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gerenciar, planejar e coordenar todos os assuntos e ativida-
des inerentes ao benefício de pensão;

analisar e conferir os pedidos de habilitação de pensão por 
morte, fazendo as exigências devidas, quando necessário, em 
observância às disposições legais;

analisar os processos de concessão de pensão, proferindo 
decisão de deferimento ou não dos pedidos de beneficiários;

incluir benefícios na folha de pagamento;
providenciar todas as alterações necessárias na folha de 

pagamento quando da inclusão de novos beneficiários;
publicar, anualmente, lauda de deferimento de pensões, 

encaminhando-a ao Tribunal de Contas do Estado;
publicar, periodicamente, lauda de indeferimento de pen-

sões;
subsidiar análise dos recursos administrativos interpostos 

contra as decisões sobre o pedido de pensão;
dar suporte ao atendimento e à Ouvidoria em relação as 

demandas ligadas às suas atividades;
proceder as alterações cadastrais solicitadas pelos bene-

ficiários;
proceder exclusão por motivo de óbito, maioridade, casa-

mento, união estável e conclusão de curso universitário, elabo-
rando planilha de estorno e crédito;

realizar revisão das pensões concedidas;
auxiliar o recadastramento;
dar cumprimento às ordens judiciais relacionadas à inclu-

são, exclusão e majoração de rubricas na folha de pagamento, 
elaborando as planilhas e prestando as informações devidas;

implantar e controlar descontos de pensão alimentícia, 
honorários sucumbenciais e depósitos judiciais;

analisar e controlar os requerimentos de isenção de imposto 
de renda, deferindo-os ou não;

controlar as solicitações de laudos médicos junto ao Hos-
pital Militar, para fins de subsidiar a análise de concessão de 
pensão por morte em casos de invalidez e/ou incapacidade civil;

dar suporte ao atendimento e à Ouvidoria em relação às 
demandas ligadas às suas atividades;

expedir certidões positivas e negativas de dependentes;
conceder vistas e cópias de processos administrativos;
proceder as investigações sociais;
instaurar e controlar processos administrativos;
subsidiar o órgão jurídico da SPPREV, prestando as infor-

mações necessárias;
dar cumprimento às ordens judiciais para inclusão e/ou 

exclusão de beneficiários na pensão;
dar suporte ao atendimento e à Ouvidoria em relação às 

demandas ligadas às suas atividades;
desenvolver outras atividades afins;
atestar a frequência dos empregados vinculados a sua 

Gerência;
dar suporte para os cursos de capacitação que vierem a ser 

implantados na SPPREV;
desenvolver outras atividades relacionadas com a área de 

atuação.
Na Diretoria de Relacionamento com Segurado:
orientar as gerências em suas respectivas áreas de atuação;
elaborar ofícios, memorandos, consultas necessárias ao 

cumprimento de atividades da área;
elaborar ofícios aos Órgãos e Poderes solicitando dados 

para Avaliação Atuarial, DIRF - Declaração de Imposto Retido na 
Fonte e dados cadastrais e funcionais para cálculo e concessão 
de benefícios;

acompanhar e elaborar respostas aos questionamentos do 
Tribunal de Contas do Estado sobre contratos;

acompanhamento dos serviços fornecidos pela EDS: nuvem 
privada, nuvem pública e Disaster Recovery;

intermediar e coordenar os serviços fornecidos pela Atlantic 
(SIGEPREV) e atendimento técnico EDS/Oracle;

atestar a execução de serviços exclusivamente dos contra-
tos sob sua responsabilidade;

coordenar as demais atividades da diretoria e suas gerên-
cias.

