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Data e Horário: 20/12/2021 - 15h às 17h 

Local: Virtual Microsoft Teams 
  

Pauta: Deliberação final dos ajustes do Manual do Pró-Gestão versão 3.3, definição 

agenda sala webconferência, reunião presencial para deliberação credenciamento 

APIMEC e possível reconsideração GLOBAL e outras candidatas. 

 

Memória da reunião: Verificada a presença dos membros relacionados ao final desta 

ata, o presidente Miguel Chaves deu início a reunião passando os seguintes informes: 

ainda esta semana deverá ser publicada a portaria de credenciamento do Instituto Totum 

como entidade credenciada para certificação dos profissionais de RPPS. Conforme 

reunião do CNRPPS do dia 02/12 foi deliberado que o marco inicial para contagem do 

prazo para a certificação dos profissionais será 01 de abril de 2022, ficando os certificados 

emitidos até essa data, relacionados no manual da certificação, conforme item 4.2, serão 

aceitos até o final da sua validade. Deverá ser feita a alteração no manual. O CNRPPS 

deliberou também que a Comissão tem o prazo de trinta dias para proceder as alterações 

no conteúdo programático em razão da publicação da resolução 4963/2021 da CNM e a 

entidade certificadora terá sessenta dias para alterar o banco de questões.  Miguel ficará 

com a missão de fazer as alterações no manual. Essa situação deverá constar no manual 

e poderá constar também no regimento interno. Miguel também posicionou os membros 

acerca do cadastro das certificações no CADPREV. Na primeira entrega que entrará em 

produção no dia 04/01/2022, serão disponibilizados os primeiros cadastrados referentes 

a formação superior, antecedentes pessoais e experiência profissional, lembrando que 



esses requisitos não terão ainda o batimento para fins de emissão do CRP, pois as regras 

serão estabelecidas no sistema em uma nova entrega pela DATAPREV conforme 

cronograma acertado com a empresa.  Finalizando os informes, Miguel posicionou os 

membros acerca da publicação da Portaria nº 905 em 17/12/2021 que trata dos prazos aos 

entes em razão das alterações das legislações. Miguel informou ainda que dia 19/01 

haverá uma live da Abipem que irá tratar especialmente desse assunto e contará com a 

participação dele. A notificação ao Global foi enviada por e-mail e com registro também 

por AR, sendo que a entidade terá o prazo até o dia 06/01/2012 para enviar o pedido de 

reconsideração, conforme Regimento Interno. Informou ainda que a Comissão precisa 

analisar o pedido de credenciamento da APIMEC que já enviou os documentos que já 

constam em processo registrado no SEI e outra candidata que ficou de encaminhar seu 

requerimento de credenciamento. Sugeriu que fosse marcada reunião presencial para 

essas definições. Seguindo a pauta, ficou definido que o regimento interno ficará para a 

próxima reunião, considerando que não houve tempo para análise prévia dos membros 

que focaram na minuta do manual do Pró-Gestão que precisa ser homologada com a maior 

brevidade. O estado do Paraná sugeriu a criação de um selo do Pró-Gestão para que os 

entes utilizem em seus documentos oficiais. A ideia foi aprovada pela Comissão e ficou 

acertado que a Márcia irá manter contato com o Rafael da equipe do gabinete da SRPPS 

para criação do selo e posterior aprovação da Comissão. O selo servirá de estímulo a 

certificação, assim como de incentivo e reconhecimento aos entes certificados. 

Prosseguindo, Miguel deu início a deliberação de noventa três itens do manual, trata-se 

de itens que podem ser atualizados e/ou melhor esclarecidos aos entes, baseado nas 

sugestões apresentadas pelo entes em resposta ao oficio circular SEI nº 268936/2021/ME.  

Miguel destacou a importância de os membros da Comissão fazerem visitas às entidades 

certificadoras com o intuito de acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos 

desenvolvidos na certificação. Essa ação foi realizada em 2019, porém não foi possível 

realizar nos anos de 2020 e 2021 em razão da pandemia. Ficou definido que a comissão 

trará como uma das metas, resgatar essa ação em 2022, contando com a participação de 

dois membros a cada visita, sendo que um deverá ser da SPREV. Os itens a serem 

deliberados no manual foram analisados previamente pelo Miguel e inseridos em planilha 

contemplando todas as sugestões dos entes a fim de otimizar a deliberação. Ficou 

deliberado que a planilha será enviada aos entes que colaboraram com os agradecimentos 

da Comissão pela contribuição ao Manual. Ficou decidido que a Marcia irá fazer o envio 

aos entes logo após o retorno das férias. As alterações propostas foram aprovadas pelos 



membros presentes por unanimidade. Miguel irá fazer as inserções das alterações contidas 

na planilha e enviará aos membros para revisão e considerações para que a versão 3.3 do 

manual seja publicada no início de 2022. O único item que ficou pendente foi o 

relacionado aos entes que possuem conselho único que o Miguel irá fazer consulta a 

PGFN para definição desta questão relacionada a certificação profissional. Após a 

aprovação da versão final pela Comissão, deveremos preparar nota para ampla divulgação 

no espaço de destaques do portal da Previdência, assim como no informativo mensal 

Acontece e mala direta aos entes. Finalizando a pauta foi definida a agenda para 

atendimento na sala de webconferência que deve iniciar dia 01/02/2022. Será feito o 

rodizio de duas pessoas de cada vez, sendo uma da SPREV para facilitar a admissão na 

sala, considerando que somente os servidores da SPREV conseguem admitir as pessoas 

na sala. A cada início de mês a Marcia irá enviar a agenda aos membros que irão fazer o 

atendimento. 

Considerações finais:   Finalizada a pauta, ficou definido que deverá haver uma reunião 

presencial para deliberação do credenciamento da APIMEC, análise e aprovação do 

Regimento Interno da Comissão, assim como o recurso do Global e outro possível 

credenciamento. Ficou decidido que a reunião deverá ocorrer antes da reunião do 

CONAPREV por conta da eleição e possível alteração na composição da comissão. O 

local está sendo definido em discussão no whatsAPP, assim como a possível data de 08 e 

09/02/2022. O presidente Miguel abriu a palavra para as considerações dos membros 

presentes.  

 Encerramento: Não havendo mais pronunciamento, deu por encerrada a reunião, 

agradecendo a presença de todos. 

 

Em 20 de dezembro de 2021 

 

Márcia Lúcia Paes Caldas 

Secretária 

Participaram desta reunião: Miguel Antônio Fernandes Chaves, Hélio Carneiro 

Fernandes-SPREV, Márcia Lúcia Paes Caldas-SPREV, Luciano Marques Silva-SPREV, 

Claudia Fernanda Iten-ASSIMPASC, Renan da Silva Aguiar-PREVIMPA-Porto Alegre-

RS, Gislene  Rodrigues Menezes-TCE-RO, Marcos Ferreira Silva-TCE-RJ, Roberto 

Moisés- AL Previdência, Sara Maria Rufino de Sousa-TCE-PB. 

 


