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Objetivo

Apresentar um modelo de gestão de RPPS
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• EXISTÊNCIA DA LEI MUNICIPAL;

• DESIGNAÇÃO DOS GESTORES;

• CAPACITAÇÃO DE GESTORES (Treinamento);

• VERIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DOS RPPS;

• IMPLANTAÇÃO CADASTRO SERVIDORES;

• IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA;

• IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS: ARRECADAÇÃO,

BENEFÍCIOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTAS INDIVIDUAIS,

JURÍDICO, CONTABILIDADE, FINANCEIROS, REAVALIAÇÃO

ATUARIAL, ETC;

• COMUNICAÇÃO: Servidores, Dirigentes e Conselheiros de

Institutos, Município e Público em Geral;

• DIFUSÃO DA CULTURA PREVIDENCIÁRIA.

IMPLEMENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

INSTITUTO / FUNDO PREVIDENCIÁRIO
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MODELO DE GESTÃO DOS RPPS’S
• Unidade Gestora única compartilhada entre os RPPS’s;

• Profissionalização e especialização dos técnicos do Ente Municipal como
gestores de RPPS;

• Alta qualidade nos serviços;

• Atendimento total às exigências legais como: TCE, Secretaria de
Previdência Social, Ministério Público, etc;

• Com a informatização dos processos, diminui drasticamente a possibilidade
de fraudes e de favorecimentos pessoais;

• Redução de custos de atualização de equipamentos de informática,
softwares, quadros técnicos, etc;

Melhor qualidade e velocidade no atendimento aos servidores, gerando



COORDENAÇÃO 
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Hipóteses atuariais 
adequadas

Recálculo do 
passivo atuarial

Práticas de gestão 
de risco atuarial

Identificação de 
ativos do 
município

Análise da 
legislação

Proposição de 
medidas de 
reestruturação

Elaboração de 
projetos de lei

Assessoria na 
aprovação das 
medidas

Acompanhamento 
da implementação

Diagnóstico
Monetização dos 
ativos do 
município

 Vocação dos 
ativos

 Projetos de 
investimentos

Definição dos 
modelos de 
gestão dos ativos

 Seleção de 
gestores 
externos

 Criação de 
fundos

 Acompanhament
o da 
implementação

Censo 
previdenciário

Saneamento da 
base de dados

Revisão das folhas 
de  ativos e 
inativos

Reestruturaçã
o de ativos e 
passivos

Análise do modelo 
de concessão de 
benefícios por 
invalidez e doença

Redefinição do 
sistema de perícias 
médicas

Racionalização da 
concessão de 
benefícios por 
doença

Padronização de 
normas

Revisão de 
procedimentos 
administrativos

Saúde funcional 
e Preparação 
para a 
Aposentadoria

Certificação 
Institucional

Adequação do Pró-
Gestão

Aprimoramento 
dos controles e 
governança

Educação 
Previdenciária

Modernização 
da Gestão



O  EDITAL
A  HOMOLOGAÇÃO

CONSÓRCIO COMAJA-RS



PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
Processo 006/2019

Registro de Preço para a futura e incerta
contratação de serviços técnicos especializados de
verificação, diagnóstico e repasse de conhecimento
das práticas administrativas e operacionais
relacionadas à gestão previdenciária e a gestão
documental, bem assim apoio a criação e
implantação de regimes próprios de previdência aos
Municípios Consorciados ao COMAJA.
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Meta I – Gestão Compartilhada: Criação e implantação de Regime Próprio de Previdência Social; 

Disponibilização de sistema informatizado de gestão previdenciária; Assessoria jurídica administrativa 

permanente; Apoio às ações para a efetivação dos Registros contábeis; Apoio à efetivação e modernização 

da gestão financeira relativamente às contribuições previdenciárias; Apoio às atividades relativas a gestão 

dos investimentos; Elaboração de cálculo atuarial anual e/ou inicial; Apoio aos serviços técnicos 

especializados de realização de Censo Cadastral e a atualização cadastral permanente enquanto vigorar o 

contrato; análise dos gastos com pessoal ativo e inativo; Assessoria e suporte nas operações implantação de 

medidas para o equacionamento do déficit financeiro e atuarial englobando o aporte de ativos e sua 

monetização; Realização da Compensação Previdenciária entre o RPPS e o RGPS; Treinamento e 

capacitação das equipes técnicas e de gestores. 



Meta II: Criação e implantação de Regime Próprio de Previdência Social; 

Meta III: Disponibilização de sistema informatizado de gestão previdenciária; 

Meta IV: Assessoria jurídica administrativa permanente; 

Meta V: Elaboração de cálculo atuarial anual e/ou inicial; 

Meta VI: Apoio aos serviços técnicos especializados de realização de Censo Cadastral e a atualização 

cadastral permanente enquanto vigorar o contrato; 

Meta VII: Análise dos gastos com pessoal ativo e inativo; 

Meta VIII: Assessoria e suporte nas operações implantação de medidas para o equacionamento do déficit 

financeiro e atuarial englobando o aporte de ativos e sua monetização; 

Meta IX: Realização da Compensação Previdenciária entre o RPPS e o RGPS; 

Meta X – Gestão Documental. 
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Mensagem Final

A CNM, o IPZ e a SERCONPREV agradecem a presença 
de todos e se colocam à disposição para dirimir 

quaisquer dúvidas.

CONTATOS:

wesley@serconprev.com.br
reginaldo@serconprev.com.br

ildemar@serconprev.com.br
(86) 3211-6868
(86) 3211-0447

mailto:wesley@serconprev.com.br

