
Realização:

www.CEAPBrasil.com

Programação

Entre em contato agora!
**A entrega do certificado será efetivada mediante o cumprimento de 75% da programação obrigatória

20 a 22 de Novembro de 2019 - Florianópolis/SC

(48) 3204-6843
(48) 98466-5899

● talia@ceapeventos.com.br

A Quem se Destina?
Profissionais que lidam com a Previdência dos Servidores Públicos (Regime Próprio de Previdência Social ż  
RPPS) ou que pretendam adquirir conhecimentos sobre o assunto, tais como integrantes dos setores de 
gestão de pessoas, cadastro, folha de pagamento, análise de processos de concessão, manutenção e 
pagamento de benefícios previdenciários, atendimento aos servidores, consultoria/assessoria jurídica, 
financeiro, controle interno, outros. Prefeituras e Câmaras de Vereadores que estejam planejando a criação 
do Regime Previdenciário Próprio para os Servidores de sua Cidade.

Investimento

-Pastas Personalizadas;

-Coffe Break;

-Material Digital e Fotos do Evento;

-Material Didático; e

-Certificado de Conclusão.

Banco do Brasil S.A

Agência: 3174-7

Conta: 127158-X

- Depósito;

- Boleto;

- Cheque.

R$ 790,00 - 1 inscrição

Incluso

Pagamento via

Justificativa
Pensando na relação de Aposentadoria e investimento para o futuro dos servidores públicos do Município 
(Poder Executivo e Legislativo, incluindo gestão Indireta) é possível a constituição de Regime Próprio de 
Previdência com foco ao atendimento dos Servidores Públicos Municipais. Para isso, conhecer as regras 
atuais e as possibilidades de atualização é uma vantagem no momento da escolha, o que permitirá acertar nas 
escolhas e evitar prejuízos ao próprio Município. Pensando nestas situações, montamos um curso que vai 
demonstrar a legislação de Previdência atual, bem como as possibilidades de alteração, com foco em 
apresentar o jeito ideal de implementar na Cidade dos alunos.

VALOR ESPECIAL PARA GRUPOS

Nova Previdência: Implementação e 
Reestruturação no Município

● ● 20/11 ● 13 QUARTA-FEIRA /2019  h30min às 17h30min
Módulo I - PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL
-Histórico da Previdência Social no Mundo
-Histórico da Previdência Social no Brasil
-Regime Jurídico e Regime Previdenciário;
-Regime Geral de Previdência Social
-Regime Próprio de Previdência Social
-Regime de Previdência Complementar 
-Apresentação das normas constitucionais, legais e infralegais
-Custeio da Previdência Social 
-Cálculo Atuarial
-Tempo de serviço/contribuição; 
-Tempo fictício;
-Tempo de efetivo exercício no serviço público;
-Tempo de efetivo exercício na carreira;
-Tempo de efetivo exercício no cargo efetivo;
-Direito Adquirido x Expectativa de Direito

● QUINTA-FEIRA ● /2019 ● 09h às 12h21/11
Módulo II - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS - NOVO REGRAMENTOS
-Contribuição previdenciária dos empregados públicos, temporários e comissionados.
-Contribuição previdenciária do Município
-Aposentadoria por idade
-Regras de transição 
-Aposentadoria por incapacidade permanente
-Auxílio-doença
-Auxílio-acidente

● QUINTA-FEIRA ● 21/11/2019 ● 13h30min às 17h30min
Módulo III - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
-Regras Constitucionais para Concessão dos Benefícios Previdenciários de Aposentadorias dos Servidores 
Públicos (segundo as EC´s 88/15, 70/12, 47/05, 41/03 e 20/98);
-Tempo de efetivo exercício em funções de magistério;
-Regras de Transição;
-Art. 6º da EC 41/03, vigente a partir de 31/12/03;
-Art. 3º da EC 47/05, com efeitos retroativos a 31/12/03;
-Art. 2º da EC 41/03, vigente a partir de 20/02/04;
-Art. 6º-A da EC 41/03, com redação dada pela EC 70/12, com efeitos financeiros a partir de 29/03/12;
 Regra Geral;
-Aposentadoria Especial.
-Aposentadoria dos servidores da União.
-Texto PEC paralela

● SEXTA-FEIRA  2 /2019 ● 09h às 12h● 2/11
Módulo IV - PENSÕES POR MORTE, REAJUSTAMENTO DE APOSENTADORIAS, E AMULAÇÃO DE 
BENEFÍCIOS
- Dependentes previdenciários e Formas de cálculo;
- Integralidade x Aplicação de redutor;
- Tempo mínimo de contribuição, de casamento e de união estável;
- Duração da pensão;
- Habilitação posterior ou superveniente;
- Rateio, reversão, extinção.
- Reajuste pela inflação x Paridade;
- Acumulação de benefícios previdenciários
- Temas Relavantes da Reforma da Previdência 
- Abono de permanência;
- Aposentadoria pessoas com deficiência e Aposentadoria guardas municipais
- Readaptação funcional e Perícia médica
- Averbação e Expedição de certidão de tempo de contribuição

Hotel Castelmar, Rua Felipe Schmidt, 1260, Centro 

Professor

●  Luis Fabiano

A dv oga do,  Pós Gra dua do em 
Di r e i t o  P r o c e ssu a l  e  Di r e i t o 
Previdenciário pelo CESUSC. Pós 
Graduado em Controle da Gestão 
Pública Municipal pela UFSC. MBA 
em Gestão Pública pela Faculdade 
Anhanguera. Atualmente é diretor 
geral de previdência da Prefeitura 
Municipal de São José, Professor 
de Direito da Faculdade Anhanguera.



