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1. Apresentação 

O planejamento estratégico é fundamental na gestão do RPPS para melhor tomada de 

decisões, entendendo e acompanhando o quadro de necessidades e valores do instituto. 

Busca-se a excelência na gestão da previdência e da assistência à saúde aos segurados e 

dependentes, criando estratégias nos diversos segmentos que compõe o Içaraprev e 

contribuindo nas medidas a serem implementadas e realizadas, com o objetivo de 

cumprir as metas definidas pelo instituto. 

 

Serão apresentadas neste relatório as diretrizes da organização que definem, sua 

estrutura, divisão de competências e objetivos estratégicos estabelecidos e norteados 

pela legislação vigente, como, a administração, o gerenciamento e a operacionalização 

do RPPS. Incluindo a arrecadação e gestão de recursos e fundos previdenciários, a 

concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios, pautadas nos princípios de boa 

governança: transparência, equidade, ética e responsabilidade corporativa e social com a 

finalidade de melhorar o atendimento, a qualidade dos serviços realizados, no 

crescimento e consolidação da organização. Também visam buscar o equilíbrio 

financeiro e atuarial  

 

Um planejamento estratégico apresenta o caminho a ser seguido pelo Içaraprev ao longo 

do tempo. Trata-se de um processo continuo e dinâmico, no qual são definidos e 

revisados os objetivos e ações para concretizar o planejamento. 

 

2. Institucional 

O Içaraprev é responsável por avaliar e conceder aos seus segurados os benefícios de 

Aposentadoria e Pensão por Morte. Para garantir esses benefícios e um futuro financeiro 

saudável, a administração se faz com base na otimização dos recursos, através de 

Avaliação Atuarial realizada anualmente. O saldo financeiro é aplicado em 

investimentos que aliam solidez e rendimento condizente à meta atuarial. 

 

 

2.1. Benefícios 
  

De acordo com a Lei Municipal n°. 1.822, de 09 de agosto de 2002, em seu Art. 20, são 

benefícios do IÇARAPREV: 

 

a) Aposentadoria por tempo de contribuição e idade; 

b) Aposentadoria por idade; 

c) Aposentadoria compulsória; 

d) Aposentadoria por invalidez; 

e) Pensão por morte. 
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3. Gestão 
 

O Instituto é composto pelos Conselhos Administrativo e Fiscal, Comitê de Investimentos e 

pela Diretoria Executiva que, em conjunto, tomam todas as decisões relevantes referentes 

ao IÇARAPREV. O Conselho de Administração é o órgão de deliberação e orientação 

superior do IÇARAPREV, ao qual incumbe fixar a política e diretrizes de investimentos a 

serem observadas. 

  

A Diretoria Executiva será composta de um Diretor-Presidente, nomeado pelo Chefe do 

Poder Executivo Municipal e de um Diretor Administrativo-Financeiro, indicado pelo 

Sindicato da categoria, dentre pessoas qualificadas para a função e com comprovada 

habilitação profissional, sendo escolhidos entre os servidores inscritos no regime de que 

trata esta Lei desde que conte, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo 

público municipal e detenham conhecimento compatível com o cargo a ser exercido, 

observando-se ainda o disposto no § 2º do art. 51 da lei nº. 1.822, de 09/08/2002. 

  

O Conselho de Administração será composto de 7 (sete) membros titulares e respectivos 

suplentes, sendo 3 (três) servidores efetivos designados pelo Chefe do Poder Executivo, 

devendo, um deles ser servidor efetivo do SAMAE, 2 (dois) servidores efetivos indicados 

pelo Sindicato da categoria, 1 (um) servidor efetivo indicado pelo Poder Legislativo e 1 

(um) indicado pelos servidores inativos, escolhido por eles. (Redação dada pela Lei nº 

3307/2013). 

  

O Conselho Fiscal será composto de 7 (sete) membros titulares e respectivos suplentes, 

sendo 3 (três) servidores efetivos designados pelo Chefe do Poder Executivo, devendo, um 

deles ser servidor efetivo do SAMAE, 2 (dois) servidores efetivos indicados pelo sindicato 

da categoria, 1 (um) servidor efetivo indicado pelo Poder Legislativo e 1 (um) indicado 

pelos servidores inativos, escolhido por eles. (Redação dada pela Lei nº 3307/2013). 

  

O Comitê de investimentos, com finalidade exclusivamente consultiva, será composto por 

05 (cinco) membros titulares e respectivos suplentes, dentro estes, o Presidente do Instituto, 

o Diretor Administrativo-Financeiro, 01 (um) representante indicado pelos membros do 

Conselho Administrativo, 01 (um) representante indicado pelos membros do Conselho 

Fiscal, 01 (um) representante dos servidores ativos que não faça parte do Conselho 

Administrativo e Fiscal do IÇARAPREV, indicado pela Diretoria Executiva do 

IÇARAPREV. 

