
FACILITADOR



PROFISSIONAIS CERTIFICADOS                                               



PRINCIPAIS PONTOS DA VERSÃO 1.1 
DO MANUAL DA CERTIFICÃO 

PROFISSIONAL



ABRANGENCIA

A comprovação da certificação profissional será exigido dos 
dirigentes do órgão ou entidade gestora do RPPS, do 
responsável pela gestão dos recursos e dos membros dos 
conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos, 
como condição para ingresso ou permanência nos 
respectivos cargos ou funções.  

Não obstante, também é critério de exigibilidade para 
emissão do CRP, conforme previsto no Art. 5º-B, inciso I da 
Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de 2008 (alterada pela 
Portaria MTP nº 905, de 9 de dezembro de 2021. 



TIPOS DE CERTIFICAÇÃO

R$ 253 a R$ 275 R$ 363 a R$ 385
R$ 363 a R$ 385



Nível Básico Nível 
Intermediário

Nível 
Avançado

Dirigentes 60 questões 
(50% acerto)

70 questões 
(70% acerto)

80 questões 
(70% acerto)

Conselheiros 50 questões 
(50% acerto)

60 questões 
(70% acerto)

Gestor de recurso e 
Membros do Comitê

60 questões 
(50% acerto)

70 questões 
(70% acerto)

80 questões 
(70% acerto)

CERTIFICAÇÃO – Exame por provas 



CERTIFICAÇÃO – por prova e títulos

Obs: a pontuação da prova de títulos, limitada a 10 pontos, deverá  ser somada 
à nota do exame do provas, para a obtenção da nota final



DELIMITAÇÃO DA 
COMPROVAÇÃO

 Estados + Grande Porte Médio Porte Pequeno 
Porte

Dirigente máximo Avançado intermediário Básico

Demais dirigentes
Pelo menos 1 com o 
avançado demais com o 
nível intermediário

Pelo menos 1 com o 
intermediário, demais 
com o nível básico

Básico

Conselheiros Titulares intermediário Básico Básico

Obs. A 1ª comprovação realizada entre 2022 e 2023, a partir de 1/4/22, com validade 
por 4 anos, só será cobrada a certificação básica do dirigente máximo e da maioria 
dos demais dirigentes dos RPPS dos Estados, de Grande Porte e Médio Porte e da 
maioria dos conselheiros dos RPPS dos Estados e de Grande Porte 



 Investidor 
Profissional ou 
não profissional 
MAS com mais de 
500 milhões

Investidor 
Qualificado ou não 
qualificado MAS 
com mais de 10 
milhões

RPPS com 
menos de 10 
milhões 

Gestor de 
Recursos

Avançado intermediário Básico

Membros titulares 
do Comitê de 
Investimentos

Pelo menos 1 com 
o avançado, demais 
com o nível 
intermediário

Pelo menos 1 com o 
intermediário, demais 
com o nível básico

A maioria com o 
nível básico

Obs. A 1ª comprovação realizada entre 2022 e 2023, a partir de 1/4/22, com validade por 
4 anos, só será cobrada a certificação do nível básico do gestor de recursos e de todos os 
membros do comitê com até 10 milhões

DELIMITAÇÃO DA 
COMPROVAÇÃO



ENTIDADES CERTIFICADORAS 
CREDENCIADAS

ENTIDADE ENDEREÇO CONTATO AUTORIZAÇÃ
O

Instituto Totum de 
Desenvolvimento e Gestão 
Empresarial Ltda
https://www.institutototum.
com.br/index.php/servicos/
502-certificacao-rpps 

Av. Paulista, 2439 - cj. 132, 
Bela Vista – São Paulo – SP
Fone: 11-3372.9572
totum@institutototum.com.
br

Tatiane de Oliveira Furto 
Inada
(11) 96573.0709
tatiane@institutototum.com
.br

Portara SPREV 
nº 14.770, de 17 
de dezembro de 
2021

Associação dos Analista e 
Profissionais de 
Investimentos do Mercado de 
Capitais do Brasil - APIMEC 
BRASIL

Rua Líbero Badaró, 300, 2º 
andar São Paulo, SP
(11) 3107.1571  
apimecbrasil@apimecbra
sil.com.br 

