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RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA PRÓ-GESTÃO RPPS - PERÍODO JULHO 2020 A DEZEMBRO

2020.

Trata-se do relatório semestral do Programa de Certificação Institucional e Modernização

da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios - Pró-Gestão referencia ao período de julho de 2020 a dezembro de 2020.

Segundo o Manual do Pró-Gestão RPPS, este é um programa de certificação que visa ao

reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS, sendo dessa forma avaliada, por

entidade certificadora externa, credenciada pela Secretaria de Previdência - SPREV, do sistema de

gestão existente,  com a  finalidade de  identificar  sua  conformidade  às  exigências  contidas  nas

diretrizes de cada uma das ações, nos respectivos níveis de aderência. 

Por  fim,  o  Manual  do  Pró-Gestão  RPPS  estabelece  que  para  adentrar  ao  nível  I  do

programa, o Instituto de Regime Próprio de Previdência Social deverá, dentre outros, manter, na

sua estrutura organizacional, uma área comum de controle interno que atenda ao instituto, com

emissão de relatório semestral que ateste a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas e

de todas as ações atendidas na auditoria de certificação, bem como acompanhar as providências

adotadas pelo RPPS para implementar as ações não atendidas. 

Dessa  forma,  segue  análise  de  adequação  ao  nível  I  do  Pró-Gestão  RPPS  referente  a

dimensão controles internos. 

1. MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS.

No  ano  segundo  semestre  do  ano  de  2020  foram  realizadas  3  concessões  de  benefícios  por

invalidez,  4  por  pensão  e  6  voluntárias,  sendo  seguido  o  Procedimento  Operacional  Padrão,

atendendo ao nível I.

2. MANUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS.

Idem ao item 1.
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3. CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS GESTORES E SERVIDORES DAS ÁREAS DE RISCO.

A  gestora,  bem como  os  membros  do Comitê  de  Investimentos  possuem certificação CPA-10,

atendendo ao nível I.

4. ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO.

A controladoria interna do município também atende ao RPPS, atendendo ao nível I.

5. POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.

A politica de segurança da informação está publicada no endereço <https://taioprev.sc.gov.br/wp-

content/uploads/2019/08/Cartilha-de-Seguran%C3%A7a-da-Informa%C3%A7%C3%A3o.pdf>

abrangendo todos os servidores e prestadores de servidos, atendendo ao nível I.

6.  GESTÃO  E  CONTROLE  DA  BASE  DE  DADOS  CADASTRAIS  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS,

APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

O recenseamento dos aposentados e pensionistas é realizado anualmente juntamente à prova de

vida, sendo que dos servidores ativos será realizado no ano de 2021, atendendo ao nível I

Conforme análise  apresentada conclui-se  que o  Instituto de Previdência  dos  Servidores

Públicos do Município de Taió atendeu, no segundo semestre do ano de 2020, os seis requisitos do

nível I do Pró-Gestão RPPS no que toca a "Dimensão Controle Interno".

É o relatório.

Taió (SC), 23 de março de 2021.

.....Assinado digitalmente.....
Orli José Machado

Controlador Interno
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