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ATA N° 08/2021 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO – SÃO 
SEBASTIÃO PREV. 

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 13:30 horas, na sala de 1 

reuniões do Instituto Previdenciário do Município de São Sebastião, reuniram-se 2 

presencialmente os Conselheiros o Sr. Rodrigo de Azevedo Caldeira Vice 3 

Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jefferson Tavares Brito, Sr. Marcio 4 

de Freitas Jorge e Sr. João Carlos de Oliveira Junior, e de modo online os 5 

conselheiros a Sra. Regina Ribeiro Carneiro, Sra Lidiomar Conelian de Oliveira e  6 

Sra. Doraci Leonello de Carvalho e pela Diretoria Executiva, o Sr. Adilson 7 

Ferreira de Moraes Presidente do São Sebastião Prev., Sr Marcos Roberto de 8 

Souza Gerente de Previdência , Sr. José Silvério da Costa Junior Gerente de 9 

Administração.Todos reunidos para tratar da seguinte ordem do dia:  10 

PAUTA 1 BENEFÍCIOS  11 

01) Processo nº 5046/2021 - MARIA HELENA NORBIATO - Referente: Solicita 12 

pensão por motivo de falecimento do servidor aposentado,Sr. CLAUDECIR FREDO, 13 

que veio a óbito no dia 09/04/2021. A requerente faz jus ao beneficio, na condição de 14 

viúva. Valor do beneficio equivalente ao último recebido pelo de cujus, e 15 

corresponderá a totalidade dos vencimentos percebidos pelo aposentado na data 16 

anterior a do óbito, ate o limite máximo de beneficios pagos no RGPS de que trata o 17 

artigo 201 da Constituição Federal/1988, acrescido de setenta por cento da parcela 18 

excedente a este limite, nos termos do inciso I, do artigo 122 da LC 241/2019, com 19 

reajuste pelo RGPS, conforme artigos 122 e 124, §7°,Ill, ..f.., da Lei Complementar n° 20 

241/2019, a contar da data do óbito. 21 

Valor estimado do beneficio: R$ 7.924,22, mais retroativo, no valor de R$ 22 

13.514,72. 23 

Status: Deferido 24 

02) Processo n9 3109/2021 - LUCIO CACIQUE COSTA - Referente: Solicita pensão 25 

por motivo de falecimento da servidora da ativa, Sra. ADRIANA DA SILVA 26 

MOREIRA, que veio a óbito no dia 10/02/2021. 0 requerente faz jusao benefício, na 27 

condição de viúvo, bern como a filha do casal, Srta. Livia Cacique, na ordem de 50% 28 

cada. Valor do benefício equivalente ao último recebido pela de cujus e 29 

corresponderá a totalidade da remuneração do Servidor no cargo efetivo percebidos 30 

na data anterior a do óbito, ate o limite máximo de beneficios pagos no RGPS de que 31 

trata o artigo 201 da Constituição Federal/1988, acrescido de setenta por cento da 32 

parcela excedente a este limite, nos termos do inciso I, do artigo 122 da LC 33 

241/2019, com reajuste pelo RGPS, (criado pela Lei n° 241/2019) conforme artigos 34 

122 e 124, §7°,Ill, ..f.., da Lei Complementar n° 241/2019, a contar da data do óbito. 35 

Valor estimado do beneficio: R$ 3.067,75, mais retroativo, no valor de R$   36 

11.248,42. 37 
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Status: Deferido 38 

03) Processo n9 4855/2021 - JAIR MARO PRADO - Referente: Solicita pensão por 39 

motivo de falecimento da servidora aposentada, Sra. CAJUBI PEREIRA DE SOUZA 40 

PRADO, que veio a óbito no dia 20/04/2021. 0 requerente faz jus ao benefício, na 41 

condição de viúvo. Valor do benefício equivalente ao último recebido pela de cujus e 42 

corresponderá a totalidade dos vencimentos percebidos pela aposentada na data 43 

anterior a do óbito, ate o limite máximo de benefícios pagos no RGPS de que trata o 44 

artigo 201 da Constituição Federal/1988, acrescido de setenta por cento da parcela 45 

excedente a este limite, nos termos do inciso I, do artigo 122 da LC 241/2019, com 46 

