
Plano de Ação 5W2H
Data da criação do plano: 01/01/2020 Responsável: Luiz Carlos Objetivo: Gerir os Processos do ItuPREV Meta:

Data da revisão do plano: 07/02/2020 Responsável: Paulo Sasso Indicador: Aumento da Produtividade e Desempenho do Instituto

Início Fim

Audiencias Publicas

Elaboração do relatorio 

quadrimestral dos 

resultados de gestão fiscal e 

atividades do instituto, 

Fev\Mai\Nov2020

Superintendencia  

Financeiro              
01\02\2020 30\11\2020

ItuPREV\Camar

a Municipal

Prestar contas para a 

sociedade das ações e 

resultados do RPPS

 R$      1.200,00 

Certificação Pró Gestão

Preparação para atender a 

todos Requisitos para Nivel 

II dessa Certificação

Superintendencia 

Administrativo 

Financeiro              

Gestão de Beneficios

12/11/2019 21/02/2020 ItuPREV

A obteção de tal Certificação 

nos permitirá, além de um 

maior controle sobre os 

processos Certificados, 

ampliar em 10% o volume de 

investimentos  em Renda 

Variável, aumentando 

proporcionando com isso 

maiores ganhos no mercado 

e preservação dco patrimonio 

sob nossa gestão

 R$    14.900,00 90%

Processo em 

desenvolvimento com 

apoio da consultoria 

ABCPrev contratada 

para essa atividade.

Certificação Pró Gestão

Apresentando à Empresa 

Certificadora a 

comprpovação de 

atendimento aos Requisitos 

Obrigatórios para a 

Certificação  Nivel II

Superintendencia 

Administrativo 

Financeiro              

Gestão de Beneficios

21/02/2020 16/03/2020 ItuPREV

A obteção de tal Certificação 

nos permitirá, além de um 

maior controle sobre os 

processos Certificados, 

ampliar em 10% o volume de 

investimentos  em Renda 

Variável, aumentando 

proporcionando com isso 

maiores ganhos no mercado 

e preservação dco patrimonio

 R$      5.400,00 10,00% 10,00%

Cotação efetivada de 

Empresa Certificadora 

vencida pela TOTUM, 

por tomada de preços, 

Contrato encaminhado 

para Assinatura da 

Empresa.

Ampliação da Sede do 

Instituto

Reforma e adaptação de 

novo espaço locado para 

melhorar as instalações e o 

atendimento aos servidores 

e beneficiários do instituto

Administrtativo 06/01/2020 30/03/2020 ItuPREV

Com o crescimento do 

volume de concessoes de 

beneficio e consequente 

ampliação da equipe do 

Instituto, se faz necessária a 

ampliação do atual espaço da 

sede para garantir a 

continuidade e a qualidade 

do atendimento aos 

Servidores e Segurados 

 R$    33.000,00 50%

Selecionada a empresa 

Aeropic que está 

elaborando o projeto e 

orçamentos para 

contratação de 

construtora

O que Como Quem

Quando

Situação Atual
% 

Completo
QuantoPor queOnde Hoje
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Início Fim
O que Como Quem

Quando

Situação Atual
% 

Completo
QuantoPor queOnde Hoje

Automação do processo 

de consignação para os 

Segiurados do Instituto

Contratação e Implantação 

do Sistema E-Consig, 

empresa Zetra, para 

controle de Empréstimos 

Consignados dos Segurados

Administrativo 

Financeiro
06/01/2020 24/01/2020 ItuPREV

A automação desse processo reduzirá  

controles internos e tornará mais 

efetivo o controle desses débitos. 

Permitirá também melhor 

aproveitamento da margem dos 

servidores.

100%
100% 

FEV20

Testes concluidos entre 

a Zetra, IFs 

Conveniadas e 

Instituto. Contratos 

assinados

Benefício ItuPrev Consig

Oferta de Crédito 

Consignado por meio de 

Plástico exclusivo a ser 

desenvolvido junto ao 

contrato com a empresa 

Zetra. 

