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PLANO DE AÇÃO ANUAL – 2019
1. IDENTIFICAÇÃO:
Nome/ Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAÍ - IPI
CNPJ: 04.984.818/0001-47
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 193
Cidade/ UF: ITAJAÍ / SC

Telefone: (48)3405-6000

Responsável :
Nome: MARIA ELISABETH BITTENCOURT
Cargo: PRESIDENTE
Telefone: 3405-6000
Email: beth.bittencourt@itajai.sc.gov.br
2. FINALIDADE ESTATUTARIA:
O Instituto de Previdência de Itajaí – IPI é uma autarquia municipal constituída
como Unidade Gestora na forma do art. 40 da Constituição Federal de 1988, com
personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa e financeira
descentralizadas, para operar e administrar os planos de benefícios e de custeio do
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itajaí. Ele foi fundado através da
Lei Complementar nº 13, em 17 de dezembro de 2001, devido à necessidade do
Município em se adequar a Reforma da Previdência ocorrida em 1998 e a percepção por
parte da gestão, na época, dos benefícios que traria aos servidores com um Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS).
3. PÚBLICO ALVO:
Os segurados obrigatórios do RPPS são os servidores públicos titulares de cargo
efetivo do Município, dos Poderes Executivo e Legislativo, os aposentados e os
beneficiários, que são os dependentes do segurado.
4. IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES:
NOME DA
AÇÃO

Construir a sede
própria

DESCRIÇÃO
SINTÉTICA
Aquisição
do
terreno,
licitação
para os projetos e
contratação
de
empresa
p/construção

JUSTIFICATIVA
O IPI deve ter uma
sede própria adaptado
às necessidades de
seus usuários, além da
redução ao máximo da
dependência de aluguel
e
seus
custos
decorrentes.

PÚBLICO ALVO

Servidores
do
IPI, segurados
ativos e inativos
do Município

QUANTIDADE /
META

PERIODICIDADE

01 sede de aprox.
600 m ²

Abr/2019 a dez/ 2020
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NOME DA AÇÃO

Atualizar
Regimentos
Internos

os

Participar de cursos
de capacitação

Atualizar o Portal
da Transparência e
o Site do IPI

Criar
os
Informativos do IPI

Implantar
Ouvidoria

Implantar
Controle Interno

a

o

DESCRIÇÃO
SINTÉTICA
Atualizar
os
regimentos internos
do Conselho de
Previdência,
Conselho Fiscal e
Comitê
de
Investimento
Participar
de
cursos, congressos
e seminários nas
áreas
de
investimento,
previdência
e
licitação
Manter atualizado o
Portal
da
Transparência e o
site do IPI, em
consonância com
os princípios da
legalidade,
transparência
e
publicidade.
Criar e distribuir
informativos com as
principais
ações
realizadas
no
quadrimestre
anterior

Implantar
a
Ouvidoria para o IPI

Implantar Controle
Interno para o IPI,
direcionado
ao
RPPS

Implantar
Código
de ética do IPI e
divulgá-lo
Código de Ética

Implantar
Política
de
Saúde
do
Servidor

Realizar
educativas
redução
acidentes
trabalho

ações
para
dos
de

JUSTIFICATIVA
Necessidade
de
atualizar os regimentos
que não atendem mais
as regras de gestão e
controle exigidas.

PÚBLICO ALVO

Conselheiros
segurados

PERIODICIDADE

03 regimentos

Abr/ /2019 a dez/2019

e

Necessidade de se
manter atualizado nas
principais áreas do
RPPS, que passa por
reforma.

Servidores,
Dirigentes
Conselheiros

Necessidade
de
fornecer transparência
e
informação
aos
segurados em geral,
dos atos e ações do IPI
e do RPPS.

Segurados,
órgãos de controle
e sociedade em
geral

Necessidade
de
informar através de
informativos
quadrimestrais matérias
sobre às principais
ações do IPI, nas
questões
administrativas,
de
previdência, financeira
e de investimento
Necessidade
de
atendimento direto aos
segurados e sociedade
em geral
Necessidade de ser um
braço do Sistema de
Controle
Interno
Municipal, auxiliando na
verificação das ações
realtivas ao RPPS/IPI
Necessidade de ter um
código de ética que
definam ações que
norteiam a conduta
ética e profissional de
seus
servidores,
dirigentes, conselheiros
e fornecedores.
Necessidade de se
acompanhar
juntamente c/ a saúde e
a perícia médica, ações
de saúde, visando a
redução
da
aposentadoria
por
invalidez

QUANTIDADE /
META

06 cursos
e

Abr/ /2019 a dez/2020
20 servidores e/ou
conselheiros

01 portal
01 site

Abr/ /2019 a dez/2020

Quadrimestral
Maio/19
Setembro/19
Janeiro/20
Maio/20
Setembro/20
Janeiro/21

Segurados
geral

em

4700 /
quadrimestre

Segurados
geral

em

01 canal

Abril/2019

Controle
Interno
Municipal, Tribunal
de Contas

01 servidor

Abr/ /2019

Servidores,
Dirigentes,
Conselheiros
e
Fornecedores do
IPI e Segurados

01 código

Março/ /2019

02 projetos

Abr/ /2019 a dez/19

Segurados
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NOME DA AÇÃO

DESCRIÇÃO
SINTÉTICA

Implantar Política de
Segurança
da
Informação

Atingir
Atuarial

a

Meta

Acompanhar
atentamente
Aplicações
Financeiras

as

Implantar a Política
de Segurança da
Informação do IPI

Manter
a
rentabilidade
do
plano previdenciário,
buscando
o
equilíbrio.

