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LEI Nº. 3.756 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI Nº 2.808/2014, DE 18 DE MARÇO DE 2014, E NA LEI
Nº 2.809/2014, DE 18 DE MARÇO DE 2014, PARA ADEQUAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA  SOCIAL  DO  MUNICÍPIO  DE  TRÊS  LAGOAS/MS  À  REFORMA  DA
PREVIDÊNCIA  PELA  EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº  103/2019,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.” 

ANGELO GUERREIRO , Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 43 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal
Aprovou e, na qualidade de Prefeito, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei: 

Art. 1º As disposições da Lei nº 2.808/2014, de 18 de março de 2014, abaixo elencadas passam a vigorar
com as seguintes alterações: 

Art.  1º  O Regime  Próprio  de  Previdência  Social  — RPPS  de  Três  Lagoas/MS  tem por  finalidade
assegurar, mediante contribuição, aos servidores municipais, titulares de cargos de provimento efetivo e
estáveis  da  Administração  centralizada  e  descentralizada,  e  da  Câmara  Municipal,  e  aos  seus
dependentes, os meios de subsistência, nos casos de aposentadorias e pensão por morte. (NR) 

Art. 6º [...] 

VII - função de magistério: para fins previdenciários, considera-se como o tempo de efetivo exercício do
cargo de professor, em sala de aula,  bem como o tempo de efetivo exercício de funções de suporte
pedagógico,  tais  como: de direção de unidade escolar,  de coordenação pedagógica,  assessoramento
pedagógico,  exercidas em estabelecimento da educação básica,  por servidor que seja ou tenha sido
titular de cargo efetivo de professor no município de Três Lagoas; (NR) 

[...] 

IX - segurado: o servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo
Municipal, suas autarquias e fundações públicas e o aposentado pelo Regime Próprio de Previdência
Social — RPPS; (NR) 

Art. 8º [...] 

§ 1º - A contribuição mensal dos segurados ativos para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
de  que  trata  esta  lei,  será  de  14% (quatorze  por  cento),  incidente  sobre  a  totalidade  da  base  da
remuneração de contribuição. (NR) 

[...] 

§ 3º Entende-se por remuneração de contribuição o valor constituído pelo vencimento do cargo efetivo,
acrescido  das  vantagens  pecuniárias  permanentes  estabelecidas  em  lei,  dos  adicionais  de  caráter
individual  ou outras vantagens permanentes,  das  parcelas  incorporadas ou sujeitas  a incorporação,
conforme lei, excluídas: (NR) 

[...] 

XIX - Gratificações e adicionais de produtividade. (NR) 



[...] 

§ 5º O segurado ativo ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão na base de contribuição de
parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local  de trabalho,  do exercício de cargo em
comissão  ou  de  função  de  confiança  e  função  gratificada  ou  similar,  adicional  de  insalubridade,
periculosidade e noturno, outras parcelas remuneratórias de caráter temporário, para efeito de cálculo
do benefício a ser concedido com fundamento nos arts. 40, 41, 41-A, 41-B, 43, 54, 136, 137 e 138 desta
lei. (NR) 

Art. 9º  A contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Três
Lagoas, suas autarquias e fundações e da Câmara Municipal de Três Lagoas será de 14% (quatorze por
cento),  incidente sobre a parcela dos benefícios  de aposentadoria e pensão concedidos pelo Regime
Próprio do Município que supere o valor do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime
Geral da Previdência Social. (NR) 

Art. 15  No caso de cessão de servidores titulares de cargo efetivo do município para outro órgão ou
entidade da Administração direta ou indireta da União, dos Estados ou de outro Município, com ônus
para o cessionário, inclusive para o exercício de mandato eletivo, será de responsabilidade do órgão ou
entidade em que o servidor estiver em exercício o recolhimento e repasse das contribuições devidas pelo
Município de Três Lagoas/MS, conforme §1º do art. 8º e art. 9º e na forma do art. 20, todos desta lei.
(NR) 

§ 1º O desconto e repasse da contribuição devida pelo servidor ao RPPS, prevista no § 1º do art. 8º desta
lei, será de responsabilidade: (NR) 

I - do Município de TRÊS LAGOAS/MS, no caso de o pagamento da remuneração do servidor continuar
a ser feito na origem; ou (NR) 

II - do órgão cessionário, na hipótese de a remuneração do servidor ocorrer à conta desse, além da
contribuição prevista no caput. (NR) 

