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Esse Relatório de Gestão é o registro que possibilita, 
para além do grupo que constitui o IPREF, um olhar 
para o real e o ideal, abre portas ao diálogo, ao 
repensar ações, ao entendimento da tomada de 
decisão no âmbito de atuação do Instituto.  
Convém pensar e repensar suas práticas, afinal, a 
intencionalidade das práticas hoje adotadas 
impactarão a qualidade do futuro de seus 
beneficiários.   
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1 – INTRODUÇÃO E OBJETIVO 
 
  Guarulhos é o segundo maior município paulista e 13º do Brasil em 
população, com 1.365.899 habitantes segundo dados do IBGE (2018). Localizada 
na Região Metropolitana de São Paulo, a cidade tem uma área de 319,19 km². 
Maior município não capital do Brasil e 2ª população do estado de São Paulo, é o 
4º maior PIB do Estado de São Paulo e 12º maior PIB do país. Segundo o IBGE de 
2016, seu PIB é de 53,9 bilhões de Reais.  

Fontes: https://www.guarulhos.sp.gov.br/estatisticas-e-geografia https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/guarulhos/panorama 
 

  Gerir um município com tais dados e números requereu da 
administração pública superar desafios amplo quadro de servidores qualificados 
para que estivessem comprometidos com a gestão e manutenção da cidade. Com 
o número crescente desses recursos humanos ao longo das décadas, o 
administrador público achou por bem criar um órgão gestor das garantias 
previdenciárias para o funcionalismo municipal.    
  Assim,  foi criado em 1983, o Instituto de Previdência dos 
Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos – IPREF, pela Lei 2.690, de 14 de 
junho, e reordenado em 2005, pela Lei 6.056, de 24 de fevereiro, autarquia 
integrante da Administração Pública Municipal Indireta, dotada de personalidade 
jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, 
orçamentária e patrimonial, com sede e foro na cidade de Guarulhos, o IPREF é o 
único gestor do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS dos Funcionários 
Públicos do Município de Guarulhos. 
  Este Relatório de Gestão tem como objetivo apresentar as principais 
atividades realizadas pelo IPREF no ano de 2019. Aborda as estratégias de 
atuação definidas e implementadas, as atividades desempenhadas, os resultados 
obtidos e as metas para o segundo semestre, com ênfase para a certificação do 
Pró-Gestão RPPS, programa da Secretaria de Previdência, do Ministério da 
Economia. 
  Para além do apontado pelo Pró-Gestão, produzir tal relatório se 
insere no âmbito do Plano de Governo do Prefeito para o período de 2017 – 2020, 



 

por meio do Eixo de Governo 1 – Gestão Pública (Inovação e Transparência) que 
expressa a visão de “...concepção de Estado pautada pela participação, gestão 
competente e governabilidade fundada na transparência... um Estado que se 
destine a servir e não dele se servir”  
      Fonte:http://portaltransparencia.guarulhos.sp.gov.br/acesso-a-informacao/mensagens-de-governo 
 
  Sob essa premissa, a gestão do IPREF vem envidando esforços para 
cumprir sua missão de Gerir o Regime Próprio de Previdência e a Assistência à 
Saúde com foco em manter o equilíbrio financeiro, bem como, em parceria com os 
Conselhos Administrativo e Fiscal, a busca por melhores práticas de avaliação de 
investimentos, economicidade em seus atos, adoção de providências necessárias 
para atingir eficiência,  além da condição precípua de probidade administrativa 
tanto no RPPS quanto na Assistência à Saúde.  
  Nesse contexto, o Instituto segue desenvolvendo suas atividades 
direcionado pela visão de ser reconhecido pelos servidores, pensionistas e demais 
beneficiários pela excelência na gestão previdenciária e assistência à saúde, 
baseado nos valores de ética, transparência, eficiência e eficácia.  
  Pautados pela visão acima, nos move a busca por viabilizar forma 
mais eficaz e inovadora de organização na gestão do IPREF, com transparência, 
com melhoria da qualidade na prestação dos serviços e otimização das estruturas 
funcionais com foco em potencializar as ações dos programas em implantação, 
gerando inclusive indicadores de qualidade de gestão que balizem nossas ações e 
planejamento. 
  É oportuno destacar que os resultados obtidos são sempre fruto de 
esforço coletivo. 
  Registramos aqui os agradecimentos a todos aqueles que 
contribuíram, direta ou indiretamente, com cada uma das etapas de trabalho que 
resultaram no cumprimento da missão institucional do IPREF, em especial ao seu 
quadro de servidores e demais Entes da Administração Pública.  
  O relatório está dividido em seções e um conjunto de anexos. 
Inicialmente são apresentadas a organização administrativa, o processo de 
planejamento estratégico e os macroprocessos do IPREF: Dados Previdenciários, 



 

Gestão Financeira/Investimentos e Gestão Administrativa, finalmente, registramos 
os compromissos de continuidade, acompanhamento dos trabalhos e necessidades 
de desenvolvimento do que foi definido pela equipe dirigente do Instituto para o 
período 2019-2023.  
 
