ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO
ALAGOAS PREVIDÊNCIA
Avenida da Paz, 1864, Empresarial Terra Brasilis – Térreo, 13º, 14º e 15º andares, Centro, Maceió/AL. CEP: 57020-440.
Telefones – Geral: (82) 3315-1831, Call Center: (82) 3315-5707

AÇÕES E PROGRAMAS DA ALAGOAS PREVIDÊNCIA - 2016

AÇÃO

DESCRIÇÃO DETALHADA DA
AÇÃO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
VINCULADO
Fortalecer e
preservar o sistema
previdenciário do
Estado

PÚBLICOALVO

Elaborar o projeto de Lei
para criação do sistema de
previdência
complementar.

Instituir o regime de Previdência
Complementar para os servidores
públicos titulares de cargos efetivos
dos Poderes do Estado e membros
de poderes, do Ministério Público,
do Tribunal de Contas e da
Defensoria Pública do Estado de
Alagoas – Fixa o limite máximo
para concessão de aposentadorias e
pensões de que trata o Art. 40 da
Constituição da República.
Autoriza a criação de entidade
fechada de Previdência
Complementar, na forma de
fundação, e dá outras providências.

Realizar o
recadastramento dos
aposentados e pensionistas
do Estado de Alagoas.
Criar mídias sociais

VALOR
PREVIST
O
Sem custo
adicional

FONTE DO
RECURSO

Atualizar o banco de dados dos
aposentados e pensionistas afim de
evitar possíveis fraudes á
Previdência do Estados.

Fortalecer e
preservar o sistema
previdenciário do
Estado

Sociedade

R$ 7 mi.

Taxa adm. /
recursos
próprios

Aproximar a instituição do público
alvo

Produzir e
disseminar
informações acerca
do sistema
previdenciário do
Estado.

Sociedade

Sem custo
adicional

Sociedade

INÍCIO
PREVISTO

TÉRMINO
PREVISTO

MONITORAMENTO

06/01/2016

31/05/2016

22/02/2016

16/12/2016

Cumprida às
condicionantes
estabelecidas pela
douta Procuradoria do
Estado, posteriormente
processo encaminhado
para Sefaz, onde
encaminhou o processo
para o Gabinete Civil
para juíjo de
conveniência e
oportunidade. Após
análise pelo Gabinete
Civil, o processo será
encaminhado para
Assembléia
Legislativa.
Recadastramento em
fase de planejamento.

11/01/2016

31/03/2016

Mídias sociais criadas
e consolidadas:
Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube.
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Implantar um quadro
jornalístico na rádio
educativa

Transparência das atividades
desenvolvidas pela Alagoas
Previdência

Criar a TV web no site da
Alagoas Previdência

Transparência das atividades
desenvolvidas pela Alagoas
Previdência

Capacitar os gestores em
media trainning

Tornar a informação transmitida
mais eficiente

Realizar evento de
interação com os
segurados

Fortalecer a relação entre os
beneficiários, seus familiares e
sociedade em geral com a
instituição
Melhorar continuamente os
serviços prestados pela Alagoas
Previdência
Modernização da gestão

Participar do prêmio das
melhores prática de
previdência
Implantar e consolidar
práticas de gestão
Priorizar compras de
Micro e Pequenos
Empresários – MPE’s

Estimular o pequeno negócio

Produzir e
disseminar
informações acerca
do sistema
previdenciário do
Estado.
Produzir e
disseminar
informações acerca
do sistema
previdenciário do
Estado.
Elevar a
capacitação técnica

Sociedade

Sem custo
adicional

22/02/2016

30/06/2016

Sociedade

Sem custo
adicional

09/05/2016

31/08/2016

Sociedade

30 mil

01/08/2016

29/09/2016

Desenvolver ações
de integração e
interação com os
beneficiários
Fortalecer o
sistema de gestão

Sociedade

250 mil

04/07/2016

28/10/2016

Sociedade

Sem custo
adicional

08/08/2016

29/10/2016

Fortalecer o
sistema de gestão
Assegurar o
atendimento
contínuo aos
requisitos
normativos e legais
em todos os atos
administrativos

Sociedade

Sem custo
adicional
Sem custo
adicional

Sociedade

Taxa adm. /
recursos
próprios
Taxa adm. /
recursos
próprios

04/01/2016
07/03/2016

30/11/2016
14/12/2016

Práticas de gestão
iniciadas.
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Analisar o ambiente interno a partir
do levantamento das necessidades e
expectativas dos funcionários, para
assim criar uma base de
informações identificando e
compreendendo os aspectos
positivos e negativos que impactam
no clima, com isso definir planos de
ação para melhoria do clima
organizacional e,
consequentemente, da
produtividade do órgão.
Promover a melhoria do ambiente
tecnológico

Investir na
qualidade de vida e
segurança no
ambiente de
trabalho

Sociedade

Sem custo
adicional

Promover a
melhoria contínua
do ambiente físico
e tecnológico

Sociedade

R$ 500 mil

Racionalizar os custos

Racionalizar a
aplicação dos
recursos

Sociedade

Capacitar os Recursos
Humanos para o processo
de aposentadoria

Conscientizar o processo de
instrução a fim de minimizar as
diligências; Dar celeridade ao
processo de aposentadoria.

Produzir e
disseminar
informações acerca
do sistema
previdenciário do
Estado.

Área de
valorização
de pessoas /
RH’s

Lançar cartilha
previdenciária do servidor
público do Esatdo de
Alagoas

Elucidar à sociedade sobre como
procede um processo de
aposentação e pensão dos
servidores públicos do Estado de
Alagoas

Produzir e
disseminar
informações acerca
do sistema
previdenciário do
Estado.

Sociedade

Realizar pesquisa de
satisfação dos funcionários
da Alagoas Previdência

Implantar novas
ferramentas de Tecnologia
da Informação
Realizar campanha
interna de combate ao
desperdício

22/02/2016

Taxa adm. /
recursos
próprios

29/07/2016

01/03/2016

14/12/2016

Implantações
inicializadas.

Sem custo
adicional

07/03/2016

14/12/2016

1ª ação realizada:
Implantação dos blocos
sustentáveis com a
reutilização de papéis
descartados.

Sem custo
adicional

04/07/2016

31/08/2016

08/08/2016

30/11/2016
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Realizar o 1º encontro
com os fornecedores

Estreitar a parceria entre a
instituição e seus fornecedores

Assegurar o
atendimento
contínuo aos
requisitos
normativos e legais
em todos os atos
administrativos

Fornecedore
s contínuos e
eventuais da
Alagoas
Previdência

2 mil

06/06/2016

29/07/2016

