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▪ Planejar é decidir antecipadamente o que
fazer, de que maneira fazer, quando fazer e
quem deve fazer, para o alcance de uma
situação desejada

▪ Planejamento é um processo que
apresenta os caminhos a seguir, de modo
mais eficiente, eficaz e efetivo.

Planejamento Estratégico
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▪ O que é Planejamento Estratégico ?

▪ É o processo de analisar uma organização sob vários ângulos,
definindo seus rumos por meio de um direcionamento que possa
ser monitorado na execução correta de suas ações, utilizando-se,
para tanto, de um instrumento denominado “planejamento
estratégico”.

Que rumos o ISSM pretende seguir?

Planejamento Estratégico
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Importância
▪ Clareza do propósito da organização;

▪ Facilitar o entendimento da estratégia;

▪ Detalhar a execução da estratégia;

▪ Motivar as pessoas na busca pela visão de futuro;

▪ Estabelecer governança na execução da estratégia;

▪ Prever um modelo de execução flexível;

▪ Separar a estratégia da operação.

Planejamento Estratégico



“ A melhor maneira de prever o 
futuro é criá-lo.”

Peter Drucker

Professor e Escritor



Metodologia
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Rápido 
Participativo

Treinamento 
Teórico –

Planejamento 
Estratégico

Identidade e 
Posicionament

o

Análise 
Interna e 
Externa

Matriz SWOT
Objetivos 

Estratégicos 
(BSC)

Indicadores e 
metas

Iniciativas 
Estratégicas 

/5W2H

Implementaç
ão

Controle e 
Manutenção

• A gestão estratégica trata em primeiro lugar da formulação de estratégias que
determinem rumos ou formas de atingir objetivos. Essas estratégias são geralmente
reunidas e descritas em um plano estratégico, que deve ser implementado e
controlado.

Metodologia

O planejamento é estabelecido para um ciclo 
temporal, e é cíclico como o PDCA de melhoria 
contínua.
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Entrevistas Treinamento 1ª Etapa - Definição de
Propósito

2ª Etapa - Análise de cenários 3ª Etapa - Objetivos
Estratégicos e Braisntorm de

Inciativas

Participação no Planejamento Realizado

Participação no Planejamento Realizado

Metodologia

▪ A construção participativa enriquece o processo de
construção do Planejamento Estratégico e move todos os
envolvidos para sua execução. O processo de mudança só
têm efetividade se construído de forma participativa.

É um compromisso de todos com o futuro do ISSM.
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▪ Escopo

▪ Pesquisa de Clima;

▪ Satisfação de Oportunidades de Melhoria

▪ Entrevistas com Diretores;

▪ Entrevistas com todos;

▪ O que faz;

▪ Oportunidade de Melhoria;

▪ Principais dificuldades

▪ Diretrizes;

▪ 1º Relatório de Governança – 1º semestre.

Metodologia
DRP –

Diagnóstico 
Rápido 

Participativo

Resultado:
Definição da metodologia e diretrizes do Planejamento Estratégico
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Diretrizes

▪ Constituição Federal art. 40.

▪ Lei 997/2009 e suas alterações:

▪ Razão de existir e valores: Art. 4º

▪ Princípios: Art. 5º.

▪ São objetivos da gestão: a garantia de sustentabilidade do ISSM, reorganização da

estrutura para maior eficiência, transparência e satisfação dos usuários dos serviços

prestados pela instituição.

▪ Pró-Gestão: atenção as melhores práticas de gestão.

▪ Planejamento estratégico participativo: tem como objetivo assegurar que ações

sejam organizadas dentro de uma concepção estratégica e participativa.
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▪ Art. 40. da Constituição Federal: Aos servidores titulares de cargos
efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

Diretrizes
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▪ Art. 4º. O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari tem como
atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de
pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e
dependentes de que trata esta Lei, por meio de uma gestão participativa,
transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no
atendimento.