2 – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
  O IPREF conta com quadro efetivo próprio de servidores, no primeiro 
semestre de 2019 esse número foi de 55 servidores, dentre os quais 06 cedidos 
pela Prefeitura. 

SERVIDORES 
Quantidade Total  Efetivos  Comissionados Cedidos pelo Ente 

55 38 11 6 
 
  Além da Presidência e Diretoria Administrativa Financeira, participa 
ativamente das decisões e gestão da Autarquia o Conselho Administrativo, 
Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos, os quais são regulamentados pela 
mesma Lei que regulamenta o Instituto a 6.056/2005, embora, cada qual com seu 
próprio Regimento Interno.   
 
 
  O Instituto está estabelecido na região central do município em Sede 
única abrigando o corpo diretivo, servidores e conselhos em um único endereço, o 
que facilita a tomada de decisão e a interação entre os órgãos colegiados e as 
diversas áreas executivas e operacionais da Autarquia.  
 
3 – PLANEJAMENTO E RESULTADOS  
 
  As metas definidas pela gestão podem ser a curto, médio e longo 
prazo, adequadas a cada unidade do IPREF.  
  O planejamento visa sensibilizar os servidores em relação ao 
processo corporativo, enfatizando sua importância para o alcance de resultados, 
gerando comprometimento, envolvimento e compromisso mútuo.  



 

  O maior mérito do planejamento estratégico está no alinhamento 
corporativo que o processo conduz na organização, na sua capacidade de 
transformar intenções estratégicas em ações efetivas. O planejamento estratégico 
deve conjugar a intenção da mudança e as ações realísticas e alinhá-las à 
monitoração constante.   
  Um mês após a atual gestão assumir a Autarquia em janeiro de 2019, 
teve início o processo de planejamento estratégico no IPREF, foi elaborado tendo 
por base as informações obtidas, num primeiro momento, com o grupo gestor do 
Instituto, representado pelo presidente, diretora e chefias que juntos traçaram a 
visão de futuro desejado para a Autarquia e definiram os caminhos para chegar lá. 
Apontada por esse grupo a importância do envolvimento de todos os atores na 
construção desse futuro optou-se por um Seminário ampliado de Planejamento na 
sede da autarquia que contou não só com a participação dos servidores do IPREF 
como também com os Conselheiros de ambos os Conselhos, Administrativo e 
Fiscal. 
  A concepção de planejamento que norteará este relatório se sustenta 
na compreensão do sistema de planejamento e gestão orçamentária integrados ao 
sistema de planejamento público do município, os quais se integram e se 
relacionam mutuamente em planejamento estratégico de governo/ planejamento 
orçamentário/planejamento administrativo. Vindo, novamente, de encontro ao que 
preceitua o Eixo de Governo 2 – Economia Sustentável onde se propõem o 
estabelecimento de políticas públicas que estimulem o fortalecimento de uma 
sociedade criativa e empreendedora, tendo no planejamento, na visão estratégica e 
na condução rigorosa da política econômica, os motores para criação do ambiente 
essencial a um novo ciclo de desenvolvimento, em novas bases e com novos 
horizontes. 

                             Fonte:http://portaltransparencia.guarulhos.sp.gov.br/acesso-a-informacao/mensagens-de-governo  
 

  Nesta primeira reunião ampliada consolidou-se os princípios de 
Missão, Visão e Valores do Instituto. A partir disso, foi possível estabelecer as 
grandes ações e/ou objetivos, sustentados pelos eixos estratégicos, que 
subsidiariam a elaboração do Plano de Ações do IPREF. 