reajuste pelo RGPS, conforme artigos 122 e 124, §7°, Ill, ..f.., da Lei Complementar 47 

n° 241/2019, a contar da data do óbito, deverá ainda ser aplicado o limitador previsto 48 

no artigo 24 da EC 103/2019, conforme planilha as fls. 15. 49 

Valor estimado do beneffcio: R$ 1.857,79, mais retroativo, no valor de R$ 50 

928,89. 51 

Status: Deferido 52 

04) Processo n9 4123/2021 - SERGIO ROSA – VIGIA - Referente: Aposentadoria 53 

pelo art. 3° da EC n° 47/2005, (terceira regra de transição) com benefício integral, 54 

última remuneração e reajuste pela paridade total, avaliação técnica as fls. 38/39, 55 

informa direito a partir de 28/06/2021. Parecer juridico as fls. 41/42, opinando pelo 56 

deferimento, requerente cumpriu as exigências mínimas para o pedido, conforme 57 

legislação do Regime Próprio de Previdencia do Município e CF.  58 

Valor estimado do beneficio: R$ 3.247,80. 59 

Status: Deferido 60 

05) Processo n9 6302/2021 - SELMA MARIA DOS SANTOS - Referente: Solicita 61 

pensão por motivo de falecimento do servidor aposentado, Sr. CELSO LUIZ DOS 62 

SANTOS, que veio a óbito no dia 14/05/2021. A requerente faz jus ao benefício, na 63 

condição de viúva. Valor do benefício equivalente ao último recebido pelo de cujus e 64 

correspondera a totalidade dos vencimentos percebidos pelo aposentado na data 65 

anterior a do óbito, ate o limite máximo de benefícios pagos no RGPS de que trata o 66 

artigo 201 da Constitui¢ao Federal/1988, acrescido de setenta por cento da parcela 67 

excedente a este limite, nos termos do inciso I, do artigo 122 da LC 241/2019, com 68 

reajuste pelo RGPS, conforme artigos 122 e 124, §7°,111, ..f.., da Lei Complementar 69 

n® 241/2019, a contar da data do óbito.  70 

Valor estimado do beneficio: R$ 23.005,31, mais retroativo, no valor de 71 
R$ 11.502,66.  72 

Status: Deferido 73 

06) Processo n9 2376/2021 - MARIA DAS MERCES DE SOUZA - PROFESSORA - 74 
Referente: Solicita Aposentadoria pelo Art.69 da E.C nº 41/2003, (23 regra de 75 
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transição) com benefício integral, última remuneração e com reajuste pela paridade 76 
total. Avaliação técnica as fls.18/19, informa direito a partir de 30/06/2021. Parecer 77 
juridico as fls. 25/27, opinando pelo DEFERIMENTO, requerente cumpriu as 78 
exigências mínimas para o pedido, conforme legislação do R.P.P.S. e C.F.  79 

Valor estimado do benefício: R$ 6.186,66  80 

Status: Deferido 81 
 PAUTA 2 – DEMAIS ASSUNTOS 82 

Sr. Adilson explicou aos conselheiros que o Sr. Ricardo Braz Gerente de 83 

Orçamento e Finanças deixará o cargo, sairá provalvemente em 30 de junho de 84 

2021. Devido a necessidade de uma pessoa experiente , Contador ou Diretor 85 

Financeiro, o Sr. Jefferson sugeriu que os candidatos mandem um currículo mínimo 86 

para o conselho avaliar e recomendar ao presidente do Instituto. Na verdade há 87 

necessidade de um Gerente de Orçamento e um Técnico Contábil. 88 

O Sr. Marcio Jorge explicou que a prestação de contas do Instituto referente ao 89 

primeiro quadrimestre foi entregue com atraso e isto prejudicou muito com relação ao 90 