Realização:

www.CEAPBrasil.com

Programação

Entre em contato agora!
**A entrega do certificado será efetivada mediante o cumprimento de 75% da programação obrigatória

11 a 13 de Dezembro de 2019 - Florianópolis/SC

(48) 3204-6843
(48) 98466-5899

● talia@ceapeventos.com.br

A Quem se Destina?
No caso dos Municípios (Prefeitura e Câmara de Vereadores), recomenda-se que os 
Controladores Internos, sua equipe de apoio, Ouvidores, Procuradores, Contadores e 
Servidores de destaque de outras Secretarias que tem incumbência de colaboração com o 
Controlador Interno participem deste treinamento.
Também se recomenda a participação de Vereadores e Secretários Municipais por conta de 
serem Agentes políticos que decidem sobre o desenvolvimento de Prestação de Contas e o 
julgamento destas (cada um com sua atribuição).

Investimento

-Pastas Personalizadas;

-Coffe Break;

-Material Digital e Fotos do Evento;

-Material Didático; e

-Certificado de Conclusão.

Banco do Brasil S.A

Agência: 3174-7

Conta: 127158-X

- Depósito;

- Boleto;

- Cheque.

R$ 790,00 - 1 inscrição

Incluso

Pagamento via

Objetivo
Apresentar as formas que o Controle Interno deve realizar para efetivar o fechamento das 
suas atividades em 2019, emitindo relatórios, bem como descrevendo sugestões de ações 
para 2020.

VALOR ESPECIAL PARA GRUPOS

● QUARTA-FEIRA ● 11/12/2019 ● 13h30min às 17h30min
Módulo I - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
- Disciplina Constitucional
- Disciplina legal
- Disciplina normativa do Tribunal de Contas Estadual
- Conceito
- Objetivos. Finalidades. Princípios
- Sistema de Controle Interno (SCI) X Controle Interno
- REVISÃO dos Pressupostos formais para a Estruturação do SCI
- Análise de modelos de outros órgãos públicos

● QUINTA-FEIRA ● 12/12/2019 ● 09h às 12h e 13h30min às 17h30min
Módulo II - REVISÃO DA IMPLEMENTAÇÃO O SCI
- Operacionalização, Relacionamento e Competências:  Unidade Central do SCI e  Unidades Executoras do SCI
- Técnicas de Controle, Auditoria e Responsabilização
- Relatórios do SCI
CONFIRMAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
- Análise da efetividade de seu Cronograma de Execução
- Validação da Gestão de Riscos 
REVISÃO DAS AUDITORIAS REALIZADAS 
- Melhores técnicas 
- Apresentação de Relatórios
- Parecer
- Propostas
PRINCIPAIS PONTOS DE REVISÃO
- Gestão Orçamentária e Financeira;
- Gestão Contábil; 
- Gestão de Patrimônio;
- Gestão de Compras, Licitações e Contratos;
- Gestão de Pessoal;
- Gestão de Obras e Serviços de Engenharia;
- Gestão dos recursos da Educação;
- Gestão dos recursos da Saúde;
- Gestão dos recursos da Assistência Social

● SEXTA-FEIRA ● 13/12/2019 ● 09h às 12h
Módulo III - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019/2020
- Conceito e fluxo de Prestação de Contas
- Obrigatoriedade de Prestação de contas
- Requisitos da Prestação de Contas
- Balanço de Receita e Despesa
- Demonstrativos Municipais
- Inventário Geral
- Quadro Comparativo com o que foi realizado e o que está sendo Projetado

Hotel Castelmar, Rua Felipe Schmidt, 1260, Centro 

Professor

● Janaina Guesser Prazeres

Advogada, 12 anos de Experiência em 
Direito Constitucional  e Público, 
E s p e c i a l i s t a  e m  D i r e i t o  P ú b l i c o 
Constitucional e Administrativo. Já 
ex erceu cargos como Diretora da 
CASAN, responsável, dentre outros 
temas, de licitação. Membro Efetivo da 
Comissão da Moralidade Pública da 
OAB/SC. Membro efetivo da Comissão 
da Mulher A dvogada da OA B/SC. 
M e m b ro  e f e t i v o  d a  Co m i ssã o  d e 
Licitações e Contratos da OAB/SC.

Controle Interno: Prestação de 
Contas 2019/2020 e Decisões do TCE