VI.1 No âmbito da Gerência de Processamento e Recadas-
tramento - GPR:

gerenciar, planejar e coordenar os assuntos e atividades 
inerentes ao processamento de sistemas e de recadastramento 
e recenseamento de beneficiários;

processar e administrar o fluxo de insumos e produtos da 
folha de pagamento das aposentadorias, inatividades e pensões 
por morte de civis e militares entre as áreas envolvidas;

identificar e promover integrações com os diversos sistemas 
e tecnologias existentes agilizando os intercâmbios de dados e 
informações;

acompanhar os níveis de atendimento de empresas presta-
dores de serviços;

definir funcionalidades para elaboração de especificações 
técnicas e termos de referência para contratação de empresas 
prestadores de serviços;

acompanhar e negociar o desenvolvimento de demandas de 
melhorias no Sistema Previdenciário e Gerenciamento Eletrônico 
de Documentos - GED em relação aos recursos;

gerenciar, planejar e coordenar as atividades inerentes ao 
recadastramento e recenseamento;

realizar levantamento e diagnóstico dos processos existen-
tes, propondo melhorias e elaborando fluxogramas e manual de 
procedimentos;

coordenar o desenvolvimento, em conjunto ao Comitê 
Consultivo de Mudanças - CCM, e os prazos de entrega de 
demandas de produtos do Sistema de Gestão Previdenciária e 
Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED;

garantir suporte aos usuários internos e externos do Sis-
tema de Gestão Previdenciária e Gerenciamento Eletrônico de 
Documentos - GED;

zelar pela manutenção de metodologias, ferramentas, segu-
rança, sistemas e banco de dados implantados, promovendo 
customizações de melhorias;

coordenar e acompanhar o cronograma mensal e o planeja-
mento trimestral das folhas de pagamento;

acompanhar e controlar os relatórios financeiros das folhas 
de pagamento normal e suplementar;

coordenar e processar a transferência de arquivos de paga-
mento e recadastramento junto às instituições externas;

interagir com as consignatárias, Ministério da Previdência 
Social, SEADE, SISOBI, PRODESP, CIP e outras instituições para 
intercâmbio de dados e informações e para transferências de 
arquivos de interesse mútuo, através de convênios e acordos;

controlar o resultado do processamento das folhas de paga-
mento, acionando as Diretorias de Benefícios caso necessário;

coordenar a geração e transmissão anual da DIRF e geração 
e envio de Comprovantes de Rendimento Anual, bem como 
manutenção e retificação da Declaração de Imposto de Renda 
Retido na Fonte;

controlar o recadastramento dos aposentados, inativos e 
pensionistas que tiveram seus pagamentos suspensos e reativar 
os pagamentos;

acompanhar e controlar as solicitações de visitas domi-
ciliares;

analisar documentos recebidos pelo recadastro de univer-
sitários, entre outros;

repassar informações às áreas fins, instruindo com relatório, 
sobre irregularidades eventualmente encontradas;

atestar a frequência dos servidores vinculados à gerência.
VI.2 No âmbito da Gerência de Tecnologia - GTI
gerenciar, planejar e coordenar os assuntos e atividades 

inerentes à tecnologia da informação;
suportar a tomada de decisões alinhando a TI com o negó-

cio da Autarquia;
controlar a rede corporativa;

realizar o pagamento, manutenção e revisão de pensão 
por morte;

aplicar e conferir os critérios de reajustes e correção de 
pensão por morte;

orientar e gerir as respectivas supervisões subordinadas;
prestar os subsídios e cumprir as ações de obrigações de 

fazer e pagar no âmbito judicial;
analisar os processos e requerimentos de temas relaciona-

dos as atividades exercidas pela gerência;
atestar a execução de serviços exclusivamente dos contra-

tos sob sua responsabilidade;
coordenar e orientar as atividades de parametrização 

do sistema SIGEPREV relacionadas a Reforma da Previdência 
Estadual;

demais atividades necessárias para o bom andamento e 
desempenho das respectivas supervisões que compõem a GPS.