 

 

 
   
  Em abril de 2019, foi apresentado o Planejamento Estratégico para o 
Quinquênio 2019-2023, com os seguintes Eixos Estratégicos:  

1. Aprimorar o processo de comunicação interna e externa 
2. Obter Certificação do Pró-Gestão 
3. Aprimorar os processos de trabalho (normas e procedimentos) 
4. Definir a manutenção da Assistência à Saúde 
5. Realizar reforma administrativa 
6. Aprimorar competências dos servidores 
7. Otimizar o custeio organizacional 
 

IPREF apresenta planejamento estratégico para os próximos quatro anos 
Quinta, 18 de Abril de 2019 - 17:13 

         
Imagem – Márcio Lino / PMG 



 

https://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php/article/ipref-apresenta-planejamento-estrategico-para-os-proximos-quatro-anos 
 
   
   
4 – MACROPROCESSOS DO INSTITUTO 
 
  Os macroprocessos estão relacionados às atividades finalísticas do 
Instituto como órgão garantidor dos benefícios previdenciários dos servidores 
municipais de Guarulhos. Para facilitar o acompanhamento dessas ações dos 
macroprocessos subdividimos por segmentos, quais sejam: Dados Previdenciários, 
Gestão Financeira/Investimentos e Gestão Administrativa.  

  Fonte. www.guarulhos.sp.gov.br https://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php/article/ipref-renova-certificado-de-regularidade-previdenciaria 
 
4.1 – DADOS PREVIDÊNCIÁRIOS 
 
 A Lei Municipal 6.056/2005 estabeleceu as diretrizes e parâmetros a serem 
seguidos quanto aos beneficiários abrangidos pelo IPREF, a concessão de 
benefícios previdenciários, o plano de custeio do Instituto, bem como, preceitua a 
citada lei. Assim temos os seguintes dados referentes ao ano de 2019:  



 

 
4.1.1. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS 
  

I.  Aposentadoria  por tempo de contribuição: 78 
II. Aposentadoria por idade: 01 

III. Aposentadoria Compulsória: 00  
IV. Aposentadoria  por invalidez: 00  
V. Pensão por morte: 23  

  
 
4.2. GESTÃO FINANCEIRA 
   
4.2.1. Fontes de Recurso 
 
Os recursos de que dispõe o IPREF são oriundos de:  
 

A) Contribuições 
A.1) Para os servidores efetivos anteriores à Lei 7.696/2016: 
servidor (11 %) e de patronal (11,20 %),  
 
A.2) Para os servidores migrados pela Lei 7.696/2019 e que ingressaram 
posteriormente: 
 
Servidor: 11% e Patronal 20,75% 
 
B) rendimentos das aplicações dos recursos que obedecem ao disposto em 
resoluções do Conselho Monetário Nacional – CMN, e são definidos e norteados 
pela Política de Investimentos Anual, aprovada pelo Comitê de Investimentos.  

 
4.2.2. Segregação de Massas 
 



 

A Lei 6.056, de 24 de fevereiro de 2005, instituiu o Fundo Previdenciário 
Capitalizado para aqueles servidores admitidos a partir de 12 de setembro de 2000, 
e o Fundo Previdenciário Financeiro para aqueles servidores admitidos até 11 de 
setembro de 2000.  
   
 4.2.3 Plano de arrecadação e custeio  
   
 De acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro 
de 1998, sobre as regras gerais de organização e funcionamento dos Regimes 
Próprios de Previdência Social – RPPS, receitas previdenciárias são contribuições 
e quaisquer valores, bens, ativos e os rendimentos vinculados ao RPPS. 

Desta forma, todo os recursos repassados ao RPPS devem ser utilizados 
única e exclusivamente para fins previdenciários, se destinando ao pagamento dos 
benefícios previdenciários ou despesas administrativas para manutenção da 
autarquia, sendo vedada qualquer utilização ímpar a esta, conforme determinado 
pela portaria MPS 402/2008. 
 Este direcionamento do uso dos recursos do RPPS possibilita que a 
autarquia tenha sua autonomia financeira e também sua responsabilidade única e 
exclusiva com as necessidades previdenciárias dos servidores da municipalidade.  
 
 
5 – ADMINISTRAÇÃO 
   
  O planejamento administrativo deve ser entendido como a 
programação dos atos e processos administrativos, incluídos a gestão de pessoal, 
a gestão de compras, a gestão do patrimônio, a gestão de infraestrutura; ou seja, 
trata-se do planejamento de todo o funcionamento da estrutura operacional da 
administração para o período de 4 anos. 
  Conforme consta em nosso Planejamento Estratégico no Objetivo 
Estratégico 5, está prevista reforma Administrativa, com o objetivo de garantir as 
condições necessárias que estabeleçam tarefas e responsabilidades, visando à 
ação organizada na direção dos objetivos estabelecidos pelo IPREF, focando em 



 

três pontos básicos: princípios orientadores, níveis administrativos e recursos 
financeiros.  

