
Bloco Objetivo Ação Indicador Valor Unid. Status

Data Iniciar

Data Iniciar

Fazer adequação do Código de Ética, para 
possíveis mudanças legislativas

Adequar o Código de Ética as possiveis 
alterações legislativas

Data de elaboração 4/29/2022 Data Iniciar

Criar lei para revisão de aposentadoria, por 
incapacidade permanente, com prazo máximo de 
4 anos

Criação da Lei de Revisão de Aposentadoria Data da elaboração 12/31/2023 Data Iniciar

Disseminação do Código de Ética Disseminar o Código de Ética aos interessados Data de disseminação 5/15/2022 Data Iniciar

Iniciar

Instituir uma perícia dentro do Instituto Insituir períica dentro do Instituto
Data de implantação e/ou finalização do 
processo

12/31/2023 Data

Mapeamento e manualização da área 
administrativa 

Mapear e manualizar a àrea administrativa % de processos mapeados 100% % Iniciar

Iniciar
Cumprir a meta de rentabilidade Índice Inflacionario + % IPCA+ 4,97% %
Adequação da Estratégia de Alocação A cada trimestre mensal Data Iniciar
Analisar minuta proposta pela Consultoria de 
Investimentos

Data de recebimento 10/31/2022 Data Iniciar

Aprovação do Comitê de Investimentos Data de aprovação 11/15/2022 Data Iniciar
Aprovação do Conselho Deliberativo Data de aprovação 11/30/2022 Data Iniciar
Formulação do DPIN a ser enviado a 
Secretaria

Data de envio 12/31/2022 Data Iniciar

Iniciar
Data

Iniciar

Adequar a PSI as normas gerais da ABNT Data de aprovação 4/12/2022 Data

Disseminar da PSI Data de disseminação 4/30/2022 Data Iniciar

Iniciar

Treinamento e Capacitação da Equipe de 
Benefícios para concessão de aposentadoria e 
pensões

Promover treinamento e capacitação da 
equipe de benefícios para a concessão de 
aposentadoria e pensões

Data do treinamento 12/31/2023 Data

Treinamento e Capacitação para os servidores 
que atuem na área de investimentos sobre 
sistema financeiro, mercado financeiro e de 
capitais e fundos de investimentos

Promover Treinamento e Capacitação para os 
servidores que atuem na área de 
investimentos sobre sistema financeiro, 
mercado financeiro e de capitais e fundos de 
investimentos

Data do treinamento 12/31/2023 Data Iniciar

Meta

Jurídico

Benefícios
Nomeação de pessoa específica para a 

atividade de COMPREV
Nomear pessoa específica para a atividade de 

COMPREV
Data de nomeação 12/31/2023

Administrativo

Investimentos

Atendimento

Executar Política de Investimentos para exercício 
de 2022

Elaborar Política de Investimentos para exercício 
de 2023

Treinamento para equipe do atendimento Seminários de atendimento para equipe Data de adequação do site 12/31/2022

Tecnologia da 
Informação

Atualização do PSI



Treinamento e Capacitação para os funcionários 
na área de Atendimento

Promover treinamento e capacitação para os 
funcionários na área de Atendimento

% de profissionais capacitados 100% % Iniciar

Treinamento e Capacitação de um funcionário 
específico para a realicação do COMPREV.

Promover Treinamento e Capacitação de um 
funcionário específico para a realicação do 
COMPREV

% de profissionais capacitados Contínuo % Iniciar

Formação Básica em RPPS para servidores, 
dirigentes e conselheiros

Promover capacitação de formação básica 
em RPPS para servidores, dirigentes e 
conselheiros

% de profissionais capacitados 100% % Iniciar

Seminário dirigido aos segurados, com 
conhecimentos básicos sobre as regras de acesso 
aos benefícios previdenciários

Promover seminário dirigido aos segurados, 
com conhecimentos básicos sobre as regras 
de acesso aos benefícios previdenciários

Data do seminário 12/31/2023 Data Iniciar

Palestras de ação preparatória para a 
aposentadoria com os segurados

Promover palestras de ação preparatória 
para a aposentadoria com os segurados

Data da palestra 12/31/2023 Data Iniciar

Iniciar

Estratégico
Bucar a Certificação Institucional Pró-Gestão 
Nível III

Implantar Nível III do Pró-Gestão Data da Certificação 12/31/2025 Data Iniciar

Elaboração do Relatório de Avaliação Atuarial Data de Entrega do Relatório 5/31/2023 Data Iniciar

Elaboração do Estudo / Relatório de Solvência Data de Entrega do Relatório 9/30/2022 Data Iniciar

Realizar audiência pública com os segurados, 
representantes do ente federativo e a sociedade 
civil.

Promover audiência públicacom os 
segurados, representantes do ente 
federativo e a sociedade civil.

Data da audiência pública 5/24/2022 Data Iniciar

Ações de 
Treinamento, 
Capacitação e 

Atualização

Buscar o Equilibrio Financeiro e Atuarial do IPASP


	Plano de Ação

