
MAPEAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA 

 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DO IPREV

Os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS têm a obrigação legal de 

apresentar periodicamente um conjunto de informações que atendem as exigências 

legais sobre sua gestão. 

Os RPPS devem cumprir os critérios e exigências estabelecidos pela Lei N° 

9.717/98, relativos às normas gerais de organização e funcionamento. Todas essas 

obrigações legais e normativas originam rotinas internas que devem ser organizados em 

processos. 

O mapeamento de processos tem como objetivo identificar como na prática as 

atividades estão sendo desenvolvidas, permitindo enxergar claramente os pontos fortes, 

fracos e os que precisam ser melhorados. O propósito é melhorar a eficiência e eficácia 

dos processos, definir as responsabilidades e medidas a serem adotadas. 

O presente trabalho tem como objetivo mapear os procedimentos 

administrativos para concessão de benefícios do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Paraopeba/MG – IPREV. 

O IPREV tem por finalidade máxima assegurar aos seus beneficiários os 

meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade, tempo de 

contribuição e falecimento. 
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Legenda:

Procedimento externo

Procedimento executado pelo IPREV

Procedimento executado pelo RH


	1
	2
	3