Na Diretoria de Benefícios Militares
programar, organizar, orientar e coordenar as atividades 

relacionadas com a previdência dos militares;
zelar pela manutenção e atualização do cadastro previden-

ciário dos militares do serviço ativo, dos agregados ou licencia-
dos, dos militares da reserva remunerada ou reformados, assim 
como dos respectivos dependentes e pensionistas, por meio de 
recadastramento e recenseamento periódicos;

conceder e supervisionar a concessão de benefícios previ-
denciários aos militares e seus beneficiários;

gerir o pagamento e manutenção dos benefícios previ-
denciários dos militares da reserva remunerada, reformados e 
pensionistas;

avaliar e expedir parecer para inclusão ou cancelamento 
de dependentes inválidos, mediante análise de laudo médico 
pericial expedido por Junta de Saúde Militar, bem como, revisar 
a permanência da incapacidade nos benefícios concedidos por 
invalidez;

inserir e controlar as consignações e convênios em folha 
de pagamento;

fiscalizar e controlar a arrecadação das contribuições 
previdenciárias;

controlar os afastamentos dos militares e suas respectivas 
contribuições previdenciárias;

calcular e remeter os débitos dos militares e pensionistas 
para inscrição em dívida ativa;

revisar os benefícios concedidos eventualmente questio-
nados;

subsidiar o Departamento Jurídico para instrução de pro-
cessos judiciais;

dar suporte para os cursos de capacitação que vierem a ser 
implementados no âmbito da SPPREV;

gerir o processo de compensação previdenciária na sua área 
de competência.

subsidiar a Diretoria de Relacionamento com o Segurado 
com informações aos beneficiários;

homologar as certidões de tempo de serviço/contribuição 
no âmbito de sua competência;

desempenhar outras atividades compatíveis com a posição 
e as determinadas pelo Diretor Presidente.

V.1. No âmbito da Gerência de Inatividade Militar:
gerenciar, planejar e coordenar todos os assuntos e ativida-

des inerentes ao benefício da Inatividade de militares.
realizar conferência dos processos de concessão de inativi-

dade militar realizando as exigências devidas, quando necessá-
rio, em observância às disposições legais;

elaborar as laudas de ratificação da concessão de inati-
vidade;

recepcionar documentos da Certidão de Contribuição e 
Tempo de Serviço para homologação do Diretor de Benefícios 
Militares;

realizar publicações afetas à área;
proceder alteração cadastral solicitadas pelos inativos;
emitir e publicar apostilas relativas às matérias de sua 

competência;
analisar e emitir declaração de comprovação de inatividade 

militar;
conceder vistas e cópias de processos administrativos;
triar e encaminhar os documentos provenientes da Polícia 

Militar, relativos à compensação previdenciária dos inativos à 
Supervisão de Compensação Previdenciária da Autarquia;

extinguir benefícios;
controlar os relatórios do SISOB e SEADE;
autuar, instaurar, e controlar processos administrativos 

relativos à matéria relacionada as suas atividades;
cumprir decisões de inatividade judiciais e matérias relacio-

nadas às suas atividades;
subsidiar o órgão jurídico da SPPREV, prestando as infor-

mações necessárias;
cumprir decisões de inclusões judiciais e materiais relacio-

nadas às suas atividades;
supervisionar estagiários de nível médio relacionados com 

a área de sua atuação;
prestar suporte ao atendimento e a ouvidoria em relação às 

demandas ligadas às suas atividades;
incluir os benefícios em folha de pagamento;
realizar manutenção da folha e controlar os pagamentos;
realizar conferência da folha de pagamento;
proceder alterações de conta corrente de inativos, benefici-