▪ Para os fins previstos no caput, incumbem ao ISSM o gerenciamento e a
operacionalização do Regime Próprio de Previdência Social do Município de
Camaçari, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e
previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios
previdenciários, ora reorganizados e unificados por esta Lei, devidos aos segurados e
a seus dependentes. ( nova redação alterada pela Lei Municipal nº 1256/2012 de
13/12/2012)

Diretrizes
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▪ Art. 5º. O ISSM, na consecução de suas finalidades, atenderá, obrigatoriamente, aos 
seguintes princípios: 

I. Provimento de regime de previdência social de caráter contributivo e solidário aos 
segurados e dependentes; 

II. Caráter democrático e eficiente de gestão, com a participação de representantes 
do Poder Público do Município de Camaçari, dos segurados e dependentes; 

III. Transparência na gestão de seus recursos financeiros e previdenciários; 

IV. Gestão administrativo-financeira autônoma em relação ao Município de 
Camaçari; 

V. Custeio da previdência social, mediante contribuições dos órgãos e dos servidores 
ativos e inativos e pensionistas de que trata o art. 1º desta Lei, segundo critérios 
socialmente justos e atuarialmente compatíveis; 

VI. Preservação do equilíbrio financeiro e atuarial; 

VII. Proibição da criação, majoração ou extensão de quaisquer benefícios ou serviços, 
sem a correspondente fonte de custeio total. 

Diretrizes
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▪ Treinamento Teórico

▪ Capacitação das principais 
ferramentas e etapas.

▪ Carga horária de 2h.

▪ Na sede do ISSM.

Treinamento
Treinamento 

Teórico –
Planejamento 

Estratégico

20/09
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▪ Objetivo

▪ Revisão da Missão;

▪ Definição de Visão para o ciclo 2020-2024

▪ Definição e fortalecimento dos Valores do ISSM;

▪ Metodologia
▪ Apresentação das Diretrizes

▪ Leis
▪ Plano de Gestão – Diretoria Executiva

▪ Certificação Pró-Gestão

▪ Revisão da Missão –
▪ Construção Coletiva em grupos de 5

▪ Discussão e escolha coletiva da Missão

▪ Definição da Visão
▪ Construção Coletiva em grupos de 5

▪ Discussão e escolha coletiva da Visão

▪ Valores
▪ Brainstorming dos valores importantes para o ISSM na visão de cada um;

▪ Ranking de Valores;

▪ Os valores mais representativos foram descritos pelos grupos.

Identidade e Propósito

Identidade e 
Posicionamento

10/10
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Análise de Cenários

Análise de 
Cenários

07/11

▪ Objetivo

Análise Interna

Análise Externa

▪ Relatório de Governança Corporativa – 03º Trimestre;

▪ Diagnóstico Interno.

▪ Cenário Econômico para os próximos cinco anos.

▪ Cenário Político para os próximos cinco anos;

▪ Análise Externa

▪ Aspectos Demográficos;

▪ Aspectos Financeiros;

▪ Reforma da Previdência.

Brainstorming Pontos Fracos e Pontos Fortes Brainstorming Oportunidades e Ameaças

▪ Metodologia

▪ Subsidiar o levantamento dos Pontos Fracos, pontos Fortes, Oportunidades e Ameaças;

▪ O cruzamento SWOT possibilita definir os objetivos estratégicos com embasamento e com foco no que é mais 

importante para o alcance da visão e viver a missão do ISSM.

▪ Apresentações expositivas em Power Point;

▪ Brainstorming anônimo via Edupulses e Ranking dos 

mais citados.

OAB-Camaçari
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SWOT
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Construindo oo Planejamento

Construção
▪ Objetivo

▪ Metodologia

▪ Definição dos Objetivos Estratégicos;

▪ Brainstorming Iniciativas.

▪ Definição das Perspectivas do BSC;

▪ Brainstorming e Ranking de cada perspectiva;

▪ Definição dos Objetivos;

▪ Divisão em Grupo – discussão e Brainstorming 

de iniciativas para o alcance dos objetivos 

definidos.

08/11

Cidade do Saber
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Mapa Estratégico

Segurados

Financeiro

Processos 
Internos

Pessoas e 
estrutura

Mapa Estratégico

Representação gráfica da estratégia 
da entidade.

Objetivos Estratégicos

Desafios que a entidade deve superar para 
conseguir alcanças os resultados esperados

BSC

Objetivos estratégicos organizados em 
perspectivas e relacionados (causa e efeito).
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Objetivos Estratégicos

▪ Escolha e 
priorização no 
EduPulses por 
perspectivas.



