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O Curso
O Curso  Leg i s lação de  Pessoa l  e  Reg ime P rópr io  de  P rev idênc ia  no  Serv iço
Púb l ico  Mun ic ipa l  vem com um novo  enfoque nos  p roced imentos  das  á reas  de
recursos  humanos  dos  ó rgãos  púb l icos  no  tocante  à  v ida  func iona l  dos  seus
se rv idores  ev idenc iando tóp icos  da  leg i s lação de  pessoa l  re la t i vos  aos
se rv idores  púb l icos ,  desde  o  concurso  púb l ico  até  a  aposentação ,  v i sando
cons tante  atua l i zação e  me lhores  p rát icas  admin i s t ra t i vas .
Na  á rea  de  atos  de  pessoa l  o  Reg ime Ju r íd ico  Func iona l  é  o  con junto  de  regras
que  regu lam a  re lação ent re  o  se rv idor  púb l ico  e  o  Es tado.  Nes te  sent ido ,  o
ges to r  deve  atuar  segundo as  normas  lega i s  es tabe lec idas  ev i tando a  s i tuação
em que  o  se rv idor  ocupa ,  confo rme a  Cons t i tu ição  Federa l/88 ,  ma i s  de  um
cargo ,  emprego ou  função púb l ica ,  ou  a inda ,  quando o  se rv idor  recebe
proventos  de  aposentador ia  s imu l taneamente  com a  remuneração de  cargo ,
emprego ou  função púb l ica  na  Admin i s t ração Púb l ica  d i re ta  ou  ind i re ta .
O Curso  t raz  a inda uma abordagem das  mudanças  re la t i vas  à  adoção da
Prev idênc ia  com des taque para  a  s i tuação atua l  dos  Mun ic íp ios  e  ve r sa  sobre
compensação f inance i ra  ent re  o  Reg ime Gera l  de  P rev idênc ia  Soc ia l  e  os
reg imes  p rópr ios  de  p rev idênc ia .

Programação

Carga Horár ia
24 HORAS

manhã:  08h  às  14h
tarde :  14h  às  18h

Per íodo
23 A  25/05/2022

segunda/terça/quar ta

Loca l
Ins t i tu to  Es t ra tég ia

São Lu í s/MA



Público alvo
Este curso destina-se à efetiva capacitação de profissionais que atuam direta ou
indiretamente na administração municipal tais como: Gestores, Secretários Mnicipais,
Presidentes de Instituto de Previdências,  Servidores das áreas de recursos humanos, jurídica,
administrativa, contábil, controle interno e outras afins, e demais profissionais que atuem ou
desempnhem funções relacioandas à gestão de pessoal.

Formato do Curso
Treinamentos em formato de oficina com resolução de problemas; Grupos reduzidos de alunos
com orientação individualizada; Análise e solução das situações que interferem na condução
do processo.

Protocolos Sanitários
Utilização de álcool gel, manutenção do limite de distanciamento social e uso de
máscaras de proteção conforme determinado pelo decreto nº 35.746/2020 

Para Oficinas no formato semipresencial será distribuído aos participantes kit individuais
com caneta, álcool gel 70% e máscara descartável

As aulas serão ministradas em grupos reduzidos e obedecendo todo o protocolo de
distanciamento e uso de equipamentos de segurança



Destaques
Condições gerais aplicáveis às aposentadorias do RPPS. Tempo no serviço
público, cargo e carreira, Aposentadorias Especiais tais como: concessão, o
cálculo, o reajustamento e o controle das aposentadorias e pensões por morte;

Provimento, da vacância, remoção, redistribuição e substituição; Vencimento e
da remuneração, férias, licenças e afastamentos, Acumulação de cargos,
empregos, funções, pensões e aposentadoria;

Regime disciplinar: responsabilidades e penalidades, Controle Externo nos
Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS

Ivaldo Fortaleza Ferreira Auditor Estadual de controle Externo
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e Ex-Secretário
Adjunto de Seguridade Social no Governo do Estado do
Maranhão. Possui graduação em Administração pela
Universidade Estadual do Maranhão (1997), especialização em
Qualidade e Produtividade pela Universidade Estadual do
Maranhão (1998) e mestrado em Administração pelo Fundação
Getúlio Vargas (2010). Atualmente é professor titular da
Universidade Estadual do Maranhão.

