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AO VIVO Acompanhe a transmissão do jornal GIRO ESTADUAL DE NOTÍCIAS Transmitido simultaneamente para as emissoras d

SAIBA MAIS

LUTO
Ex-presidente do TCE-MS, José Ancelmo dos
Santos morre aos 77 anos em decorrência de
covid-19

INSCRIÇÕES ABERTAS
Contratação pessoal é o novo tema de curso do
TCE-MS

APONTAMENTO
TCE-MS apresenta problemas da saúde em
reunião de Comitê Estadual

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul inicia
amanhã, 20 de outubro, por meio da Escola Superior de
Controle Externo, a capacitação de jurisdicionados e
responsáveis pelos RPPS (Regime Próprio de Previdência
Social) sobre as alterações nos parâmetros para cálculo da
taxa de administração à luz das regras introduzidas pela
Portaria SEPRT/ME nº 19451/2020.

O curso será oferecido na modalidade Ead e dividido em 3
turmas – dias 20, 21 e 22 de outubro. As aulas serão realizadas sempre de 8h às 11h, ao
vivo pelo aplicativo Google Meet.

OPORTUNIDADE

TCE-MS oferece curso sobre a nova taxa
de administração dos RPPS
O curso será oferecido na modalidade Ead

19 outubro 2021 - 12h30 Mayara Gabrielle

 Ouvir: 0:00bre a nova taxa de administração dos RPPS

Curso EAD - (Arte: Divulgação)

20 de outubro de 2021 Desde 1980

http://www.acritica.net/radios/maraba-fm-93-9/
https://www.acritica.net/editorias/coronavirus/ex-presidente-do-tce-ms-jose-ancelmo-dos-santos-morre-aos-77-anos-em/529966/
https://www.acritica.net/editorias/geral/contratacao-pessoal-e-o-novo-tema-de-curso-do-tce-ms/543429/
https://www.acritica.net/editorias/saude/tce-ms-apresenta-problemas-da-saude-em-reuniao-de-comite-estadual/553117/
http://audima.co/
https://www.acritica.net/
https://www.acritica.net/grupo-feitosa/


20/10/2021 08:19 TCE-MS oferece curso sobre a nova taxa de administração dos RPPS - A Crítica de Campo Grande

https://www.acritica.net/editorias/geral/tce-ms-oferece-curso-sobre-a-nova-taxa-de-administracao-dos-rpps/557565/ 2/2

Nas aulas serão abordados temas como taxa de administração do RPPS; repasse para
custeio administrativo; legislação aplicável à taxa de administração; tratamento contábil
da taxa de administração; fontes de recursos e despesas administrativas.

As aulas serão ministradas pelas auditoras de controle externo Leonice Rosina e Anna
Karolina Monteiro dos Reis, graduadas em ciências econômicas.
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