Planejamento 
Estratégico 
2020-2024



NOSSA RAZÃO DE EXISTIR – NOSSA MISSÃO

Garantir a concessão e manutenção dos benefícios previdenciários aos seus 
segurados e dependentes através de um atendimento de excelência e gestão 

sustentável.

Ética

Garantir a publicidade de todos os atos praticados.Transparência

O QUE QUEREMOS – NOSSA VISÃO

Ser referência nas melhores práticas de gestão entre os regimes próprios de 
previdência social do nordeste.

O QUE É IMPORTANTE - NOSSOS VALORES

Sustentabilidade

Atendimento de 

Excelência

Eficiência

Pautar a conduta do servidor no âmbito institucional tendo como 
base o respeito à moralidade administrativa.

Assegurar a sustentabilidade econômica, ambiental e da gestão 
de pessoas.

Prestar atendimento com agilidade, humanização e uso da 
tecnologia, a fim de superar as expectativas dos segurados.

Analisar e conceder os benefícios previdenciários com celeridade 
e qualidade.

Planejamento 
Estratégico

Ciclo 
2020/2024

Nosso compromisso com o futuro

Gestão Participativa
Estimular a participação e engajamento dos colaboradores e 

segurados nos projetos do instituto.

Id
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Mapa Estratégico
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Indicadores e metas

Fortalecer o clima 
organizacional

Promover a valorização dos 
servidores

Garantir soluções 
tecnológicas efetivas

Modernizar a infraestrutura 
física

Índice de satisfação da pesquisa de 
clima

Índice de satisfação média das questões 
relacionadas a proposito e valores

80%

Indicador Mensuração Meta 2020

Índice de satisfação da pesquisa de 
clima de estrutura

Índice de satisfação média das questões relacionadas 
a estrutura física

70%

Pessoas e 
estrutura

Automatização de processos
Tecnologias Implantadas/Tecnologias 

Previstas
60%

Índice de satisfação dos servidores na 
Pesquisa de Clima

Índice de satisfação média das questões 
relacionadas a satisfação do Servidor

80%

Capacitação interna Quantidade de Servidores Capacitados 50%
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Indicadores e metas

Processos 
Internos

Promover a Gestão 
Participativa e Comunicação 

Institucional

Simplificar e desburocratizar 
normas, processos e 

uniformizar procedimentos

Fortalecer os controles 
internos, a gestão de riscos 
e a segurança institucional

Implantar as melhores 
práticas de gestão

Índice de comunicação interna da 
Pesquisa de Clima

Índice de satisfação média das questões 
relacionadas a CI e GP

80%

Indicador Mensuração Meta 2020

Promoção da participação
Quantitativo reuniões setoriais e reunião 

institucional
RS – 10

RI - 4

Automatização de processos
Processos automatizados/Processos definidos 

passiveis de automação para 2020
70%

Implantação de ações do Pró-Gestão Certificação Nível II

Participação em Programas de 
Melhores Práticas

Prêmios Conquistados 01 premiação

Tramitação Processual Prazo médio
I – até janeiro de 2020, todos os processos e expedientes autuados até o ano de 

2017; II – até março de 2020, os autuados no ano de 2018; III – até junho de 2020, 
os autuados no ano de 2019. Art. 2° Após o saneamento do acervo processual, 

prazo razoável de até 60 dias úteis de tramitação.
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Indicadores e metas

Financeiro

Promover a sustentabilidade 
do regime

Meta atuarial dos investimentos Rentabilidade/Meta Atuarial 100%

Indicador Mensuração Meta 2020

Compensação Previdenciária Concedida/Solicitação enviada 70%
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Indicadores e metas

Assegurar o pagamento dos 
benefícios atuais e futuros

Promover a transparência 
dos resultados e ações

Promover a educação 
previdenciária

Promover o atendimento de 
excelência aos segurados

Segurados

Indicador Mensuração Meta 2020

Apenas indicadores de 
acompanhamento.

