
PLANO DE AÇÃO IPPASSO
set/2019 a set/2020

Nº AÇÃO (META) QUEM (RESPONSÁVEL) COMO (METODOLOGIA)
QUANDO 
(PRAZO)

QUANTO (PREVISÃO)
QUANTO 

(EXECUÇÃO)
META 

ALCANÇADA

1 Implantar ouvidoria própria do IPPASSO Órgão Gestor
Portaria de nomeação do ouvidor, com atribuições e 

responsabilidades
dez/19 Emissão de 1 portaria 1 portaria emitida 100%

2 Instituir o Código de Ética Órgão Gestor
Elaboração do texto em forma de resolução, publicação e 

comunicação aos servidores e prestadores de serviços
ago/19 Emissão de 1 resolução 1 resolução emitida 100%

3
Implementar a Política de Investimentos 

para 2019
Comitê de Investimentos

Elaborar e aprovar junto ao Conselho Deliberativo a 
Política de Investimentos para o ano de 2019 e publicá-la 

no site do IPPASSO
Mensal 12 meses 2 meses 16,66%

4
Elaborar e divulgar a Política de 

Investimentos para 2020
Comitê de Investimentos

Elaborar e aprovar junto ao Conselho Deliberativo a 
Política de Investimentos para o ano de 2020 e publicá-la 

no site do IPPASSO
dez/19 Publicação de 1 norma A realizar 0%

5
Divulgar os demonstrativos dos ativos por 

instituição financeira, tipos de ativos e 
outras informações.

Órgão Gestor
Elaboração e divulgação dos relatórios mensais de 

investimentos de 2020
Mensal 09 relatórios A realizar 0%

6
Manter a Certidão de Regularidade 

Previdenciária do IPPASSO
Órgão Gestor

Cumprir com os requisitos exigidos pela Secretaria da 
Previdência do Ministério da Fazenda

Semestral 2 semestres 1 semestre 50%

7
Manter atualizados os credenciamentos de 
entidades para investimentos, com revisão 

periódica de procedimentos

Diretoria Financeira 
Previdenciária

Semestralmente, revisar o credenciamento das entidades e 
os procedimentos para credenciamento de novas 

entidades
Semestral 2 semestres 1 semestre 50%

8
Oferecer capacitação aos servidores e 

conselheiros do IPPASSO
Presidente

Viabilizar a participação dos servidores e conselheiros do 
IPPASSO em cursos e eventos que tenham como objetivo a 

qualificação dos participantes, conforme Plano de 
Capacitação e Treinamento

Continuadament
e (2019/2020)

12 meses A realizar 0%

9
Publicar no site as Atas das reuniões dos 
Conselhos e Comitê de Investimentos.

Órgão Gestor
Alimentar o site do IPPASSO com as atas da reuniões 

ordinárias e extraordinárias dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal e Comitê de Investimentos.

Mensal 12 meses 2 meses 16,66%

10
Realizar e/ou manter a certificação da 

maioria dos membros do Comitê de 
Investimentos

Órgão Gestor
Viabilizar a participação dos membros do Comitê de 

Investimentos em cursos de capacitação para obtenção de 
certificação obrigatória

dez/19 no mínimo 3 membros 3 membros 100%

11
Submeter os processos / procedimentos de 

concessão de benefícios à fiscalização do 
Controle Interno do Município.

Órgão Gestor
Encaminhar ao Controle Interno do Município de Passo 

Fundo os processos de concessão de benefícios 
Mensal 12 meses 2 meses 16,66%
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12
Revisar e atualizar a Cartilha Previdenciária 
com as novas regras após a aprovação da 

Reforma da Previdência

Núcleo de Previdêcia / 
Concessão de Benefícios

Revisar e atualizar a Cartilha Previdenciária com as novas 
regras após a aprovação da Reforma da Previdência

90 dias após 
aprovada a PEC 

Paralela, que 
institui as novas 

regras aos 
municípios

1 cartilha nova A realizar 0%

13
Editar e divulgar boletins informativos aos 

segurados.
Diretoria Adminsitrativa 

Previdenciária

Elaborar e divulgar boletim informativo do
Pinhais Previdência visando apresentar aos

segurados as realizações e prestação de contas.
Anual 1 informativo A realizar 0%

14
Manter o site atualizado com notícias e 

serviços aos segurados.
Núcleo de Previdêcia

Alimentar periodicamente o site com informações e 
serviços relevantes aos segurados

Mensal 12 meses 2 meses 16,66%

15 Realizar o recadastramento dos inativos
Diretoria Adminsitrativa 

Previdenciária

Realizar o recadastramento dos Inativos,
mantendo seus dados de contato atualizados e garantido a 

condição de segurado junto ao IPPASSO

Mensal (na data 
do aniversário)

12 meses 2 meses 16,66%

16 Realizar o recadastramento dos ativos
Diretoria Adminsitrativa 

Previdenciária
Realizar o recadastramento dos servidores ativos mai/20 1 recadastramento

A realizar. 
Atualmente, em fase 
interna do processo 

licitatório de 
contratação da 

empresa responsável 
pelo 

recadastramento

10%

17
Acompanhar periodicamente a previsão de 

concessão de benefícios futuros
Órgão Gestor

Acompanhamento mensal das concessões de benefícios, 
tendo como projeção de aposentadorias iminentes o 

período de 6 meses

Mensal, a partir 
de dezembro de 

2019
12 meses A realizar 0%

18
Acompanhar a gestão dos ativos financeiros 

do IPPASSO
Diretoria Financeira 

Previdenciária

Meta: aumentar o rendimento dos ativos mensalmente, de 
forma a cumprir a meta atuarial proporcional até o mês de 

referência - INPC + 6%

Mensal, a partir 
de dezembro de 

2019
12 meses A realizar 0%

19
Acompanhar a gestão dos passivos 

financeiros do IPPASSO
Diretoria Financeira 

Previdenciária

Meta: diminuir 0,5% o passivo atuarial, através do 
cumprimento de aumento dos rendimentos dos ativos e, se 

for o caso, do aumento da alíquota patronal.

Mensal, a partir 
de dezembro de 

2019
12 meses A realizar 0%
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20
Realizar palestras de Educação 

Previdenciária juntamente aos segurados 
do IPPASSO

Órgão Gestor e Técnicos 
Previdenciários

Promover palestras aos segurados do IPPASSOS, sobre 
temáticas diversas, incluindo preparação e regras para 

aposentadoria, bem como demonstração da saúde 
financeira do IPPASSO e Educação Financeira aos segurados

Mensal, a partir 
de janeiro de 

2020
12 meses A realizar 0%