ários de pensão alimentícia e demais curadores e representantes 
cadastrados junto ao benefício;

realizar procedimento de saldo de inatividade;
elaborar planilha de cálculo de crédito ou débito;
autuar, instaurar e controlar processos administrativos 

relativos às suas atividades;
analisar e controlar a isenção de imposto de renda dos 

inativos reformados deferindo-os ou não;
cumprir decisões de isenções de imposto de renda, reti-

ficação de imposto de renda e matérias relacionadas às suas 
atividades;

emitir e publicar apostilas relacionadas às suas atividades;
subsidiar o órgão jurídico da SPPREV, prestando as infor-

mações necessárias;
prestar suporte ao atendimento e a ouvidoria em relação as 

demandas ligadas às suas atividades;
revisar e analisar os proventos de inativos;
elaborar lauda de publicação das revisões de inatividade;
emitir e publicar apostilas relativas as matérias relacionadas 

às suas atividades;
cumprir decisões judiciais de concessão e revisão de vanta-

gens dos benefícios de inatividade;
elaborar planilhas de cálculos de atrasados de ações judi-

ciais relacionadas às suas atividades;
elaborar consultas e relatórios ao órgão jurídico da SPPREV;
implantar, controlar e extinguir direitos relativos a depósitos 

judiciais;
implantar, controlar e extinguir descontos relativos a hono-

rários sucumbenciais;
subsidiar o órgão jurídico da SPPREV, prestando as infor-

mações necessárias;
autuar, instaurar e controlar processos administrativos 

relativos às suas atividades;
supervisionar estagiários de nível superior relacionados com 

a área de sua atuação;
dar suporte ao atendimento e a ouvidoria em relação às 

demandas ligadas às suas atividades;
atestar a frequência dos empregados vinculados a sua 

Gerência.
dar suporte para os cursos de capacitação que vierem a ser 

implantados na SPPREV
desenvolver outras atividades relacionadas com a área de 

atuação.
V.2. No âmbito da Gerência de Pensão Militar

54. responsabilizar-se pela guarda e conservação de nume-
rário, valores e documentos e outros papéis de natureza 
financeiro-contábil;

55. elaborar o cronograma de desembolso e fluxo de caixa;
56. acompanhar a aprovação das contas anuais da Autar-

quia;
57. os previstos no inciso II dos artigos 9º e 10º do Decreto-

-Lei 233/70;
58. conciliar contas contábeis, bancárias e consistência 

documental no Sistema Integrado de Administração Financeira 
para Estados e Municípios - SIAFEM-SP;

59. executar as atividades relacionadas com processos de 
prestação de contas dos adiantamentos;

60. por meio do SIAFEM/SP, dar baixa de responsabilidades, 
emitindo documentos de liquidação, guias de recolhimento e 
anulações sobre saldos de adiantamentos;

61. elaborar a previsão de receita por meio do Sistema 
Integrado da Receita-SIR, do Governo do Estado de São Paulo;

62. acompanhar e controlar a arrecadação das contribui-
ções previdenciárias, bem como efetuar os registros no SIAFEM;

63. acompanhar e controlar o ingresso de recursos prove-
nientes da taxa de administração repassados pelos órgãos e 
entidades à SPPREV, bem como efetuar os registros no Sistema 
Integrado de Administração Financeira para Estados e Municí-
pios - SIAFEM;

64. Identificar débito pendente de contribuição previdenci-
ária referente a períodos de afastamento e efetuar a correspon-
dente notificação e cobrança;

65. elaborar instrumento particular de confissão de dívida 
para fins de parcelamento do débito;

66. recuperar créditos devidos à Autarquia, decorrentes de 
proventos de aposentadorias e de pensões por morte;

67. Controlar a contribuição previdenciária dos servidores 
afastados que fizerem opção pela manutenção do vínculo com o 
RPPS durante o período de afastamento;

68. Controlar o repasse de contribuição previdenciária dos 
servidores afastados para o exercício do mandato eletivo, com 
base nas informações prestadas pelo órgão de origem;

69. Atender às requisições da Procuradoria Jurídica quando 
se tratar de servidor afastado;

70. Expedir certidão negativa de débito referente a períodos 
de afastamento, quando requisitada;

71. Solicitar informações dos órgãos setoriais e subsetoriais 
de recursos humanos nos assuntos relativos ao afastamento;