Administrativo 02/03/2020 30/04/2020 ItuPREV

Oferecer beneficio aos segurados como 

convênios com Comercio (Farmácias, 

Supermercados, etc) onde o segurado 

poderá fazer compras usando sua 

Margem Consignada.

0%

Não iniciado. Depende 

da Conclusão da 

implantação do E-

Consig

Centralização da Agenda 

do Colegiado no 

Aplicativo   Microsoft  

Outlook

Apresentando as falicidades 

e a operacionalização da 

ferramenta aos Gestores e 

sua acessoria.

Superintendencia 

Administrativo 

Financeiro              

Gestão de Beneficios

06/01/2020 31/01/2020 ItuPREV

A utilização do Outlook permite maior 

controle sobre as informações internas 

do Institutro e trata-se de ferramenta 

de software licenciada para nossa 

utilização e conta com  suporte da 

Microsoft. Atualmente utilizamos 

sistema de agenda On-line do Gmail, 

fragilizando as informações uma vez que 

essas são armazenadas em núvem fora 

de nosso controle; 

100%
100% 

FEV20
Implantado

Criação do APP ItuPREV 

Mobile

Desenvolvimento de um sistema 

Mobile para as plataformas IOS e 

Android, integrado aos sistemas de 

gestão do Instituto. Esse aplicativo vai 

disponibilizar aos Servidores e 

Segurados, informações, benefícios, 

agenda, linha direta para informações 

relevantes, entre outras facilidades.

Administrativo 15/01/2020 30/04/2020 ItuPREV

Facilitar o acesso à informações e 

serviços que hoje demandam ao 

segurado deslocamento físico até as 

dependencias do Instituto. Maior 

interação do Instituto com os Servidores 

e Segurados disponibilizando 

informações atualizadas e de fácil 

acesso. O lançamento desse Canal de 

Contato marcará os 10 Anos de vida do 

Instituto

 R$    50.000,00 70%

Fizemos contato com 

empresas 

desenvolvedoras para 

conhecer as soluções e 

cotação de preços para 

desenvolvimento, 

aguardamos cotação 

da ASPPREV para 

iniciar procedimentsao 

de contratação. 

ASPPREV apresentou 

proposta muito boa
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Início Fim
O que Como Quem

Quando

Situação Atual
% 

Completo
QuantoPor queOnde Hoje

Gestão e Conservação dos 

Patrimonio Imobiliário do 

Instituto

Contratar empresa para 

canservação e manutenção 

dos imóveis de propriedade 

do Instituto

Administrativo 06/01/2020 31/03/2020 ItuPREV

Necessidade de conservação 

do patrimonio imobiliário 

evitando autuações por 

acúmulo de entulho e mato 

nos casos de terrenos. 

Prevenção de doenças como 

a Dengue e chikungunya por 

acumulo de agua.

 R$    15.000,00 20%

Solicitamos 

orcamentos a 

empresas de 

conservação para 

tomada de preços. Em 

processo de 

contratação 

fechamento de terreno

Momento ItuPREV / " 

ITUPREV VAI ATE VOCÊ "

Os servidores do Ituprev 

levam aos segurados 

informações e esclarecem 

duvidas a respeito da 

Previdencia Propria. Esse 

eventos acontecem no 

ambiente de trabalho dos 

servidores ativos.

Superintendencia, 

Beneficios, Juridico
01/01/2020 31/12/2020 ItuPREV

Aproximar o Instituto dos 

Segurados com o objetivo de 

aumentar o conhecimento do 

segurado e melhorar a 

imagem do instituto

 R$      5.000,00 

Em elaboraçãodas 

atividades desse 

programa de 

divulgação do instituto

Gestão e Atualização do 

Site e Mídias Sociais do 

Instituto

Controlando o conteúdo 

disponibilizado de maneira a 

gerar atratividade aos 

Segurados.