 
  Nesse contexto, entre as ações e atividades desenvolvidas pelo 
Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos – 
IPREF, durante o ano de 2019, podemos destacar: 
 
5.1 – COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES 
 
  Durante o ano de 2019, foram realizadas aquisições e contratações 
diversas, imperativas para o bom funcionamento do IPREF e para a criação de um 
ambiente de trabalho adequado às necessidades de seus servidores.   

Entre as aquisições e contratações realizadas pelo IPREF, podemos 
destacar:  

 Aquisição de certificado digital; 
 Aquisição de antivírus; 
 Aquisição de servidor; 
 Aquisição de material de escritório;  



 

 Contratação de empresa especializada, para manutenção e 
hospedagem do site institucional do IPREF;  

 Contratação de empresa especializada na locação de impressoras e 
fornecimento de insumos para impressoras; 

 Contratação de empresa pública/Imprensa Oficial do Estado, para 
realização de publicações oficiais do IPREF; e 
 

  Entre os aditamentos contratuais consistiram nas prorrogações de 
contratos vigentes, nos seguintes casos: 

 Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços 
de telefonia fixa/internet; 

 Contratação de empresa especializada no fornecimento de vale-
refeição/alimentação; 

 Contratos de locação edifício sede e estacionamento; 
 Contratação de empresa especializada no fornecimento de vale-

transporte; e 
 Contratação de empresa especializada na implantação e manutenção 

de software de gestão.  
 

 
6 – ATIVIDADES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  
 
  A composição do Conselho Administrativo é marcada pela 
multidisciplinaridade: profissionais experientes em diferentes áreas de 
conhecimento enriquecem as discussões e deliberações do Conselho de 
Administração do IPREF, de forma que qualquer tema de interesse da Autarquia 
possa ser analisado sob diferentes pontos de observação. 
  Entre os participantes, 6 são eleitos pelos servidores e 5 são 
indicados pelo prefeito municipal, formando assim um fórum que toma suas 
deliberações por diversas óticas. 
  Foram realizadas, em 2019, 12 reuniões ordinárias e diversas 
atividades em caráter extraordinário dos membros do Conselho Administrativo do 



 

IPREF, onde as Atas estão disponíveis no site para tratar de assuntos diversos e 
deliberar, objetivamente, sobre questões de destacada importância para os 
servidores públicos municipais da cidade de Guarulhos, entre as quais é possível 
destacar: 

 Análise e aprovação de balancetes e do balanço do ano de 2018;  
 Deliberação e acompanhamento da política de investimentos do RPPS; e 
 Acompanhamento dos principais eventos relacionados à evolução do 

sistema previdenciários e o Pró-Gestão.  
 Outras pautas definidas pelo Colegiado. 

 
 
7 – ATIVIDADES CONSELHO FISCAL 
 

A composição do Conselho Fiscal também é marcada pela 
multidisciplinaridade dado que a legislação exige formação em nível superior: 
profissionais experientes em diferentes áreas de conhecimento tem como 
competência, dentre outras, realizar a análise técnica de balancetes e balanços da 
Autarquia. 

Entre os participantes, 2 são eleitos pelos servidores e 2 são indicados pelo 
prefeito municipal. 

Todas as análises e deliberações são extratificadas em atas que se encontram 
disponíveis no site, destacando-se: 

 Análise e aprovação de balancetes e do balanço do ano de 2018;  
 Análise de processos administrativos de aquisições e pagamentos 

realizados pela Autarquia; 
 Análise de peças contábeis, etc. 

 
 
8 – COMITÊ DE INVESTIMENTO 
 
 Comitê de investimentos realizou durante o ano de 2019 extensa e completa 
agenda de atividades com objetivo de atender a meta atuarial disposta na Política 
de Investimentos. 
 



 

 As reuniões ordinárias são realizadas mensalmente tendo como pauta as 
decisões de alocação em investimentos e saques. 
 
 Mensalmente são realizadas atividades complementares que estão entre 
visitas a instituições financeiras, reuniões complementares ou outras atividades que 
possam vir a oferecer melhor formação aos conselheiros. 
 
 
9 – PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES E DOS CONSELHEIROS EM EVENTOS 
 
 A administração buscou oferecer aos seus servidores e membros dos seus 
Conselhos Administrativo e Fiscal a participação nos diversos eventos do setor 
previdenciário, possibilitando assim capacitação e troca de informações com 
demais participantes do segmento previdenciário. 
 
