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O programa
se divide em: 

Capacitação, qualificação, treinamento e formação

específica para servidores do ente Federativo, da Unidade

Gestora, segurados e beneficiários, gestores e

conselheiros;

Ações de divulgação das informações relativas à gestão

do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e diálogo

com a sociedade;

Ações relacionadas à melhoria da qualidade de vida dos

segurados.



 Capacitações
Formações específicas para servidores do ente Federativo, da Unidade

Gestora, segurados e beneficiários, gestores e conselheiros. Entre as
temáticas : direito à Previdência Social, à gestão, governança e controles

do RPPS em variados aspectos (gestão de ativos e passivos, gestão de
pessoas, benefícios, investimentos, orçamento, contabilidade, finanças,

estruturas internas e externas de controle e outros).

Servidores da área de investimentos: treinamento sobre o sistema
financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de investimento.

Servidores da área de concessão de benefícios:  treinamento sobre
regras de aposentadorias e pensões.

 
Servidores em geral, inclusive dirigentes e conselheiros:  gestão

previdenciária, contemplando legislação previdenciária, gestão de
ativos, conhecimentos de atuária, controles internos e gestão de riscos.

 
  Preparação dos servidores e dirigentes para obtenção de certificação

individual de qualificação nas respectivas áreas de atuação
 
 



Regras de aposentadorias e pensão por morte
Período de capacitação: 17 de fevereiro de 2022
Onde? Teatro Polytheama 
Público-alvo: Servidores que atuam na área de concessão de benefícios.

Sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de investimento
Período de capacitação: 09 a 11 de março de 2022
Onde? 4º Congresso Brasileiro de Investimentos da ABIPEM
Público-alvo: Servidores que atuam na área de investimentos, membros do comitê de
investimentos.

Treinamento em Gestão Previdenciária
Público-alvo: servidores da unidade gestora, gestores e conselheiros
Onde? Congressos estaduais e nacionais, em datas a serem divulgadas 
Eventos previstos: 18º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM (26 a 28 de
abril de 2022); 55º. Congresso Nacional da ABIPEM (junho/2022 – data a definir); XV
Encontro Jurídico Financeiro da APEPREM (16 a 18 de agosto de 2022); e 10º.
Congresso Nacional de Conselheiros da ABIPEM (novembro de 2022 – data a definir).

Capacitações
 



 
03 e 04 de fevereiro – Reunião com representantes das Unidades de Recursos
Humanos do Ente, para o lançamento da nova cartilha do segurado

15 de fevereiro – Seminário sobre a aquisição de títulos públicos

17 de fevereiro – Seminário sobre aposentadoria especial

Março – Principais alterações da Resolução CMN4963

Abril – Princípios de atuária – Conceitos e Repercussões

Maio – Previdência Complementar

Junho – Eleições IPREJUN 2022

Julho – Palestra – Década do Envelhecimento Saudável

Agosto – Finanças Pessoais

Outubro – Finanças Pessoais

Treinamentos em Gestão Previdenciária em comemoração aos 30 anos de
Regime Próprio de Previdência Social em Jundiaí

Capacitações



 

Fevereiro/2022 – Servidores da Câmara Municipal de Jundiaí

Março/2022 – Servidores lotados na DAE S/A

Abril/2022 – Servidores do Paço Municipal

Maio/2022 – Servidores do Complexo Argos (UGE, TVE)

Junho/2022 – Servidores do Complexo FEPASA (FUMAS, UGC)

Julho/2022 – Servidores da Guarda Municipal

Agosto/2022 – Servidores da Faculdade de Medicina de Jundiaí

Setembro/2022 – Servidores da Escola Superior de Educação Física

Outubro/2022 – Servidores da Saúde – locais a definir

Ciclo de palestras sobre a reforma da previdência e os novos parâmetros para
a concessão de benefícios:

Treinamentos em Gestão Previdenciária



Membros do Conselho Deliberativo;

Membros do Conselho Fiscal;

Membros do Comitê de Investimentos;

Membros da Diretoria.