Tribunal de Contas. No último mês de Abril foi um atraso muito grande, ocasionando  91 

uma série de problemas tanto para o Instituto quanto para a Fazenda da Prefeitura, 92 

mas entende que a gestão do Instittuto sem um Gerente de Orçamento não 93 

consegue seguir. 94 

A Sra Regina disse que continuamos no escuro a respeito dos repasses da 95 

Prefeitura porque não somos esclarecidos nem pelo Gerente de Orçamento e nem 96 

pelo Presidente do Instituto. 97 

O Sr. Jailton veio mostrar os valores repassados pela Prefeitura mas não temos 98 

como saber sobre quais guias foram pagos. O Sr Jefferson sugeriu que as 99 

cobranças sejam feitas por guias numeradas no pagamento dos aportes para melhor 100 

identificação. 101 

O conselho está solicitando ao Gerente de Orçamento a prestação de contas de 102 

2020. 103 

O Sr. Adilson explicou, sobre o questionamento  a respeito de uma reunião deste 104 

conselho com o Sr. Prefeito, que o pedido foi protocolado junto ao Gabinete do 105 

Prefeito mas ainda não obtivemos resposta. 106 

O Conselho deliberou por encaminhar memorando ao Presidente do Instituto e 107 

também ao Sr. Prefeito Felipe Augusto, onde caso não obtenha-se respostas ao 108 

questionamentos , demanda sera encaminhada ao Ministério Público. 109 

Como sugestão fora implementada a ação que deve-se criar uma pré ata para 110 

aglilizar a confecção das atas de reuniões, ler sempre as atas anteriores na reunião 111 

subsequente e levantar os pedidos feitos em atas anteriores para verificar o 112 

andamento. 113 

O Sr. Silvério tendo a palavra, explanou sobre reunião on line ocorrida em 07 de 114 

junho de 2021, onde o atuario apresentou criticas a qualidade da base de dados 115 
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previdenciário de servidores ativos e inativos disponível para realização do calculo 116 

atuarial 2020 e apresentou o Plano de Ação referente ao Censo Previdenciário 117 

SSPREV/2021, para que se possa ter realmente ter condições da realização de um 118 

estudo de atuarial fidedigno. O último censo foi feito em 2017 não resultou na 119 

atualização da base cadastral, nem na emissão de relatório final, fato que incide na 120 

qualidade do calculo do atuarial que precisam ser precisos para um melhor 121 

desempenho deste Instituto. 122 

Após apresentação e explicações o plano foi aprovado por este conselho. Segue 123 

anexo a esta ata o Plano de Ação Censo Previdenciário SSPREV/2021. 124 

Tendo sido deliberados todos os assuntos pertinentes a reunião ora convocada, 125 

encerra-se a reunião às 16:30h. 126 

Ata elaborada por Lidiomar Conelian de Oliveira 127 
Lista dos presentes fisicamente e remotamente junto a reunião em 10 de junho de 128 
2021. 129 

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
NOME Cargo ASSINATURA 
Rodrigo de Azevedo Caldeira 
 

Vice-
presidente 

 

Doraci Leonello de Carvalho 
 

Conselheira  

Regina Ribeiro Carneiro 
 

Conselheira  

Jefferson Tavares de Brito 
 

Conselheiro  

Marcio de Freitas Jorge 
 

Conselheiro  

Lidiomar Conelian de Oliveira 
 

Conselheira  

João Carlos de Oliveira Junior 
 

Conselheiro  

MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA PRESENTE 
 
Adilson Ferreira de Moraes Presidente do 

SSPREV 
 

Marcos Roberto de Souza Gerente  de 
Previdência 

 

José Silvério da Costa Junior Gerente de 
Administração 
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ANEXO I 
 

PLANO DE AÇÃO CENSO PREVIDENCIARIO SSPREV/2021 
 

São Sebastião, 10 de junho de 2021. 
 
OBJETIVO. 
 

Levantar evidências e apresentar planejamento de ações que permitam a 
execução do censo previdenciário dos servidores públicos municipais efetivos do 
Município de São Sebastião, dos aposentados e pensionistas do Instituto 
Previdenciário de Município de São Sebastião no ano de 2021 visando apuração da 
população alvo, assim como obter banco de dados previdenciário consistente para 
atendimento a legislação vigente, assim como as avaliações atuariais. 

Desta forma, a gerência de Administração e Planejamento apresenta em formato 
de perguntas e respostas as ações necessárias a ação em tela, contemplando os 
principais elementos pré-projeto visando aprovação do Conselho de Administração 
do SSPREV. 

 
1. O QUE? 

Censo previdenciário dos beneficiários do SÃO SEBASTIÃO PREV. 

2. QUANDO? 

Segundo semestre de 2021. 

