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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS 

Organização e desenvolvimento: DEAFI/COAD/SERHU 

 

2022 
 

O Programa tem como objetivo promover a interação e integração dos servidores ATIVOS 

E INATIVOS junto ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de 

Santos, por meio da oferta de uma série de atividades ligadas à preparação para a 

aposentadoria, orientação financeira, nutricional, cuidados com a saúde física, mental e social. 

Na busca pela excelência, o IPREVSANTOS pretende estabelecer um elo permanente e interino 

com seus beneficiários, e não ser apenas um órgão administrativo, com o único intuito de conceder e 

administrar benefícios. 

Nesse sentido, o IPREVSANTOS promoverá eventos a fim de aproximar, orientar e valorizar tanto 

os servidores em atividade quanto os aposentados.  

 

  

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS 

Estreitando 

os laços 

 



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

2 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS 

Rua Amador Bueno, 225 – Centro – Santos / SP – CEP: 11.013-151 – Tel. (13) 3202-9099 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

✓ Promover a valorização dos servidores inativos; 

✓ Ofertar conteúdos informativos para aqueles que estão em fase 

próxima de aposentadoria,  

✓ Propiciar atendimentos individuais pré aposentadoria; 

✓ Promover cursos sobre orientação financeira para os servidores 

ativos e inativos, com o intuito de auxiliar na adequação da 

sua vida financeira pré e pós aposentadoria; 

✓ Realizar encontros com o objetivo de discutir os aspectos 

positivos e oportunizar a reflexão sobre os aspectos negativos 

da transição para a aposentadoria, bem como a discussão de 

alternativas para lidar com eles; 

✓ Realizar encontros com o objetivo de discutir ações voltadas 

ao envelhecimento ativo, questões nutricionais, atividades 

físicas e outros aspectos relevantes. 

PARCERIAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

• Os conteúdos que serão abordados após diagnóstico realizado, 

contarão com a participação de diversos atores, como: 

• Ministério do Trabalho e Previdência 

• Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

• Prefeitura Municipal de Santos 

• Caixa Econômica Federal 

• Crédito & Mercado 

• Tribunal de Contas do Estado 

• Servidores certificados pela ANBIMA 

• Outras instituições a serem contratadas para desenvolvimento de 

palestras sobre os temas a serem diagnosticados 

O conteúdo dos Cursos já ministrados pelo IPREVSANTOS está disponível no site 

www.iprev.santos.sp.gov.br  



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

3 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS 

Rua Amador Bueno, 225 – Centro – Santos / SP – CEP: 11.013-151 – Tel. (13) 3202-9099 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

Para o alcance do objetivo proposto o projeto parte em direção 

à duas linhas de atuação, a primeira voltada para o público que 

ainda se encontram em atuação no âmbito da administração pública 

municipal de Santos, para isso será ofertado cursos de capacitação 

voltados para área previdenciária, palestras de orientação 

psicológica, orientação nutricional, orientação para cuidados com a 

saúde física e educação financeira. 

Por outro lado, este programa também visa atender aos 

servidores inativos, com foco em eventos comemorativos que valorizem 

as atividades exercidas pelo servidor durante seu período de 

atividades, além da realização de orientações voltadas ao 

envelhecimento ativo e educação financeira. 

Os cursos também estarão disponíveis em uma plataforma online para 

que seu acesso seja possível de maneira permanente. 

Estreitanto os Laços 2022 

Público Atividade 

Ativos 

(pré 

aposentadoria) 

Ofertar conteúdos informativos para aqueles que 

estão em fase próxima de aposentadoria 

Orientação psicológica, preparação emocional 

para a aposentadoria 

Inativos 

(pós 

aposentadoria) 

Promover a valorização dos servidores inativos 

Ativos e Inativos 

(pré e pós 

aposentadoria) 

Ofertar suporte de orientação financeira 

Orientação Nutricional 

Orientação sobre saúde física 
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CRONOGRAMA 

 

Janeiro:  

✓ Evento do Dia dos Aposentados: 24/01 

Fevereiro: 

✓  Consultoria Financeira para aposentados (Inicio) 

✓  Homenagem a 3 aposentados  

Março: 

✓  Seminário – Reforma da Previdência 

✓  Homenagem a 3 aposentados  

✓  Consultoria Financeira para aposentados 

Abril: 

✓ Seminário – Reforma da Previdência 

✓  Homenagem a 3 aposentados 

✓  Consultoria Financeira para aposentados 

Maio 

✓ Seminário – Reforma da Previdência 

✓ Homenagem a 3 aposentados 

✓ Inserir conteúdo informativo no site 

✓ Consultoria Financeira para aposentados 

Junho: 

✓  Palestra Educação Financeira - Pré 

✓ Homenagem a 3 aposentados 

✓  Consultoria Financeira para aposentados (Término) 
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Julho: 

✓  Consultoria Financeira para aposentados (Início) 

✓ Palestra Educação Financeira - Pós 

✓  Homenagem a 3 aposentados 

Agosto: 

✓ Homenagem 3 aposentados 

✓  Consultoria Financeira para aposentados 

Setembro: 

✓ Palestra - Saúde Mental após aposentadoria 

✓ Homenagem a 3 aposentados 

✓  Consultoria Financeira para aposentados 

Outubro 

✓ Evento em comemoração ao Dia do Servidor 

✓ Palestra – Envelhecimento Ativo 

✓  Consultoria Financeira para aposentados 

Novembro 

✓  Consultoria Financeira para aposentados 

✓ Palestra – Alimentação Saudável 

Dezembro:  

✓ Evento de Encerramento 

✓  Consultoria Financeira para aposentados (Término) 
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Estreitando Laços 2022 Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Evento dia do Aposentado 

 
          

Atendimento individual  pré aposentadoria 

           

Orientação Financeira 

           

Homenagem aos aposentados 

           

Seminário – Reforma da Previdência 
 

   
       

Educação Financeira Pré aposentadoria 
    

 
      

Educação Financeira Pós aposentadoria 
     

 
     

Palestra saúde Mental pós aposentadoria 
       

 
   

Evento dia do servidor 
        

 
  

Palestra envelhecimento ativo 
        

 
  

Palestra Alimentação Saudável 
         

 
 

Evento - Encerramento 
          

 

 