72. Prestar suporte e orientação ao atendimento (sede e 
regionais) sobre afastamento, bem como responder e dar anda-
mento às solicitações protocoladas pelos servidores, quando se 
tratar de afastamento;

73. realizar a compensação previdenciária dos benefícios do 
Estado de São Paulo junto ao Instituto Nacional de Seguridade 
Social;

74. analisar e processar os requerimentos de compensação 
previdenciária do Instituto Nacional de Seguridade Social junto 
ao Estado de São Paulo;

75. controlar a folha de compensação previdenciária por 
meio dos relatórios de valores recebidos e pagos;

76. efetuar a gestão financeira para equilíbrio entre receitas 
e despesas inerentes da atividade de compensação;

77. prestar subsídios nos processos judiciais, em atendi-
mento aos pedidos da Procuradoria, nos assuntos pertinentes à 
compensação previdenciária;

78. auxiliar a supervisão de Homologação de Tempo para 
Ex-servidor - SHT nas questões pertinentes a compensação 
previdenciária;

79. colaborar com as gerências e supervisões da DBS e 
DBM, nos assuntos de sua competência;

80. realizar a compensação previdenciária entre regimes 
próprios conforme regulamentação federal;

81. Encaminhar para as áreas competentes, casos divergen-
tes que possam impactar a compensação previdenciária;

82. prestar subsídios e atender as demandas apresentadas 
pelo Tribunal de Contas do Estado, referente às questões de 
compensação, naquilo que envolva as questões financeiras e ati-
nentes diretamente à atividade de compensação previdenciária

83. elaborar o Plano Plurianual da SPPREV, a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias e a Proposta Orçamentária Anual;

84. responder pelo acompanhamento e pelo controle da 
execução orçamentária e patrimonial da SPPREV;

85. executar as alterações orçamentárias por meio do 
SISTEMA SAO;

86. responder pelo lançamento e acompanhamento do 
PPA - SIMPA-LDO;

87. atender às solicitações do Conselho Fiscal e do Conselho 
de Administração da SPPREV;

88. atender às solicitações do Tribunal de Contas do Estado 
quanto aos aspectos orçamentários da Autarquia;

89. acompanhar a aprovação das contas anuais da Autar-
quia;

90. elaborar planilhas de cálculo de juros de mora e corre-
ção monetária e de reajustes de contratos;

91. atualizar cálculos relativos a processos do Poder 
Judiciário;

92. acompanhar e elaborar tabelas de índices gerais;
93. desenvolver estudos visando a redução de custos e a 

otimização dos recursos;
94. responder pela manutenção das certidões fiscais e 

previdenciárias;
Na Diretoria de Benefícios Servidores Públicos
assessorar a Presidência;
orientar as gerências e respectivas supervisões subordi-

nadas;
realizar à gestão de documentos e processos;
receber e assinar Mandados de Segurança;
elaborar ofícios, memorandos, portarias e consultas sempre 

que houver a necessidade para fins regulamentares, consultivos 
e respostas institucionais;

analisar processos de temas relacionados as atividades 
exercidas pela Diretoria;

acompanhar e elaborar justificativas dos processos em 
trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado;

prestar esclarecimentos e orientação nos assuntos relacio-
nados a reforma da previdência;

atestar a execução de serviços exclusivamente dos contra-
tos sob sua responsabilidade;

demais atividades necessárias para o bom andamento e 
desempenho da Diretoria e respectivas Gerências e Supervisões 
que compõem a DBS;