§  2º  No termo ou  ato  de  cessão  do  servidor  com ônus  para  o  órgão  cessionário,  será  prevista  a
responsabilidade  desse  pelo  desconto,  recolhimento  e  repasse  das  contribuições  previdenciárias  ao
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, conforme valores informados mensalmente pelo Município de TRÊS
LAGOAS/MS. (NR) 

§ 3º Em caso de não observância do disposto no §2º do pelo órgão cessionário, será de responsabilidade
do  servidor  e  do  Município  de  Três  Lagoas/MS,  a  regularização  das  contribuições  previdenciárias
devidas  ao  RPPS,  sob  pena  de  revogação  da  cedência  e  retorno  imediato  ao  cargo  de  origem,
respondendo a  processo  administrativo  para  apuração de  abandono de  cargo no caso  de  ausência
injustificada. (NR) 

Art.  17  O  servidor  afastado  ou  licenciado  temporariamente  do  cargo  efetivo  sem  recebimento  de
remuneração pelo Município somente contará o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento, para
fins de aposentadoria, mediante o recolhimento mensal das contribuições de que tratam o §1º do art. 8º e
art. 9º, ambos desta lei. (NR) 

§ 1º A contribuição efetuada durante o afastamento do servidor não será computada para cumprimento
dos requisitos de tempo de carreira, tempo de efetivo exercício no serviço público e tempo no cargo
efetivo na concessão de aposentadoria. 

§ 2º As contribuições eventualmente efetuadas para o Regime Geral de Previdência, durante o período
de afastamento ou licenciamento não poderão ser averbadas para nenhum efeito junto ao RPPS. (NR) 

§ 3º As disposições deste artigo aplicam-se aos afastamentos dos servidores para o exercício de mandato
eletivo, no município de Três Lagoas/MS ou em outro ente federativo. (NR) 



§  4º  As  contribuições  e  recolhimentos  a  que  se  refere  o  caput  serão  realizados  diretamente  pelo
segurado, sob sua exclusiva responsabilidade, independente de nova notificação, na forma do art. 18 e
art. 23, desta lei, e nos percentuais definidos no artigo pelo §1º do art. 8º e do art. 9º,   ambos desta lei.
(NR) 

§ 5º No ato que conceder a licença ao servidor, será consignado, a responsabilidade pelo recolhimento,
como condição para o deferimento e manutenção da licença. (NR) 

Art. 18 Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento de servidor, de que trata o art. 32 desta
lei,  sem remuneração pelo órgão de origem, o cálculo  da contribuição previdenciária  será feito  de
acordo com a remuneração do cargo efetivo de que o servidor é titular. 

§ 1º Nos casos de que trata o caput, as contribuições previdenciárias deverão ser recolhidas até o dia
quinze do mês seguinte àquele a que as contribuições se referirem, prorrogando-se o vencimento para o
dia útil subsequente quando não houver expediente bancário no dia quinze. (NR) 

§ 2º Na hipótese de alteração na remuneração de contribuição, a complementação do recolhimento de
que trata o caput deste artigo ocorrerá no mês subsequente. (NR) 

Art. 30 [...] 

I - o servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal,
suas autarquias e fundações públicas; 

[...] 

§ 1º Quando houver acumulação de cargo efetivo e cargo em comissão, com exercício concomitante e
compatibilidade de horários, haverá o vínculo e o recolhimento ao  TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA,
pelo cargo efetivo e, ao RGPS, pelo cargo em comissão. 

§ 2º  O servidor titular de cargo efetivo que se afastar do cargo quando nomeado para o exercício de
cargo em comissão, continua vinculado exclusivamente ao TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, não sendo
devidas contribuições ao RGPS sobre a remuneração correspondente ao cargo em comissão, sendo-lhe
facultado optar por recolher sobre essa parcela, conforme o previsto no art. 8, §5º desta lei. 

Art. 31 [...] 

I -  O servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração, bem como de outro cargo de emprego público, ainda que aposentado. [...] 

III —  os ex-servidores municipais aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social — RGPS, os
mantidos pelo tesouro municipal e o segurado aposentado que vier a exercer mandato eletivo federal,
estadual, distrital ou municipal. 

Art. 32 - Permanece filiado ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, na qualidade de segurado
e responsável pelas contribuições, observado o disposto nos arts. 21 e 22 desta Lei, o servidor ativo,
titular de cargo efetivo, que estiver: 

[...] 