Fabricio Ambrosio 
(11) 95851-8782
fabricio.ambrosio@apimec.
com.br 

Portaria SPREV 
nº 2.907, de 1º de 
abril de 2022

https://www.institutototum.com.br/index.php/servicos/502-certificacao-rpps
https://www.institutototum.com.br/index.php/servicos/502-certificacao-rpps
https://www.institutototum.com.br/index.php/servicos/502-certificacao-rpps
mailto:totum@institutototum.com.br
mailto:totum@institutototum.com.br
mailto:tatiane@institutototum.com.br
mailto:tatiane@institutototum.com.br
http://maillist.listas.mte.gov.br/images/files/PORTARIA%20SPREV%20N%C2%BA%2014.770%2C%20DE%2017%20DE%20Dezembro%20DE%202021%20-%20PORTARIA%20SPREV%20N%C2%BA%2014.770%2C%20DE%2017%20DE%20Dezembro%20DE%202021%20-%20DOU%20-%20Imprensa%20Nacional.pdf
http://maillist.listas.mte.gov.br/images/files/PORTARIA%20SPREV%20N%C2%BA%2014.770%2C%20DE%2017%20DE%20Dezembro%20DE%202021%20-%20PORTARIA%20SPREV%20N%C2%BA%2014.770%2C%20DE%2017%20DE%20Dezembro%20DE%202021%20-%20DOU%20-%20Imprensa%20Nacional.pdf
http://maillist.listas.mte.gov.br/images/files/PORTARIA%20SPREV%20N%C2%BA%2014.770%2C%20DE%2017%20DE%20Dezembro%20DE%202021%20-%20PORTARIA%20SPREV%20N%C2%BA%2014.770%2C%20DE%2017%20DE%20Dezembro%20DE%202021%20-%20DOU%20-%20Imprensa%20Nacional.pdf
http://maillist.listas.mte.gov.br/images/files/PORTARIA%20SPREV%20N%C2%BA%2014.770%2C%20DE%2017%20DE%20Dezembro%20DE%202021%20-%20PORTARIA%20SPREV%20N%C2%BA%2014.770%2C%20DE%2017%20DE%20Dezembro%20DE%202021%20-%20DOU%20-%20Imprensa%20Nacional.pdf
mailto:apimecbrasil@apimecbrasil.com.br
mailto:apimecbrasil@apimecbrasil.com.br
mailto:fabricio.ambrosio@apimec.com.br
mailto:fabricio.ambrosio@apimec.com.br


 PRAZOS PARA COMPROVAÇÃO 
DOS NOVOS EMPOSSADOS

Profissionais empossados  a partir do dia 1º de abril de 
2022, observará, no máximo, os seguintes prazos:

a) representante legal da unidade gestora do RPPS e maioria 
dos demais membros da diretoria - 1 (um) ano, a contar da 
data da posse; *

b) maioria dos membros titulares dos conselhos deliberativo 
e fiscal - 1 (um) ano, a contar da data da posse; *
* Esse prazo será reduzido para 6 meses caso o mandato 
desses profissionais sejam inferiores a 4 anos ou por 
tempo indeterminado.

Obs. Esses prazos, definidos no art. 78 da Portaria 1.467/22, serão alterados em breve pois já 
foram aprovados em reunião do CNRPPS de 9/8/22. O novo prazo será até 31/7/2024.



RECONHECIMENTO DE CERTIFICAÇÃO 
PARA EXERCICIO DE OUTRA FUNÇÃO                                               

Se o profissional ocupar a função de dirigentes da 
unidade gestora da RPPS, bem como a de 
responsável pela gestão dos recursos e/ou 
membro do comitê de investimentos deverá possuir 
as 2 (duas) certificações específicas

A mesma certificação só será valida se o 
profissional ocupar também a função de 
conselheiro desde que seja de nível igual ou 
superior àquela exigida para o respectivo 
Conselho.



 

Módulos

Básico Intermediário Avançado

Dirigentes Conselheiros Gestor Rec. 
e Comitê 
Invest.

Dirigentes Conselheiros Gestor Rec. e 
Comitê 
Invest.

Dirigentes Gestor Rec. 
e Comitê 
Invest.

