Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Escola Paulista de Contas Públicas

Workshop
NOVO COMPREV
Evento presencial com transmissão em tempo real
pelo canal da EPCP no YouTube
streaming.tce.sp.gov.br/lives
Vagas limitadas para participantes presenciais – necessária inscrição
prévia.
Haverá emissão de certificado aos participantes presenciais e on-line.
(mais informações no fim desta programação)

Público-Alvo: Funcionários Públicos dos Regimes Próprios de Previdência
Social envolvidos com a compensação previdenciária
ABERTURA
ALLEX ALBERT RODRIGUES
Subsecretário dos Regimes Próprios de Previdência Social
INSTRUTORES
ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA
Diretor Previdenciário do Instituto de Previdência do
Servidor Municipal de Diadema – IPRED
LEONARDO DA SILVA MOTTA
Coordenador-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal da
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social
Data: 09 e 10/12/2021
(TURMA ÚNICA – WORKSHOP COM 2 DIAS DE DURAÇÃO)
Horário das 09h00 às 16h00
Local: Auditório Nobre do TCESP
Av. Rangel Pestana, 315 – Anexo I
Centro – São Paulo/SP
OBJETIVO:
Propiciar capacitação com casos práticos da Compensação Financeira. Cada
aluno inscrito deverá trazer seu próprio notebook para realizar os
exercícios repassados pelos instrutores.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Embasamento legal. Processo compensável. Acordo de cooperação técnica e
termo de adesão. Gerenciamento de Senhas (GERID). Fluxo processual
(Estados do Novo Comprev). Envio de processos (requerimento, envio de
documentos e consultas). Cálculo da compensação previdenciária (geração de
valores, correção, duração de pagamento de fluxo e de estoque). Análise de
processos recebidos no novo comprev (documentos, consultas e pagamentos).
Mora e atualização de valores. Fila do RI. Bloqueios em virtude de falta de
pagamento e falta de CND. Importância da CRP. Relatórios (Jabol,
Transacional e BG). Gerenciamento operacional e financeiro com relatórios.
Glosas e cessação manual. Compensação entre RPPSs. Debate.
Orientações para os participantes presenciais
É necessário levar seu próprio notebook para fazer os casos práticos. Haverá
tomadas e wi-fi no local para os notebooks.
Na recepção do Tribunal será solicitada a apresentação de seu
COMPROVANTE DE VACINAÇÃO contra a Covid-19. Pode ser apresentada a
carteira física ou a digital, emitida através do aplicativo Conecte SUS Cidadão.
Caso não a tenha consigo, não será permitida a entrada no Tribunal.
O certificado será emitido somente no formato digital para os que assinarem a
lista de presença disponível no local e encaminhado por e-mail.
Emissão de Certificado para os participantes on-line
Para emitir o certificado é necessário ter cadastro no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) da Escola Paulista de Contas Públicas e acessar a
página do curso.
Curso no AVA: https://ead.tce.sp.gov.br/
Instruções para o cadastro: https://bit.ly/3wm2o8s
No fim da transmissão será disponibilizado um formulário de avaliação no AVA,
que deverá ser obrigatoriamente preenchido para liberar o certificado de
participação correspondente à live avaliada. Esse formulário ficará disponível
apenas por 24 horas contadas a partir do horário previsto para o término da
live.
Demais orientações para a emissão do certificado serão disponibilizadas no
chat da live no canal da EPCP no YouTube
Caso não tenha interesse em receber o certificado, basta acessar o seguinte
link para assistir à live: http://streaming.tce.sp.gov.br/lives/

