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1-  Introdução 

O Sistema de Informações Gerenciais do Regime Próprio de Previdência Social 

(SIG-RPPS) é um sistema web que possui um conjunto de relatórios, resultado 

de cruzamento de dados cadastrais, funcionais e financeiros dos servidores 

ativos, benefícios dos aposentados, pensionistas com os dados constantes no 

Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. 

O sistema SIG-RPPS tem como principais fontes de dados, o Cadastro Nacional 

de Informações Sociais dos Regimes Próprios de Previdência Social - CNIS/RPPS 

e o CNIS. Até a implantação do eSocial para Órgãos Públicos de RPPS, os dados 

dos servidores e beneficiários devem ser preenchidos por meio do 

SIPREV/Gestão e transmitidos ao CNIS/RPPS. 

 

2 – Relatórios disponíveis:  

Atualização dos dados no sistema: O relatório viabiliza ao Ente 

Federativo saber quando enviou sua última base de dados e quando foi 

feito o processamento da respectiva base, com as seguintes Informações: 

 data da transmissão dos dados para o CNIS/RPPS;  

 data do processamento desses dados no CNIS/RPPS; e 

 data do processamento e cruzamento de informações disponíveis 

no SIG/RPPS.  
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Indicativo de Óbito no RGPS: O relatório apresenta o resultado do 

cruzamento de dados para identificação de pessoas com indicativo de 

óbito no CNIS. 

Quantitativo de pessoas enviadas e localizadas:  O relatório apresenta 

o resultado dos dados que foram enviados por meio do CNIS/RPPS e 

localizados ou não no CNIS. 

Dados para análise do Teto Remuneratório: O relatório apresenta 

informações da soma de valores recebidos da administração pública e 

empresa pública pelos servidores/beneficiários correspondentes a 

vínculos e benefícios previdenciários e assistenciais, independentemente 

do tipo de regime previdenciário. 

Dados para análise de Acúmulo de Vínculos: O relatório apresenta o 

quantitativo de vínculos e benefícios ativos, considerando a regra de 

classificação de vínculo ativo. O objetivo é identificar o indício de 

acúmulo de vínculo e benefício incompatível, resultado do cruzamento 

entre o CNIS e os dados encaminhados pelo Ente Federativo por meio 

do SIPREV/Gestão. 

3 - Processo de atualização dos dados no SIG-RPPS 

As informações constantes no SIPREV/Gestão deverão ser encaminhadas para o 

CNIS/RPPS, este considerado somente um repositório e não uma base histórica- 

substituindo os dados anteriormente encaminhados em sua totalidade. Será 

realizado o cruzamento desses dados com os constantes do CNIS retornando os 

resultados para o SIG-RPPS em forma de relatórios. 

O monitoramento do processamento e disponibilização dos relatórios no SIG-

RPPS pode ser verificado no módulo “Atualização dos dados no sistema”, a fim 
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de se conhecer a base atualmente utilizada na apresentação dos relatórios, pois 

todos os resultados serão baseados nas informações existentes nessa. Os 

resultados dependem da qualidade das informações prestadas via RAIS e 

migradas para o CNIS e dos dados encaminhados via SIPREV/Gestão pelo Ente 

Federativo.  

4 - Condições de acesso  

O acesso aos relatórios do SIG/RPPS é concedido por meio da Subsecretaria dos 

Regimes Próprios de Previdência Social-SRPPS, mediante solicitação da Unidade 

Gestora do RPPS. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema de Gestão de 

Consultas-RPPS (GESCON-RPPS) no módulo “Consulta sobre os Sistemas RPPS” 

com indicação de até dois (2) servidores efetivos por Ente Federativo, 

preferencialmente, um da Unidade Gestora e outro do Ente Federativo.  