Delibera-tiv

o

Fiscal Delibera-

tivo

Fiscal

SEGURIDADE 

SOCIAL

3 3 3 - 3 3 3 - 3 -

RPPS 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4

PLANO DE 

BENEFÍCIOS

5 5 - - 5 6 - - 5 -

PLANO DE 

CUSTEIO:

5 5 6 - 5 6 8 - 5 -

GESTÃO 

ATUARIAL

5 5 5 4 5 6 5 4 5 4

GESTÃO DE 

INVESTIMENTO

S

10 10 5 - 15 10

 

5 - 15 -

GESTÃO 

CONTÁBIL

3 - 6 - 4 - 8 - 4 -

RESPONSABILID

ADE FISCAL E 

PREVIDENCIÁRI

A

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

COMPENSAÇÃO 

PREVIDENCIÁRI

A

4 - - - 4 - - - 4 -

Número de questões X Conteúdo 
Programático x Nível x Nº 



CONTROLE 

INTERNO E 

EXTERNO

2 2 3 - 2 2 3 - 2 -

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO

2 2 2 - 2 2 3 - 2 -

PRÓ-GESTÃO 6 6 5 5 6 6 6 5 6 5

COMPLIANCE E 

ÉTICA.

2 - - 2 2 - - 2 2 2

ADMINISTRA-

ÇÃO PÚBLICA

3 3 5 - 3 6 6 - 3 -

INELEGIBILIDA

-DE

1 - - - 1 1 1 - 1 -

RESPONSABILI-

DADE 

DISCIPLINAR, 

CIVIL E 

CRIMINAL

1 - - - 1 2 2 - 1 -

CRP 2 2 3 - 2 3 3 - 4 -

REGIME 

JURÍDICO DOS 

SERVIDORES
- - - - 3 - - - 3

-

Básico Intermediário Avançado

Dirigentes Conselheiros Gestor Rec. 
e Comitê 
Invest.

Dirigentes Conselheiros Gestor Rec. e 
Comitê 
Invest.

Dirigentes Gestor Rec. e 
Comitê 
Invest.

Delibera-t

ivo

Fiscal Delibera-ti

vo

Fiscal

 

Módulos



Básico Intermediário Avançado

Dirigentes Conselheiros Gestor Rec. 
e Comitê 
Invest.

Dirigentes Conselheiros Gestor Rec. e 
Comitê 
Invest.

Dirigentes Gestor Rec. e 
Comitê 
Invest.

Deliberativo Fiscal Delibera-tiv

o

Fiscal

 

Módulos

GESTÃO E 

GOVERNANÇA

- - - - - - - - 3 -

PLANEJAMENT

O

- - - - - - - - 2 -

PROCESSO 

ADMINISTRATI

-VO

- - - - - - - - 1 -

GESTÃO DE 

PESSOAS

- - - - - - - - 2 -

NOÇÕES 

BÁSICAS DE 

ECONOMIA

- - - 5 - - - 5 - 5

LEG. ESPEC. 

INVEST.

- - - 10 - - - 5 - 5

INSTRUMENTO

S DE RF, RV E 

DERIVATIVOS

- - - 8 - - - 8 - 8

FUNDOS 

INVESTIMENT

OS

- - - 20 - - - 16 - 14



Básico Intermediário Avançado

Dirigentes Conselheiros Gestor Rec. 
e Comitê 
Invest.

Dirigentes Conselheiros Gestor Rec. e 
Comitê 
Invest.

Dirigentes Gestor Rec. e 
Comitê 
Invest.

Delibera-t

ivo

Fiscal Delibe-r

ativo

Fiscal

 

Módulos

CONHECIMEN

TO BASICO DE 

FINANÇAS

- - - - - - - 5 - 5

TEORIA 

MODERNA DAS 

CARTEIRAS

- - - - - - - 7 - 7

ALOCAÇÃO DE 

ATIVOS

- - - - - - - 7 - 7

AVAVLIAÇÃO 

DE 

DESEMPENHO

         6

GESTÃO DE 

RISCO

- - - - - - - - - 6

TOTAL 60 50 50 60 70 60 60 70 80 80



: 
MÓDULO PRÓ-GESTÃO RPPS



1.Conceito. 
2.Aspectos gerais do Pró-Gestão RPPS. 
3.Objetivos. 
4.Dimensões. 
5.Níveis de aderência. 
6.Adesão ao Programa. 
7.Controles Internos. 
8.Governança Corporativa. 
9.Educação Previdenciária. 
10.Implementação do Pró-Gestão RPPS. 
11.Certificação. 
12.Atuação das entidades certificadoras. 
13.Passos para implementação. 
14.Monitoramento das ações do Pró-Gestão RPPS.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO



CONCEITO

É um programa de certificação que visa o 
reconhecimento das boas práticas de gestão 
por meio de um conjunto de processos, costumes, 
políticas, leis, regulamentos e instruções que 
regulam a maneira como o RPPS deve ser 
dirigido, administrado ou controlado, para que 
alcançe o nível de excelência.
.



