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Certificamos que HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA, participou do 4º Congresso
Brasileiro de Conselheiros de RPPS`s, realizado entre os dias 23 e 25 de novembro de
2016, na cidade de Brasília/DF, cumprindo a carga horária de 16 horas. 

Conteúdo Programático: 

GESTÃO ATUARIAL:
- Os tipos de planos de benefícios; - Legislação que rege as obrigações atuariais; - As principais premissas atuariais e as
ferramentas utilizadas para certificar sua aderência; - As variáveis de influência nos resultados e sensibilidade de hipóteses; -
A avaliação atuarial, precificação de passivos do plano de benefícios - análise da Demonstração Atuarial; - Fluxos Atuariais e
equilíbrio do plano de benefícios; - Apuração de ganhos e perdas atuariais, solvência, excesso ou insuficiência de cobertura
patrimonial do plano de benefícios e do respectivo plano de custeio; - Visão integrada da gestão de ativos, passivos e
solvência e os impactos para a gestão do plano de benefícios; - Gestão do Risco Atuarial e o papel do Atuário e dos Órgãos
Estatutários em seu controle; - As deliberações e supervisão dos Conselhos acerca da gestão atuarial na sustentabilidade
dos RPPS. 

EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:
- Cultura Organizacional, Comunicação e Relacionamento; - O Conselho como Colegiado: processo decisório, equidade e
defesa; - Comunicação de Qualidade - adequação linguagem, mensagem, canal e público (incluindo mídias sociais); -
Relacionamento com os públicos estratégicos da Entidade; - A importância das informações internas da área de
relacionamento; - Gestão Estratégica do relacionamento: compromisso com o longo prazo. 

GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL:
- O Plano de Contas; - O Orçamento; - Aspectos Administrativos e Plano de Gestão Administrativa; - Regras de Consistência
das Demonstrações Contábeis; - Análise das Demonstrações e principais Indicadores Contábeis; - Precificação de ativos e
passivos e solvência nos Demonstrativos Contábeis; - Parecer do Conselho Fiscal - posicionamento e documentação
pertinente - e as exigências dos órgãos de fiscalização. 

GESTÃO DE BENEFÍCIOS:
- A Correta aplicação dos Tipos de Benefícios Previdenciários; - A análise dos Requisitos para concessão dos Benefícios; - A
Importância na Conferencia dos Cálculos dos Proventos e dos Reajustes; - Acompanhamento das Rotinas de Concessão e
Requerimentos; - As Deliberações e supervisão dos Conselhos a cerca da Gestão de Benefícios. 

GESTÃO DE INVESTIMENTOS
- Exigências legais: os limites e segmentos de aplicações financeiras; - O Comitê de Investimentos e suas
Responsabilidades; - Mercado Financeiro, de Capitais, Imobiliário e as alternativas de investimentos; - Precificação de ativos
e alocação estratégica; - Visão integrada da gestão de ativos, passivos e solvência - modelos de gestão; - Acompanhamento
e monitoramento dos riscos de investimentos na defesa dos RPPS; - As deliberações e supervisão dos Conselhos acerca da
gestão de investimentos. 

GOVERNANÇA CORPORATIVA:
- Os Órgãos de Gestão e seu Funcionamento; - Princípios e Regras de Governança; - Competências e Atribuições
Individuais e Coletivas - ato regular de gestão; - Responsabilidade dos Conselheiros e Dirigentes na defesa dos RPPS e o
Dever Fiduciário; - Os Órgãos Regulador e Fiscalizador e Regime Disciplinar; - Regras Prudenciais, Ética e Conduta. 
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