IV.1 - no âmbito da Gerência de Aposentadoria
analisar e conceder os requerimentos de aposentadoria;
realizar o pagamento, manutenção e revisão de aposen-

tadoria;
aplicar e conferir os critérios de reajustes e correção de 

aposentadoria;
orientar e gerir as respectivas supervisões subordinadas;
prestar informações para subsídio de ações judiciais sempre 

que a área responsável requisitar;
analisar processos e requerimentos de temas relacionados 

as atividades exercidas pela gerência;
realizar a gestão de documentos e processos;
coordenar e orientar as atividades de parametrização do 

sistema SIGEPREV relacionadas a Reforma da Previdência;
atestar a execução de serviços exclusivamente dos contra-

tos sob sua responsabilidade;
realizar a análise e homologação de Certidão de Tempo de 

Contribuição;
demais atividades necessárias para o bom andamento e 

desempenho das respectivas supervisões que compõem a GAP.
IV.2 - no âmbito da Gerência de Pensão
analisar e conceder os requerimentos de pensão por morte;

prever, requisitar, guardar e distribuir o material de consumo 
das unidades;

manter registro do material permanente e comunicar à 
unidade competente a sua movimentação;

acompanhar a publicação de notícias e de legislação de 
interesse da Autarquia;

desenvolver outras atividades características de apoio à 
atuação da unidade.

Na Diretoria de Administração e Finanças:
1. planejar, gerenciar, coordenar e executar as atividades 

inerentes a compras, contratos, licitações, pregões,
2. receber, consultar e consolidar requisições internas de 

compras e contratos;
3. efetuar pesquisa para especificação técnica ou memorial 

descritivo do produto a ser adquirido ou contratado;
4. efetuar pesquisas de preço e elaborar planilhas de cálcu-

los de custos e de preços comparativos;
5. estudar e propor o modo mais viável e adequado de 

aquisição ou contratação para o produto solicitado;
6. processar aquisição e contratação por dispensa de 

licitação;
7. identificar e solicitar o cadastro de itens de bens e servi-

ços na Bolsa Eletrônica de Compras - BEC;
8. responder pelas consultas à relação de fornecedores 

cadastrados na BEC, bem como pela orientação às empresas 
não cadastradas sobre a necessidade de cadastramento para 
poderem participar dos certames;

9. promover as negociações técnicas e comerciais perti-
nentes em todos os processos de compras de bens e serviços 
visando qualidade e melhor preço;

10. garantir que os processos de compra e de contratação 
estejam de acordo com as normas dispostas pela política 
estadual de Compras Sustentáveis, conforme estabelecido pelo 
Decreto Estadual 53.336, de 20-08-2008.

11. elaborar minutas de edital de licitação;
12. elaborar minutas de contrato;
13. elaborar texto final de contratos e convênios;
14. recepcionar e analisar documentação exigida para a 

formalização e pagamento de contratos e convênios;
15. acompanhar a execução dos contratos, observando os 

prazos de vencimentos, os saldos dos empenhos, e tomar pro-
vidências quando constatadas irregularidades no cumprimento 
das cláusulas contratuais;

16. formalizar reajustes, termos aditivos de prorrogação, de 
renegociação de contratos e de rescisão, após manifestação do 
Diretor Executivo da área;

17. solicitar às áreas responsáveis pela fiscalização dos 
contratos a confirmação dos serviços prestados e dos materiais 
fornecidos;

18. efetuar cálculos de custos dos serviços contratados para 
fins de aditamento;

19. responder pela atualização do sistema de cadastro de 
contratos terceirizados da Corregedoria do Estado de São Paulo;

20. responder pelo cumprimento das instruções do Tribunal 
de Contas do Estado, referentes a contratos e a atos jurídicos 
análogos.

