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1- APRESENTAÇÃO

Com o escopo de fomentar a educação  previdenciária  no  âmbito  no  Município  de

Indaial,  bem como,  a  implementação  de  ações  de  capacitação,  qualificação  e  aperfeiçoamento

profissional dos dirigentes, servidores e conselheiros da Autarquia, o Instituto de Aposentadorias e

Pensões dos Servidores Públicos do Município de Indaial – INDAPREV elaborou o presente Plano

de Ação de Capacitação.

Consoante o  Manual  do  Pró-Gestão,  a  educação  previdenciária  diz  respeito  ao

conjunto de ações de capacitação, qualificação, treinamento e formação específica ofertadas aos

servidores públicos [...], aos gestores e conselheiros e aos diferentes profissionais que se relacionam

ou  prestam  serviços  ao  RPPS,  a  respeito  de  assuntos  relativos  à  compreensão  do  direito  à

previdência social e de seu papel como política pública, à gestão, governança e controles do RPPS

nos seus mais variados aspectos. 

Neste  contexto,  pautado nos  pilares  que alicerçam o Pró-Gestão,  apresentamos o

presente  cronograma do Plano de  Ação de  Capacitação para  o  exercício  de  2022,  o  qual  será

elaborado anualmente com o propósito de promover a disseminação da educação previdenciária,

bem como, atualização das matérias relacionadas aos regimes próprios de previdência social.
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2 – DA EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

As  ações  e  procedimentos  relativos  à  Educação  Previdenciária  deve  contemplar

Plano de Ação de Capacitação, bem como, Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade de

acordo com o nível pretendido. 

2.1 – PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

O RPPS deverá desenvolver plano de ação de capacitação para os servidores que

atuem na unidade gestora, seus dirigentes e conselheiros, com os seguintes parâmetros mínimos:

  Nível I:

a. Formação básica em RPPS para os servidores, dirigentes e conselheiros.

b. Treinamento dos servidores que atuem na área de concessão de benefícios sobre as regras de

aposentadorias e pensão por morte.

 Nível II: Adicionalmente aos requisitos do Nível I:

a. Treinamento para os servidores que atuem na área de investimentos sobre sistema financeiro,

mercado financeiro e de capitais e fundos de investimentos.

2.2 – AÇÕES DE DIÁLOGO COM OS SEGURADOS E A SOCIEDADE

As ações de diálogo com os segurados e a sociedade deverão contemplar, conforme o

nível de certificação:

 Nível I:

a. Elaboração de cartilha dirigida aos segurados que contemple os conhecimentos básicos essenciais

sobre o RPPS e os benefícios previdenciários, que deverá ser disponibilizada em meio impresso ou

digital e no site do RPPS.
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b. Realização de pelo menos uma audiência pública anual com os segurados, representantes do ente

federativo (Poder Executivo e Legislativo) e a sociedade civil, para exposição e debates sobre o

Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação

Atuarial.

 Nível II: Adicionalmente aos requisitos do Nível I:

a. Seminários dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre as regras de acesso aos

benefícios previdenciários.

b. Ações preparatórias para a aposentadoria com os segurados.

3 – CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

Neste contexto, levando-se em consideração o nível de certificação pretendido, qual 

seja, Nível II, segue abaixo o cronograma das atividades a serem executadas no exercício de 2022: 

PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO – EXERCÍCIO 2022

Formação básica em RPPS para os servidores, dirigentes e conselheiros, bem como,
treinamento dos servidores que atuem na área de concessão de benefícios sobre as regras de

aposentadorias e pensão por morte

AÇÃO METODOLOGIA PÚBLICO-ALVO DATA

Divulgação aos segurados
para participação nos

cursos gratuitos da EV.G, em
especial o curso “Noções
Básicas em Previdência

Complementar”

Cursos na modalidade
EAD disponibilizados no

site
www.escolavirtual.gov.br

Servidores lotados
no INDAPREV e

conselheiros

Até 31/12/2022, ou
enquanto o curso

for ofertado.

Capacitação sobre concessão
de benefícios

Através de cursos online
ou presenciais, eventos e

palestras que venham a ser
ofertados no decorrer do

exercício de 2022

Servidores que
atuem na

concessão de
benefícios

Até 31/12/2022

Participação em Palestras, Através de cursos online Servidores lotados Até 31/12/2022
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Oficinas, Treinamentos,
Congressos nas áreas de
atuação do INDAPREV

ou presenciais, eventos e
palestras que venham a ser
ofertados no decorrer do

exercício de 2022

no INDAPREV e
conselheiros

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

Participação em Palestras,
Oficinas, Treinamentos,

Congressos sobre
investimentos

Através de cursos online
ou presenciais, eventos ou
palestras que venham a ser
ofertados no decorrer do

exercício de 2022

Membros do
Comitê de

Investimentos,
servidores lotados
no INDAPREV, e

conselheiros

Até 31/12/2022

AÇÕES DE DIÁLOGO COM OS SEGURADOS E A SOCIEDADE

Seminários dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre as regras de acesso aos
benefícios previdenciários

AÇÃO METODOLOGIA PÚBLICO-ALVO DATA

Divulgação aos segurados
para participação nos

cursos gratuitos da EV.G, em
especial o curso “Noções
Básicas em Previdência

Complementar”

Cursos na modalidade
EAD disponibilizados no

site
www.escolavirtual.gov.br

Todos os
servidores e
conselheiros

Até 31/12/2022, ou
enquanto o curso

for ofertado.

Realização de audiência
pública anual para exposição
e debates sobre o Relatório
de Governança Corporativa,
os resultados da Política de

Investimentos e da Avaliação
Atuarial.

Local a ser definido

Todos os
servidores,

conselheiros
representantes do
Poder Executivo e

Legislativo e a
sociedade civil.

Até 31/07/2022

Realização de Palestras,
Oficinas ou Treinamento

básico em RPPS

Através de cursos online
ou presenciais, eventos ou
palestras a serem ofertados

pelo INDAPREV no
decorrer do exercício de

2022

Todos os
servidores, em
especial, os que
tiverem interesse

em se candidatar às
eleições para
conselheiros

(gestão 2023-2026)

A ser definida

Ações preparatórias para a aposentadoria com os segurados
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Divulgação da Cartilha
Previdenciária

Através de publicação no
site do INDAPREV e de

forma impressa. 

Todos os
servidores 

Ação contínua

Simulação de Benefício

Atendimento
personalizado ao servidor
para sanar suas dúvidas,
bem como, previsão da

data provável de
aposentadoria

Todos os
servidores

Ação contínua

Realização de curso ou
palestra após a aprovação da

reforma da previdência

Através de cursos online
ou presenciais, eventos ou
palestras que venham a ser
ofertadas no decorrer do

exercício de 2022

Todos os
servidores, em
especial, os que

estiverem sujeitos 
à regra de transição

Até 31/12/2022

Este Plano de Ação de Capacitação entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022.

SALVADOR BASTOS
Diretor Presidente
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