguľ¾ěÜ¾ϰěĢłϰľã÷ÿęãłϰĻľģĻľÿĢłϰĢϰÿěÙēŏłÿŢãϰĢłϰßãłęĢŊÿŢ¾ϰ¾ϰØŏłÙ¾ľϰ¾ϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢμϰĻãē¾ϰ
incerteza da continuidade da forma de trabalho atualmente aplicada pela SPREV,
dentro do Ministério da Fazenda.
Como o Ipasem possui dois lastros no atendimento ao servidor, que são a preŢÿßçěÙÿ¾ϰãϰ¾ϰ¾łłÿłŊçěÙÿ¾μϰľãÙĢęãěß¾ϒłãϰĽŏãϰ¾łϰ¾ÜĹãłϰĻľĢĻĢłŊ¾łϰĻãē¾ϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢϰ
Pró-Gestão RPPS sejam aplicadas em ambas as áreas, ainda que na assistência
ãē¾łϰěÕĢϰłãČ¾ęϰĢØľÿ÷¾Ŋģľÿ¾łμϰ¾ϰżęϰßãϰ÷¾ľ¾ěŊÿľϰęãēüĢľÿ¾łϰě¾ϰłŏ¾ϰ÷ãłŊÕĢμϰØãęϰÙĢęĢϰ
maior transparência e sustentabilidade.
Ģěłÿßãľ¾ěßĢϰ¾łϰĻľãęÿłł¾łϰãϰĢłϰßãł¾żĢłϰãěÙĢěŊľ¾ßĢłμϰÙĢěÙēŏÿϒłãϰĽŏãϰ¾ϰ¾ßĢção de práticas de gestão de projetos, como o proposto pelo PMI, se faz necessária
Ļ¾ľ¾ϰ¾ϰØĢ¾ϰÙĢěßŏÜÕĢϰßĢłϰ¾ČŏłŊãłϰĽŏãϰĢϰAĻ¾łãęϰŊãľ¿ϰĽŏãϰö¾űãľϰĻ¾ľ¾ϰ¾ϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢϰ
Pró-Gestão RPPS. O resultado obtido com a gestão de projetos vai muito além da
ĢØŊãěÜÕĢϰß¾ϰÙãľŊÿżÙ¾ÜÕĢμϰĢŏϰłãČ¾μϰŢ¾ÿϰ÷¾ľ¾ěŊÿľϰĽŏãϰ¾łϰęŏß¾ěÜ¾łϰłãČ¾ęϰÙĢěßŏűÿß¾łϰßãϰöĢľę¾ϰãżÙÿãěŊãϰãϰÙĢęϰĢϰęãěĢľϰÙŏłŊĢϰĻĢłłāŢãēλϰZãłŊãϰÙ¾łĢμϰĢϰÙ¾ęÿěüĢϰäϰŊÕĢϰ
importante quanto o resultado.
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