
Ata da 16ª Reunião Extraordinária da Comissão de 

Credenciamento e Avaliação do Pró-Gestão RPPS 

ATA DE REUNIÃO 

 

COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRÓ-GESTÃO  

RPPS 

 

Data e Horário: 30/04/2021 15h às 16h51 

Local: via Microsoft Teams     

 

Pauta: Manual de Certificação Profissional - deliberações após sugestões apresentadas 

pelas entidades certificadoras e conselheiros CNRPPS, visando concluir a minuta do 

manual de certificação profissional para aprovação do CNRPPS. 

 

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 e deu início a reunião esclarecendo que os pontos a serem tratados nesta 

reunião são de pequenos ajustes no manual, já adiantados à Comissão pelo grupo do 

whatsApp e visa especificamente deliberar sobre as propostas recebidas pelos 

conselheiros CNRPPS e entidades certificadoras. Miguel comentou que o maior problema 

que vem sendo apresentado é quanto ao conteúdo programático e que fazendo uma análise 

acurada, verificou-se que o conteúdo realmente está muito exigente e que alguns itens 

podem ser flexibilizados, principalmente relacionado ao Gestor de Recursos que a 

maioria considera bastante difícil e até inviável o nível avançado. Miguel fez um estudo 

aprofundado com o Geraldo e trouxe propostas para deliberação dos presentes, 

esclarecendo que a proposta a ser apresentada também considera as sugestões recebidas. 

Antes de iniciar o Miguel solicitou que a Daniela contextualizasse aos presentes os 

assuntos tratados em reunião ocorrida com alguns membros do CNRPPS e entidade 

certificadora que tratou basicamente sobre o conteúdo programático. Daniela citou que o 

senhor Edmundo da FGV comentou que o conteúdo para Gestor de Recursos  nível 

avançado estava muito difícil  e extenso, quase inviável que alguém consiga passar e que 

enviaria sugestões, não o fez antes  pois achava que não era mais possível qualquer 



alteração no manual, disse que a FGV tem interesse em ser credenciada para fazer a 

certificação e oferecer o treinamento, informou que o João da Abipem voltou a mencionar 

a questão do conteúdo por tópicos  sendo esclarecido que esse assunto foi exaustivamente 

debatido na Comissão que entendeu que o conteúdo detalhado é melhor para o candidato, 

que saberá exatamente  o que precisa estudar. João informou que possivelmente a Abipem 

continuará apenas no seu papel de auxiliar os entes, oferecendo as capacitações e 

orientações necessárias aos seus associados para que o processo de certificação se dê da 

melhor forma possível. Daniela colocou que foi importante participar da reunião pois 

mudou a possível impressão de que o manual seria imposto pela Comissão, quando na 

realidade todos tiveram voz para expor suas sugestões, o que certamente enriqueceu o 

manual. Miguel afirmou que a participação da Daniela que foi a voz da Comissão na 

reunião foi muito relevante e que o manual está bastante alinhado com os propósitos da 

FGV, divergindo apenas na questão relacionada ao conteúdo por tópicos. Miguel 

esclareceu dúvida da Daniela sobre a prova por níveis, informando que a primeira 

certificação exigida será a básica, mas quem já quiser fazer o nível intermediário ou 

avançado para se preparar por conta da exigência futura, poderá fazê-lo e que as provas 

serão distintas. A opção facilitará no sentido de que o profissional que precisar ser 

certificado no nível intermediário ou avançado por conta do porte do ente, se fizer no seu 

nível já na primeira certificação, poderá se manter certificado pelo programa de educação 

continuada, ao passo que se fizer básica na renovação terá que fazer prova para o nível 

exigido no seu porte. Em seguida, Miguel deu prosseguimento apresentando as sugestões 

das entidades e conselheiros CNRPPS. 1. Anbima simplificou o conteúdo, dando uma 

enxugada, mas com bastante foco no CGA. Miguel achou interessante apropriar os 

conteúdos que são especificamente dos RPPS. 2. Rodrigo CNRPPS (Previmpa-RS) 

também apresentou simplificação do conteúdo .3 Ronaldo TCE-MT apresentou sugestão 

no sentido de alterar a portaria sobre o tratamento dado ao substituto quando o titular 

