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PORTARIA Nº 017/2022- IPREVSANTOS 

 

Altera o artigo 4º da Portaria 
486/2021 – IPREVSANTOS, que 
dispõe sobre o Sistema de 
Controle e Desempenho do 
IPREVSANTOS e dá outras 
providências. 

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 
592, de 28 de dezembro de 2006, RESOLVE: 

 

Art. 1º - O artigo 4º da Portaria 486/2021 – IPREVSANTOS  passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4º - Os responsáveis designados para as atividades previstas nesta portaria,  deverão elaborar 
relatório de atividades trimestral, na forma estabelecida no Manual de Controle Interno – 
Procedimentos para Auditoria,  atestando a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas bem 
como de  todas as demais ações objeto de auditoria de certificação institucional Pró-Gestão nível III, 
além de acompanhar as providências adotadas pelo RPPS para implementar as ações eventualmente 
não atendidas.” (NR) 
 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário, notadamente a Portaria nº 405/2018 - IPREVSANTOS. 

 

 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Santos, 17 de janeiro de 2022 

 
 
 

RUI SÉRGIO GOMES DE ROSIS JR 
PRESIDENTE 
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PORTARIA Nº 486/2021- IPREVSANTOS 

 

Dispõe sobre o Sistema de 
Controle e Desempenho do 
IPREVSANTOS e dá outras 
providências. 

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 
592, de 28 de dezembro de 2006, 

 

CONSIDERANDO o estabelecido no comunicado SDG nº 32/12 do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo – TCESP; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento do sistema integrado de controle interno e 
gestão de desempenho no âmbito deste Instituto 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Esta portaria estabelece o novo Sistema de Controle e Desempenho do IPREVSANTOS e 
designa os responsáveis pelas unidades setoriais no âmbito de sua estrutura interna. 

 

Parágrafo único. Além do controle interno os designados nesta portaria avaliarão o desempenho 
das unidades administrativas através da análise de indicadores. 

 

Art. 2º - A designação deve obedecer as seguintes exigências para o exercício das funções: 

I – Ensino Superior Completo em qualquer área; 

II – Experiência de, no mínimo, 02 (dois) anos na área pública; 

III – Não possuir antecedentes criminais e não ter sofrido penalidades em processos de apuração de 
responsabilidade. 

 

Art. 3º - Os servidores designados para as atividades de controle possuem as seguintes atribuições: 

 

I – promover iniciativas e boas práticas relacionadas ao aprimoramento dos controles internos 
administrativos, ao gerenciamento do risco e a transparência; 

 

II – acompanhamento e avaliação dos atos de gestão de forma a fortalecer a administração; 
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III – instrução e acompanhamento da revisão de procedimentos e processos com vistas à mitigação 
dos pontos de fragilidade; 

 

IV – acompanhar atividades no âmbito da politica de transparência; 

 

V – assessorar e orientar os Departamentos do IPREVSANTOS nos assuntos pertinentes à área de 
competência, por iniciativa própria ou mediante solicitação, com vistas ao atendimento de 
recomendações sobre as operações de sua responsabilidade e correção de erros eventualmente 
detectados; 

 

VI – elaborar relatórios à presidência do IPREVSANTOS, de modo a subsidiar a tomada de decisão; 

  

Art. 4º - Os responsáveis designados para as atividades previstas nesta portaria,  deverão elaborar 
relatório de atividades trimestral, que ateste a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas 
bem como de  todas as demais ações objeto de auditoria de certificação institucional Pró-Gestão 
nível III, além de acompanhar as providências adotadas pelo RPPS para implementar as ações 
eventualmente não atendidas. 
 

Art. 5º - Ficam designados para atuar nos termos desta portaria, os servidores abaixo relacionados: 

Titular: Cláudia Alessandra Parreira Silva Garcia 
Suplente: Daniele Orgem Fernandes da Silva 

 

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário, notadamente a Portaria nº 405/2018 - IPREVSANTOS. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 Santos, 28 de setembro de 2021. 

 
 
 

RUI SÉRGIO GOMES DE ROSIS JR 
PRESIDENTE 


