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Almirante Tamandaré, 11 de janeiro de 2021.  

 
PLANEJAMENTO EXERCÍCIO 2021 

 

Previsão de compras através de dispensa, licitação e adiantamento, 
conforme o andamento do processo: 

 
Reforma, ampliação e manutenção do prédio – extintor, sala do servidor, arquivo, 
banheiros publicos, rede eletrica, etc.) com apoio de equipe tecnica da PMAT, já 
autorizada pelo Prefeito 
 
Reforma, manutenção e possível aquisição de bens móveis – cadeiras, mesas, 
armários, arquivos etc. 
 
Aquisição de material de expediente e limpeza – compra anual 
 
Contratar manutenção das instalações e de equipamentos e informática.  
 
Filiação ABIPEM – que traz vários benefícios ao Instituto  
 
Processo de Digitalização de Documentos - Documentação dos servidores efetivos, 
pensionistas, aposentados e comissionados.  
 
Implantação do E-Social – conforme exigências do Governo Federal. 
 
Reavaliação e possível aditivo dos contratos, caso seja possível: 
 
Contrato Nº 001/2017 – Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA 
Contrato Nº 002/2018 – Betha Sistemas LTDA 
Contrato Nº 014/2017 – Coppini & Cia LTDA – sistema de calculo da concessão de 
beneficios  
Contrato Nº 001/2020 – Mais Valia Consultoria LTDA 
ALM 
 

Atividades cotidianas 
 
Atualização dos dados  Patrimonial e Inventariado – deve ser realizado anualmente e 
alimentado conforme realização de compras, exaustão, depreciação e demais dos bens 
pertencentes ao IPMAT.  
 
Implantado a Comissão de Avaliação de bens moveis, Inventariante e Patrimonial – 
que realiza a atualização dos dados patrimoniais.  
 



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

 
                     
                    

Travessa Paulo Bini, 27 – Vila Rachel – Almirante Tamandaré – PR – CEP 83501-630 

CNPJ: 05.093.137/0001-51 - Fone/Fax: (41) 3657-6726 /(41) 3699-5216 

 

Atender as exigências da SPREV  com: 
GESCON – Sistema de Gestão de Consultas e Normas dos Regimes Próprios de 
Previdência Social – através de Portaria nº 049, 21 de dezembro de 2018. Que é o 
canal oficial do Secretaria de Previdencia Social – Ministério da Economia. 
Atualmente há também link disponivel para atendimento via meeting, facilitando o 
atendimento as dúvidas.  
 
Pró-Gestão – Programa de Certificação Institucional e mnodernização da Gestão dos 
Regimes Próprios de Previdência Social – através de Portaria MPS nº 185/2015, de 14 
de maio de 2015 e Portaria SPREV nº 03/2018, de 31 de janeiro de 2018.  
Onde o IPMAT já esta com processo aberto, aguardando somente as auditorias da 
empresa contratada para recebimento da Certificação.  
 
Manutenção Convenio com ASSEMAT. 
Manutenção caixa – e mprestimo consignado 
Bradesco – emprestimo consignado 
 
Junto com a prefeitura, promover concurso para juridico próprio do IPMAT ou 
contratação via PSS.  
 
Participação em cursos, treinamentos e eventos referente aos investimentos, 
concessão de beneficios e reforma previdenciária e assuntos pertinentes a gestão 
previdenciaria, de maneira EAD, on line, meeting ou outro sistema utilizado pelos 
palestantes. Qualificação para equipe, conselheiros e comitê de investimentos.  
 
Revisão juridica da Lei nº 891/2002 após aprovação da Reforma Previdenciária – EC 
nº 103/2019 -  deve ser implantado ate novembro de 2021. 
 
Previdencia Complementar – deve ser implantada pelo Município até 12 de novembro 
de 2021 – obrigatoriamente. 
 
Revisão juridica do Estatuto do IPMAT que hoje conflita com a lei 891/2002 – 
acompanhando as mudanças trazidas pela EC nº 103/2019 
 
Revisão juridica do regimento interno do IPMAT - acompanhando as mudanças 
trazidas pela EC nº 103/2019 
 
Revisão do regimento de atuação do Comitê de Investimentos. 
 
Certificação Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos cumprindo as 
exigências do Pró-Gestão e demais legislações pertinentes.  
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Recadastramento de Aposentados e Pensionistas Anual – realizado nos meses 
outubro e novembro do correspondente ano – devido a pandemia do COVID, estamos 
buscando novas formas de recadastramento. 
 
Compensação – manter o controle efetivo dos documentos encaminhados e recebidos 
para controle de saldo e debito.  
 
Notas técnicas – emitidas de acordo com as demandas. 
 
Resoluções – emitidas de acordo com as demandas. 
 
Portarias – emitidas de acordo com as demandas.  
 
 
CUMPRIR COM AS OBRIGAÇOES E EXIGENCIAS LEGAIS CONFORME DETERMINAÇÃO 
DE CADA INSTITUIÇÃO CONFORME SEGUE: 

 
SPREV (Secretária da Previdência Social) 

 
DPIN – Demonstrativo Política de Investimento  
Envio Anual - Para exercício de 2022. Deve ser encaminhao no mês de dezembro.  
 
DRAA – Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial  
Envio Anual – deve ser encaminhado até final de março, referente ao ano anterior.  
 