Os dados necessários para a autorização de acesso ao SIG-RPPS são: 

 Nome completo 

 CPF 

 NIT/PASEP/PIS 

 e-mail 

 Telefone com DDD 

 Órgão/Lotação 

 Cidade/UF 

 Papel Função do usuário = Usuário 

 CNPJ do Ente Federativo  

Para efetuar o acesso ao sistema, o usuário deverá acessar à seguinte URL 

http://sigrpps.dataprev.gov.br e informar o CPF no campo “Nome do usuário” e 

a senha cadastrada.  

http://sigrpps.dataprev.gov.br/
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Efetuar login 

 

Após um período sem atividade, o sistema interrompe a sessão do usuário e o 

impede de realizar novas ações. Esse comportamento pode ser identificado por 

meio da mensagem de erro exemplificada na figura a seguir.  

 

Figura 2 - Sessão expirada 
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Para continuar usando o sistema, basta atualizar a página web e realizar o login 

novamente. 

Tela inicial do SIG-RPPS 

 

 Tela inicial do sistema 

 

 

5 - Recursos disponíveis  

Na ferramenta existem recursos e filtros que podem ser utilizados para melhor 

visualização pelo Ente Federativo no momento da consulta, ou emissão de 

relatórios. Dentre os exemplos de filtros existentes, citamos o filtro por ordem 

crescente e decrescente e em todas as colunas é possível selecionar o tipo de 

filtro que se queira utilizar.  

Abaixo segue exemplo de filtros possíveis: 
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Recursos da aplicação 

 

Importante: Após nova execução da consulta, o resultado voltará ao seu estado 

original. 

5.1 Recursos em tabelas  

5.1.1 Ordenando valores 

Toda tabela permite a ordenação do resultado, de forma crescente ou 

decrescente, por meio de uma de suas colunas, não sendo possível, realizar mais 

de um filtro na mesma consulta. 

Abaixo segue exemplo de consulta no módulo “Dados para análise do teto 

remuneratório”.  

 

Dados para análise do Teto Remuneratório 

Observe que ao clicar na “seta da coluna CPF, são exibidas opções de 

ordenamento em ordem crescente ou decrescente, além de outros filtros 

possíveis”. 
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Figura 4 - Ordenando valores 

5.1.2 Filtrando valores  

Todas as colunas de uma tabela possuem o recurso “Filtro”, que permite a busca 

por uma ou mais opção de consulta, por meio de sub menus que refinam o 

resultado, ou seja, pode-se selecionar um ou mais dados para a respectiva 

consulta.  

Após escolhida a operação, o sistema abrirá um “pop-up” onde o usuário 

incluirá no campo específico a informação desejada. Neste momento é possível 

incluir mais de uma opção utilizando o campo “Incluir Condição”. 

Veja os quadros abaixo: 
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Após escolhida a(s) condição(ões) para a consulta desejada, clique em “Filtro” 

para obter o resultado.  

 

5.1.3 Destacando valores  

Ao clicar em uma célula da tabela é possível inserir um comentário, destacar um 

valor, uma célula ou uma linha, remover o realce (destaque) e filtrar célula 

(corresponde à linha). Essa ação não funciona em células que são links. Para 

identificar um link basta verificar se o conteúdo está azul e sublinhado. Vejam 

um exemplo na figura a seguir. 

 

 

 

 

5.2 Recursos em gráficos 
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5.2.1 Tipos de visualização dos gráficos 

Todos os gráficos oferecem os tipos de visualizações mais comuns. Basta clicar 

em uma das opções, conforme destacado na figura a seguir, e escolher um novo 

tipo. Vale destacar que nem sempre o conteúdo do gráfico será adequado à 

nova configuração escolhida. 

 

 

 

2.3 Restaurando visualização original 
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Após alteração do tipo de visualização dos gráficos, é possível restaurar ao 

formato original. Basta clicar em uma das opções destacadas na figura a seguir. 

