Certificação RPPS
Os RPPS são constituídos mediante lei de cada ente federativo, com a finalidade de
prover os direitos previdenciários dos servidores públicos titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo assegurar o
caráter contributivo e solidário e o equilíbrio financeiro e atuarial, em consonância
com os preceitos dos artigos 40, 149, § 1º e 249 da Constituição Federal. Atualmente
existem no país cerca de 2.100 RPPS, que contam com quase 10 milhões de
segurados, entre servidores ativos, aposentados e pensionistas, e são responsáveis
pela gestão de recursos acumulados superiores a R$ 200 bilhões.
As Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 e as Leis nº 9.717/1998 e nº
10.887/2004 redefiniram o marco institucional dos RPPS, estabelecendo regras gerais
de organização e funcionamento que proporcionaram significativos avanços na
sua gestão e a segregação e preservação dos recursos a eles vinculados.
Contudo, os RPPS ainda apresentam, tanto do ponto de vista financeiro quanto
atuarial, grandes desafios a serem superados para que possam garantir, com
sustentabilidade, a concessão e manutenção dos benefícios previdenciários aos
seus segurados e dependentes. Com fundamento na atribuição de exercer a
orientação, supervisão e acompanhamento dos RPPS e estabelecer e publicar
parâmetros e diretrizes gerais para sua organização e funcionamento, nos termos
do art. 9º, I e II da Lei nº 9.717/1998, e objetivando auxiliar os entes federativos na
melhoria da gestão dos RPPS, por meio do aprimoramento do controle dos ativos e
passivos previdenciários e de uma maior transparência no relacionamento destes
com os segurados e a sociedade, o Ministério da Previdência Social (atualmente
Secretaria de Previdência - SPREV do Ministério da Fazenda – MF) instituiu o
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 RPPS.
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O Pró-Gestão RPPS foi instituído na Portaria SPREV Nº 3/2018, de 31/01/2018, que traz
em seu conteúdo o Manual do programa de certificação Pró-Gestão RPPS e visa
definir:
a) O cronograma de implantação do Pró-Gestão RPPS.
b) Os parâmetros a serem observados para avaliação e habilitação das entidades
certificadoras.
c) Os procedimentos para adesão ao Pró-Gestão RPPS.
d) Os procedimentos a serem observados para a renovação, suspensão ou
cancelamento da certificação institucional.
e) O conteúdo de cada uma das ações a serem observadas para obtenção da
certificação institucional.
Como objetivo o programa busca, sem pretender esgotar a matéria, ser um guia
que apresente a proposta e ofereça as bases para a melhoria da gestão dos RPPS,
auxiliando os dirigentes e gestores no exercício de seus deveres legais e no alcance
de melhores padrões de desempenho, na busca pela consecução de sua missão
institucional.
Para que possa estar apta a certificação, o RPPS deve, em primeiro lugar, aderir ao
programa junto a Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda, com o
compromisso de buscar a certificação em até 1 (um) ano após a adesão. A
certificação pode ser obtida de maneira evolutiva em 4 (quatro) níveis distintos, a
saber: Nível I, mais simples, até o Nível IV, mais complexo. Importante destacar que
os níveis mais elevados da certificação (III e IV) possuem graus de exigência que
muitas vezes demandam uma estrutura organizacional mais robusta da unidade
gestora do RPPS, com maior número de servidores e maior custo de manutenção,
dessa forma sendo mais acessíveis aos RPPS de médio e grande porte. Por essa
razão, o fato de um pequeno RPPS ser certificado no Nível I ou II não significa que
ele tenha um baixo grau de governança, mas sim que demonstrou ter alcançado
um nível de governança adequado ao seu porte e estrutura organizacional.
A certificação em determinado nível será atingida se o ente demonstrar à entidade
certificadora que atingiu esse nível em todas as 24 (vinte e quatro) ações avaliadas.
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Sendo atingidos diferentes níveis de aderência nas ações, a certificação será
determinada pelo nível mais simples dentre aqueles atingidos.2 No entanto, com o
objetivo de que o Programa alcance o seu propósito de incentivar a melhoria da
gestão dos RPPS, nos anos de 2018 e 2019 a certificação será obtida se atendidos
cumulativamente os seguintes critérios:
a) Para certificação no Nível I será exigido o atingimento de pelo menos 17 ações
(70%); para o Nível II, de 19 ações (79%); para o Nível III, de 21 ações (87%); para o
Nível IV, de 24 ações (100%).
b) Para os níveis I, II e III, deverão ser atingidas pelo menos 50% das ações em cada
dimensão (3 em Controles Internos; 8 em Governança Corporativa e 1 em
Educação Previdenciária).
A certificação é feita por meio de auditoria documental e presencial, sendo
dispensável a realização da avaliação in loco para RPPS que aderirem ao nível I e
que estejam em um ente federativo de até 50.000 habitantes durante os anos de
2018 e 2019. A concessão da certificação tem a validade de 3 anos e não são
obrigatórias avaliações periódicas durante a validade do certificado.
Fonte: Manual do Pró-Gestão RPPS.
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