Pró-Gestão RPPS é:
(a)Um programa de certificação que visa ao reconhecimento das 

regras de gestão adotadas pelos RPPS.
(b)Um programa de certificação que visa ao reconhecimento das 

boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS.
(c)Um programa que visa impor novas metodologias de gestão 

aos RPPS.
(d)Um programa de premiação que visa homenagear os RPPS que 

atingiram suas metas.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO



Incentivar os RPPS a adotarem melhores práticas de 

gestão previdenciária que proporcionem maior 

controle dos seus ativos e passivos e mais 

transparência no relacionamento com os segurados e 

a sociedade.

OBJETIVO



Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do texto abaixo na ordem em que aparecem.

O Pró-Gestão RPPS tem por objetivo ______ os RPPS a 
adotarem melhores práticas de gestão _______, que 
proporcionem maior controle dos seus ativos e passivos e 
mais transparência no relacionamento com os segurados e  
a(o)  ________                  

a) obrigar - previdenciária - servidor.
b) incentivar - previdenciária - sociedade.
c) obrigar - financeira - servidor.
d) incentivar - financeira - sociedade.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO



• incentivar os segurados conhecerem e acompanharem a gestão 

do RPPS; 

• definir padrões efetivos de governança com documentos e 

processos preestabelecidos e institucionalizados; 

• definir critérios relativos às competências e habilidades 

requeridas dos dirigentes, gestores de recursos, membros dos 

conselhos deliberativo, fiscal e do comitê de investimentos; 

• definir padrões de controle e de qualidade aplicados à gestão 

previdenciária

OBJETIVOS 
COMPLEMENTARES



Marque a alternativa que não representam os objetivos 
complementares do Pró-Gestao RPPS:
 (a) Incentivar os segurados conhecerem e acompanharem a 
gestão do RPPS.
 (b) Definir padrões efetivos de governança, com 
documentos e processos preestabelecidos e 
institucionalizados.
(c) Definir padrões de controle e de qualidade aplicados a 
gestão previdenciária.
(d)  Construir o alinhamento estratégico com os                                                                 
controles  externos

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO



DIMENSÕES

O Pró-Gestão RPPS contempla três dimensões, que 

representam os pilares sobre os quais a modernização 

da gestão se sustentará: 

•Controles Internos, 

•Governança Corporativa e 

•Educação Previdenciária



De acordo com o art. 4° da Portaria MPS n° 185/2015, assinale a 
alternativa que cita corretamente as três dimensões 
contempladas pelo Pró-Gestão RPPS, que representam os pilares 
sobre os quais a modernização da gestão se sustentará:
 
(a) Controles Externos, Governança Pública e Educação 
Financeira.
(b) Controles Externos, Governança Corporativa e Educação 
Previdenciária.
(c) Controles Internos, Governança Pública e
 Educação Financeira
(d) Controles internos, Governança Corporativa e 
Educação Previdenciária

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO



Cada uma das ações possui quatro níveis de aderência que 

representam os diferentes graus de complexidade que poderão 

ser atingidos, desde o Nível I, mais simples, até o Nível IV, mais 

complexo

 A certificação ou a renovação da certificação em determinado 

nível será atingida se o ente e o RPPS demonstrarem à entidade 

certificadora que atingiu esse nível em todas as 24 (vinte e quatro) 

ações avaliadas. 

NÍVEIS DE ADERÊNCIA



No entanto, com o objetivo de incentivar novas adesões e certificações no 

Programa, bem como a renovação da certificação anterior, até o exercício de 

2022, a certificação poderá ser obtida se atendidos cumulativamente os 

seguintes critérios: 

a) Para certificação no Nível I será exigido o atingimento de pelo menos 17 

ações (70%); para o Nível II, de 19 ações (79%); para o Nível III, de 21 ações 

(87%); para o Nível IV, de 24 ações (100%). 

b) Para os níveis I, II e III, deverão ser atingidas pelo menos 50% das ações em 

cada dimensão (3 em Controles Internos; 8 em Governança Corporativa e 1 

em Educação Previdenciária). 

NÍVEIS DE ADERÊNCIA



c) Para todos os níveis deverão ser atingidas as ações essenciais: 

na Dimensão do Controle Interno (Estrutura de Controle Interno 

e Gestão e Controle da Base de Dados); na Dimensão da 

Governança (Planejamento e Transparência); e na Dimensão da 

Educação Previdenciária (Ações e Diálogo com a Sociedade). 

d) A partir do exercício de 2023, será acrescida 1 (uma) ação para 

os Níveis I, II e III, referida na alínea “a”, até que cada um dos 

Níveis atinja todas as 24 (vinte e quatro) ações.