21. controlar a distribuição e a movimentação dos bens 
patrimoniais quando necessário;

22. providenciar a manutenção e a conservação dos 
sistemas elétricos, hidráulicos, de comunicações, de telecomu-
nicações e de outros itens que compõem a instalação predial, 
se necessário;

23. administrar os serviços terceirizados afetos à área de 
atuação;

24. receber, registrar, classificar, autuar, expedir, controlar a 
distribuição de papéis e processos e realizar trabalhos comple-
mentares às atividades de atuação;

25. organizar e viabilizar os serviços de malotes e receber, 
protocolar, distribuir e expedir a correspondência;

26. analisar a composição dos estoques com o objetivo de 
verificar sua correspondência às necessidades efetivas, fixando 
níveis de estoque mínimo, máximo e oportunidade de aquisição 
de materiais;

27. elaborar pedidos de compras para formação ou repo-
sição de estoque;

28. planejar, gerenciar e controlar as atividades de recursos 
humanos;

29. planejar e executar processos de seleção de pessoal;
30. analisar e orientar sobre a legislação de pessoal;
31. gerenciar expediente de pessoal;
32. gerenciar e processar a folha de pagamento de pessoal;
33. prestar informações ao órgão central de recursos 

humanos do Estado;
34. atuar como órgão setorial da SPPREV, exercendo as 

atribuições definidas no Decreto 52.833, de 24-03-2008;
35. gerenciar e acompanhar as políticas de avaliação de 

desempenho;
36. acompanhar pessoas no decorrer da vida funcional, 

preparando para transferências, dispensas e aposentadorias;
37. desenvolver medicina e segurança do trabalho;
38. gerenciar empregos e salários;
39. gerenciar as atividades de gestão de pessoas, exer-

cendo as atribuições definidas no Decreto Estadual 52.833, de 
24-03-2008, e em consonância com a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT);

40. processar a folha de pagamento de pessoal da SPPREV, 
observada as rotinas mensais (férias, FGTS, INSS) e anuais (13º 
salário, RAIS, DIRF e Informes de Rendimentos);

41. realizar, em conjunto com as Diretorias, o planejamento 
anual de férias dos empregados da SPPREV, e de servidores de 
outros órgãos, entidades e poderes, que se encontram afastados 
junto a SPPREV;

42. dar suporte às unidades da entidade em relação à legis-
lação de pessoal, inclusive as pertinentes a servidores de outros 
órgãos estaduais ou pertencentes a outras esferas de governo, 
afastados junto à SPPREV;

43.manifestar-se nos processos de contagem de tempo, 
encaminhados para fins de ratificação e publicação, bem como 
nos demais expedientes referentes a direitos e vantagens dos 
empregados;

44. atestar a frequência, expedir e assinar documentos fun-
cionais afetos aos servidores pertencentes a órgãos e entidades 
das diversas esferas de governo, afastados junto a SPPREV;

45. conferir e atestar os valores mensais a serem reembol-
sados aos órgãos e entidades que possuem servidores afastados 
junto a SPPREV, nos termos da lei;

46. atender as demandas apresentadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado, referentes às questões de pessoal;

47. executar as atividades referentes a pagamento, recebi-
mento, controle de movimentação, disponibilidade financeira e 
escrituração contábil e financeira;

48. elaborar, em conjunto com a Gerência de Planejamento 
e Controle, os balancetes mensais e o balanço anual da SPPREV, 
nos termos da legislação específica;

49. atender às solicitações do Conselho Fiscal e do Conselho 
de Administração da SPPREV;

50. executar a política de investimentos da SPPREV aprova-
da pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração;

51. acompanhar o rendimento das aplicações financeiras 
da Autarquia;

52. responder pelo preenchimento do Demonstrativo de 
Receitas e Despesas na página eletrônica do Ministério da Previ-
dência Social, do Demonstrativo da Política de Investimento, do 
Demonstrativo de Investimentos e Disponibilidades Financeiras, 
do DRAA - Demonstrativo de Resultados de Avaliação Atuarial 
e demais documentos exigíveis pela Lei Federal 9.717/98, e 
alterações posteriores;

53. atender às solicitações do Tribunal de Contas do Estado 
quanto aos aspectos patrimoniais da Autarquia;
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