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PREVINIL é o primeiro RPPS Municipal do Estado do Rio de Janeiro 
a ser certificado pelo Pró-Gestão 

 
 
O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis 
- PREVINIL é o primeiro Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 
entre os 92 Municípios do Estado do Rio de Janeiro a obter o selo 
Pró-Gestão. 
O certificado 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, 
eleva a boa gestão junto à Secretaria de Previdência Social-SPS e 
posiciona o Município de Nilópolis como referência em 
administração previdenciária para os demais RPPS do Estado. 
O Pró-Gestão foi criado pelo Ministério da Previdência Social, 
atualmente Secretaria de Previdência – SPREV do Ministério da 
Fazenda (de acordo com a Lei nº 13.341/2016), e tem o 
fundamento de atribuir e exercer a orientação, supervisão, 
acompanhamento dos RPPS’s, estabelecer e publicar parâmetros e 
diretrizes gerais para a organização e funcionamento nos termos do 
art. 9º, I e II da Lei nº 9.717/1998. Ele fornece quatro níveis de 
aderência e tem validade de três anos. 
O objetivo do Pró-Gestão é incentivar os Regimes Próprios de 
Previdência Social a adotarem melhores práticas de gestão 
previdenciária, por meio do aprimoramento do controle dos ativos 
e passivos previdenciários, e proporcionar mais transparência no 
relacionamento dos RPPS com os segurados e a sociedade.  

 
A certificação pelo Pró-Gestão confirma o 
padrão de qualidade e atesta que as 
normas técnicas são seguidas pelo 
Instituto. Para que todos os padrões e 
normas técnicas fossem alinhados às 
exigências do órgão certificador, Fundação 
Carlos Alberto Vanzolini, foram envidados 
todos os esforços necessários pelos 
servidores empenhados pela excelência no 
labor em todas as áreas do PREVINIL. 
Para conquistar o importante mérito, o 
Instituto de Previdência de Nilópolis 
cumpriu todas as exigências do Nível I, 
passando a ser o primeiro RPPS Municipal 
do Estado do Rio de Janeiro com a 
Certificação Institucional Pró-Gestão com 
referência em Práticas adequadas de 
gestão previdenciária relativas a Controles 
Internos, Governança Corporativa e 
Educação Previdenciária. Antes do 
PREVINIL, somente o Rioprevidência, 
órgão previdenciário do Estado do Rio de 
Janeiro, obteve a Certificação Pró-Gestão. 
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                Palavra da 
                  Presidente 

       
 
Caro Segurado, 
 
Este ano de 2019 iniciamos o 

recadastramento de todos os 

servidores ativos e a 

obrigatoriedade do atestado de 

vida, anualmente, no mês de 

aniversário para todos os 

aposentados e pensionistas. Tais 

medidas são necessárias para gerar 

uma base de dados atualizada e 

consistente. Os servidores ativos 

deverão acessar o pré-

agendamento, disponível no site do 

PREVINIL, pois o recadastramento 

será realizado por ordem alfabética 

conforme o cronograma definido. Já 

os aposentados e pensionistas 

deverão comparecer anualmente no 

mês de seu aniversário. Não deixe 

de comparecer! Continuamos 

firmes na missão de “Prestar 

atendimento com eficácia e 

dignidade, garantindo benefícios 

previdenciários aos nossos 

segurados e beneficiários, 

servidores ativos, inativos e 

pensionistas, trabalhando com 

humanização, ética e 

responsabilidade”.  

 

CRP RENOVADO 
No mês de junho, dia 24, a Secretaria de Previdência do 
Ministério da Fazenda, após o cumprimento de todas as 
exigências legais, renovou o Certificado de Regularidade 
Previdenciária do Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Nilópolis – PREVINIL. A avaliação dos critérios 
para renovação do CRP é semestral e sua emissão é exigida em 
caso de realização de transferências voluntárias de recursos 
pela União; Celebração de acordos, contratos, convênios ou 
ajustes, bem como de recebimento de empréstimos, 
financiamentos, avais e subvenções e geral de órgãos ou 
entidades da Administração direta ou indireta da União; 
Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por 
instituições financeiras federais; e Pagamento dos valores 
devidos pelo Regime Geral de Previdência Social em razão da 
compensação financeira de que trata a Lei Federal nº 
9.796/1999. 

PREVINIL EM NÚMEROS 
Quantidade de Benefícios Concedidos 

Síntese dos Investimentos 

Fique por dentro 
Para saber de todos os eventos que estão acontecendo no 
PREVINIL acesse nosso perfil no facebook, lá você encontra 

informações, dicas e pode tirar dúvidas. 
Telefone: (21) 3236-1900 – www.previnil.rj.gov.br  

https://www.facebook.com/institutoprevinil/ 
Rua Professor Alfredo Gonçalves Figueira, 18 – sala 201 – 

Centro – Nilópolis – RJ – CEP: 26525-060 


