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1. INTRODUÇÃO 

través do planejamento visa-se desenvolver estratégias e promover melhorias 
contínuas. São aspectos que visam atingir um desempenho superior. Um planejamento 
estratégico utilizado de forma coerente e sendo adaptado às diferentes necessidades 

da empresa, faz com que a organização obtenha uma grande vantagem competitiva. 

O planejamento estratégico não é só um documento estático que possui início, meio e 
fim. E sim um trabalho em constante construção que engloba diversas etapas, análises 
e reanálises. Basicamente é a busca de como atingir os objetivos traçados amanhã com 
os recursos disponíveis hoje. 

 
2. O VICENCIAPREVI 

O VICENCIAPREVI foi criado em 2001, passando a funcionar efetivamente em janeiro de 
2002 atendendo a uma orientação da Constituição Federal de 1988. Com o nome de 
FUNPREVI  –  FUNDO  PREVIDENCIÁRIO  DO  MUNICÍPIO  DE  VICÊNCIA,  para  atender  a 
Legislação Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998 e Lei Federal nº 9.717, 
de 27/11/1998. 

Os  segurados  obrigatórios  do  VICENCIAPREVI  são  os  servidores  públicos  municipais 
titulares  de  cargo  efetivo  dos  órgãos  dos  Poderes  Executivo,  Legislativo  e  de  suas 
autarquias. 

Os benefícios a cargo do VICENCIAPREVI são: Aposentadoria por Idade, Aposentadoria 
por Tempo de Contribuição, Aposentadoria Especial por Tempo de Magistério, 
Aposentadoria por Invalidez, Pensão por Morte e Auxílio Reclusão. 

O  VICENCIAPREVI  tem  como  fonte  de  custeio:  I-  a  contribuição  previdenciária  da 
Prefeitura Municipal, Câmara e Autarquias e Fundações municipais (22%); II- 
contribuição previdenciária dos segurados (11%); III- doação, subvenções, legados; IV- 
receitas decorrentes de aplicações financeiras e investimentos patrimoniais e V- valores 
recebidos a título de compensação financeira. 

A  lei  1.708/2015  dispõe  que  a  administração  do  VICENCIAPREVI  seja  exercida  pelos 
seguintes  órgãos:  I-  Conselho  Administrativo;  II-  Conselho  Fiscal  e  III-  Presidente  de 
Previdência. 

O VICENCIAPREVI é um dos poucos RPPS’s que tem sua sede própria inaugurada em 
10/04/2012, localizada na Rua 15 de Novembro, nº 06 – Centro – Vicência – 
Pernambuco.  Um  espaço  amplo  para  atendimento,  com  auditória  para  encontros  e 
garagem no piso inferior.   
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3. CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL 

Os Conselhos são compostos por representantes do Poder Executivo, Poder Legislativo, 
Sindicatos e Aposentados, tendo a missão de ajudar a administrar e fiscalizar as ações 
realizadas pelo VICENCIAPREVI. 
Os Conselhos reúnem-se uma vez por mês e não são remunerados, contribuindo para o 
desenvolvimento do Instituto de Previdência do Município de Vicência. 
 

4. PRESIDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA 

A Presidência do Instituto de Previdência é exercida pelo Presidente de Previdência e 
pelo  Assessor  Financeiro,  é  o  órgão  executivo  do  RPPS  subordinado  ao  Conselho 
Administrativo e incumbido de gerir o Instituto Previdenciário do Município de Vicência.  

O cargo de Presidente de Previdência passou a ser ocupado por meio de eleição direta 
a partir de 2016, podendo votar e serem votados os servidores ativos e inativos que 
atenderem a todos os critérios estabelecidos em Lei. 

 
5. MISSÃO 

Garantir  os  direitos  previdenciários  de  todos  os  beneficiários,  prestando  serviços  de 
excelência na área previdência em todos os seus níveis. 

 
6. OBJETIVO 

Tornar-se referência entre os Regimes Próprios de Previdência do Nordeste do Brasil, 
tendo entre outros os seguintes objetivos: 

1. Atendimento de alta qualidade para nossos beneficiários, garantindo-se a 
satisfação e qualidade dos serviços prestados; 

2. Zelar  pelo  patrimônio  físico,  mantendo-se  nossa  sede  própria  cada  vez  mais 
equipada e preparada para melhor servir a nossos beneficiários; 

3. Garantir a aplicação correta e segura do patrimônio financeiro do 
VICENCIAPREVI; 

4. Aprimorar a governança e transparência na gestão do Instituto. 

 
7.  ASSESSORIA FINANCEIRA 

Planejamento para a Assessoria Financeira: 

1. Encaminhar, os balancetes mensais, o balanço e a prestação de conta anual do 
Instituto Previdenciário do Município de Vicência - VICENCIAPREVI para  o 
Tribunal de Contas do Estado; 

2. Manter atualizadas as contabilidades financeira e patrimonial de 2016; 
3. Providenciar a elaboração do orçamento anual e plurianual de investimentos, e 

acompanhar a sua execução; 



4. Providenciar a abertura de créditos adicionais, quando necessário; 
5. Manter controle sobre a guarda dos valores, títulos e disponibilidades 

financeiras e  demais documentos que integram o  patrimônio  do Instituto 
Previdenciário do Município de Vicência – VICENCIAPREVI. 