NÍVEIS DE ADERÊNCIA



Com o objetivo de que o Pró-Gestão RPPS alcance o seu propósito 
de incentivar a gestão dos RPPS, até o exercício de 2022, para 
certificação no nível I será exigido o atingimento de pelo menos 
___ ações; para o nível II, de ___ ações; para o nível III, de ___ 
ações; e para o nível IV, de ____ ações.

Assinale a alternativa cujos itens preencham, respectivamente, as 
lacunas presentes no enunciado acima:
 
a) 16, 18, 21, 24.
b) 17, 19, 21, 24. 
c) 16, 19, 22, 24.
d) 17, 19, 22, 24.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO



A adesão será facultativa e formalizada pelos 

representantes legais do ente federativo e da unidade 

gestora do RPPS, por meio da assinatura do Termo de 

Adesão ao Pró-Gestão RPPS com a intenção do RPPS de 

iniciar os procedimentos preparatórios para a 

certificação, por meio da adequação de seus processos 

de trabalho às exigências estabelecidas nas diferentes 

ações que integram as três dimensões da certificação.,

ADESÃO AO PROGRAMA



A participação do dirigente máximo do ente federativo 
(Prefeito ou Governador) nesse ato é de extrema 
importância, pois revela a conscientização sobre a 
necessidade de se buscar o aperfeiçoamento da gestão 
previdenciária e o compromisso de implantar ações 
que estejam sob a esfera direta de atuação do ente e 
de apoiar o dirigente do RPPS no conjunto de ações de 
responsabilidade da unidade gestora necessárias à 
certificação

ADESÃO AO PROGRAMA



De acordo com o art. 3° da Portaria MPS n° 185/201 5, a 
adesão ao Pró-Gestão RPPS será:

(a) Facultativa e formalizada pela Secretaria de Previdência.
(b) Facultativa e formalizada pelos representantes legais do 
ente federativo. 
(c) Facultativa e formalizada pelos representantes legais da 
unidade gestora do RPPS. 
(d) Facultativa e formalizada pelos representantes
 legais do ente federativo e da unidade gestora do
 RPPS.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO



CONTROLES INTERNOS 

É o conjunto de políticas e procedimentos de uma 
organização para aumentar a probabilidade de que os 
seus objetivos estratégicos, operacionais, de 
conformidade e de evidenciação sejam atingidos



CONTROLES INTERNOS 

Os controles internos devem proporcionar à organização que:

a) Os riscos que afetam suas atividades sejam mantidos 
dentro de patamares aceitáveis. 
b) Suas demonstrações contábeis e financeiras reflitam 
adequadamente suas operações. 
c) Seus procedimentos administrativos sejam 
operacionalizados em conformidade com bons padrões de 
ética, segurança e economia. 



AÇÕES RELACIONADAS À DIMENSÃO 
CONTROLES INTERNOS 



EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO
Em relação aos Controles Internos, marque a alternativa incorreta:

a. Como função administrativa, Controle Interno é um sistema de informação e 
avaliação da organização, com a finalidade de assegurar o cumprimento das leis, 
regulamentos, normativos internos e diretrizes de planejamento.

b. Os Controles Internos podem ser entendidos como o conjunto de políticas e 
procedimentos de uma organização para garantir uma razoável certeza de que os 
seus objetivos estratégicos, operacionais, de conformidade e de evidenciação sejam 
atingidos.

c. No setor público, os sistemas de Controle Interno possuem fundamento de 
natureza constitucional (arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal) e legal (art. 59 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal e arts. 76 a 80 da Lei nº 4.320/1964).

d. Em relação ao aspecto financeiro, o Controle Interno busca garantir                                                      
que as demonstrações financeiras sejam elaboradas de acordo os                                                              
princípios de cada ente federativo, não preservando a integridade dos                                                                       
registros contábeis.



GOVERNANÇA CORPORATIVA

É o conjunto de processos, políticas e normas aplicados 
a uma organização com o objetivo de consolidar boas 
práticas de gestão e garantir a proteção dos interesses 
de todos aqueles que com ela se relacionam, interna e 
externamente, aumentando a confiança de seus 
investidores e apoiadores

Os princípios fundamentais ligados à governança 
corporativa são: transparência, equidade, prestação de 
contas (accountability) e responsabilidade.