Acompanhar
sistematicamente as
aplicações
financeiras,
juntamente com o
Comitê
de
Investimento
Manter atualizadas,
as
informações
cadastrais
dos
servidores
efetivos
ativos, aposentados
e
pensionistas,
anualmente

Recadastramento
anual

Buscar
Compensação
Previdenciária

a

Programa
Educação
Previdenciária

de

Programa de
Aposentadoria

JUSTIFICATIVA

Pós

Atualizar a Lei de
Previdência

Acompanhar
e
controlar
os
processos
de
compensação
previdenciária junto
ao INSS
Realizar seminários
com os segurados
sobre
as
regras
básicas
de
aposentadoria
Realizar em parceria
com
a
ASPAMI,
ações de integração
entre aposentados
Acompanhar
reforma
previdenciária

a

Necessidade de ter
uma
Política
de
Segurança
da
Informação,
com
normas
gerais
e
especificas
de
segurança
da
informação,
assim
como disciplinar o uso
dos
recursos
de
computação
Necessidade atuarial
de que a rentabilidade
da
carteira
de
investimento alcance
bom desempenho de
no mínimo 6%, além
da variação do IPCA
Necessidade de que
haja segurança nos
investimentos,
estimulando e dando
condições para que
membros do Comitê
de
Investimentos
possuam CPA-20
Para que o Plano
Previdenciário possa
contar com dados
fidedignos,
as
informações
cadastrais devem ser
atualizadas
anualmente
Necessidade
de
buscar os valores a
receber e a pagar
com a compensação
previdenciária
Necessidade
de
ampliar
o
conhecimento
do
servidor
com
as
regras básicas de
aposentadoria
Necessidade
de
acompanhar
o
aposentado
e
o
pensionista mais de
perto
Necessidade
de
acompanhar
a
reforma previdenciária
com
vistas
a
atualização das leis
municipais

PÚBLICO ALVO

Servidores,
Dirigentes,
Conselheiros
e
Fornecedores do
IPI e Segurados

Servidores
Efetivos,
Aposentados
Pensionistas

Servidores
área
Investimento,
Comitê
Investimento
Consultoria

Servidores
Efetivos,
Aposentados
Pensionistas

QUANTIDADE /
META

PERIODICIDADE

01 Política

Março/ /2019

IPCA + 6%

Jan a dez/19

1 servidor

Abr a dez/19

6.000 servidores
ativos, inativos e
pensionistas

Jan a dez/19

100 processos

Jan a dez/19

500 servidores
treinados

Ago a dez/19

200 inativos

Jun a dez/19

01 lei

Ago a dez/19

e

da
de
de
e

e

INSS

Servidores
efetivos ativos

Aposentados
Pensionistas

e

Segurados
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NOME DA AÇÃO
Promover interação
entre
os
entes
federativos

Criar
a
Cartilha
Financeira do IPI

Obter a Certificação
Institucional
e
Modernização
da
Gestão do RPPS

DESCRIÇÃO
SINTÉTICA
Buscar interação entre
órgãos
que
influenciam
diretamente nas ações
do IPI

Definir as principais
aplicações financeiras
existentes,
tomando
como
base
principalmente,
a
carteira
de
Investimento do IPI.
Buscar
o
reconhecimento
da
excelência e das boas
práticas de gestão no
RPPS.

JUSTIFICATIVA

PÚBLICO ALVO

Necessidade de manter
um bom relacionamento
e agilizar os trâmites
entre o IPI, Município,
Legislativo,
INSS,
Secretaria
de
Previdência
Necessidade de orientar
o
segurado
com
definições básicas sobre
aplicações
financeiras
para
facilitar
o
entendimento a carteira
de
investimentos
do
IPI/RPPS
Necessidade
de
melhorar a organização
das atividades e dos
processos, aumentar a
motivação
dos
colaboradores, redução
de custo e retrabalho,
aumentar a transparência
e
facilidade
da
informação; perpetuação
de boas práticas de
gestão do RPPS

Secretários
Municipais, Câmara
de
Vereadores,
INSS,
Secretaria
Nacional
de
Previdência

Servidores do IPI,
Dirigentes,
Conselheiros
e
Segurados em Geral

Servidores do IPI,
Dirigentes,
Conselheiros
e
Segurados em Geral

QUANTIDADE
/ META

PERIODICIDADE

01 visita
mensal

Jan a dez/19

01 cartilha

Jul a dez/19

Abril/19
Certificação
nível 1

5. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA AS AÇÕES
Dotações específicas do IPI, orçadas com a Taxa de Administração.
6. PARCERIA PARA A AÇÃO/PROJETO
Para execução de algumas ações, haverá necessidade de efetuar parcerias com
ASPAMI, Secretarias de Administração e de Saúde do Município, além de outros órgãos.
7. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:
O monitoramento e a avaliação do Projeto serão realizados em reuniões mensais da
Diretoria Executiva do IPI e contarão também com a participação efetiva do Conselho
Municipal de Previdência, no acompanhamento dos trabalhos e dos resultados alcançados.

Maria Elisabeth Bittencourt
Presidente do IPI