3. POR QUÊ? 

Realizar o censo de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas do 
Município e Câmara de São Sebastião e dos aposentados e pensionistas do Instituto 
Previdenciário do Município de São Sebastião. 

4. MOTIVAÇÃO 
 

Critica apresentada pelo Atuário em reunião on line em 07 de junho de 2021 para 
apresentação da avaliação atuarial 2020, quanto a qualidade e confiabilidade da 
base de dados municipal disponibilizada e utilizada pelo atuário para realização da 
Avaliação Atuarial ref.: 2020. 

1. Ausência de relatório conclusivo das ações referentes ao Censo realizado pelo 
Município e pelo FAPS no ano de 2017 (Decreto 6817/2017) contendo a metodologia 
utilizada, o público-alvo presente e a população alcançada. 
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2. Tornar o SSPREV aderente ao item 3.1.6 (GESTÃO E CONTROLE DA BASE 
DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES PUBLICOS, APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS (Censo dos Servidores)) do Manual do PROGESTÃO. 

 
5. PUBLICO ALVO 
 Servidores públicos efetivos da ativa do município (Prefeitura e Câmara Municipal 

e Instituto Previdenciário); 
 Servidores inativos (aposentados); 
 Pensionistas; 

Observação: Incluindo os cedidos outros órgãos. 
 
6. QUEM FARÁ? 

Considerando o Decreto Municipal 8030/2020 a ação deve ser realizada pelo 
SSPREV e pelo Município. 

MUNICÍPIO não dispõe de metodologia e recursos humanos treinados para 
realização da ação em curto prazo 

SÃO SEBASTIÃO PREV não possui servidores mínimos para execução da ação, 
inviabilizando a execução in loco ou em outro lugar sob sua tutela. 

Mediante verificação do cenário atual, do público-alvo, da necessidade de 
apuração do banco de dados das instituições e principalmente na necessidade de 
melhorar o cálculo e a avaliação atuarial com dados precisos, o censo necessita 
ser realizado em curto espaço de tempo com equipe treinada com capacidade 
de entrega de resultados em curto prazo com qualidade especificada, 
alcançando no mínimo 95% dos beneficiários. 

Desta forma, verificando a expertise de outras entidades previdenciárias a fim de 
propor solução inteligível, sugere-se a contratação de empresa especializada na 
realização da ação de censo previdenciário com fornecimento de todo o 
material necessário e mão de obra treinada para tal fim com prazo de 
execução. 

 
7. QUANTO CUSTA? 

 
Em verificação junto ao cenário de RPPS, no período de 12 meses foram 

encontrados 04 objetos semelhantes em execução, ou já finalizados, dos RPPS dos 
Municípios de: Osasco/SP, Jundiai/SP, Pouso Alegre/MG e Passo Fundo/RS. 
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Os valores e as quantidades praticadas identificadas foram: 
 
Município RPPS Ano Valor total Nº de 

beneficiários 
Valor por 
cabeça 

OSASCO IPMO 2021 285.500,00 Sem info Sem info 

JUNDIAI IPREJUN 2020 480.000,00 10.104 R$ 47,50 

POUSO 
ALEGRE 

IPREM 2021 129.000,00 4.500 R$ 28,67 

PASSO 
FUNDO 

IPPASSO 2021 167.500,00 2.600 R$ 65,00 

 
 IPPASSO – Tomada de Preços 01/2021 -, data homologação: 10/05/2021 – 

disponível em: https://www.ippasso.com.br/site/wp-
content/uploads/2021/02/edital-retificado.pdf, 

 IPREM.NET.BR – Pregão Eletrônico 001/2021, data de homologação 
05/03/2021 – disponível em: https://iprem.net.br/e-rpps/grid_edital_publico/, 

 IPREJUN – Pregão Presencial 003/2020 – data homologação: 13/05/2020 – 
Disponível em: http://iprejun.sp.gov.br/N/licitacoes 
 
 

Desta forma considerando os valores médios efetivados dos 03 RPPS com dados 
completos, temos um valor médio estimado de R$ 47,057, que considerando: 

 o número total de servidores ativos considerados no cálculo atuarial em 
31/12/2020 2895 (dois mil oitocentos e noventa e cinco) servidores – tabela 
página 33 da Avaliação atuarial e  

 o número atual de aposentados e pensionistas do SSPREV em 10/06/2021 de 
1430 (mil quatrocentos e trinta) beneficiários localizados na base do sistema 
CECAM. 