Publicação de relatório de governança 
corporativa

Quantidade de relatórios aprovados e 
publicados

4

Transparência
Publicados/a publicar (Pró-gestão e 

regulamentações)
100%

Ações de diálogo com os segurados e 
a sociedade 

Quantidade realizada/quantidade prevista (7) 90%

Satisfação com o atendimento
Quantidade de segurados satisfeitos/quantidade de 

formulários respondidos
90%

Tramitação Processual Prazo médio

I – até janeiro de 2020, todos os processos e expedientes autuados até o ano de 
2017; II – até março de 2020, os autuados no ano de 2018; III – até junho de 2020, 

os autuados no ano de 2019. Art. 2° Após o saneamento do acervo processual, 
prazo razoável de até 60 dias úteis de tramitação.

Ações de capacitação dos conselheiros Quantidade realizada/quantidade prevista 90%
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▪ Demais indicadores estratégicos que precisam ser acompanhados e podem
influenciar o alcance dos objetivos. Não definido meta em virtude de não ser total
responsabilidade do ISSM mas sua mensuração é importante para sustentabilidade
do instituto.

Indicadores e metas

Resultado 
financeiro

Receita - Despesa

Déficit Atuarial Relação déficit / segurados

Indicador de 
Solvência 
Financeira

Benefícios 
Pagos/Contribuições 
Arrecadadas (caixa)

Arrecadação Previsto/Arrecadado

Indicador Mensuração

Relação quantitativa entre servidores 
ativos, inativos e pensionistas

QAT/(QAP+QPN)

Relação entre valor arrecadado com 
contribuições e valor dos benefícios

RBN/COM (competência)

Indicador Mensuração



Iniciativas 
Estratégicas 

2020



Pessoas e 
estrutura

PESSOAS E ESTRUTURA COMO

1 Garantir soluções tecnológicas efetivas

1.1
Elaborar e implantar política de segurança da 

informação
Atender os requisitos mínimos do Pró-Gestão.

1.2
Implantar Software de Gestão Previdenciária e 

Administrativa

Cadastro

Integração Previdência

Simulação de Benefícios

Portal do Servidor

Concessão de Benefícios

Tramitação de Processos

Arrecadação

Investimentos

GED

Relatórios e Gráficos

1.3 Implantar novo Portal do ISSM

Implantar site e portal da transparência acessível, 

responsivo, dinâmico e sem dependência para 

alimentação de conteúdo.

1.4 Implantar Aplicativo Integrado de Gestão
Monitoramento dos dados em tempo real dos sistemas 

existentes.

1.5 Implantar Aplicativo do Portal do Servidor Módulo Adicional do Sistema de Gestão Previdenciária.

1.6
Implantar estrutura de TI necessária para o 

funcionamento efetivo dos Softwares

Implantar estrutura de internet, banco de dados e 

hardware necessário para o funcionamento efetivo dos 

softwares e aplicativos.

2 Modernizar infraestrutura física

2.1 Promover melhorias estruturais no curto prazo Cadeiras, copa e recepção.



Pessoas e 
estrutura

3 Fortalecer o clima organizacional

3.3
Aprovar novo Código de Ética no Conselho 

Administrativo
Aprovação pelo Conselho Administrativo.

3.4
Divulgação do Plano de Ética no Portal (servidores, 

conselho, segurado e partes relacionadas)

Divulgação via site: matéria sobre o código de ética e 

manual Visual do Código de Ética.

3.6
Realizar ações internas para fortalecer a identidade 

e propósito do ISSM 

Elaborar Programa para Fortalecimento da Cultura e 

novo Painel para Missão, Visão e Valores

3.7 Revisar questionário de Pesquisa de Clima Revisar questões e escala de resposta.

3.8 Aplicar Pesquisa de Clima 

Conscientização anterior sobre a importância de 

participação. Aplicação de forma anônima para 

incentivar a participação.

3.9 Elaborar Plano de Ação da Pesquisa de Clima Analisar dados e elaborar plano de ação.

3.10
Elaborar e apresentar relatório de Resultado da 

Pesquisa de Clima

Apresentar na reunião institucional do mês seguinte o 

resultado e o plano de ação.

3.11 Executar Plano de Ação da Pesquisa de Clima Acompanhar a execução do Plano de Ação.

3.12 Implantar reuniões gerenciais mensais

Reuniões participativas sobre oportunidades de 

melhorias das atividades do setor e acompanhamento 

dos indicadores gerenciais.