TRANSPARENCIA

Criar meios adequados e eficientes de divulgação das 
informações relevantes para as partes interessadas, 
além daquelas impostas por leis ou regulamentos. 

A transparência proporciona confiança, tanto 
internamente quanto nas relações da organização com 
terceiros



EQUIDADE

Tratamento justo e isonômico entre os segurados 
interessados (servidores ativos, aposentados e 
pensionistas), o ente federativo e os demais agentes 
internos ou externos com os quais se relaciona, como: 
servidores da unidade gestora, prestadores de serviços, 
agentes financeiros, sociedade em geral e órgãos de 
supervisão, orientação e fiscalização.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os agentes de governança (administradores, gestores, 
conselheiros) devem ser responsabilizados pelos seus 
atos e omissões. A organização deve criar mecanismos 
para que os membros dos órgãos administrativos ou 
representativos tenham como rotina prestar contas dos 
atos administrativos a seus controladores ou 
representados. 



RESPONSABILIDADE 
CORPORATIVA

Zelar para que os recursos dos RPPS não sejam 
alocados a outros fins que não aqueles definidos em lei. 
Também denota a adoção de um conjunto de iniciativas 
que revelam preocupações sociais e ambientais, 
abrangendo desde ações para melhoria da qualidade de 
vida dos colaboradores até cooperação com ações 
sociais, mitigação de impactos ambientais, dentre outras. 



AÇÕES RELACIONADAS À DIMENSÃO 
GOVERNANÇA CORPORATIVA



EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Com relação a governança corporativa, marque a alternativa incorreta:

(a)A governança corporativa diz respeito ao conjunto de processos, politicas e normas 
aplicadas a uma organização com o objetivo de consolidar boas práticas de gestão e 
garantir a proteção dos interesses de todos aqueles que com ela se relacionam, interna e 
externamente, aumentando a confiança de seus investidores e apoiadores.

(b)Alguns princípios fundamentais ligados a governança corporativa são a transparência, 
equidade, prestação de contas e responsabilidade.

(c)O princípio da transparência tem como um de seus propósitos zelar para que os recursos 
dos RPPS não sejam alocados a outros fins que não aqueles definidos em lei.

(d)A melhoria da governança do RPPS tem por finalidade assegurar o atingimento de sua 
missão institucional, com a preservação dos direitos dos  segurados, a proteção dos 
interesses do ente federativo  instituidor, a adequada gestão do patrimônio e a 
conformidade aos requisitos legais estabelecidos pelos órgãos de regulação e                                         
supervisão



EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

É o conjunto de ações de capacitação, qualificação, 
treinamento e formação específica ofertadas aos 
servidores públicos do ente federativo, da unidade 
gestora do RPPS, aos segurados e beneficiários em 
geral (servidores ativos, aposentados e pensionistas), 
aos gestores e conselheiros e aos diferentes 
profissionais que se relacionam ou prestam serviços 
ao RPPS, a respeito de assuntos relativos à 
compreensão do direito à previdência social e de seu 
papel como política pública, à gestão, governança e 
controles do RPPS nos seus mais variados aspectos.



AÇÕES RELACIONADAS À DIMENSÃO 
EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA



A Educação Previdenciária diz respeito ao conjunto de ações de capacitação, 
qualificação, treinamento e formação específica ofertadas:
I - aos servidores públicos do ente federativo e da unidade gestora do RPPS;
II - aos segurados e beneficiários em geral (servidores ativos, aposentados e 
pensionistas);
III - aos gestores e conselheiros;
IV - aos diferentes profissionais que se relacionam ou prestam serviços ao 
RPPS.
Estão corretos os itens:
(a) I, II e III
(b) II, III e IV
(c) III e IV
(d) I, II, III e IV

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO



IMPLEMENTAÇÃO DO PRÓ-GESTÃO

A proposta inicial do modelo de certificação institucional foi 
apresentada em 2011, dentro do CONAPREV, e debatida em 
Grupo de Trabalho composto por vários de seus membros.
Em 2014, a proposta foi aprimorada em grupo de trabalho 
constituído pela SPPS, com a participação de representantes de 
RPPS das diferentes regiões do país. Na sequencia foi 
submetido à apreciação de entidades externas com atuação no 
segmento de certificação ou autorregulação. 
Em  2015 o documento final produzido pelo Grupo de Trabalho 
foi novamente submetidos ao CONAPREV que manifestou sua 
aprovação com a subsequente publicação da Portaria MPS nº 
185/2015.



