
Instituto de Previdência e Assistência Social
dos Funcionários Municipais de Piracicaba

PLANO DE AçÃO DE CAPACTTAçÃO 2022

INTRODUçÃO

Na busca pelo atendimento institucional dos ob.jetivos pretendidos no âmbito da gestão pública,

se faz necessário maciça organização e para a éúnquista dêsses objetivos, a organização deve

ser norteada pelo planejamento.

A constituição de um Plano de Ação é uma forma. organizada de planejar e definir as metas e
objetivos, demonstrar os caminhos pelos quais o IPASP adotará no decorrer dos exercícios
propostos.

Este Plâno de Ação, traz benefícios não apenas para a gestão da unidade gestora RPPS e seu

ente federativo, como também para seus colaboradores, seus segurados e não menos
importante, para a sociedade.

Uma gestão baseada no planejamento proporciona uma boa gestão dos recursos públicos, que

por consequência reflête na melhoria em realização aos serviços públicos. A demais, uma boa
gestão no RPPS incide na tranquilidade e segurançâ aos seus segurados, garantindo-lhes a

demonstração de foco na qualidade do serviço público.

O IPASP vislumbrando de todos os benefícios trâzidos, cria o Plano de Ação e Capacitação para

o exercício de 2022.

METODOTOGIA

Para a criação de um Plano de Ação, se faz necessário a atuação de todos os responsáveis diretos
pelas atividades do IPASP e os que desejem, de forma ativa, auxiliar em sua construção.

Na etapa de construção de uma prúposta, serão consideradas as sugestões dos interessados
através de entrevista promovida por pessoa correspondente designada pela Diretoria Executiva,

onde consolidará as sugestões.

A construção de uma proposta final do Plano de Ação para o período, será efetivado pela

Diretoria Executiva após ampla análise e filtros, sendo submetido para aprovação pelo Conselho \-\Delibêrâtivo. \S \
A proposta final é composta por objetivos estratégicos, as metas e os indicadores de \y
desempenho e apresenta como se realizará a avaliação e o monitoramento. 
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Instituto de Previdência e Assistência Social
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MrssÃo

Executar uma gestâo participativa, transparente e com qualidade buscando o equilíbrio
financeiro e atuarial para garantir a concessão e ê manutenção dos benefícios p revide n ciá rios.

vtsÃo

Ser referência pela excelôncia na gestão e prestâção de serviços previdenciários, com foco na

inovação, garantindo a sustentabilidade do lnstituto.

VALORES

Gestão humanizada, transparência nos procedimentos, ética, agilidade na análise dos processos

e investimentos qualificados.

DIAGNOSTICO

Nâ construção do diagnóstico foi utilizado a MATRIZ de SWOT pela Diretoria Executiva onde
realizaram uma percepção de cada cenário do IPASP, como forma de identificar seus pontos

fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças frente aos desafios identificados após análise

adequada das sugestões propostês.

Realizada a fase de análise da MATRIZ de SWOT, foram estabelecidos um conjunto de objetivos

e as metas correspondentes, onde priorizamos solucionar problemas e atenuar as forças
prejudiciais ao IPASP.

Com o estabelecimento dos Objetivos Estratégicos, os fragmentamos em metas, onde utilizamos
a periodicidade anual, para que possamos fazer um acompanhamento e correções de rumo.

Metas de{inidas, aplicamos o método 5W2H, que consiste basicamente em fazer perguntas no

sêntido de obter as informâções primordiais que servirão de apoio ao planejamento de uma

forma geral.
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ANÁLISE SWOT

DEPARTAMENTO. DE BENEFíCIOS

DEPARTAMENTO JURIDÍCO
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na escolha da melhor regra de de perícia médica do lnstituto

êlevado da folha de inativos e pensionistas

mediante deci5ões judiciais de verbas
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FORCAS FRAQUEZAS