3.13 Realizar reuniões institucionais

Trimestralmente apresentado relatório de Governança 

Corporativa e Gestão Atuarial e nos meses intercalados 

compartilhamento de conhecimento.



4 Promover a valorização do servidor

4.1
Elaborar e implementar política de gestão de 

pessoas

Inserir tópicos liderança, educação previdenciária, 

carreira, férias, ponto facultativo para aniversariante do 

mês, acolhimento e integração de novos servidores, 

flexibilização da carga horária.

4.2  Formação básica em RPPS.

4.3

 Treinamento dos servidores que atuem na área de 

concessão de benefícios sobre as regras de 

aposentadorias e pensão por morte. 

4.4

 Treinamento para os servidores que atuem na área de 

investimentos sobre sistema financeiro, mercado 

financeiro e de capitais e fundos de investimentos.

4.5

Treinamento em gestão previdenciária, contemplando 

legislação previdenciária, gestão de ativos, 

conhecimentos de atuária, controles internos e gestão 

de riscos. 

4.6

Certificação básica: Aprovação em exame de 

certificação organizado por entidade autônoma de 

reconhecida capacidade técnica e difusão no Mercado 

Brasileiro de Capitais, com conteúdo mínimo 

estabelecido no Anexo da Portaria MPS n° 519/2011. 

Exemplo: APIMEC CGRPS.

4.7

Certificação intermediária: Aprovação em exame de 

certificação que, além do conteúdo exigido para a 

certificação básica, contemple módulos que permitam 

atestar a compreensão das atividades relacionadas à 

negociação de produtos de investimento. Exemplo: 

ANBIMA CPA-20.

4.8
Nomear Comissão para revisão da descrição dos 

cargos efetivos

Formar Comissão formada pelo menos 50% dos cargos 

efetivos.

4.9 Proposta Lei de nova Descrição dos Cargos
Descrição deve ser condizente com a realidade atual e 

necessidade do ISSM.

4.10 Estruturar novo Plano de Cargos e Remuneração
Realizar benchmarking, pesquisa salarial, simulações de 

impacto financeiro e atuarial.

4.11
Proposta de Lei com novo Plano de Cargos e 

Remuneração

Proposta deve ser condizente com a realidade atual e 

necessidade do ISSM e preservação do equilíbrio 

financeiro e atuarial.

Elaborar Programa de Educação Previdenciária que 

sistematize as ações realizadas e a realizar de 

capacitação (planejamento, público alvo, 

mecanismos de capacitação permanente). 

Pessoas e 
estrutura



Processos 
Internos

Processos Internos COMO

5
Simplificar e desburocratizar normas e 

processos e uniformizar procedimentos

5.1
Benefícios

(concessão e revisão de aposentadorias e pensões)

5.2 Folha de Pagamento - Gestão da Folha de Pagamentos

5.3

Investimento (processo de elaboração e aprovação da política de investimentos, 

de credenciamento das instituições financeiras e de autorização para aplicação 

ou resgate)

5.4

Tecnologia da Informação (procedimentos de contingência que determinem a 

existência de cópias de segurança dos sistemas informatizados e dos bancos de 

dados, o controle de acesso - físico e lógico)

5.5
Compensação Previdenciária (envio e análise de requerimentos de compensação 

previdenciária)

5.6
Arrecadação (cobrança de débitos de contribuições em atraso do ente 

federativo e dos servidores licenciados e cedidos)

5.7
Manualização Jurídico (acompanhamento e atuação nas ações judiciais relativas 

a benefícios)

5.8
Implantar Software de Gestão Previdenciária e 

Administrativa

Cadastro

Integração Previdência

Simulação de Benefícios

Portal do Servidor

Concessão de Benefícios

Tramitação de Processos

Arrecadação

Investimentos

Gerador de Documentos

Integração prefeitura

Auditorias

Relatórios e Gráficos

5.9 Propor reforma legislativa dos procedimentos
Que busquem modernizar a estrutura do ISSM, uniformizar e desburocratizar 

procedimentos.

