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Local: Plataforma EaD
Data: 15 de março
Horário: 09:00 às 12:00
Programação preliminar:

Objetivo do curso:

O curso abordará a gestão atuarial dos regimes próprios
de previdência social inseridas na Portaria MF nº
464/2018, destacando as atividades necessárias às boas
práticas atuariais nos RPPS e as obrigações legais a
serem cumpridas para que se obtenha a regularidade
previdenciária exigida para emissão do Certificado de
Regularidade Previdenciária (CRP).
Serão apresentados, dentre outros assuntos, as
avaliações atuariais e os testes de adequação de
hipóteses, bem como os demais documentos a serem
encaminhados ao cadprev e os prazos a serem
cumpridos. Adicionalmente, serão apresentadas as regras
de solvência aplicáveis a esses regimes previdenciários e
as alternativas de equacionamento de déficits
estabelecidas na legislação.
A CNM - Confederação Nacional de Municípios e o IPZ - Instituto
Paulo Ziulkoski trazem essa qualificação totalmente online.
Público-alvo:

Prefeitos, secretários, vereadores, servidores em geral,
gestores da previdência municipal.
Palestrante:
Image not found or type unknown

Mário Rattes

Atuário especialista em RPPS e previdência
complementar, consultor na área de previdência da Confederação
Nacional de Municípios (CMN) e palestrante do CNM Qualifica na
área de previdência, conselheiro do Conselho Nacional de Dirigentes
de RPPS (Conaprev) e do Conselho Nacional de Previdência Social
(CNPS).
Conteúdo Programático:
Discussão sobre as obrigações atuariais dos RPPS, solvência e
alternativas de equacionamento dos déficits atuariais.
Investimento:
Inscrições GRATUITAS para servidores de Municípios filiados
adimplentes à CNM com o limite de 3 inscrições, a partir da 4ª
, investimento de R$ 90,00 por servidor.
O valor de inscrição para participante de Município não contribuinte
à CNM ou pessoa não vinculada a Município será de R$ 190,00.
Após a inscrição você receberá informações para pagamento da
mesma.

Certificado:
Para emissão do certificado será preciso atingir a carga horária
mínima de 75%.
Informações ou dúvidas? Contate-nos:
(51) 3407-4935
cursos@institutopz.com.br
Horário:
O evento será realizado no fuso horário de Brasília/DF.
Informações: (61) 2101-6655 ou atendimento@cnm.org.br