 Tem-se uma população alvo estimada em 4.325 pessoas. 
 

Estima-se, desta forma, considerando esse público-alvo, um custo inicial para o 
serviço de R$ 203.521,52 para execução dos serviços, sem considerar possíveis 
acréscimos ou descontos em função da geografia local, a ser aferido mediante 
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processo licitatório específico para este fim com termo de referência aderente as 
necessidades do SSPREV. 

Considerando o item 6, sugere-se verificar a possibilidade de o Município custear 
a parte do processo pertinente aos servidores da ativa, cuja responsabilidade de 
manutenção dos dados atualizados é do município referente aos 2.895 (dois mil, 
oitocentos e noventa e cinco servidores), que alcançará o valor estimado total de R$ 
136.230,015, ou seja, o equivalente a 66,93% dos custos relativos a 66,93% dos 
beneficiários a serem censiados, ou seja, aproximadamente 2/3 da população alvo. 
 
 
8. QUEM PRESTA ESTE SERVIÇO? 

Em verificação junto ao cenário nacional de RPPS, no período de 12 meses 
foram encontrados objetos semelhantes em execução, ou já finalizados, em cujas 
empresas participantes, vencedoras ou não, seguem abaixo, devendo desta forma 
comporem elenco mínimo para cotação visando balizamento de preços. 

 Agenda Assessoria: http://web.agendaassessoria.com.br/index.php/censo-
previdenciario/ 

 Atlantic Solutions: http://atlanticsolutions.com.br/Webcenso/index.html 
 FAC – Consultoria e Sistemas:  
 http://www.facsistemas.com.br/Cadastramento-e-

Arrecada%C3%A7%C3%A3o/ 
 Futura Tecnologia: https://www.futuratec.srv.br/servicos/consultoria/ 
 Magma Assessoria: https://magmaprev.com.br/ServInfo.aspx?id=2 
 3 iT: https://3itconsultoria.com.br/censo-previdenciario/ 
 ASPPREV: https://aspprev.com.br/ 

 
9. ENTREGAVEIS ESPERADOS COM O SERVIÇO? 

 
 Planejamento, cronograma e execução do serviço 
 Coleta de dados dos entes em SÃO SEBASTIÃO; 
 Elaboração e execução do Plano de comunicação; 
 Censo Previdenciário 
 Validação dos dados; 
 Envio dos arquivos de carga para ao São Sebastião PREV; 
 Exportação para os sistemas SIPREV e CNIS/RPPS 
 Emissão de Relatório Final. 
 Digitalização de documentos. 
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10. QUAIS OS DADOS MINIMOS A SEREM ATUALIZADOS PELO SERVIÇO? 

Dados pessoais 
 Nome completo 
 CPF 
 NIT/PIS/PASEP 
 RG (número, estado de expedição, data de expedição, órgão emissor) 
 Data de nascimento 
 Sexo 
 Nome da mãe 
 Nome do pai 
 Estado Civil (incluindo União Estável e Separado de fato) 
 Cor/Raça 
 Deficiência 
 Naturalidade (Cidade/Estado e País) 
 Nacionalidade 
 Título de eleitor (nº, Zona e Seção) 
 CNH (nº, categoria, expedição, validade, UF, primeira habilitação) 
 Certificado de reservista 
 Dados da certidão de nascimento ou casamento 