 

 

5.3 Realizando consultas 

As consultas são predefinidas, ou seja, consultas com estruturas definidas e 

prontas para execução. Para as consultas, o usuário tem a opção de escolher 

entre os filtros disponíveis e a opção de visualização. Veja na figura a seguir 

como identificar os componentes básicos e depois entenda-os na descrição 

ponto a ponto.  
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Descrição ponto a ponto: 

1. São filtros com valores predefinidos; 

2. São filtros que aceitam valores digitados pelo usuário. Fiquem atentos ao 

tipo de dado esperado pelo campo; 

3. O Filtro define o tipo de saída do relatório (resultado da consulta). 

Formatos de saída possíveis: 

 

a. HTML – Gera o resultado na tela da própria aplicação; 

b. XLS – Gera uma planilha com extensão .xls; (excel) 

c. PDF – Gera um arquivo PDF na própria tela e permite download; 

d. CSV – Gera um arquivo delimitado com extensão .csv.  

NOTA: Se alguma opção de saída não estiver disponível é porque ela 

não é compatível com aquela consulta. 

4. Executa a consulta e gera o resultado; 

5. Limpa os filtros selecionados, retornando o valor padrão – Não elimina o 

resultado gerado anteriormente, ou seja, o resultado apresentado na tela 

não desaparece. Para novo resultado será necessário executar novamente 

a consulta com novo filtro. 

A seguir vejam exemplos de acordo com o formato de saída escolhido. 

1. Formato PDF: 
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 Resultado em PDF 

2. Formato XLS: 

 

  Resultado em Excel 

3. Formato CSV: 

 

 Resultado em CSV 

4.  Formato HTML: 
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Resultado de consulta em html 

Detalhamento das Consultas disponíveis no sistema.  

6- Atualizações dos dados no sistema 

O relatório de atualização de dados no sistema tem o objetivo de fornecer 

informações capazes de identificar a base de dados do SIPREV/Gestão 

transmitida e processada no CNIS/RPPS, além da data em que ocorreu o 

cruzamento dela com as bases do que compõe o CNIS.  

 

Consulta Atualização dos dados no sistema 

 

7-Indicativo de óbito no RGPS 

O relatório tem como objetivo apresentar o resultado do cruzamento de 
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informações de indicativo de óbitos nas bases do CNIS. O resultado é exibido 

quantitativamente e em forma de gráficos.  

Para obter o resultado siga os passos a seguir: 

 

 Clique na opção: “Indicativo de óbito no RGPS”; 

 Após exibição da tela de filtros, selecione a opção desejada; 

 Selecione o formato de saída e em seguida clique em “Executar”, para 

visualização da consulta. 

 

 



 

 

Manual do Usuário V1 . 

SIG-RPPS 

 

17/25 

 

 

Consulta Indicativo de óbitos 

Para detalhamento das informações clique no link desejado na coluna 

“Quantidade”. Veja abaixo um exemplo de resultado do aprofundamento e na 

sequência a descrição ponto a ponto. 

 

 Aprofundamento do indicativo de óbito 

8- Quantitativo de pessoas enviadas e localizadas 

O relatório tem como objetivo informar a “qualidade do cruzamento” das bases 

do regime próprio em relação à base do CNIS. Esse resultado é demonstrado 

por meio de uma tabela quantitativa onde existe uma comparação entre a 

quantidade de dados de pessoas enviadas pelo Ente Federativo por meio do 

SIPREV/Gestão, e quantas foram ou não localizadas na base do CNIS. A 

quantidade de pessoas localizadas tende a aumentar em razão da qualidade 

dos dados cadastrais da RAIS e da base encaminhada pelo Ente Federativo. 

