


1 – Programa de capacitação e treinamento para os servidores do 
IPREF, dirigentes e conselheiros;

2 – Ações de diálogo com a sociedade.

O Programa de Educação Previdenciária 

do IPREF – 2020 se divide em 2 ações:



Objetivo Capacitar e treinar os servidores, conselheiros e dirigentes atuantes do RPPS 

em suas respectivas áreas.

Áreas Formação básica em RPPS para os servidores, dirigentes e conselheiros 

Investimentos: Sistema financeiro, mercado financeiro e de 
capitais e fundos de investimento.

Concessão de Benefícios: Regras de aposentadorias e pensões.

1 – Programa de capacitação e treinamento para os servidores

do IPREF, dirigentes e conselheiros;



ÁREA TEMA PERÍODO DE CAPACITAÇÃO

Regras de Aposentadoria e Pensão 
por morte

Giro ABIPEM – As repercussões da 
implantação da EC 103/2019 nos RPPS

12/02/2020

Formação básica em RPPS Capacitação para conselheiros sobre a 
nova reforma da previdência

05/03/2020

Sistema financeiro, mercado 
financeiro e de capitais e fundos 

de investimento

2º Congresso brasileiro de 
investimentos da ABIPEM

11 a 13/03/2020

Gestão Previdenciária 16º Congresso estadual de previdência 
da APEPREM

14 a 16/04/2020

Formação Básica em RPPS Conhecendo o IPREF Data a ser divulgada em breve

Formação Básica em RPPS Ética e integridade para servidores 
públicos

13/05/2020

Gestão Previdenciária 53º Congresso Nacional da ABIPEM 17 a 19/06/2020

Grade de Treinamentos e Capacitação 1º semestre/2020



2 – Ações de diálogo com a sociedade.

Objetivo Seminários dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos 

sobre as regras de acesso aos benefícios previdenciários, ações 

preparatórias para a aposentadoria com os segurados e audiência 

pública.
Público 

Alvo

Servidores públicos municipais, segurados e beneficiários em geral 

(ativos, aposentados e pensionistas), gestores, conselheiros e 

sociedade civil.
Temas a 

serem 

abordados

Dúvidas e simulação de concessão de benefícios e palestras 

relacionadas a melhoria da qualidade de vida, como promoção da 

saúde, prevenção e ocupacional.



Ferramentas a serem utilizadas:

1 – Site do IPREF: O IPREF disponibiliza em seu site informações legais, previdenciárias e
atuariais. São disponibilizados ainda relatórios completos na área de investimentos.

2 – Cartilha da Previdência Municipal: A cartilha é disponibilizada virtualmente através do site, e-
mails, redes sociais e outros meios de comunicação, e são dirigidas aos segurados. A mesma
contempla a demonstração do funcionamento do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS ao
qual o segurado está vinculado, quem são os responsáveis pela sua gestão e as regras que estão
vigorando para a concessão dos benefícios previdenciários.

3 – Atendimento presencial: Atendimento presencial ao segurado, para esclarecimento sobre regras
de concessão de aposentadoria e pensão, bem como simulações para previsão desse direito.



Ferramentas a serem utilizadas:

4 – Programa pré-aposentadoria: São realizadas palestras de promoção da saúde e prevenção de
doenças.

5 – Programa de capacitação do servidor: São realizados cursos, palestras e seminários juntamente
com a ESAP - Escola de Administração Pública Municipal de Guarulhos, parcerias com outros RPPS
e contratações de outras instituições, relacionadas as áreas de interesse do Instituto bem como
promoção de saúde e prevenção de doenças.

6 –Integração de novos servidores ao IPREF: Apresentação do IPREF para os servidores que
ingressam no serviço público.



MÊS DE REALIZAÇÃO PÚBLICO ALVO LOCAL PREVISTO
Fevereiro

Março

Maio

Segurados, Representantes do ente 

executivo e legislativo

• Auditório IPREF

• Outras 

Instituições

Abril

Segurados, Representantes do ente 

executivo e legislativo e a sociedade 

civil 

• Auditório IPREF

• Outras 

Instituições
Agosto

Setembro

Novembro

Servidores Municipais/ Aposentados 

e Pensionistas

• Auditório IPREF

• Outras 

Instituições

Cronograma inicial para realização dos seminários