Dados de contato 
Dados de endereços (1 ou mais por servidor). No caso de atualização de endereço, o 
sistema deve obter automaticamente a UF, Cidade, Bairro, tipo de logradouro e 
logradouro quando o servidor informar o CEP. 
• CEP 
• UF 
• Cidade 
• Bairro 
• Tipo de Logradouro 
• Logradouro 
• Número 
• Complemento 
• Tipo de endereço 
Dados de telefones (1 ou mais por servidor) 
• DDD 
• Número 
• Tipo 
• Obs. (campo texto livre) 
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Dados de e-mail 
• e-mail institucional 
• e-mail particular 
Dados de dependentes (incluindo cônjuge) 
• Nome 
• CPF 
• Data nascimento e óbito (quando o caso) 
• Grau de parentesco 
• Início e Fim da dependência (data e motivo) 
• Sexo 
• RG (número, estado de expedição, data de expedição, órgão emissor) 
• Dados da certidão de nascimento ou casamento 
• Deficiência 
• Se inválido 
Dados de escolaridade 
Dados sobre a formação do servidor (1 ou mais por servidor) 
• Grau de escolaridade 
• Situação 
• Curso 
• Ano de conclusão 
Dados Específicos para Servidores Ativos 
• Data de início de abono de permanência, caso receba 
• Data do primeiro ingresso no serviço público (exceto estágio) 
• Órgão 
• Matrícula 
• Data de Início do exercício 
• Cargo (de estatutário) 
• Carteira de trabalho (nº, série, data de expedição, UF) 
• Conselho Regional (identificação do conselho, nº, expedição e validade) 
Dados Específicos para Pensionistas 
• Dados sobre o Instituidor da Pensão 
• Nome completo 
• CPF 
• NIT/PIS/PASEP; 
• Data de Nascimento; 
• Data de Falecimento; 
• Data do Primeiro Ingresso do Servidor no Município; 
• Data de início no último cargo; 
• Se professor; 
• Se professor do ensino superior; 
• Cargo; 
• Data de Início do Benefício; 
Tempo de serviço (para todos) 
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Dados de outros vínculos trabalhistas (1 ou mais por servidor). No caso de 
pensionistas, esses dados se referem ao instituidor da pensão (dados 
compartilhados entre todos os quotistas da pensão). 
• Nome da empresa; 
• CNPJ da empresa; 
• Função/cargo; 
• Tipo de contribuição (RGPS/RPPS); 
• Data de Início; 
• Data de Fim; 
• Tempo de contribuição averbado no vínculo (em dias); 
 
11. QUANDO FINALIZAR.  

Segundo semestre de 2021 
 
12. POR QUE REALIZAR O CENSO? 

Atender a legislação vigente, a saber: 
 Lei Federal no 10.887, de 18 de junho de 2004, inciso II, do art. 9º, a unidade 
gestora do regime próprio de previdência dos servidores procederá no mínimo a 
cada 05 (cinco) anos, o recenseamento previdenciário. 
 Constituição Federal em art. 201, que especifica que no Regime de 
Previdência Social devem ser observados os critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial objetivando assegurar a proteção dos segurados em longo prazo 
e direcionar o Sistema Previdenciário em sua gestão, para que sempre seja viável a 
sua manutenção; 
 Decreto Municipal nº 8030/2020, 
 Lei Complementar Municipal nº241/2019. 

 
13. RISCOS DO PROJETO 

 
1. Não realização do censo. 

Dados desatualizados ou sem a confiabilidade mínima necessária para 
realização das avaliações atuariais. 
2. Objeto não alcançar 100% do mínimo planejado; 

Medidas de contorno: 
 Pré carga do banco de dados do SSPREV, da Câmara e do Município visando 

compor rol inicial da meta a ser alcançada; 
 Planejamento das etapas do censo visando alcançar todos os beneficiários; 

3. Não localização dos beneficiários; 
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 Possuir plano de ação com medidas que visem a localização, seja via física, 
remota, mídias sociais, etc.; 

4. Não cumprimento do prazo; 
 Cláusulas contratuais claras e rígidas contemplando total respaldo ao 

contratante no tocante a qualidade e aos prazos; 
5. Beneficiários residentes fora do município ou acamados. 

 Plano de ação deve contemplar estratégias de utilização de recursos on line 
para realização de censo a residentes externos ao município que garantam 
100% de identificação do beneficiário para fins de recadastramento. 

6. Erros de cadastro 
 Plano de ação deve contemplar a utilização de software específico para o fim 

proposto, visando a mitigação e a correção de erros no processo de coleta e 
validação de dados. 

7. Recursos humanos capazes 
 Plano de ação deve contemplar recursos humanos treinados para o fim 

específico do objeto, com expertise para lidar com todas as situações e 
recursos necessários (tecnológicos para o fim específico) 

8. Recursos humanos suficiente 
 Dimensionamento dos recursos humanos por área geográfica a fim de permitir 

cobertura ampla da população alvo da ação. 

 