Agilidadê nâ análisê dos processos

Atendimento humanizado

OPORTUNIDADES AME,ACAS

RequeÍimentos no foímato online

Credi bilidade dos segurados

lurídico Terceirizado
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Forma de elêição dos dirigientes

das informaçôes e relaclonamênto mais
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FORÇ45 FRAQUEZAS

Quadío de pessoal efetivo Arquivo Físico

Prova de Vida/RecadastÍamento somente presencial

Iransparência nos seus procedimentos Ausência de perícia do lnstituto

certiÍificado de Regularidade Previdenciária válido Rdlücionamento com os entes

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Pró Gestão Base cadastral dos servidores ativos

Arquivo Digitalizado Aumento dos rêpasses dos Entes Municipais

Credibilidade dos segurados

FINANCEIRO

FORCAS FRAQUEZAS

Pagamento em dia Arquivo ainda pouco informatizado

Rêpassês sêm atrasos

Segregação de massas

OPORTUNIDADES AMEACAS

Dependencia do Ente

lncertezas ao mudar gestão
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DEPARÍAMENTO DE INVESTIMENTO

DEPARTAMENTO DE ATENOIMENTO
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FORCAS FRÁQUEZAS

Apoio da Consultoria Arquivo pouco informatizado

Estudo de ALM

Comitê totalmente certificado

OPORTUNIDADES AMEACAS

Pró Gestão Cenário econômico e político instável

Renda fixa mais âtrativa com a alta da selic lncertezas pós-pandemia

Empréstimos consignâdos
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FORCAS FRAQUEZAS

Atendimento humanizado Àusência de t,einamento

Agilidadê nas informações

OPORTUNIDADES AMEAÇ45

Relacionamento com 05 seguÍados Questões san:tárias {COVID), incertezas nos

atPndimêôtôs orêsFn.iâis

Maior divulgação dos serviços on-line

lúelhoÍ informatização do atendimento em Bêral
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DEPARTAMENTO DE ARRECADAçÃO

dos planos financeíros e previdenciário

Novas possibilidades de fonte de custeio

DEPARTAMENTO ATUARIAT

do escritório de atuarial externo
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FORCAS FRAQUEZAS

Ausência de adesão à reforma

OPORTUNIDADES
.' AMEACAS

AIterações Iegislativas f ederais

ATUARIAT

FORCAS FRAQUEZAS

Consultoria terceirizada capacitada e especializada Serviço extemo

Audência de servidores do quadro

OPORTUNIDADES AMEACAS

Contratação de serviço permanente de assessoria
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DEPARTAMENTO DA COMPREV

DEPARTAMENTO DE TECNOTOGIA DA INFORMAçÃO

MONITORAMENTO

O monitoramento do Plano de Ação 2022 do IPASP ocorrerá conforme periodicidade de
reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo.
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FORÇ45 FRÀQUEZAS

Valores compensados auxiliam nos pagamentos de
bênefícios

Necessidade de designar servidor específico

OPORTUNIDADES
,T 

AMEAÇAS

Capacitação de seÍvidores Falta de análise do RGPS
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FORÇAS FRAQUEZAS

Equipe de desenvolvimento Qualidade dos equipamentos

Backup das informêçôe5 e sistemas lnfráêstruture dê redê

OPORTUNIDADES AMEACAS

lmplantação da PSI PossÍveis Hackers
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PTANO DE AçÃO

Trata-se de um documento utilizado para o planejamento de todas as ações necessárias para

atingimento dos resultados desejados para os objetivos traçados para os exercícios de 2022.

Previsto na forma do Anexo I

Piracicaba/SP, 11 de maio de 2022

VS"/.[,}"r*
Presldente do Consêlho DêlibeÍativo do IPASP

Mêmbros do Conselho Deliberetivo
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Ermelinda de Êátima Vicentin Esteves

'./
z./ <'J:::'{,-C>-^, r,":,--

Marcos Alexandre Pavanelío Rodrigues

e*-
Maria túciarP6llis da Silva Bovice