Dentre os eventos, se destacam os seguintes: 
 

 1º Congresso Brasileiro de Investimentos de RPPS 
 Local: Florianópolis - SC 
 Mês: Março/2019 

 
 16º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM 

 Local: Ribeirão Preto - SP 
 Mês: Abril/2019 

 
 

 52º Congresso Nacional da ABIPEM 
 Local: Foz do Iguaço - PR 
 Mês: Junho/2019 

 
 EXPERT 

 Local: São Paulo - SP 



 

 Mês: Julho/2019 
 
 

 13º Encontro Temático Jurídico e Financeiro da APEPREM 
 Local: São Paulo 
 Mês: Setembro/2019 

 
 7º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS 

 Local: Belém - PA 
 Mês: Novembro/2019 

 
 
 
 
10 – CONTROLE INTERNO 

 
No ano de 2019 a Autarquia regulamentou a atuação da área de Controle 

Interno por intermédio da Instrução Normativa nº 01/2019-IPREF, publicada no 
Diário Oficial do Município em 18 de janeiro de 2019.  

Desde a sua efetiva instituição, servidor do quadro fixo da Autarquia exerce 
as atribuições do referido cargo, tendo iniciado suas análises no ano de 2019 com 
a produção de relatórios, recomendações e sugestões, que vem sendo 
aprimoradas à medida que o tempo e as experiências com o quotidiano vão 
acontecendo. 
 
 
11 – OUTRAS AÇÕES CORRELATAS DESENVOLVIDAS EM 2019: 
 
 Entre as principais atividades desenvolvidas pela Diretoria Administrativa e 
Financeira, no primeiro semestre de 2019, encontram-se: 

 Análise e avaliação da Estrutura Organizacional do IPREF para elaboração 
de minuta de projeto de lei de reestruturação administrativa da Autarquia 
(ainda em produção), do Regimento Interno e do Organograma para 



 

adequação e modernização em conformidade com as diretrizes do Pró-
Gestão RPPS. 

 Estudo técnico sobre os serviços de Assistência a Saúde do IPREF, visando 
a revisão das normativas existentes, revisão de contratos e padronização de 
procedimentos adotados, buscando a redução de custos, o equilíbrio das 
contas e a revisão dos valores das contribuições mensais dos beneficiários. 

 Análise dos procedimentos, fluxogramas e adequação das atividades e 
processos da organização desenvolvidas pelas diversas áreas, visando a 
certificação da Autarquia no programa de pró-gestão RPPS, por entidade 
certificadora externa, credenciadas pela Secretaria de Previdência- SPREV. 

 
 
12 – OUVIDORIA 
 
  O IPREF em julho 2019, iniciou  tratativas com a Controladoria Geral 
do Município / Ouvidoria Geral para celebração de Termo de Cooperação Técnica, 
mediante Processo Administrativo PA nº 1248/2019-IPREF, visando o 
desenvolvimento de ações voltadas ao resultado mensurável por meio de 
indicadores de dados estatísticos para atendimento das demandas identificadas e 
registradas em fichas próprias para acompanhamento, especialmente no que tange 
aos procedimentos de atendimento ao público e à elaboração dos relatórios 
periódicos desses atendimentos.  
 
 
13 – CONCLUSÃO 
 
  Vê-se, portanto, que as ações do IPREF estão fundamentadas em 
uma necessidade premente e indispensável aos segurados municipais: o acesso a 
serviços do RPPS de qualidade.  
  Os serviços de RPPS, bem como outros serviços essenciais, estão 
orientados conforme os preceitos legais pelos princípios da economicidade e da 
eficiência.  



 

  Em sintonia com as diretrizes do Governo Municipal, não tem havido, 
no IPREF, qualquer aumento de despesa que não retrate o compromisso de 
austeridade nos gastos, sempre tendo como norte, um gasto absolutamente 
justificado e indispensável.  
  Concluímos que nossa Missão e Visão estão voltadas para gerir o 
regime próprio de previdência e a assistência a saúde, visando ser reconhecido 
pelos servidores, pensionistas e demais beneficiários pela excelência na gestão 
previdenciária e assistência à saúde, com ética, transparência, eficiência e eficácia.  
  Ademais, as ações de fiscalização do IPREF visam garantir que a 
prestação dos serviços atenda requisitos mínimos de qualidade, incluindo a 
regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos serviços em si, ao atendimento 
dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas, de 
acordo com as normas regulamentares e contratuais.  
 
  Vale ressaltar que não poupamos esforços ao longo de 2019 para 
atingirmos nossos objetivos e contribuir para que o Instituto de Previdência dos 
Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos honrasse seus compromissos, 
atendendo dessa forma as demandas do Programa de Metas 2017/2020 da 
Administração Pública Municipal 
 

Guarulhos, 2020. 
 
 

EDUARDO AUGUSTO REICHERT 
Presidente 

 