Nossos Monitor

Ivaldo Fortaleza



3.1 Estudo de viabilidade atuarial; 3.2 Projeto de lei ordinária ou complementar, conforme os
preceitos da Lei Complementar no 95/1998. 1 Fiscalização pelo Tribunal de Contas, pela Câmara de
Vereadores, Ministério da Previdência Social e Receita Federal.

Limite remuneratório: Regra constitucional; Exceções: Constitucionais; Jurisprudenciais;
Administrativas; Licenças, afastamentos e cessões: Regime jurídico aplicável; Contribuição
previdenciária – incidência: Base de cálculo; Responsabilidades; Averbação de tempo serviço
prestado: Aposentadoria; Serviço Público/efetivo exercício; Contribuição; Desaverbação; Efeitos
jurídicos e/ou financeiros/marco temporal. Férias:  Período aquisitivo; Direito – usufruto; Incidência de
Imposto de Renda; Parcelamento; Interrupção/suspensão; Indenização: Cargo efetivo; Cargo em
comissão e função comissionada.

MÓDULO V: GESTÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO

MÓDULO III: Gestão E FISCALIZAÇÃO do RPPS

Ementa
MÓDULO i: RPPS e Previdência Social conceituação geral:

1.  1.2 Abono de permanência; Aposentadoria compulsória; Pensão por morte; Regime celetista e
Regime estatutário; 1.3 Diferenças entre Regime Geral de Previdência Social (RGPS ou INSS) e o
Regime Próprio de Previdência Social, o RPPS

MÓDULO II: Por que instituir o RPPS no Município?
2.1 Vantagens para o Município em Instituir o RPPS; 2.1.1 Compensação previdenciária; 2.1.2 Redução
de ações judiciais; 2.1.3 Existência de plano de custeio para corresponder às obrigações decorrentes
do art. 40 CF.

MÓDULO IV: ADMISSÃO E Concurso público
Provas de títulos; Transposição e transformação de cargos; Exigência de nível superior/médio; Prazo
de validade/ prorrogação; Direito à nomeação/desistência/vacância; Cadastro de reserva; Reserva
de vagas para pessoas com deficiência e negros; Recondução/vacância/exoneração: Distinção;
Vacância ex-officio; Recondução: Hipóteses; Mesmo ente federado; Entes federados diferentes;
Regimes jurídicos distintos. Acumulação de cargos, funções e empregos e de remuneração:
Acumulações permitidas; Compatibilidade de horário; Acumulação de proventos + proventos;
Acumulação de proventos + vencimentos; Acumulação de proventos + pensão; Acumulação de
proventos + salário; Acumulação proventos + benefício RGPS.



Investimento
Inscrição: R$ 2.450,00 por participante

Pagamento
O pagamento das inscrições deverá ser efetuado em nome de
ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, CNPJ
39.972.842/0001-40, na seguinte conta bancária: Caixa
Econômica Federal – Ag. 3958 0003 c/c 00003617-1

Pague com Pix

 
 
 
 
 
 

Chave Pix

39972842000140

Condições Gerais.
1. O certificado será emitido e enviado em até 02 dias após a última aula online (webinário). 2. Para emissão do
certificado será verificada a frequência de no mínimo 75% de participação pelo acesso de login e senha individualizados
no sistema por inscrição/aluno; 3. Após a confirmação do pagamento o inscrito receberá uma senha individual e não
compartilhável de acesso à sala virtual com direito a um único acesso por aula; 4. É vedada a captação de som ou
imagem das aulas, bem como o seu compartilhamento por qualquer meio ou mídia; 5. O Instituto Estratégia reserva-se o
direito de cancelar unilateralmente a realização do curso ou, ainda, reagendar data/horários de realização,
comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos, o que não caracterizará infração administrativa ou civil,
ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação (material e moral); 6. Para inscrição por empenho solicitar
envio de certidões pelo e-mail: estrategia.inst@gmail.com

estrategia.inst@gmail.com

www.institutoestrategia.com.br

(98) 3014-4107 redes sociais
@instituto_estrategia

instituto estrategia

Benefícios

Plantão tira-dúvidas
com os professores

KIT PROTEÇÃO

Máscaras
Descartáveis Álcool

Gel 70% 

Informações e Inscrições

Decisões e Acórdãos
dos Tribunais


