
 

RELATÓRIO DE ENTREGAS, INDICADORES E RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2022 

EIXO 

TEMATICO 

PROGRAMA 

TEMÁTICO 

OBJETIVO INDICADORES METAS ESTRUTURANTES AVALIAÇÃO 

INDICE DESEJADO INDICE 

ATUAL 

Gestão 

Pública e 

Governança. 

Planejamento, 

Finanças e 

Gestão. 

Fortalecer os processos e a integração do 

Planejamento, Gestão das Políticas 

Públicas, Projetos Estratégicos e Captação 

de Recursos, melhorar a alocação e 

eficiência do RPPS, promover iniciativas 

de inovação e modernização dos 

processos de trabalhos e dos serviços 

públicos, assegurar o pagamento dos 

benefícios previdenciários aos seus 

segurados, aprimorar os métodos de 

avaliação dos resultados, a 

sustentabilidade administrativa e 

transparência. 

CERTIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL DAS 

BOAS PRÁTICAS DA 

GESTÃO DO REGIME 

PRÓPRIO DE 

PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (RPPS) - 

CERTIFICAÇÃO 

NIVEL I. 

 

00 Transparência e facilidade 

de acesso à informação. 

A Certificação não foi realizada por 

falta de disponibilidade orçamentária 

e financeira. 

Já a Transparência e Facilidade de 

acesso a informação foi realizado 

através de Publicidade dos atos 

administrativos, previdenciários, 

jurídicos, contábeis, financeiros entre 

outros através do Portal da 

Transparência, SICAP-LCO, diários 

oficiais e redes sociais em geral. Além 

de facilidade de comunicação com os 

segurados por meio de atendimento 

presencial e virtual. 

Melhoria na organização 

das atividades e processos. 

Digitalização dos processos físicos, 

facilitando o acesso aos processos. 

Capacitação e qualificação 

dos servidores, diretoria 

do RPPS, Conselheiros do 

Conselho Municipal de 

Previdência Social e 

Curso para certificação e renovação 

CPA-10 para os membros da 

comissão de investimentos; Curso 

preparatório de capacitação e 

certificação CGRPPS para os 



 
Membros do Comitê de 

Investimentos. 

membros do Conselho Municipal de 

Previdência; Curso referente a Nova 

Lei Federal nº 14.133/2021; 

Participação do Congresso Nacional 

da ABIPEM – 1º Congresso de 

Previdência da AGOPREV; Curso de 

Capacitação – Projeto Especialista 

Reconhecido com a Nova Lei de 

Licitações e Cursos da Jornada 

Educacional para servidores e 

membros do conselho e comitê. 

Cercamento predial da nova sede do 

Instituto de Previdência Social do 

Município de Gurupi localizada na APM 

01-B, Rua 02 e Rua 03, Loteamento Park 

Filo Moreira, Gurupi – TO é necessário 

para que haja maior segurança na 

vigilância convencional, na defesa ao 

patrimônio, constituído por bens moveis e 

imóveis próprios, ou de terceiros, bem 

como garantir a segurança dos servidores, 

visitantes e usuários do Instituto. Para o 

cercamento é necessário à aquisição de 

materiais metalúrgicos, materiais de 

construção e contratação de mão de obra. 

CERCAMENTO 

PREDIAL – NOVA 

SEDE. CERCAMENTO 

DE TODA A ÁREA 

CONSTRUÍDA. 

00 Garantir a segurança dos 

servidores, visitantes e 

usuários do Instituto, além 

de segurança patrimonial 

ao bem público. 

Não realizada em razão da não 

disponibilidade orçamentaria e 

financeira. 

 


