
 

 

PLANO DE CAPACITAÇÃO E 
TREINAMENTO 

 

 

1. Justificativa 

A Presidente do IPPASSO, verificada a necessidade de melhoria constante dos 
processos internos referentes à concessão, manutenção e gestão de benefícios no 
Instituto, a fim de otimizar os procedimentos, de forma a atender cada vez mais o 
Art. 37, caput da Constituição Federal de 1988, em especial, neste caso, o 
princípio da eficiência, resolve implantar um programa de capacitação, 
atualização e treinamento, de forma continuada, aos servidores e conselheiros 
vinculados ao Instituto. 

Tal ação tem como pressuposto básico que a qualificação constante permite que 
os recursos humanos que atuam no instituto possuam cada vez mais condições de 
realizar os trâmites técnicos e administrativos pertinentes ao IPPASSO, de forma 
a reduzir o tempo das demandas, bem como torná-las mais eficazes e menos 
eivadas de vícios ou erros que ensejem reanálise posterior das demandas. 

Dessa forma, primordial se faz a educação continuada, através da realização de 
cursos, seminários e congressos afetos às necessidades do Instituto. 

 

2. Objetivo geral 

Melhoria continuada das práticas de gestão administrativa do IPPASSO. 

 

3. Objetivos específicos 

 Estimular a qualificação continuada dos servidores e colaboradores do 
IPPASSO 

 Padronizar as rotinas técnicas e administrativas 
 Promover o cumprimento do princípio constitucional da eficiência, através 

da melhoria da qualidade e do tempo demandado a cada processo 
 Identificar procedimentos que carecem de atualização ou reavaliação. 



 

 

 

4. Metodologia 

Os colaboradores que possuírem interesse na participação de cursos, seminários e 
congressos que possuam conteúdos condizentes com a melhoria das práticas de 
gestão do IPPASSO, poderão requerer a participação, de forma justificada, para 
apreciação da Presidência.  

Em caso de deferimento, a capacitação ou treinamento será custeada pelo 
IPPASSO, desde que atingida a carga horária mínima de participação de 75%, 
que deverá ser comprovada através da apresentação do certificado de conclusão 
do referido curso. 

 

5. Fonte de recursos 

Dotação: 2019/14 – IPPASSO 

Programa de trabalho: 21.0109.122.0065.2701 – MANUTENÇÃO DO IPPASSO 

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 – OUTROS SERVIDOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

Fonte de recursos: 5400 – RPPS Taxa de Administração 

Destinação: 00000 – LIVRE 

Rubrica item: 3.3.90.39.48.00.00.00 – SERVIÇOS DE SELEÇÃO E 
TREINAMENTO 

 

6. Cronograma 
 
 
JANEIRO 
 

 A Nova Previdência nos Municípios - A EC 103/2019 e o Servidor 
Público Municipal - IGAM 

 
Colaboradores previstos:  

 Diretoria Administrativa 
 Técnicos Previdenciários 

 



 

 

 
FEVEREIRO 
 

 Gestão Orçamentária e Financeira – EAD 
Escola Virtual – Portal Único de Governo para a oferta de 
capacitação a distância – https://www.escolavirtual.gov.br/curso/257 

 
Colaboradores previstos:  

 Técnicos Previdenciários 
 Membros do Comitê de Investimentos 
 Membros do Conselho Deliberativo 
 Membros do Conselho Fiscal 
 Órgão Gestor 

 
MARÇO 
 

 Curso sobre Ouvidoria 
 
Colaboradores previstos:  

 Ouvidor do IPPASSO 
 

ABRIL 
 

 Gestão de Riscos no Setor Público – EAD 
Escola Virtual – Portal Único de Governo para a oferta de 
capacitação a distância – https://www.escolavirtual.gov.br/curso/127 
 

 
Colaboradores previstos:  

 Membros do Comitê de Investimentos 
 Membros do Conselho Deliberativo 
 Membros do Conselho Fiscal 
 Órgão Gestor 

 
 
MAIO 
 

 06, 07 e 08 de maio de 2020 
 Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública 

 



 

 

 
Colaboradores previstos:  

 02 membros do Comitê de Investimentos 
 Órgão Gestor do IPPASSO 

 
 
JUNHO 
 

 Estatística – EAD 
Escola Virtual – Portal Único de Governo para a oferta de 
capacitação a distância – https://www.escolavirtual.gov.br/curso/96   
 

 
Colaboradores previstos:  

 Membros do Comitê de Investimentos 
 Membros do Conselho Deliberativo 
 Membros do Conselho Fiscal 
 Órgão Gestor 

 
 
JULHO 
 

 Curso sobre Reforma da Previdência  
 

Colaboradores previstos:  
 Técnicos Previdenciários 
 Órgão Gestor 

 
 
AGOSTO 
 

 Matemática Financeira – EAD 
Escola Virtual – Portal Único de Governo para a oferta de 
capacitação a distância – https://www.escolavirtual.gov.br/curso/93    
 

 
Colaboradores previstos:  

 Membros do Comitê de Investimentos 
 
 
 
 



 

 

SETEMBRO 
 

 Atualização em Licitação e/ou Contratos Administrativos 
 
Colaboradores previstos:  

 Membros da Comissão Permanente de Licitações 
 
 
OUTUBRO 
 

 Controle Institucional e Social dos Gastos Públicos – EAD 
Escola Virtual – Portal Único de Governo para a oferta de 
capacitação a distância – https://www.escolavirtual.gov.br/curso/12     
 

 
Colaboradores previstos:  

 Membros do Conselho Fiscal 
 
 
NOVEMBRO 
 

 Contas de Gestão 
 

 
Colaboradores previstos:  

 Membros do Conselho Fiscal 
 Membros do Conselho Deliberativo 
 Órgão Gestor 

 
 
 
DEZEMBRO 
 

 Gestão da Informação e Documentação - Conceitos Básicos em 
Gestão Documental – EAD 
Escola Virtual – Portal Único de Governo para a oferta de 
capacitação a distância – https://www.escolavirtual.gov.br/curso/73  
 

 
Colaboradores previstos:  

 Diretoria Administrativa 
 Técnicos Previdenciários 