Implantar manual de procedimentos em todos os 

setores (Mapear, identificar pontos de melhoria, 

padronizar e normatizar)



Processos 
Internos

6
Promover a Gestão Participação Participativa e 

Comunicação Institucional

6.1 Implantar relatórios de gestão mensal Com os principais indicadores gerenciais e ocorrências do período.

6.2 Implantar reuniões gerenciais mensais

Reuniões participativas sobre oportunidades de melhorias das atividades do setor 

e acompanhamento dos indicadores gerenciais. Com definição de dia e 

convocação dos servidores da referida diretoria, com pautas  que versem sobre 

pontos positivos e negativos dos trabalhos do período, com sugestões, críticas e 

observações pertinentes ao trabalho.

6.3 Implantar meio eletrônico de comunicação interna

Criar uma agenda eletrônica/virtual visando a melhoria da comunicação - Inserir 

informações de cursos/treinamentos, reuniões, aniversariantes do mês, 

auditorias, e eventos oficiais.

6.4 Realizar reuniões institucionais
Trimestralmente apresentado relatório de Governança Corporativa e Gestão 

Atuarial e nos meses intercalados compartilhamento de conhecimento.

6.5
Publicar cronograma de Reuniões dos Órgãos 

Colegiados
Conograma do Plano de Trabalho dos Conselhos e Comitê de Investimentos.

6.6
Publicar de Cronograma de Educação Previdenciária 

das Ações de Diálogo com a Sociedade
Ações voltadas para os Segurados.

6.7
Publicar de Cronograma de Educação Previdenciária 

das Ações de Capacitação
 Dos Servidores, Dirigentes e Conselheiros.



Processos 
Internos

7
Fortalecer os controles internos, a gestão de 

riscos e a segurança institucional

7.1 Obter Certificado Institucional do Pró-Gestão 79% do nível II

7.2
Articular com a SECAD para implantação do Censo 

Previdenciário

Levantar dados que precisam ser mapeados e documentos, elaborar termo de 

referência para contratação do Censo que deve incluir busca de documentação, 

digitalização e convocação de servidores.

7.3

 Articular com SECAD para estabelecer por meio de 

instrumento legal a política de recenseamento dos 

servidores, na qual estejam estabelecidos critérios, 

padrões e periodicidade para o processo de 

recenseamento dos servidores ativos, aposentados 

e pensionistas. 

Inserir critérios para recenseamento e recadastramento anual.

7.4 Elaborar relatório de Governança Corporativa Elaborar, aprovar e publicar relatório trimestral de Governança Corporativa.

7.5 Realizar acompanhamento trimestral do PE Acompanhamento trimestral dos indicadores e ações.

7.6 Realizar revisão do PE

 Realizar revisão antes da elaboração do orçamento de 2021, para 

acompanhamento das ações já realizadas, análise de cenários e definição das 

iniciativas e revisão das metas para 2021.

7.7
Integrar planejamento estratégico ao orçamento de 

2021
Vincular as iniciativas do PE ao orçamento de 2021.

8 Implantar as melhores práticas de gestão

8.1
Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade 

Previdenciária ABIPEM
Se estruturar para participar da premiação.

8.2
 Prêmio ANEPREM de Boas Práticas de Gestão 

Previdenciária
Se estruturar para participar da premiação.



Financeiro

Financeiro COMO

9 Promover a Sustentabilidade do Regime

9.1
Implantar Software de Gestão Previdenciária e 

Administrativa

Informatizar a arrecadação de recursos;

Auditoria da Base de Dados;

Cadastro consistente para projeção atuarial;

Simulação de reajuste e o impacto na folha do ISSM;

Automatização de conferências da folha e inconsistência cadastral.

9.2 Realizar Censo Previdenciário.

9.3

 Articular para estabelecer por meio de instrumento legal a política de recenseamento dos servidores, na 

qual estejam estabelecidos critérios, padrões e periodicidade para o processo de recenseamento dos 

servidores ativos, aposentados e pensionistas. 

9.4 Elaborar relatório Trimestral de Gestão Atuarial

Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial, contemplando a análise dos resultados das avaliações atuariais 

anuais relativas aos três últimos exercícios, com comparativo entre a evolução das receitas e despesas 

estimadas e as efetivamente executadas. 

