
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA: o que muda para os municípios em relação 

aos benefícios previdenciários 
 
Data: 06 de dezembro de 2021. 

Horário: das 9h às 12h e das 14h às 17h  

Local: Grande Hotel – Rede Master – Sala Larissa – Rua Riachuelo nº 1070. Bairro Centro 

Histórico - Porto Alegre -RS. Junto ao Shopping Rua da Praia. 

Solicitação: Por gentileza, encaminhar cópia à Diretoria e Conselhos do Fundo/Instituto de 

Previdência  

 

Objetivos do curso:  

a) qualificar os gestores e conselheiros dos Fundos e Institutos municipais de previdência e os 

servidores do setor de recursos humanos da Prefeitura sobre as normas aplicáveis às 

aposentadorias após a EC 103/2019; 

b) esclarecer aos servidores públicos filiados a RPPS as mudanças relativas às normas aplicáveis 

às aposentadorias a partir da EC 103/2019; 

c) apresentar os requisitos aplicáveis ao benefício e elucidar os aspectos legais relacionados às 

aposentadorias dos servidores públicos; 

d) apresentar os efeitos da Reforma da Previdência (Emenda Constitucional 103/19 e PEC 

133/19) no que diz respeito aos RPPS dos entes subnacionais. 

Público-alvo:  

Servidores do setor de pessoal; Presidente e diretoria dos Fundos e Institutos de previdência; 

Conselheiros dos Fundos e Institutos de previdência; Assessores jurídicos, técnicos e outros 

servidores envolvidos com a gestão dos RPPSs; Servidores públicos em geral. 

Certificado e carga horária: Receberão certificados os participantes que obtiverem a frequência 

mínima de 100%. Certificados digitais, com verificação por QRCode. Carga horária: 7 horas-aula 

 

Inscrições e maiores informações: 

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 24 de novembro, através do site www.iem.inf.br. 

Vagas limitadas à capacidade da sala, respeitando os protocolos de distanciamento. Detalhes 

sobre o curso podem ser obtidos por telefone (51) 3778-1188 ou e-mail iem@iem.inf.br. 

No caso de haver cancelamento do curso presencial, decorrente de disposição de 

autoridade pública, diretamente ao IEM ou por medida restritiva às atividades em geral, 

ao inscrito será assegurada a participação no curso em formato EAD, por 

videoconferência, mantendo palestrante e carga-horária, sem prejuízo aos 

participantes. Ocorrendo a reprogramação de data ou cancelamento de curso pelos 

motivos dispostos na cláusula anterior, o IEM não se responsabiliza pelo ressarcimento 

de qualquer valor aplicado na aquisição de passagem aérea ou terrestre, reserva de 

hotel ou outras aplicadas pelo inscrito. 

mailto:iem@iem.inf.br


 

Demais informações e condições no termo de aceite, vinculado à inscrição no site do 

IEM.  

 
Investimento: 
 

QUANTIDADE DE 
PARTICIPANTES POR 
ÓRGÃO/EMPRESA 

PAGAMENTO 
ATÉ 08/10/2021 

PAGAMENTO 
APÓS 08/10/2021 

Valor correspondente ao curso. 
NÃO estão incluídas parcelas de 
alimentação, hospedagem, 
traslados e outras que se façam 
necessárias a participação no 
evento. 

VAGAS LIMITADAS 

1 participante R$ 550,00 R$ 610,00 

2 participantes R$ 520,00 por pessoa R$ 590,00 por pessoa 

3 participantes R$ 490,00   por pessoa R$ 530,00 por pessoa 

4 participantes ou mais R$ 460,00   por pessoa R$ 490,00   por pessoa 

Importante: Sua inscrição só será confirmada mediante pagamento.  
Inscreva-se em nosso site: www.iem.inf.br - VAGAS LIMITADAS! 

 

 

 

Pauta do Curso 

 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA: o que muda para os municípios em relação aos benefícios 

previdenciários 

 

MÓDULO I - A PROTEÇÃO SOCIAL: EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

1. Histórico da Proteção Social 

2. A Constituição Cidadã 

2.1. Seguridade Social 

2.2. A Estruturação dos Regimes de Previdência Social no Brasil 

 

MÓDULO II – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS (RPPS) 

3. Conceito e Base Constitucional 

4. Normas Aplicáveis 

5. Características 

6. Segurados e Não Segurados no RPPS 

 

MÓDULO III – APOSENTADORIAS EM ESPÉCIE, REGRAS GERAIS, REGRAS DE TRANSIÇÃO E 

REGRAS TRANSITÓRIAS 

7. Aposentadorias Voluntárias 

7.1. Regra Geral 

7.2. Aposentadoria do Professor 

7.3. Aposentadoria Especial (Agentes Nocivos À Saúde) 

7.5. Aposentadoria do Deficiente 

8. Aposentadoria por Invalidez/Incapacidade Permanente 

9. Aposentadoria Compulsória 

10. Regras de Transição 



 

 

MÓDULO IV – OUTRAS MUDANÇAS TRAZIDAS PELA REFORMA DA PREVIDÊNCIA  

(EC 103/2019) 

11. Cálculo do Provento, Integralidade, Paridade 

12. Abono de Permanência 

13. Outros Benefícios 

 

Ministrantes: 

Agda Meneguzzo. Advogada, Sócia do Instituto de Estudos Municipais – IEM; Especialista em 

Direito Público; Especialista em Direito Previdenciário pela ESMAFE; atuou em ações de 

improbidade administrativa, ações populares e ações de dano moral de figuras expostas 

publicamente. Atuou em Procuradorias e na Defensoria Pública do RS; revisora de software de 

previdência para RPPS.  

Suelen Freitas Fraga. Advogada, especialista em Direito Público pela UFRGS; atuou no Tribunal 

de Justiça do RS e em grandes bancas do país; atua na área do direito previdenciário, com foco 

em aposentadoria especial. 