IMPLEMENTAÇÃO DO PRÓ-GESTÃO

A proposta inicial do modelo de certificação institucional foi 
apresentada em 2011, dentro do CONAPREV, e debatida em 
Grupo de Trabalho composto por vários de seus membros.
Em 2014, a proposta foi aprimorada em grupo de trabalho 
constituído pela SPPS, com a participação de representantes de 
RPPS das diferentes regiões do país. Na sequencia foi 
submetido à apreciação de entidades externas com atuação no 
segmento de certificação ou autorregulação. 
Em  2015 o documento final produzido pelo Grupo de Trabalho 
foi novamente submetidos ao CONAPREV que manifestou sua 
aprovação com a subsequente publicação da Portaria MPS nº 
185/2015.



IMPLEMENTAÇÃO DO PRÓ-GESTÃO

Em dezembro de 2015 foi divulgada a versão inicial do Manual 
do Pró-Gestão RPPS (Port. 03/2015), marcando o término da 
pré-audiência pública e o início da etapa de audiência pública, 
que foi dividida em duas fases: a consulta pública e a audiência 
pública.
De dezembro de 2015 a março de 2016, a primeira versão do 
Manual do Pró-Gestão RPPS ficou disponível no endereço 
eletrônico da Previdência Social na Internet, para envio de 
dúvidas, críticas e sugestões dos interessados.
Em dezembro de 2017, a Secretaria de Previdência convocou 
audiência pública presencial.



IMPLEMENTAÇÃO DO PRÓ-GESTÃO

Realizada a audiência pública presencial, iniciou-se a etapa da 
pós-audiência pública, na qual a Secretaria de Previdência 
promoveu nova revisão do Manual do Pró-Gestão RPPS e 
publicou a Portaria SPREV nº 3/2018, aprovando a versão final 
do Manual, instituindo a Comissão de Credenciamento e 
Avaliação do Pró-Gestão RPPS e definindo suas atribuições



Após a publicação da versão inicial do Manual do Pró-Gestão, 
por meio da Portaria SSPS nº 03/2015, foi:

(a) Divulgada uma lista com os Entes que participarão do 
programa.
(b) Realizada a divulgação em jornal de grande circulação.
(c) Realizada a homologação pelo Secretário de Previdência.
(d) Aberto processo de consulta pública para apresentação de 
dúvidas, críticas e sugestões.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO



É um processo de reconhecimento da excelência e das 
boas práticas de gestão, destinada a atestar a 
qualidade e a funcionalidade de produtos, serviços, 
processos produtivos, gestão ambiental, dentre outros. 
É a avaliação, por entidade externa credenciada, do 
sistema de gestão de uma organização e o 
reconhecimento de que está de acordo com 
determinadas normas de referência.

CERTIFICAÇÃO



• Melhoria na organização das atividades e processos. 
• Aumento da motivação por parte dos colaboradores. 
• Incremento da produtividade. 
• Redução de custos e do retrabalho. 
• Transparência e facilidade de acesso à informação. 
• Perpetuação das boas práticas, pela padronização.
• Reconhecimento no mercado onde atua.

VANTAGENS DA CERTIFICAÇÃO



Assinale a alternativa incorreta quanto ao processo de 
certificação no que diz respeito às vantagens que a 
certificação proporciona para as organizações.

(a) Redução de custos e do retrabalho.
(b) Incremento da produtividade.
(c) Reconhecimento no mercado onde atua.
(d) Melhoria da qualidade de vida dos servidores.
.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO



ATUAÇÃO DAS ENTIDADES 
CERTICADORAS

A atuação da entidade certificadora pressupõe o 

necessário conhecimento da legislação que disciplina 

os RPPS, dos principais processos de trabalho que 

compõem suas grandes áreas de atuação e das 

diretrizes, objetivos e requisitos relativos ao 

Pró-Gestão RPPS, a fim de verificar se os respectivos 

responsáveis no RPPS têm conhecimento sobre os 

processos de trabalho objeto de seu ateste



ATUAÇÃO DAS ENTIDADES 
CERTICADORAS

A entidade certificadora poderá atuar junto aos RPPS 
realizando os  procedimentos de pré-auditoria de 
certificação,  auditoria de certificação ou de 
conformidade e  auditoria de supervisão.
A pré-auditoria de certificação e a auditoria de 
supervisão não são obrigatórias, exceto a auditoria de 
supervisão em caso de certificação nos Níveis III e IV. 
Para a auditoria de certificação a certificadora deverá 
atender o tempo mínimo de auditoria presencial, 
conforme nível de aderência pretendido pelo RPPS, 
sendo de 2 dias para os Níveis I e II; e 3 dias para os 
Níveis III e IV.



