
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO À ORDEM DE SERVIÇO N.º 002/2018

RESPONSÁVEL DATA LIMITE PROVIDÊNCIAS A TOMAR

GERÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO

07/01/2019

Remeter à Gerencia de Contabilidade:
- os inventários dos devedores por encargos de locação.
- os inventários dos imóveis de uso e renda atualizados até 31/12/2018
- os inventários dos bens em mútuo e comodato.
-      o valor segurado dos bens da Autarquia ( imóveis , equipamentos e materiais permanente) 

GERÊNCIA DE FINANÇAS 07/01/2019

Remeter à Gerencia de Contabilidade:
- o inventário dos devedores por empréstimos.
- o inventário dos demais devedores, saúde e previdência em separado.
- o demonstrativo atualizado da Dívida Ativa do Tesouro do Estado e demais Entidades contribuintes da Autarquia, 

saúde e previdência em separado.
Remeter à Gerencia de Contabilidade:
- inventário dos devedores por financiamentos habitacionais.
- inventário dos imóveis retomados em valores atualizados.
- relação alfabética e numérica dos devedores por financiamentos habitacionais.
- evolução do saldo em carteira dos contratos habilitados junto ao FCVS – posição em 31/12/2018
- resumo da inadimplência.
- relação dos financiamentos em fase de construção.

ASSESSORIA ATUARIAL
07/01/2019

18/01/2019

Remeter à Gerencia de Contabilidade:
- o cálculo das Reservas Matemática ( Pecúlio Facultativo plano A e B e RPPS).com data base de 30/11/2018
- Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência  Social dos Servidores 

Públicos, conforme anexo 10 do Manual de Demonstrativos  Fiscais aprovado pela Portaria STN
- 403 de 28/06/2016 (com data base de 30/11/2018 )

TODAS AS GERÊNCIAS
07/01/2019

Remeter à Gerencia de Contabilidade - Serviço de Execução Orçamentária:
- os processos para reserva de verba à conta de dotação orçamentária  de 2018 dos contratos em 31/12/2018
Remeter à Gerencia de Contabilidade -  Serviço de Escrituração da Despesa:
- os processos com vista a liquidação de despesas do exercício de 2018    

                                     



RESPONSÁVEL DATA LIMITE PROVIDÊNCIAS A TOMAR
RESPONSÁVEIS POR DIARIAS

E ADIANTAMENTOS:
INTERIOR

                  CAPITAL

21/12/2018
- recolher saldo dos adiantamentos no Banrisul, através de depósitos em conta  de terceiros, conta do IPE SAÚDE
       n.º 03.063300.0-7 e efetuar a remessa das Prestações de Contas, Adiantamento e Diárias.

COMISSÕES DESIGNADAS
PARA APURAÇÃO DE

MATERIAIS DE CONSUMO E
DOS BENS MÓVEIS

28/12/2018

Remeter à Gerencia de Contabilidade:

- o inventário do almoxarifado.

- o inventário dos móveis, maquinas e equipamentos.
COMISSÃO DESIGNADA
PARA APURAR VALORES

EXISTENTES EM
TESOURARIA

02/01/2019 - proceder a verificação dos valores existentes em Tesouraria.

DIRETORIA DE
PREVIDÊNCIA 02/01/2019

Remeter à Gerencia de Contabilidade:

-     valores devidos as pensionistas em 31/12/2018

DIRETORIA DE SAUDE 02/01/2019

Remeter à Gerencia de Contabilidade:

-     valores à processar referente as despesas médico-hospitalares em 31/12/2018
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