II - afastado ou licenciado temporariamente do cargo, observado o disposto no art. 18 desta lei. 

[...] 

IV — durante o afastamento do país por cessão ou licenciamento com remuneração. (NR) 



§  1º   O  segurado  exercente  de  mandato  de  vereador  que  ocupe  o  cargo  efetivo  e  exerça,
concomitantemente,  o mandato filia-se ao Três Lagoas Previdência,  pelo cargo efetivo e ao Regime
Geral de Previdência Social - RGPS, pelo mandato eletivo. (NR) 

§ 2º  O servidor efetivo requisitado da União, de Estado, do Distrito Federal ou de outro Município
permanece filiado ao regime previdenciário de origem. (NR) 

Art. 33 [...] 

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de
vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, desde
que documentalmente comprovada a condição, por equipe multiprofissional; 

II - [...] 

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido ou que tenha
deficiência  intelectual,  mental  ou  grave,  que  vivam  na  companhia  do  segurado,  desde  que
documentalmente comprovada a condição e a dependência econômica. [...] 

§ 18 o ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, na condição de “credores de alimentos”, não se
equiparam aos dependentes  para os  efeitos  desta lei,  sendo-lhes  assegurado quantia até  o valor da
parcela que recebia de alimentos do segurado, devidamente demonstrada a necessidade alimentar, não
podendo esta ultrapassar a cota que couber a qualquer pensionista. (NR) 

§ 19  A inscrição do dependente inválido requer sempre a comprovação desta condição por inspeção
médica. (NR) 

§ 20 A responsabilidade pela comunicação do evento que faça cessar a dependência será do segurado,
cabendo à Unidade Gestora certificar e tomar as providências necessárias para excluir o dependente em
situação indevida. (NR) 

§ 21 O segurado responderá pelas despesas oriundas da inscrição indevida de dependentes, sem prejuízo
das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. (NR) 

Art.  34 A  perda  da  qualidade  de  segurado  importa  na  caducidade  dos  direitos  inerentes  a  essa
qualidade, salvo direito adquirido. 

Art. 38 [...] 

I - para o cônjuge, pela anulação do casamento, separação judicial ou de fato, pelo divórcio judicial ou
extrajudicial, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado; 

II - Para a companheira, quando cessar a União Estável. 

III  -  para o filhos  e irmão, de qualquer condição, ao serem emancipados na forma da lei  civil,  ao
completarem 21 (vinte e um) anos de idade, ou cessação dos motivos que lhes garantem a dependência,
salvo se inválidos; 

IV - [...] 

a) para o inválido quando da cessação da invalidez  ou deficiência ou com a obtenção de meios de
subsistência por atividade laboral ou benefícios sociais; 

f) pelo matrimônio, independente de alteração na situação econômico-financeira do dependente; (NR) 

g) pela emancipação nos termos da lei civil; (NR) 



h) Condenação criminal transitada em julgado do dependente tido como autor, coautor ou partícipe de
homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os
absolutamente incapazes e os inimputáveis. (NR) 

V - a invalidez a que se refere o inciso III deste artigo deve ter ocorrido antes da idade de 21 (vinte e um)
anos,  salvo  deficiência  intelectual  ou  mental  ou  deficiência  grave,  desde  que  documentalmente
comprovada a condição e a dependência econômica. (NR) 

Art. 39 . [...] 

I - [...] 

c) aposentadoria por incapacidade permanente; [...] 

i) aposentadorias especiais por idade e tempo de contribuição dos professores, para as pessoas com
deficiência e para os servidores expostos à agentes nocivos,  cujos requisitos serão definidos  em Lei
Complementar Municipal. (NR) 

[...] 

§1° - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
segurados do Regime Próprio de Previdência Social — RPPS, ressalvados os casos previstos na alínea
“i” do inciso I deste artigo. 

Art.  40 O  segurado  fará  jus  à  aposentadoria  voluntária  por  idade  e  tempo  de  contribuição,  com
proventos calculados na forma prevista no art. 99 desta lei, ressalvado o direito adquirido a outra regra
de aposentadoria, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - Tempo de contribuição mínimo de 25 (vinte e cinco) anos e idade mínima de 65 (sessenta e cinco)
anos, se homem. 

II - Tempo de contribuição mínimo de 25 (vinte e cinco) anos e idade mínima de 62 (sessenta e dois)
anos, se mulher. 