 

 

3.1. Diretrizes 

 

3.1.1. Missão 
 

Garantir direitos previdenciários aos segurados e dependentes de forma humanizada. 

 

3.1.2. Valores 

 

Solidez financeira; 

 

Respeito ao ser humano; 
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Excelência Operacional. 

 

4. Estrutura Organizacional 
 

 
 

 
 

 

5. Planejamento das grandes Áreas de atuação  

 
O Içaraprev é o Instituto responsável pela Gestão do Regime próprio de Previdência do 

município de Içara, criado pela Lei nº. 1.822/02.  Trata-se de um colegiado que discutirá 

e tomará todas as decisões de maior importância sobre a vida do Instituto e dispõe de 

autonomia administrativa, financeira e Patrimonial. Através dos órgãos que possuem 

atividades especificas: O Conselho de Administração, O Conselho Fiscal o Comitê de 

Investimentos e a Diretoria Administrativa, previsto na lei 1.822/02 que dispõe sobre a 

organização de Previdência Social dos Servidores Públicos, e determina suas decisões 

nas reuniões guiados pelo seu sistema normativo. 
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5.1. Administrativa  

 
a) Contratação de Estagiário: Contratar estagiário para atender na recepção da 

Sede do Içaraprev e auxiliar nas atividades do instituto, contrato terá vigência de 

1 ano, previsto para janeiro a dezembro de 2021.  

 

b) Concurso Público: Promover Concurso Público (em andamento) de Provas 

destinado ao provimento de cargos efetivos do quadro de servidores do Instituto 

de Previdência dos servidores Públicos  do Município de Içara, para os cargos de 

Advogado 1 (uma) vaga com  carga horária de 20 h/s, Analista de Controle 

Interno 1 (uma) vaga com carga horária 10 h/s e Assistente Administrativo 1 

(Uma) vaga com carga horaria de 40 h/s, e aguarda liberação para seguimento e 

conclusão de Concurso, de acordo com orientações e medidas de prevenção 

contra corona vírus conforme Decreto Estadual nº 509, de 17 de março de 2020. 

Previsão para prova, primeiro semestre de 2021 e ocupação de cargo imediata. 

 

c) Certificação do Pró Gestão: Implementar Programa de Certificação 

Institucional e Modernização da Gestão do RPPS com prazo até o segundo 

semestre de 2021. 

 

d) Elaboração de Programa de Pré e Pós Aposentadoria: A Diretoria Executiva 

juntamente com o Conselho administrativo do instituto, promoverá o projeto que 

entregará um Programa de Preparação (orientação) para Pré aposentadoria e 

acompanhamento, Pós-aposentadoria, com o objetivo de acolher, preparar e 

acompanhar o servidor desde o ingresso à carreira pública até a sua 

aposentadoria. Prazo até dezembro de 2021 

 

e) Programa de Educação Previdenciária: A Diretoria Executiva juntamente 

com o Conselho administrativo do instituto elaborará Programa de Educação 

Previdenciária, contendo o plano de estratégias a serem realizadas para 

desenvolver ações de capacitação, qualificação, treinamento e formação 

específica, sobre conhecimentos previdenciários, ofertado aos servidores 

públicos municipais, aos segurados e beneficiários em geral (servidores ativos, 

aposentados e pensionistas), aos gestores e conselheiros. Prazo até dezembro de 

2021.  

 

5.2. Arrecadação 

 
a) Plano de Amortização: Aprovação de lei que regulamenta plano de 

amortização de financiamento feito entre prefeitura e Içaraprev. Previsto para 

segundo semestre de 2021.  
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5.3. Atendimento 

 
a) Novo Horário de Atendimento: O Içaraprev, que hoje atende em horário 

matutino, de forma presencial na sede do instituto e no período vespertino 

internamente, atendendo, via e-mail, telefone e canal de ouvidoria, atenderá 

presencialmente em período integral. Novo horário se dará após conclusão de 

concurso público em andamento e ocupação das vagas pelos servidores. Prazo 

primeiro semestre de 2021. 

 

b) Reedição de Cartilha Previdenciária: Será atualizada a Cartilha Previdenciária 

com ilustrações e melhorias em sua estrutura. Esta nova apresentação em novo 

modelo, tem como intuito, ampliar a experiencia de leitura do servidor e facilitar 

o acesso à informação. Prazo até final de janeiro 2021. 