Segue exemplo: 
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Consulta Quantitativo de pessoas envidas e localizadas 

 

É possível identificar as pessoas localizadas clicando no link específico. Vejam 

abaixo: 
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 Aprofundamento da consulta quantitativo de pessoas “Localizadas” 

 

 

Aprofundamento da consulta quantitativo de pessoas “Não localizadas” 

09- Dados para análise de teto remuneratório 

O relatório tem como objetivo disponibilizar um resumo dos últimos valores 

recebidos, relativos a vínculos e benefícios ativos. Esse resumo é exibido no 

campo “valor apurado”. Para executar a consulta é necessário preencher o 

campo “Valor do Teto de Remuneração” com o teto vigente do Ente Federativo 

ou constitucional. Na prática, o usuário informa o valor e o sistema retorna 

apenas pessoas que igualam ou superam o valor do teto informado. Feita a 

primeira consulta, o sistema permite detalhar os registros exibindo quais foram 

os valores utilizados para verificação do teto remuneratório. Veja a seguir um 

exemplo. 
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Consulta Dados para análise de teto remuneratório 

 

 

Aprofundamento da consulta Dados para análise de Teto Remuneratório 

  

 Para a verificação de indício de recebimento acima do teto remuneratório é 

necessário pelo menos uma remuneração nos últimos 24 meses anteriores 

ao processamento do cruzamento das bases. 

É fundamental que se observe o módulo “Atualização dos Dados no Sistema” 

para verificação de quando ocorreu o processamento do cruzamento dos 

dados. É importante também observar que mesmo que a base seja enviada 
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ao CNIS/RPPS dentro dos últimos 24 meses, mas a informação da 

remuneração ou valor do benefício esteja desatualizado, ou seja, fora do 

período de 24 meses, a verificação do teto remuneratório está comprometida 

e os dados não serão retornados. 

 

10-Dados para análise de acúmulo de vínculos 

O relatório tem como objetivo disponibilizar um resumo dos vínculos e dos 

benefícios ativos identificados no cruzamento entre as bases do CNIS e os 

dados transmitidos via SIPREV/GESTÃO, com indício de acúmulo. Essas 

informações são disponibilizadas em tabelas permitindo aprofundamento, nos 

seguintes níveis: 

 1º nível- quantitativo de pessoas por faixa de acumulação e classificados 

em vínculos ativos, aposentados por invalidez, demais aposentados e 

não classificados.  

 2º nível -  na faixa de quantitativo de vínculos selecionada é apresentada 

a lista de pessoas naquela condição.  

 3º nível- pelo identificador é possível selecionar a pessoa para exibição 

dos vínculos e benefícios apurados no cruzamento entre a base do CNIS 

e os dados transmitidos via SIPREV/Gestão.  
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Consulta Dados para análise de acúmulo de vínculos (a segunda tabela 

aparece quando rola a tela) 

 

Aprofundamento da Consulta de dados para análise de acúmulo de vínculos 
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A seguir o segundo nível do aprofundamento da tabela de vínculos (item 1).  

 

 

Relação de vínculos 

Para a verificação de indício de acúmulo de vínculo é necessário que no CNIS 

o vínculo não tenha data de saída e pelo menos uma remuneração nos últimos 

24 meses anterior ao processamento do cruzamento da base de dados. 

É fundamental que se observe o módulo “Atualização dos Dados no Sistema” 

para verificação de quando ocorreu o processamento do cruzamento dos 

dados.  
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Relação de benefícios 

1. Descrição ponto a ponto: Essas opções aparecem após o 

aprofundamento da consulta.  

2. Identificação da pessoa selecionada; 

3. Vínculo oriundo da base encaminhada via SPREV/Gestão (CNIS/RPPS) 

que deu origem à consulta; 

4. Benefícios ativos encontrados na base encaminhada via SIPREV/Gestão 

(CNIS/RPPS); 

5. Benefícios ativos encontrados no CNIS; 

Opções de exportação do resultado.  

12- Efetuar Logout (Sair) 

No canto superior direito existe a opção “sair”. Essa funcionalidade encerra, com 

segurança, a sessão do usuário. Após concluir a ação de logout (sair) o usuário 

será redirecionado para a tela de login (capítulo 4 – Condições de acesso). 

Vejam um exemplo abaixo: 
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Efetuar logout 

 

                            