Art. 41 Os ocupantes do cargo de professor terão o tempo de idade mínimo reduzido em 05 (cinco) anos
em relação às idades previstas nos incisos I e II do art. 40 desta lei, desde que comprovem tempo de
efetivo  exercício  das  funções  de magistério em estabelecimento  de ensino  infantil,  fundamental  e/ou
médio, nos termos regulamentados por Lei Complementar Municipal. 

§ 1º . Funções de magistério, para os fins deste artigo, são aquelas previstas no inciso VII, do art. 6°,
desta lei. 

§ 2º. Os proventos de aposentadoria concedidos com base neste artigo serão calculados conforme o
previsto no art. 99 desta lei. (NR) 

Art. 41-A Os segurados com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial, realizada
por equipe multiprofissional e interdisciplinar para a comprovação da deficiência e sua gravidade, farão
jus  à  aposentadoria  especial  cumpridos,  no  mínimo,  10  (dez)  anos  de  efetivo  exercício  no  serviço
público, 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, e os demais critérios de
idade  e  tempo  de  contribuição  diferenciados,  nos  termos  regulamentado  por  Lei  Complementar
Municipal. (NR) 

Parágrafo único. Os proventos de aposentadoria concedidos com base neste artigo:(NR) 

I -  serão calculados pela regra geral prevista no art. 99 desta lei, quando preenchidos os requisitos
mínimos  de  idade  e  tempo  de  contribuição  para  a  concessão  da  aposentadoria,  previstos  em  Lei



Complementar Municipal. 

II - corresponderão a 100% (cem por cento) da média, na forma do inciso I do §10 do art. 99 desta lei,
quando preenchido o requisito de tempo de contribuição diferenciado em relação ao grau de deficiência
para a concessão da aposentadoria, previsto em Lei Complementar Municipal. (NR) 

Art. 41-B  Os segurados cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos,
físicos e biológicos prejudiciais  à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por
categoria profissional ou ocupação, farão jus à aposentadoria especial cumpridos, no mínimo, 10 (dez)
anos de efetivo exercício público, 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria
e os demais critérios de idade e tempo de contribuição diferenciados, nos termos regulamentado por Lei
Complementar Municipal. (NR) 

Parágrafo único. Os proventos de aposentadoria concedidos com base neste artigo serão calculados
conforme o previsto no art. 99 desta lei. (NR) 

SEÇÃO IV 

DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE 

Art. 43  O servidor será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que
estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de
avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da
aposentadoria, na forma desta lei. 

§ 1º A aposentadoria  por  incapacidade permanente será concedida de ofício  ou a requerimento  do
servidor. 

§ 2º Ressalvado o direito adquirido, os proventos da aposentadoria por incapacidade permanente serão
proporcionais  ao  tempo  de  contribuição,  exceto  se  decorrente  de  acidente  em  serviço,  moléstia
profissional ou doença de trabalho, observando-se quanto ao seu cálculo, o disposto no inciso I do § 10
do art. 99, desta lei. (NR) 

§  3º A  concessão  de  aposentadoria  por  incapacidade  permanente  para  o  trabalho  dependerá  da
verificação  da  condição  de  incapacidade,  mediante  exame  médico-pericial  ou  por  equipe
multiprofissional a cargo do RPPS. (NR) 

§ 4º A aposentadoria por incapacidade passa a vigorar a partir do primeiro dia imediato da publicação
do ato de concessão do benefício. (NR) 

Art. 46 [...] 

§  3º O  segurado  aposentado  que  voltar  a  exercer  atividade  laboral  terá  a  aposentadoria  por
incapacidade permanente para o trabalho cessada, a partir da data do retorno. (NR) 

Art. 48 O segurado aposentado por incapacidade permanente e o dependente incapaz, até a idade de 62
(sessenta e dois) anos a mulher e 65 (sessenta e cinco anos) o homem, deverão, sob pena de suspensão
do  benefício,  submeter-se  a  exame médico  bienal  ou  quando julgado  conveniente  pela  diretoria  de
benefícios por meio de decisão fundamentada, a exame pericial a cargo do órgão competente do TRÊS
LAGOAS PREVIDÊNCIA, o qual será realizado na residência do beneficiário quando o mesmo não
puder se locomover. 