Conteúdo a ser definido, de acordo com Portaria nº 9.907, de 14 de abril
2020, que estabelece parâmetros para o atendimento, pelos dirigentes,
gestores de recursos e membros dos conselhos e comitês dos regimes
próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, aos requisitos mínimos previstos no art. 8º-B da Lei nº 9.717,
de 27 de novembro de 1998. 

Os treinamentos serão realizados após abril/2022, quando o novo
Programa de Certificação estiver normatizado. 

 Treinamento para certificação
individual de qualificação para:



 divulgação
do instituto

Ações de divulgação das informações relativas à gestão do RPPS e
diálogo com a sociedade e ações relacionadas à melhoria da

qualidade de vida dos segurados.
 

Público-alvo: Segurados e sociedade em geral
 

Temas previstos: 
- Direito à previdência social;

- Gestão de ativos e passivos, governança e controles internos do
IPREJUN;

- Informações relativas ao resultado da gestão do RPPS;
- Ações relacionadas à melhoria da qualidade de vida dos segurados

do RPPS, como a promoção da saúde, prevenção de doenças,
educação financeira, planejamento e transição para a aposentadoria,

vida durante a aposentadoria e envelhecimento ativo.
 



 

 

- Site do IPREJUN e da Prefeitura de Jundiaí

 

- Redes sociais (ideia em estudo)

 

-Releases para a divulgação de temas importantes em

veículos de comunicação do município

 

-Mensagens via WhatsApp Business e e-mail

marketing 

 

-Paineis do Paço Municipal, Unidades de Gestão e

Autarquias

 

 

ferramentas para a divulgação
e ações do iprejun



 

 

-  Para a divulgação das cartilhas dirigidas aos

segurados a divulgação será via site do IPREJUN,

link na página dos holerites, site da Prefeitura de

Jundiaí, QR Codes nos departamentos e

autarquias, WhatsApp Business, e-mail

marketing, informativos nos paineis do Paço

Municipal e departamentos, além de release

para a imprensa local. 

 

A 'Cartilha do Segurado' e a 'Cartilha de Gestão

Financeira e Atuarial' contemplam os

conhecimentos básicos essenciais sobre o RPPS

e os benefícios previdenciários. 

ferramentas para a divulgação e
ações do iprejun



Programa Pré-Aposentadoria. Por meio do

programa são realizados seminários dirigidos aos

segurados, nos quais são apresentadas as regras de

acesso aos benefícios previdenciários e demais

assuntos de interesse do servidor prestes a se

aposentar.

 

 Programa Pós-Aposentadoria – Vida em Movimento

desenvolvido pela assistência social com atividades

para os aposentados no IPREJUN.

 

 

 

ferramentas para a divulgação e 
 ações do iprejun



 

Programa de integração dos segurados  desenvolvido

pelo Serviço Social e voltado, inicialmente, para

servidores com renda de até 3 salários mínimos.  O

programa contará com: 

 

 Grupo de convivência e fortalecimento de vínculos

com oficinas semanais com temas de interesse dos

aposentados;

 

 Oficinas de trabalhos manuais em parceria a ser

solicitada com o Fundo Social de Solidariedade; 

 

Oficina Corpo em Movimento em parceria a ser

solicitada com a Unidade de Gestão Esporte e Lazer.

ferramentas para a divulgação e
ações do iprejun



 

 

 Apresentação do Instituto aos servidores

ingressantes no serviço público, através do

programa de Integração do Servidor.

 

 

 Seminários de educação previdenciária, dirigidos

aos segurados, com conhecimentos básicos sobre

previdência e finanças pessoais. Os seminários serão

agendados com antecedência e amplamente

divulgados, para estimular a participação do

servidor. Novos encontros poderão ser agendados se

solicitados.

 

ferramentas para a divulgação e
ações do iprejun



  Acompanhamento social destinado aos servidores

aposentados e que estão em tratamento de saúde. O

objetivo é  auxiliar o servidor no processo de

tratamento,  incentivando-o e a sua família a

tornarem-se agentes deste processo de

recuperação. 

 

 

 

 

 

 

ferramentas para a divulgação e
ações do iprejun



obrigado! 
 

Jundiaí, fevereiro de 2022.
 

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente 

 