De acordo com a atuação das entidades certificadoras, essas 
entidades poderão orientar os RPPS:
(a) Na realização de pelo menos uma audiência pública anual com os 
segurados, representantes do ente federativo (Poder Executivo e 
Legislativo) e a sociedade civil.
(b) Elaboração de cartilha dirigida aos segurados que contemple os 
conhecimentos básicos essenciais sobre o RPPS e os benefícios 
previdenciários, que deverá ser disponibilizada em meio impresso e 
no site do RPPS.
(c) Na formação básica em RPPS para os servidores, dirigentes e 
conselheiros.
(d) Na adequação de seus processos de trabalho para 
o atendimento dos requisitos estabelecidos pelo 
Pró-Gestão RPPS. 

ATUAÇÃO DAS ENTIDADES 
CERTICADORAS



• Nível de aderência
• Conformidade legal
• Diagnóstico situacional
• Termo de Adesão
• Elaboração do Plano de Trabalho
• Implementação do Plano de Trabalho
• Entidade certificadora
• Auditoria de certificação
• Obtenção da certificação
• Comunicação da certificação

PASSOS PARA 
IMPLEMENTAÇÃO



De acordo com os passos de implementação, uma das etapas a 
serem observadas pelo ente federativo e unidade gestora para 
implantação do Pró-Gestão e obtenção da certificação 
institucional diz que o ente federativo e a unidade gestora do 
RPPS devem definir em documento próprio os compromissos e 
as obrigações recíprocas, necessários para o atingimento da 
certificação no nível de aderência almejado. Qual é esse 
documento?
(a) Termo de Compromisso.
(b) Termo de Aceite.
(c) Termo de Posse.
(d) Termo de Adesão. 

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO



MONITORAMENTO DAS AÇÕES

Durante o prazo de validade de 3 (três) anos da 
certificação institucional, caberá ao próprio RPPS 
realizar o monitoramento permanente de seus 
processos e atividades, buscando garantir que 
estes continuem cumprindo os requisitos mínimos 
estabelecidos em cada uma das ações nas 
dimensões de Controles Internos, Governança 
Corporativa e Educação Previdenciária, para a 
manutenção e evolução das boas práticas de 
gestão alcançadas. 



MONITORAMENTO DAS AÇÕES

No entanto, caso o RPPS queira certificar-se no Nível III 
ou IV, será obrigatória a realização de auditoria de 
supervisão pela entidade certificadora . Essa auditoria 
deverá ser realizada, com tempo mínimo presencial de 2 
(dois) dias, nos 2 (dois) anos seguintes à obtenção da 
certificação ou sua renovação. 
É recomendável que o processo de renovação da 
certificação seja iniciado entre o RPPS e a entidade 
certificadora com antecedência mínima de 90 (noventa) 
dias antes do seu vencimento, a fim de que não ocorra 
descontinuidade na condição de RPPS certificado. Na 
renovação, o RPPS poderá contratar a mesma entidade 
certificadora ou outra credenciada.



Assinale a alternativa incorreta em relação ao Monitoramento das Ações do Pró-Gestão 
RPPS.
a) É recomendável que o processo de renovação da certificação seja iniciado entre o 
RPPS e a entidade certificadora com antecedência mínima de 90                           
(noventa dias) antes do seu vencimento, a fim de que não ocorra                 
descontinuidade na condição de RPPS certificado.
b) A auditoria para alteração do nível da certificação vigente deverá 
ser realizada pela mesma entidade certificadora.
c. Durante o prazo de validade de 3 (três) anos da certificação institucional, caberá ao 
próprio RPPS realizar o monitoramento permanente de seus processos e atividades, 
buscando garantir que estes continuem cumprindo os requisitos mínimos estabelecidos 
em cada uma das ações nas dimensões de Controles Internos, Governança Corporativa 
e Educação Previdenciária, para a manutenção e evolução das boas práticas de gestão 
alcançadas.
d. O RPPS poderá, depois de transcorrido 1 (um) ano de emitida a certificação vigente e 
antes do término de sua validade, pleitear a alteração de seu nível de certificação para 
um superior, devendo para isso passar por nova auditoria de certificação, referente às 
ações que se relacionem ao nível pretendido.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO
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