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ESCOLHA DO NÍVEL DE ADERÊNCIA 
 
 
 

Em atenção ao cronograma de implantação do processo de certificação 
institucional “Pró-Gestão RPPS”, apresenta-se o fundamento da escolha do Nível de 
Aderência, conforme orientações da SPREV contidas no Manual do programa. 

 
 

1. ORIENTAÇÕES DO MANUAL DO PRÓ-GESTÃO 
 
 

“Cada uma das ações possui quatro níveis de aderência, que representam os 
diferentes graus de complexidade que poderão ser atingidos, desde o 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”. 

 
“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, 2019 e 2020 a certificação será 
obtida se atendidos cumulativamente os seguintes critérios: 

 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%). 

 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). 

 Para todos os níveis deverão ser atingidas as ações essenciais: na Dimensão do 
Controle interno (Estrutura de Controle Interno e Gestão e Controle da Base de Dados); na 
Dimensão da Governança (Planejamento e Transparência); e na Dimensão da Educação 
Previdenciária (Ações e Diálogo com a Sociedade)”. 

 
Sendo assim, com análise da estrutura organizacional da Unidade Gestora do 

RPPS de Toledo/PR, fica definido, para os fins da certificação institucional Pró-Gestão, a 
implantação de Plano de Trabalho visando à aderência ao Nível II do programa. 
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