
 

    

 

 
 

 

 

 

Iniciativas Ações Responsáveis Inicio Termino Status 

Código de Ética do Fundo 
Municipal de Previdência Social 
dos Servidores Públicos Municipais 
de Comodoro MT. 

Elaborar o Código de ética da instituição, promover uma 
reunião para a apresentação e aprovação deste e após 
publicar na comunicação oficial do Comodoro-Previ 

Andréia 
Assistente Administrativo 

Gustavo 
Diretor Executivo 

02/01/2019 20/02/2019 Concluído 

Política de segurança de 
informação 

Elaborar a Política de segurança de informação da 
instituição, divulgar nas reuniões e após publicar na 
comunicação oficial do Comodoro-Previ 

Andréia 
Assistente Administrativo 

Gustavo 
Diretor Executivo 

02/01/2019 20/02/2019 Concluído 

Reestruturar a pagina Web do 
Comodoro-Previ 

Acompanhar e participar da nova pagina da instituição 
para a Facilidade de acesso e transparência tanto para os 
segurados como para a sociedade  

Gustavo 
Diretor Executivo 

Andréia  
Assistente Administrativo 

 

02/01/2019 18/06/2019 Concluído 

Acompanhar a Política Anual de 
Investimento 

Participar de reuniões junto ao conselho previdenciário, 
comitê de investimento, instituições financeiras e 
consultorias econômicas 

Eder 
Gustavo 
Jucilene 
Michele 

Membros do comitê de 
investimento 

02/01/2019 31/12/2019 Em andamento 

Acompanhar o recebimento dos 
Repasses dos órgãos 

Acompanhar os recebimentos da folhas/contribuição  Michele 
Contadora 

02/01/2019 31/12/2019 Em andamento 

Disponibilizar o relatório técnico 
sobre os resultados da avaliação 
atuarial. 

Acompanhar/monitorar a elaboração do relatório do 
calculo atuarial junto ao atuário. 

Gustavo Diretor  
Diretor Executivo 

 

02/01/2019 31/12/2019 Em andamento 

Realização a cada 03 anos Censo 
Previdenciária conforme Lei  

Efetuar a atualização cadastral e funcional dos 
beneficiários do RPPS (servidores ativos e inativos) 

Rosane 

Diretora De Departamento 

02/01/2019 31/12/2020 Em andamento 

Disponibilizar o relatório da folha Disponibilizar as folhas de pagamentos dos aposentados, Rosane 

Diretora De Departamento 

02/01/2019 31/12/2019 Em andamento 



 

    

 

 
 

 

 

 

       Concluídas                                Em andamento                   

 

de pagamento pensionistas, ativos entre outros do RPPS 

Reuniões do comitê de 
investimento 

Disponibilizar o calendário de reuniões no mínimo 03 três 
vezes ao ano conforme art.74 da Lei 1.519/2014 para as 
devidas reuniões para o acompanhamento da situação 
dos investimentos. 

Gustavo 
Diretor Executivo 

02/01/2019 31/12/2019 Em andamento 

Atividades de prevenção Realizar ações educativas como palestras, informativos e 
demais para a redução de acidentes de trabalho, 
motivação e segurança do servidor 

Sheila 
Técnica de Segurança 

do trabalho 

02/01/2019 31/12/2019 Em andamento 

Elaborar a cartilha do segurados Elaborar a cartilha do segurados, divulgar e publicar na 
comunicação oficial do Comodoro-Previ. 

Gustavo 
Diretor Executivo 

Andréia 
Assistente Administrativo 

02/01/2019 31/12/2020 Em andamento 

Capacitar o servidor por área de 
atuação 

Participação em cursos, seminários ou eventos similares Gustavo 
Diretor Executivo 

02/01/2019 31/12/2019 Em andamento 

Certifica-se no Programa de 
Certificação Institucional e 
Modernização da Gestão dos 
RPPS. 

Acompanhar o cumprimento das ações exigidas no 
programa. 

Gustavo 
Diretor Executivo 

Andréia 
Assistente Administrativo 

 

02/01/2019 31/12/2020 Em andamento 