Administrativo 06/01/2020 31/12/2020 ItuPREV

Melhorar a utilização desse canal de 

contato e prestação de serviços do 

Instituto oferecendo material relevante 

de informações e benefícios a todos 

ligados ao Instituto, aumentando a 

transparencia alem de atender 

requisitos legais

 R$      8.400,00 100%
100% 

FEV20

Entrou na Rotina 

atualizar sempre 

mantendo as 

demandadasdo Pro 

Gestão.

Avaliação Especial 

Servidores Efetivos Em 

Estágio Probatório

Comissão especial coordena 

o processo de avaliação de 

estágio probatório mediante 

avaliação objetiva

Superintendencia 

Administrativo 
01/01/2020 31/03/2020 ItuPREV

Avaliar do desempenho do 

servidor no EP, com objetivo 

de estabilidadev e 

desenvolvimento

 R$                   -   70%

Aplicada a Auto-

Avaliação a todos. Fase 

de compilação iniciada.

Avaliação de 

Desempenho dos 

Servidores Efetivos

Comissão de Avaliação de 

Desempenhol coordena o 

processo de avaliação de 

desempenho mediante 

avaliação objetiva

Superintendencia 

Administrativo 
01/01/2020 31/03/2020 ItuPREV

Avaliar do desempenho do 

servidor com o objetivo de  

desenvolvimento pessoal e 

proficional assim como 

habilitação para promoção

 R$                   -   70%

Aplicada a Auto-

Avaliação a todos. Fase 

de compilação iniciada.
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Início Fim
O que Como Quem

Quando

Situação Atual
% 

Completo
QuantoPor queOnde Hoje

Digitalização dos 

Documentos do Instituto

Contratação de empresa 

especializada nessa 

atividade para a realização 

dos trabalhos

Administrativo 01/02/2020 30/06/2020 ItuPREV

Aumentar a disponibilização 

rapida das informações para 

as rotinas do Instituto. 

Garantir a integridade das 

informações. Agilizar o 

processo de gestão de 

documentos.

 R$                   -   50%

Orçamentos colhidos e 

Processo aberto. 

Iniciamos 

procedimentos para 

Pregão Virtual

Renovação do Parque de 

TI do Instituto

Aquisição de Hardware e 

Software compativeis com 

os trabalhos hj realizados e 

as futuras implementações

Administrativo e 

Financeiro
01/02/2020 30/04/2020 ItuPREV

Atualizar nossa base de TI, 

melhorar a performance do 

sistema e terminais, permitir 

novas rotinas e serviços.

 R$    35.000,00 40%

Orçamentos recebidos. 

Dificuldade devido ao 

COVID19 e reflexos na 

cotação do Dolar

Censo Previdenciário

Contratação de empresa 

especializada nessa 

atividade para a realização 

dos trabalhos

Administrativo e 

Financeiro
01/02/2020 01/07/2020 ItuPREV

Licitação da Folha 

Pagamento

Levantar junto às IFs o 

interesse em ter a Folha dos 

Segurados do ItuPREV

Administrativo e 

Financeiro
01/03/2020 01/05/2020 ItuPREV Não iniciado

Plano de Comunicação 

com Servidor
7 º BOLETIM INFORMATIVO 

Superintendencia, 

Administrativo, 

Financeiro e Beneficios

01/02/2020 01/03/2020 ItuPREV

Planejamento Estratégico 
Elaboração da Visão, Missão 

e Valores

Superintendencia, 

Administrativo, 

Financeiro e Beneficios

01/02/2020 30/04/2020 ItuPREV Alinhamento da Equipe 

Certificação Digital dos 

Gestores do ItuPREV

Contratação de empresa 

especializada nessa 

atividade para a realização 

dos trabalhos

Superintendencia, 

Administrativo, 

Financeiro e Beneficios

01/02/2020 01/03/2020 ItuPREV

Necessidade de assinar 

documentos de maneira 

Digital

R$ 2.000 100%
100%  

FEV20
Finalizado

Assinaturas