DIPR – Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses   
Envio Bimestral 
 

Mês Prazo Irregular em  

Novembro / Dezembro 2020 30/01/2021 01/02/2021 

Janeiro / Fevereiro 2021 30/03/2021 01/04/2021 

Março / Abril 2021 30/05/2021 01/06/2021 

Maio / Junho 2021 30/07/2021 01/08/2021 

Julho / Agosto 2021 30/09/2021 01/10/2021 

Setembro /Outubro 2021 30/11/2021 01/12/2021 

Novembro / Dezembro 2021 30/01/2022 01/02/2022 

 
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos  
Envio Mensal  
 

Mês Prazo Irregular em  

Dezembro 2020 30/01/2021 01/02/2021 

Janeiro 2021 28/02/2021 01/03/2021 

Fevereiro 2021 30/03/2021 01/04/2021 
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Março 2021 30/04/2021 01/05/2021 

Abril 2021 30/05/2021 01/06/2021 

Maio 2021 30/06/2021 01/07/2021 

Junho 2021 30/07/2021 01/08/2021 

Julho 2021 30/08/2021 01/09/2021 

Agosto 2021 30/09/2021 01/10/2021 

Setembro 2021 30/10/2021 01/11/2021 

Outubro 2021 30/11/2021 01/12/2021 

Novembro 2021 30/12/2021 01/01/2022 

Dezembro 2021 30/01/2022 01/02/2022 

 
 

TCE PR – Tribunal de Contas 
 

Mural de Licitações – envio mensal – deve ser “fechado” até o 5º dia do mês 
subsequente.  
 
Compras – envio mensal pelo SIM AM – deve ser enviado até o dia 30 do mês 
subsequente. 
 
Fechamento do exercício anterior – data de entrega é definida anualmente. 
 
Prestação de Contas TCE – SIM-AM. Entrega Mensal. Deve ser enviado até o dia 30 do 
mês subsequente. 
 
SIAP – enviado mensalmente após  o fechamento da folha de pagamneto. Deve ser 
enviado até o dia 30 do mês subsequente. 
 
Atos de Concessão – devem ser enviados ao TCE em até 60 dias após a publicação da 
portaria de concessão. 
 
ATOTECA – cadastro das portarias de concessão, pregoeiro, comissão de licitação e 
demais pertinentes. Deve ser cadastrado antes do envio do SIAP ou SIM-AM.   

 
Receita Federal 

 
DIRF / RAIS / IR – envio anual.  
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Calendário de reuniões ordinarias do CMAP, Conselho Fiscal e Comitê de 
Investimento 

Reuniões Ordinárias – Comitê de Investimentos 
 

As reuniões ordinárias serão realizadas em local a ser definido, podendo ser no 
Centro Administrativo, Centro de Convenções, ASSEMAT, IPMATou sala de reuniões do 
Paço Municipal, de modo presencial ou on line, evitando assim a aglomeração, devido 
a Pandemia do COVID que ainda está presente.  

As reuniões iniciarão às 14 hrs dos dias definidos. 
Caso haja necessidade de remarcação de reunião, será avisado aos integrantes 

dos conselhos, comitê e demias interessados com antecedencia.  
 

25 de março de 2021 Prestação de contas 2020 / Prestação de contas primeiro 
bimentre 2021 / Investimentos e cenário economico 

22 de abril de 2021 Investimentos e cenário economico / decisões de 
investimentos 

20 de maio de 2021  Prestação de contas 2º bimentre 2021 / decisões de 
investimentos / cenário economico  

17 de junho de 2021 Investimentos e cenário economico / decisões de 
investimentos 

22 de julho de 2021 Prestação de contas 3º bimentre 2021 / decisões de 
investimentos / cenário economico 

19 de agosto de 2021 
 

Investimentos e cenário economico / decisões de 
investimentos 

23 de setembro de 2021 Prestação de contas 4º bimentre 2021 / decisões de 
investimentos / cenário economico 

21 de outubro de 2021 Investimentos e cenário economico / decisões de 
investimentos 

18 de novembro de 
2021 

Prestação de contas 5º bimentre 2021 / decisões de 
investimentos / cenário economico 

09 de dezembro de 2021 Política de Investimentos para o ano de 2022 / demais 
decisões de investimentos  

 
 

As reuniões são abertas a palestras com temas relacionados à Previdência, antes ou 
após a pauta do dia, desde que informado com antecedencia ao IPMAT para colocar na 
pauta do dia.  
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Reuniões Ordinárias – Conselho Administração e Previdência e Conselho Fiscal 
 

As reuniões ordinárias serão realizadas em local a ser definido, podendo ser no 
Centro Administrativo, Centro de Convenções, ASSEMAT, IPMATou sala de reuniões do 
Paço Municipal, de modo presencial ou on line, evitando assim a aglomeração, devido 
a Pandemia do COVID que ainda está presente.  

As reuniões iniciarão às 14 hrs dos dias definidos. 
Caso haja necessidade de remarcação de reunião, será avisado aos integrantes 

dos conselhos, comitê e demias interessados com antecedencia.  
 

25 de março de 2021 Prestação de contas 2020 / Prestação de contas primeiro 
bimentre 2021 / Investimentos e cenário economico 

20 de maio de 2021  Prestação de contas 2º bimentre 2021 / decisões de 
investimentos / cenário economico  

22 de julho de 2021 Prestação de contas 3º bimentre 2021 / decisões de 
investimentos / cenário economico 

23 de setembro de 2021 Prestação de contas 4º bimentre 2021 / decisões de 
investimentos / cenário economico 

18 de novembro de 
2021 

Prestação de contas 5º bimentre 2021 / decisões de 
investimentos / cenário economico 

09 de dezembro de 2021 Política de Investimentos para o ano de 2022 / demais 
decisões de investimentos  

 
As reuniões são abertas a palestras com temas relacionados à Previdência, antes ou 
após a pauta do dia, desde que informado com antecedencia ao IPMAT para colocar na 
pauta do dia.  