 
8. ASSESSORIA DE BENEFÍCIOS 

Planejamento para a Assessoria de Benefícios:  

1. Manter atualizado o cadastro dos servidores segurados ativos e inativos, e de 
seus dependentes, da Prefeitura, da Câmara Municipal e demais órgãos 
empregadores municipais vinculados ao Instituto Previdenciário do Município de 
Vicência - VICENCIAPREVI; 

2. Providenciar  o  cálculo  da  folha  mensal  dos  benefícios  a  serem  pagos  pelo 
Instituto Previdenciário do Município de Vicência - VICENCIAPREVI aos segurados 
e dependentes; 

3. Responder pelos procedimentos exigidos para a concessão de quaisquer 
benefícios aos segurados que o requeiram; 

4. Atender  e  orientar  os  segurados  quanto  aos  seus  direitos  e  deveres  para 
obtenção de benefícios junto ao Instituto Previdenciário do Município de 
Vicência – VICENCIAPREVI; 

5. Proceder ao levantamento estatístico de benefícios concedidos e a conceder; 
6. Orientar para o recadastramento periódico a ser realizado em 2017. 

 
9. POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Com  o  objetivo  de  manter  a  segurança  dos  dados  e  informações,  além  da  correta 
utilização dos computadores e redes do VICENCIAPREVI, será elaborada a política de 
segurança  da  informação.  Será  continuado  o  processo  de  digitalização  de  todas  as 
pastas e documentos do Instituto, para garantir a conservação dos mesmos. 

 
10. TRANSPARÊNCIA 

Serão  atendidas  todas  as  normas  de  transparência,  garantindo-se  pleno  acesso  de 
nossos beneficiários e demais cidadãos ao portal da transparência do VICENCIAPREVI, 
assim  publicação  das  atas  das  reuniões  dos  Conselhos  Administrativo  e  Fiscal,  assim 
como do Comitê de Investimentos. 

No  nosso  blog  (revista  eletrônica),  serão  publicadas  todas  as  notícias  pertinentes  ao 
VICENCIAPREVI, para que os cidadãos possam acompanhar nossas ações. Em 2016 deve-
se estender o uso de redes sociais como o Twitter e o Facebook para também servir de 
canal de informação e divulgação de notícias. 

 
 



11. CÁLCULO ATUARIAL 

Além de ser uma obrigação legal o Cálculo Atuarial é uma importante ferramenta para 
a Gestão dos RPPS’s, por isso deve ser realizado o mesmo em 2016, para ser possível 
fazer um planejamento e tomar medidas necessárias à manutenção da Previdência do 
Município. 

 
12. CAPACITAÇÃO 

A capacitação deve ocorrer para os servidores e conselheiros em 2016, para que possam 
melhor desempenhas suas funções. A capacitação e participação de eventos voltados 
para  as  Previdências  Próprias  deve  ser  vista  como  investimento,  que  contribui  para 
melhoria no atendimento e elevação no padrão de qualidade da gestão. 

 
13. LEGISLAÇÃO 

Em 2016 o VICENCIAPREVI sofreu grandes impactos pela atualização da Lei em 2015, 
Lei  Municipal  nº  1708/2015,  entre as mudanças destaca-se: 

1. Eleição para Presidente do VICENCIAPREVI; 
2. Retirada da obrigação de pagamento dos auxílios doença, maternidade e salário 

família, que passará ser obrigação exclusiva do Ente a partir de junho/2016; 
3. Mudança na concessão das pensões seguindo-se os mesmos critérios do Regime 

Geral. 

 
14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Anualmente o VICENCIAPREVI realiza o Encontro de Aposentados e Pensionistas, 
um momento de confraternização, mas também de informação, formação, prestação 
de contas e balanço das ações das atividades desse RPPS. 

Contamos com o apoio de toda a equipe extraordinária do RPPS para que possamos 
oferecer a nossos beneficiários a melhor qualidade de atendimento possível, além de  
garantir o pagamento dos aposentados e pensionistas, é esse nosso maior compromisso.
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