ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE PALHOÇA

Plano de Ação Anual

1 Conceito
Plano de ação é o planejamento de ações visando um objetivo específico
que é atingido a partir de ações com prazo determinado. Ele possibilita que o
executor organize suas tarefas com mais clareza e lógica, o que leva à
concretização dos objetivos de forma mais rápida e prática.
2 Objetivos
O IPPA definiu seus principais objetivos para o exercício de 2020 e 2021
visando adotar boas práticas de gestão que garantam a qualidade dos serviços
prestados aos seus segurados ativos e inativos.
Com base na Missão, Visão e Valores do Instituto foram elencados
objetivos e ações a serem realizadas com prazo para conclusão de cada ação.
3 Ações
AREA DE
ATUAÇÃO

Investimentos

Benefícios e
Atendimento

OBJETIVO

AÇÃO

Acompanhamento periódico
das aplicações financeiras
Rentabilidade anual da
com apoio de empresa
carteira de
contratada especializada em
Investimentos,
assessoria financeira, SMI
desempenho equivalente Consultoria de
ao IPCA + 6% ao ano
Investimentos para RPPS,
buscando o cumprimento da
Meta Atuarial.
Incentivar a renovação da
Manter os membros do
certificação profissional
comitê certificados
através da prova da ABIMA CPA10
Buscar maior precisão e
agilidade nos atos de
concessão de
aposentadorias/pensões.

Instituir sistema operacional
para o Setor de Análise de
Benefícios

VALOR
PREVISTO

PRAZO DE
CONCLUSÃO

R$ 6.791,20
mensais

jan a dez/2020

R$0,00

jan a dez/2020

a ser contratado

ago/2020 a dez/2021
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Virtualizar os processos de
aposentadorias/pensões.

a ser contratado

jan/2020 a dez/2021

Informatizar as expedições
de ofícios/ comunicações
internas do IPPA

R$0,00

ago/2020 a dez/2021

Atendimento realizado por
agendamento

R$0,00

jan/2021 a dez/2021

R$0,00

ago/2020 a dez/2020

R$0,00

ago/2020 a dez/2020

R$0,00

ago/2020 e dez/2020

Implementar a reforma
previdenciária e as
alterações na legislação
quando necessário

Acompanhamento
constante quanto a normas
previdenciárias e
acompanhar as alterações a
Reforma da Previdência no
RPPS para adequação do
RPPS quando necessário

R$0,00

jan/2020 a dez/2020

Reconhecimento das
boas práticas de gestão
do RPPS

Buscar a certificação do Pró
Gestão

R$5.000,00

jan/2020 a dez/2020

R$0,00

jan/2020 a dez/2020

R$6.500,00

jan/2021 a dez/2021

a contratar

jan/2021 a dez/2021

Mais comodidade ao
segurado reduzindo a
espero no atendimento
Buscar os valores a
receber e a pagar junto
ao Regime Geral
Fornecer informações
previdenciária aos
segurados e a sociedade

Jurídico

Administrativo
e Gestão

Realizar e acompanhar as
Compensações
Previdenciárias
Criar uma cartilha
previdenciária, onde as
principais dúvidas dos
beneficiários devem ser
solucionadas

Orientar as ações dos
colaboradores e a relação
do Instituto com os
segurados com a
Criar o Código de ética do
intenção de contribuir
Instituto.
com o bom andamento
das atividades,
aumentando a confiança
de modo geral

Criação de uma política de
segurança da Informação
Aprimoramento da
Segurança da Informação
Adaptação do RPPS à lei
geral de proteção de dados
Atualização permanente
da base de dados
cadastrais da instituição

Recenseamento para
efetivos, aposentados e
pensionistas
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Criação de um plano de
ação específico para
capacitação de servidores e
conselheiros

R$0,00

jan/2020 a dez/2020

Realizar anualmente uma
audiência Pública para
exposição do Relatório de
Governança corporativa,
resultados da Política de
Investimentos e da
Avaliação Atuarial

R$0,00

jan/2020 a dez/2020

Atualização e criação dos
Regimentos Internos

Atualizar o regimento
interno do Conselho
Administrativo e Fiscal e
criar o regimento Interno
para o Comitê de
Investimentos

R$0,00

jan/2020 a dez/2020

Atualização do Site do
instituto, visando maior
transparência nas
informações a sociedade

Contratar empresa para
atualização do Site

R$1.000,00

jan/2020 a dez/2020

R$0,00

jan/2020 a dez/2020

Educação Previdenciária

Maior agilidade dos
processos previdenciários Ter uma pessoa responsável
junto ao controle interno pelo controle interno dentro
e relatórios semestrais
do Instituto
específicos do IPPA
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