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Certificamos que ALLAN DE SOUSA LIMA, participou do 55° Congresso Nacional da
ABIPEM e do 4º Congresso Estadual da ACEPREM, realizado entre os dias 08 e 10 de
Junho de 2022, na cidade de Fortaleza/CE, cumprindo a carga horária de 16 horas. 

Conteúdo Programático: 

A consolidação e atualização dos parâmetros gerais dos RPPS
Títulos Públicos - Processo de Decisão, estratégia de alocação e operacionalização e sua precificação
Autonomia dos entes federativos na implantação da Reforma Previdenciária
Tribunais de Contas e as Reforma da Previdência dos entes
eSocial para os órgãos públicos (RPPS)
SIG-RPPS e batimento CNIS
DATAPREV: Contratação, faturamento e Bloqueios
Investimentos no exterior - estratégias para diversificação ante crise mundial, alocação com ou sem proteção do Dólar
Novas Aposentadorias Especiais: PCD, Atividades Insalubres, Policiais e Militares
Previdência Complementar: Instituição, Seleção de Entidade, Gestão e Fiscalização pelo ente
Renda Fixa Brasil - oportunidades ante ao crescimento da SELIC e cuidados com os retornos dos juros futuros.

Diversificação em ativos Privados
Acumulação de Benefícios Previdenciários e os Redutores - Art. 24 EC 103/19
Limites Constitucionais remuneratórios aplicados nos benefícios previdenciários
Avaliação atuarial: novas regras de aposentadorias e pensão por morte e a sustentabilidade do sistema
Alternativas de fonte de custeio: Métodos de financiamento do défict atuarial
Renda variável Brasil - estratégias para diversificação ante crise mundial, melhores ativos para curto, médio e longo prazo
Critérios dos cálculos nas aposentadorias e as verbas permanentes e transitórias
Jornada de trabalho variável e base remuneratória contributiva
Certificação Profissional (dirigentes, gestores de recursos e membros dos conselhos e comitês de Investimentos)

Responsabilidades na Gestão do RPPS
Processo de seleção de ativos e seu acompanhamento - ALM como referência na gestão de longo prazo
Comprovação das Contribuições previdenciárias: emissão, averbação, revisão de CTC e contagem recíproca. Abono de

Permanência. Acréscimo de tempo contribuição para cálculo da Pensão por morte
Pró-Gestão e Certificação Institucional
Educação Previdenciária: Programas de Preparação para Aposentadoria
Resolução CMN 4963 X PRÓ-GESTÃO - as oportunidades de investimentos ante a nova regulamentação
Fundos Estruturados
Aposentadoria dos professores: requisitos de concessão, cálculo e aplicação do novo piso remuneratório
Impacto atuarial decorrente da aplicação do novo piso remuneratório dos professores
Providências perante a Secretaria de Previdência: Auditoria Direta e Processo Administrativo
Informações à SPREV: DIPR, DPIN, DAIR, DRAA e Parcelamento especial dos entes federativos que fizeram a reforma
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