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Pauta: Manual de Certificação Profissional- deliberações finais em consonância com as 

definições ocorridas na reunião do dia 05/04/2021 

a) alinhamento sobre as restrições de atuação das entidades certificadoras credenciadas 

pela Comissão do Pró-Gestão. 

 

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

ata, o Presidente da Comissão do Pró-Gestão RPPS (Sr. Miguel Chaves) agradeceu a 

presença de todos os membros e deu início destacando a ausência  contínua de três 

membro da comissão e esclareceu que durante o ano de 2020, devido a ocorrência de 

muitas reuniões e considerando as demandas e  extensa agenda de todos os participantes, 

ficou definido que as faltas não seriam computadas, porém,  verifica-se a necessidade de  

cumprir o regimento interno pois é muito importante a participação de todos para que haja 

representatividade, ficando definido que iremos notificar os faltantes dando a 

oportunidade de justificarem as faltas, e doravante, os membros que faltarem três reuniões 

seguidas, sem apresentação de justificativa será solicitada a sua substituição; havendo a 

concordância unânime de todos com o procedimento a ser adotado, Miguel deu início a 

pauta do dia que visa dar prosseguimento às deliberações  ocorridas na reunião do dia 

05/04/2021, especificamente no item  que  trata da atuação das entidades certificadoras,  

se podem ou não oferecer treinamento  e se a entidade certificadora pode ou não atuar 



como consultoria no intuito de que as decisões fiquem bem claras e de modo a não 

comprometer as ações de certificação. O Miguel esclareceu que como a Karisia 

representante do TCE-MT não pôde participar da reunião de hoje, vai valer o seu voto na 

reunião do dia 05/04, que é contrário à proposta hora apresentada pelo presidente, e aos 

demais será facultado manter ou alterar o voto. Miguel fez apresentação mostrando como 

funciona o ISO-ABNT, NBR e INMETRO propondo que fossem seguidos os mesmos 

critérios adotados por essas entidades, inclusive impondo as restrições necessárias a fim 

de que seja garantido que não haja conflito de interesses, Miguel frisou ainda que sendo 

da comissão a prerrogativa de decidir pelo credenciamento, cada situação será analisada 

de forma individualizada, quando a comissão poderá definir inclusive punições para a 

certificadora que não cumprir com os parâmetros definidos pela comissão. A ideia seria 

flexibilizar o processo para que as certificações não se tornem caras demais e até inviáveis 

a determinados entes, além de corrermos o risco de termos poucas entidades interessadas 

em atuar como certificadoras. Terminada a apresentação foi iniciada a votação que foi 

aprovada da seguinte forma: 1-as entidades que atuarem como  certificadoras   poderão 

oferecer treinamento ou utilizar uma entidade a ela ligada para realizar o treinamento, 

com restrições, sendo permitido também às associações se candidatarem a certificadoras,  

e empresas  que prestam  consultoria  aos entes não poderão atuar como certificadoras. 

 

 Considerações finais:  

Miguel fez o alinhamento da apresentação do manual de certificação que será levado à 

reunião do CONAPREV que ocorrerá no dia 15/04/2021. 

 

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

agradecendo a presença de todos. 

 

Em  09 de abril de 2021. 

 

Márcia Lúcia Paes Caldas 

Secretária 

Participaram desta reunião: 

Miguel Antônio Fernandes Chaves-SPREV, Hélio Carneiro Fernandes-SPREV, Márcia 

Lúcia Paes Caldas-SPREV ,Luciano Marques Silva-SPREV , Geraldo Vicente Silva-

SPREV, Julio Romeu Maciel dos Santos-SPREV, Roberto Moisés-AL Previdência,  



Daniela Corrêa Benayon-Manaus Previdência, Claudia Fernanda Iten-ASSIMPASC, 

Renan  Aguiar-PREVIMPA-Porto Alegre-RS, Luciene Pereira Rabha -AEPREMERJ  e 

Allex Alberto Rodrigues, Subscretário dos Regimes Próprios de Previdência Social, como 

convidado. 