exercer a função por um período, pois se o titular sair, o substituto terá somente o tempo 

restante, destinado a comprovar a certificação. Como não há como alterar a portaria nesse 

momento será feito o registro para avaliação posterior, alterando a portaria e 

consequentemente o manual. 4. Proposta Abipem que incluí o conteúdo por tópicos, item 

já consolidado, conteúdo menos extenso, o que já está sendo revisto pela Comissão, 

aproveitamento das certificações, conforme o manual será aproveitado o CGA, CGE  para 

nível avançado, sugere seja aceito CPA 10 e CGRPPS para o básico, Miguel entende que 

para que o processo de certificação não seja fragilizado, não se deveria aceitar nenhuma, 



principalmente porque o profissional terá tempo  para se adequar considerando ainda, que 

será exigido de início apenas a básica. Claudia sugeriu que seja permitido apenas para o 

Gestor de Recursos, aceitar a certificação existente por prazo de uma ano para que  Gestor 

de Recursos obtenha a certificação específica do RPPS, considerando que a exigência é 

prévia e o ente não ficaria prejudicado pela eventual saída de um Gestor de Recursos, 

porém aceitaria somente para primeira certificação, aquela que o profissional já tenha, 

sendo concedido ao Gestor de Recursos possibilidade de ser certificado, tal ação evita 

prejudicar o ente na concessão do CRP. Revisão do conteúdo dos níveis básico, 

intermediário e avançado enxugando um pouco o conteúdo, primando para a realidade 

dos RPPS e deixando o aproveitamento 70% para avançado e intermediário e 50% para 

o básico. Outra proposta da Abipem trata da certificação por titulação e cargo ou função 

sugere deixar aberto às certificadoras para utilizar a metodologia científica e cada uma 

apresentar seu próprio modelo, porém não esclarece qual metodologia, Miguel sugeriu 

que permanecesse como está no manual que apresenta um modelo específico para que 

haja isonomia entre as entidades certificadoras. Proposta de pontuação por títulos, alega 

que como está não favorece o profissional qualificado. Miguel propôs que o candidato 

tenha um aproveitamento menor que o mínimo na prova e possa completar os pontos com 

títulos para alcançar a certificação, a ideia é que o candidato possa atingir uma 

porcentagem da prova e o restante ser complementado por títulos, conseguindo o 

desempenho de 50% o candidato estaria habilitado, assim fará sentido a prova de títulos. 

Aprovado que o candidato precisa alcançar pelo menos 83% de aproveitamento na prova 

e poderá completar o mínimo para ser certificado, com títulos. Sobre o credenciamento 

das entidades, Miguel identificou que a maioria não têm em sua descrição de modelo de 

negócio o registro de serem certificadoras de pessoas o que poderá impactar no 

credenciamento dessas entidades, sugere que seja retirado do manual essa exigência do 

item 3.1 do contrato social para generalizar, pois na qualificação técnica já tem essa 

exigência e as certificadoras não seriam prejudicadas.  

 

 Considerações finais:  

Aprovadas a propostas Miguel irá fazer os ajustes para apresentação ao CNRPPS, Claudia 

irá fazer a divisão dos conteúdos a serem apresentados entre Miguel, Claudia e Daniela e 

envio para revisão e conclusão. Na reunião de segunda-feira dia 03/05 será feita a 

apresentação final aos Conselheiros e entidades certificadoras para avaliação e ir para 



deliberação na reunião do CNRPPS dia 20/05/2021. A minuta do Manual consolidado 

será enviado ao conselho do CNRPPS no dia 05/05/2021. 

 

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

agradecendo a presença de todos. 

 

Em, 30 de abril de 2021. 

 

Márcia Lúcia Paes Caldas 

Secretária 

Participaram desta reunião: 

Miguel Antônio Fernandes Chaves-SPREV, Márcia Lúcia Paes Caldas-SPREV, Luciano 

Marques Silva-SPREV, Geraldo Silva-SPREV, Roberto Moisés-AL Previdência, Daniela 

Corrêa Benayon-Manaus Previdência, Claudia Fernanda Iten-ASSIMPASC, João Marcos 

Maia Ceará Previdência e Allex Alberto Rodrigues, Subscretário dos Regimes Próprios 

de Previdência Social, como convidado. 