9.5 Realizar teste de aderência para Cálculo Atuarial

 O estudo técnico de aderência deverá observar, no mínimo, o conteúdo exigido para as Entidades Fechadas 

de Previdência Complementar, nos termos da Resolução CGPC nº 18/2006 e da Instrução Normativa PREVIC 

nº 07/2013. O estudo técnico terá validade máxima de 3 (três) anos, excetuando-se a seção referente à 

taxa de juros e crescimento salarial, cuja validade máxima será de 1 (um) ano. Deverá conter a data de 

realização do estudo, data do cadastro, análise e validação da consistência dos dados cadastrais, descrição 

e justificativa da metodologia e demais informações utilizadas nos testes de aderência e adequação, parecer 

conclusivo do atuário acerca do conjunto de hipóteses mais adequado e aderente ao plano de benefícios e 

atestado de validação, expedido pelo gestor de recursos do RPPS, relativo às informações de investimento 

utilizadas no estudo técnico. 

9.6 Elaborar Plano de Trabalho Atuarial

O Plano de Trabalho Atuarial é o documento no qual devem estar elencadas todas as obrigações atuariais do 

RPPS, com identificação do processo a ser seguido, os responsáveis por cada etapa, o nível de 

responsabilidade e participação de cada ator (técnicos e gestores do RPPS, atuário, Conselho Deliberativo, 

gestor da área de administração de recursos humanos do ente federativo, representante legal do ente 

federativo, dentre outros) e os prazos a serem cumpridos. Inclui a obtenção e crítica da base de dados, 

proposição e aprovação das hipóteses.

9.7
Atualização e Capacitação do Comitê de 

Investimentos

Preparação para Certificação intermediária para aprovação em exame de certificação que, além do conteúdo 

exigido para a certificação básica, contemple módulos que permitam atestar a compreensão das atividades 

relacionadas à negociação de produtos de investimento. Exemplo: ANBIMA CPA-20.

9.8 Analisar a viabilidade de outras fontes de receita Avaliar outras fontes a exemplo do empréstimo consignado previsto na Reforma Previdenciária.

9.9
 Elaborar estudos de gerenciamento de ativos e 

passivos.

A partir de modelos matemáticos de gestão do ativo e das taxas de juros do passivo (asset liability 

management - ALM), visando à otimização das carteiras de investimento; elaboração de relatório de 

acompanhamento da implementação das estratégias de carteiras específicas para os compromissos do plano 

com seus segurados e beneficiários. 

Promover uma gestão e controle da base de dados 

cadastrais dos servidores públicos, aposentados e 

pensionistas



Segurados

Segurados COMO

10 Promover a transparência resultados e ações 

10.1 Elaborar relatório de Governança Corporativa Elaborar, aprovar e publicar relatório trimestral de Governança Corporativa

10.2 Realizar Audiência Pública Anual

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.

10.3 Regimentos internos e atas dos órgãos colegiados (Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos). 

10.4
Certidões negativas de tributos: Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e 

Certidão de Regularidade do FGTS. 

10.5
Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP e links para acesso, no endereço eletrônico da Previdência Social na Internet, 

ao Extrato Previdenciário e aos demonstrativos obrigatórios previstos no art. 5º, XVI da Portaria MPS nº 204/2008. 

10.6 Composição mensal da carteira de investimentos, por segmento e ativo. 

10.7 Cronograma de ações de educação previdenciária. 

10.8 Cronograma das reuniões dos órgãos colegiados (Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos). 

10.9 Código de Ética. 

10.10 Demonstrações financeiras e contábeis mensal.

10.11 Avaliação atuarial anual. 

10.12  Informações relativas a procedimentos licitatórios e contratos administrativos. 

10.13  Relatório de avaliação do passivo judicial

10.14 Planejamento Estratégico

10.15 Política de Investimentos

10.16  Relatórios de controle interno mensal

10.17 Relação das entidades escolhidas para receber investimentos, por meio de credenciamento.

10.18  Relatórios mensais e anuais de investimentos. 

10.19  Acórdãos das decisões do Tribunal de Contas sobre as contas anuais do RPPS. 

10.20 Relatório de Governança Corporativa

10.21 Demonstrativos CADPREV

10.22 Relatório de Prestação de Contas dos Conselhos

10.23 Implantar novo Portal do ISSM Implantar site e portal da transparência acessível, responsivo, dinâmico e sem dependência para alimentação de conteúdo.

