
O sistema mais utilizado por RPPS no Brasil para gestão dos 

investimentos, agora evoluiu, tornando-se a Plataforma

Único.

Inovador.

Completo.



Introdução

Nosso maior objetivo sempre foi desenvolver serviços e ferramentas que possibilitem 

ainda mais a qualificação de processos internos, otimização de tempo e melhor 

governança para nossos clientes.

A troca de experiência entre as nossas equipes,  junto com as necessidades 

apresentadas por mais de 500 clientes nos últimos 10 anos,  possibilitou ser 

desenvolvido um sistema único. Porém era preciso fazer mais! 

Nasceu então a SIRU Tecnologia de Informação, empresa responsável pelo Projeto 
‘’Plataforma SIRU’’.

Com soluções em um formato inovador a Plataforma está pronta para ser utilizada, 

e é sem dúvida uma ferramenta completa para gestão dos investimentos do RPPS.

Conheça as novidades!

Para você que já é usuário do sistema, as 

vantagens só aumentam!



URL de Acesso

O seu acesso continua o mesmo, através de 

nosso site www.plenainvestimentos.com.br. 

Porém, após digitar seu login e senha o siste-

ma irá entrar no ambiente da Plataforma SIRU, 

por isso o endereço que irá aparecer em seu 

navegador será semelhante ao da imagem ao 

lado.



Definição de Acesso

O RPPS deve disponibilizar aos seus servi-

dores uma série de itens sobre sua gestão 

de investimentos. A questão é: como 

disponibilizar essas e outras informações ao 

servidor? Mural interno? Jornal local?  

Conte com a Plataforma!

Com sua senha atual, você poderá criar 

novos acessos. Disponibilizando login e 

senha personalizado para outros usuários, 

como conselheiros, membros do comitê, 

servidores e até mesmo Tribunal de Contas 

e  Ministério.

Na Plataforma você poderá fazer o cadastro 

de liberação, definindo acessos específicos 

para cada usuário e sua necessidade.



Credenciamento

Visando atender aos requisitos de transparência e de 

prestação de contas, estamos disponibilizando um ambi-

ente em nossa Plataforma para os Administradores e 

Gestores poderem colocar seus documentos, certidões e 

também preencher as informações exigidas no Termo de 

Credenciamento (modelo Ministério). Após essa etapa, 

essas informações serão disponibilizadas para todos os 

RPPS usuários da Plataforma SIRU.

Ao acessar o ambiente de credenciamento basta digitar o 

CNPJ da Instituição que você deseja credenciar, se a 

mesma já tiver disponibilizado os documentos, as infor-

mações irão aparecer automaticamente para você, facil-

itando seu processo.



APR

Nesta página, o sistema disponibiliza uma estrutura 

com base no modelo exigido possibilitando o preen-

chimento de forma mais dinâmica, como também, 

ao inserir uma aplicação ou um resgate no preenchi-

mento da coleta de saldos na plataforma, automati-

camente é gerada a APR.

A partir de agora, você poderá emitir suas APR’s dire-

tamente com o logo do Instituto. Basta gravar a 

imagem na Plataforma, seguindo as especificações 

necessárias.



Segregação de Massa

A partir de agora, na Plataforma SIRU, você 

poderá gerenciar seus investimentos separa-

dos pelo tipo de plano, caso o seu RPPS 

possua segregação de massa.

Será disponibilizada uma visão de gerencia-

mento da carteira consolidada e depois sepa-

rada por plano (financeiro, previdenciário).

Para informar os fundos que pertencem a 

cada tipo de plano, entre em contato com 

nossa equipe.



Plena Investimentos, 
focada  no seu RPPS !

www.plenainvestimentos.com.br
contato@plenainvestimentos .com.br
Tel.: 011 3074.9400
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