 
 

c) Audiência Pública: O Instituto realizará Audiência com os segurados, 

representantes do ente federativo e a sociedade, para exposição e debates sobre o 

relatório de Governança Corporativa, os resultados da política de investimentos 

e a Avaliação Atuarial, sendo feita anualmente. Prazo dezembro de 2021 

 

d) Nova Sede do Instituto: O Içaraprev mudará local de sua sede para sala 

disponibilizada junto a nova Prefeitura do Município de Içara. Aguarda 

finalização de construção de nova Sede ou realocação em sala disponível que 

comporte estrutura de atendimento e funcionalidade do instituto. Mudança no 

segundo semestre de 2021. 

 

e) Contratação de Assistente Administrativo: O Içaraprev através de concurso 

público em andamento, preencherá a vaga de Assistente Administrativo que 

realizará atividades que consistem na coordenação e desenvolvimento de 

projetos, ações, planos, programas e rotinas na área de administração, recursos 

humanos, de ordem auxiliar de natureza repetitiva de complexidade mediana, 

referente a execução de todo e qualquer serviço de caráter administrativo, 

pessoal ou material, gerir e elaborar a folha de pagamento dos beneficiários e 

funcionários. Prazo primeiro semestre de 2021. 

 

f) Contratação de Analista de Controle Interno: O Içaraprev através de 

concurso público em andamento, preencherá a vaga de Analista de Controle 

Interno que deve contribuir para o aprimoramento da gestão pública, orientando 

os responsáveis quanto à arrecadação e aplicação dos recursos do Instituto com 

observância dos princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

Prazo primeiro semestre de 2021. 
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5.4. Política de Investimentos 

 
a) Certificação profissional: O Içaraprev obterá certificação de todos os membros 

do Instituto, através da prova da AMBIMA - CPA 10 ou equivalente, exigindo o 

exame dos membros do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal. E caso haja 

novos membros no Comitê de Investimentos, a qual todos já estão qualificados. 

Prazo segundo semestre 2021.  

 

b) Treinamento AMX Investimentos: Curso será ministrado pela empresa AMX 

Consultoria de Investimentos LTDA, de forma presencial, com material digital e 

simulado, para membros do Içaraprev e interessados da Prefeitura que possuam 

certificado de conclusão de ensino superior e cargo efetivo no município.   

 

 

5.5. Compensação Previdenciária  

 
a) Novo Sistema Comprev: Migrar para nova plataforma do sistema do Comprev 

(Java) Via Web, que moderniza e estabelece novos parâmetros de compensação 

previdenciária entre os regimes do município, estado e do INSS.  

 

5.6. Jurídica 

 
a) Contratação Advogado: O Içaraprev através de concurso público em 

andamento, preencherá a vaga de novo advogado do instituto, sendo bacharel em 

Direito e possuindo registro na OAB, para prestação de serviços de consultoria e 

assessoria jurídica, além de defender o Instituto em demandas judiciais e emitir 

pareceres em processos de aposentadoria e pensões, bem como em contratos 

firmados pelo Instituto. Prazo até dezembro 2021. 

 

5.7. Tecnologia da Informação 

 
a) Política da Segurança da Informação – PSI: O instituto criará e publicará 

portaria contendo as Políticas da Tecnologia da Informação e sua aplicação no 

âmbito do Içaraprev, para auxiliar nos procedimentos que abrangem os recursos 

tecnológicos. Prazo até dezembro de 2020. 

 

5.8. Atuarial 

 
a) Meta Atuarial: O Içaraprev estabeleceu como meta que a rentabilidade anual da 

carteira de investimentos alcance, no mínimo, desempenho equivalente a 5 %, 

acrescido da variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo – 

IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Para atingir esse objetivo o Instituto possui um Comitê de Investimentos que 

atua monitorando e analisando, periodicamente, a carteira de investimentos, 
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realizando investimentos e avaliando as necessidades de adequação, com a 

finalidade de manter o plano de custeio e garantir o equilíbrio financeiro e 

atuarial.  

 

5.10. Benefícios 

Reforma da Previdência: Promover discussão sobre a reforma previdenciária no 

âmbito do Poder Executivo, Legislativo com representantes das categorias dos 

segurados, o RPPS e atuário com vistas ao aperfeiçoamento e sustentabilidade do 

Instituto. Prazo primeiro semestre de 2021. 

Manualização e Mapeamento dos Benefícios: Elaborar manualização e mapeamento das 

atividades de concessão e revisão de benefícios, obtendo à melhora na qualidade e celeridade na 

entrega nos serviços de benefícios previdenciários. Prazo dezembro de 2020 

 