10.24 Implantar Aplicativo Integrado de Gestão Monitoramento dos dados em tempo real dos sistemas existentes.

10.25 Implantar Aplicativo do Portal do Servidor

Módulo Adicional do Sistema de Gestão Previdenciária que possibilite realização de simulação de aposentadoria, extratos 

previdenciários, boleto de contribuição para licenciados, informativo institucional, contracheque, atualização cadastral, 

notificações de recadastramento, agendamento de atendimento.

Divulgar no Portal do ISSM além dos dados e 

documentos obrigatórios os previstos pelo Pró-

Gestão.



Segurados

11 Promover a educação previdenciária

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

11.2
 Treinamento para os servidores que atuem na área de investimentos sobre sistema financeiro, mercado financeiro e de 

capitais e fundos de investimentos.

11.3
Treinamento em gestão previdenciária para os servidores, dirigentes e conselheiros, contemplando legislação previdenciária, 

gestão de ativos, conhecimentos de atuária, controles internos e gestão de riscos. 

11.4

Preparação para certificação básica: Aprovação em exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida 

capacidade técnica e difusão no Mercado Brasileiro de Capitais, com conteúdo mínimo estabelecido no Anexo da Portaria MPS 

n° 519/2011. Exemplo: APIMEC CGRPS.

11.5
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 e no site do RPPS. 

11.6

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. 

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

11.8  Ações preparatórias para a aposentadoria com os segurados.

11.9 Ações de conscientização sobre a vida após a aposentadoria e o envelhecimento ativo com os segurados. 

11.10 Ação de Educação Financeira para os segurados (aposentados e pensionistas) gerirem melhor suas finanças

12 Promover Atendimento de Excelência

12.1 Implantar Software de Gestão Previdenciária Automatizar o atendimento com novas tecnologias para execução das atividades.

12.2 Aplicativo do Portal do Servidor

Módulo Adicional do Sistema de Gestão Previdenciária que possibilite realização de simulação de aposentadoria, extratos 

previdenciários, boleto de contribuição para licenciados, informativo institucional, contracheque, atualização cadastral, 

notificações de recadastramento, agendamento de atendimento.

12.3

Realizar ações de articulação com a SECAD para 

Educação Previdenciária dos servidores do órgão e 

ações em conjunto para melhoria nos procedimentos

Treinamentos voltados para melhoria do procedimento, definição em conjunto de ações voltadas para servidores que estão 

próximos a obterem os requisitos para aposentadoria, documentação para novos servidores que vieram de outros RPPS e 

RGPS, readaptação, dentre outros temas.

Profissionalizar a gestão e os conselhos

Elaborar Programa de Educação Previdenciária com 

ações de dialogo com os segurados e a sociedade 

(planejamento, público alvo, mecanismos de 

capacitação permanente) 
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▪ Implementação:

▪ Apresentação na Reunião Institucional;

▪ Discussão das ações de responsabilidade de cada Diretoria nas Reuniões 

Gerenciais para planejamento do setor; 

▪ Publicação e divulgação no Site;

▪ Apresentação do Mapa Estratégico no Seminário Conhecendo o ISSM

Implementação
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▪ O acompanhamento dos resultados do Planejamento Estratégico ocorrerá 

trimestralmente e os resultados serão inseridos no Relatório de 

Governança Trimestral. 

▪ O planejamento terá revisão anual. Na revisão serão analisados os 

resultados e traçadas as metas e iniciativas para 2021. 

▪ Ocorrerá em agosto de 2020 junto com a definição do orçamento de 2021.

Manutenção
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Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM

Rua Francisco Drumond, S/N, Centro Administrativo. 

CEP. 42.800-970. Camaçari - Bahia - Brasil

Tel +55 71 3621-6632
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Elaboração:

• Construção participativa com os servidores e dirigentes do ISSM e participação de 02 membros dos
Conselhos.

• Facilitadora do Planejamento Estratégico 2020-2024 – Ana Clara Almeida – Chefe de Gabinete da Diretoria 
da Superintendência

Diretoria Executiva

• Pedro Jorge Guimarães – Diretor Superintendente

• Doranei Dantas Costa – Diretora de Previdência

• Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor de Administração e Finanças

http://www.issm.camacari.ba.gov.br/

