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Pauta: Deliberação acerca da certificação do Instituto Totum como certificadora 

profissional de dirigentes, membros dos conselhos deliberativo e fiscal e responsáveis 

pela gestão dos recursos e comitê de investimentos, após nova documentação apresentada 

em razão dos apontamentos da Comissão durante a reunião do dia 13/10/2021 realizada 

por meio virtual. 

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

e lista de presença anexada a esta ata, o Presidente da Comissão do Pró-Gestão RPPS (Sr. 

Miguel Chaves) deu início aos trabalhos dia apresentando a nova documentação do 

Instituto Totum para nova análise do critério qualificação técnica, especificamente no 

tocante ao edital proposto para certificação dos profissionais de RPPS de todo o Brasil. 

Verificou-se que o Instituto Totum possui parceria com a empresa PRACTA para 

elaboração de questões das provas a serem oferecidas, porém não apresentou a 

documentação que comprove o vínculo. Foi solicitado a senhora Tatiane Futo o envio 

dessas documentação o que foi prontamente atendido e anexado ao processo. Analisado, 

o contrato demonstra o atendimento ao critério, sendo aprovado por unanimidade o 

critério relacionado aos profissionais qualificados para preparação das provas, 

considerando o contrato e os currículos apresentados. Foi também solicitado a senhora 

Tatiane que fizesse pequenas correções no edital, o que também foi atendido de pronto e 

anexada nova versão ao processo, sendo verificado que as alterações promovidas no edital 

atendem a qualificação técnica exigida, devendo apenas a entidade fazer a alteração do 



manual, pois embora a Comissão tenha recomendado durante a reunião do dia 21/09, 

entendeu-se que poderia vir a prejudicar o candidato a prova de certificação: recomenda-

se que as provas possibilitem ao profissional o retorno das questões que já foram vistas. 

Essa ação fica a critério da certificadora. Considerando que a empresa “Instituto Totum 

de Desenvolvimento e Gestão Empresarial LTDA” adotou as providências de 

complementação e substituição dos documentos acima referidos, estando a 

documentação, completa e adequada, com fundamento no art. 5º e 14 do Regimento da 

Comissão, foi deliberado por unanimidade pelo credenciamento do Instituto Totum como 

entidade certificadora dos profissionais de RPPS em atendimento ao artigo 8ºB da Lei 

13846/2019 que alterou a Lei 9717/98. Concluída a análise de requerimento do Instituto 

Totum, foi dada continuidade na reunião. Miguel comentou a possibilidade de abertura 

de sala de webconferência semanal para atendimento às dúvidas relacionadas a 

certificação profissional e Pró-Gestão. Foi sugerido o funcionamento da sala às quartas-

feiras no período da tarde. Será feita a solicitação à equipe de atendimento da SPREV . 

Dispuseram-se a fazer o atendimento: Miguel, Hélio, Renan, Claudia, Daniela e Marcia, 

sob revezamento. Foi também aprovado que a Comissão irá preparar curso para o nível 

básico, on-line, com o objetivo de auxiliar os entes, iniciando pela criação de uma 

apostila, cujo conteúdo poderá ser transformado em oficina. Inicialmente será preparada 

apostila para dirigentes nível básico. A ação será coordenada pela Cláudia. Considerando 

o tempo disponível, deu-se início a revisão do manual do Pro- Gestão baseada nas 

sugestões apresentadas pelos entes, assim como e-mails e consultas feitas pelos entes e 

entidades certificadoras. A revisão do manual visa dar maior clareza aos entes e às 

entidades certificadoras. Foram aprovados os seguintes pontos relativos a certificação 

institucional: Alteração item 2.2.3- ficam prorrogados para 2022 os incentivos concedidos 

aos entes para o cumprimento parcial das ações, sendo que em 2023 será acrescida uma 

ação em cada nível. Se mantém a exigência de cumprimento integral das vinte e quatro 

ações para o nível IV. Ficou ainda deliberado que até o ano de 2022 será admitida a 

auditoria não presencial, exclusivamente para os RPPS de pequeno porte, conforme 

classificação no ISP,  que busquem a certificação no Nível I. A Comissão deliberou 

também que a comprovação de realização do censo previdenciário poderá ser apresentada 

até o ao de 2023. 

 



Considerações finais:   Finalizada a análise e considerações, às 17h30  foram encerrados 

os trabalhos do dia, ficando a continuidade no dia 18/11, com a revisão do Manual do 

Pró-Gestão.  

 

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

agradecendo a presença de todos. 

 

Blumenau-SC, 17 de novembro de 2011 

 

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, Claudia Fernanda Iten-

ASSIMPASC, Renan da Silva  Aguiar-PREVIMPA-Porto Alegre-RS, Daniela Cristina 

da Eira Corrêa Benayon- Manaus Previdência, Eduardo Ferreira Albuquequer-TCE-PB, 

Gislene  Rodrigues Menezes-TCE-RO,Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira- 

IPERON-RO, conforme lista abaixo 

 

 



 