§ 1º Verificada a cessação das causas geradoras da invalidez e a recuperação da capacidade laboral, o
benefício  será cessado,  devendo retornar o segurado ao serviço  ativo,  obedecendo as  condições  de
reversão previstas no estatuto dos servidores municipais. (NR) 



§ 2º O tempo que esteve em gozo de benefício, será contado como tempo de contribuição obedecidas as
regras estatutárias. (NR) 

§ 3º O segurado aposentado por invalidez permanente, o dependente incapaz com idade superior as
previstas no caput deverão, sob pena de suspensão do benefício, submeter-se, a cada ano, a prova de
vida a cargo do órgão competente do RPPS, quando for o caso. (NR) 

§ 4º Os(as) segurados(as) aposentados(as) por qualquer modalidade de aposentadoria prevista nesta lei
com idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos fica sujeito a prova de vida nos mesmos termos previstos
no § 3º, na forma do regulamento. (NR) 

Art.  50 O  pagamento  do  benefício  de  aposentadoria  por  incapacidade  permanente,  decorrente  de
alienação  mental  que  torne  o  segurado  absolutamente  incapaz  para  os  atos  da  vida  civil  ou
relativamente  incapaz  para  o  recebimento  e  gestão  do  benefício  somente  será  feito  ao  curador  do
segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório. 

Art. 54 O segurado será aposentado compulsoriamente aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma estabelecida no inciso II do
§10º do art. 99 desta lei, não podendo ser inferiores ao valor do salário mínimo. 

Parágrafo Único. O órgão responsável pela vida funcional do segurado, encaminhará para o RPPS,
com  antecedência  mínima  de  30  (trinta)  dias  da  data  programada  para  o  início  do  benefício,  o
procedimento competente para a formação do processo de concessão do benefício. (NR) 

Art.  82  O abono anual/gratificação  natalina,  será  devido  àquele  que  durante  o  ano tiver  recebido
benefício de aposentadoria ou pensão por morte,  pagos pelos cofres do Três Lagoas Previdência,  e
corresponderá a 1/12 (um doze avos) do valor do benefício de dezembro, por mês ou fração em que o
benefício tiver sido pago. 

Art. 84 A pensão por morte será paga ao conjunto de dependentes do servidor falecido em atividade ou
aposentado,  e  corresponderá,  respectivamente,  ao valor  a que teria direito  se fosse aposentado por
incapacidade permanente na data do óbito ou ao valor da aposentadoria recebida, consoante as regras a
seguir: 

I - Uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor previsto no caput, acrescido de cotas de 10
(dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento). 

II - Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor
da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a: 

a) 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se
fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do
Regime Geral de Previdência Social; e (NR) 

b) Uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais
por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o limite máximo de
benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (NR) 

III  - quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o
valor da pensão concedido nos termos do inciso II será recalculado na forma do disposto no inciso I.
(NR) 

IV - No caso do servidor falecido em atividade que houver implementado requisitos para a concessão de
benefício de aposentadoria mais favorável do que o previsto no caput, será garantido o cálculo dos
proventos de pensão pelo melhor benefício, se for o caso, observado o disposto no art. 139 desta lei.
(NR) 



Parágrafo único . Os valores referidos neste artigo serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (NR) 

Art. 85 [...] 

III – da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência; ou 

IV –  da  data  da  ocorrência  do  desaparecimento  do  segurado  por  motivo  de  acidente,  desastre  ou
catástrofe, mediante prova idônea.   (NR) 

Parágrafo único. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, observado os prazos previstos neste
artigo. (NR) 

Art. 86 Extingue-se a pensão nas seguintes condições: 

I – pelo falecimento do beneficiário; [...] 

VII – [...] 

a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 36 (trinta e seis)
contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 5 (cinco)
anos antes do óbito do servidor; 

b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de
óbito do servidor, depois de vertidas 36 (trinta e seis) contribuições mensais e pelo menos 5 (cinco) anos
após o início do casamento ou da união estável: 

[...] 

§ 1º Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso III ou os prazos previstos na alínea “b”
do inciso VII ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de
doença  profissional  ou  do  trabalho,  independentemente  do  recolhimento  de  36  (trinta  e  seis)
contribuições mensais ou da comprovação de 5 (cinco) anos de casamento ou de união estável. 

§ 2º O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ou ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) será considerado na contagem das 36 (trinta e seis) contribuições mensais
referidas nas alíneas “a” e “b” do inciso VII do caput. 

Art. 87  A pensão será rateada entre todos os dependentes em partes iguais e não será protelada pela
falta de habilitação de outro possível dependente, facultado, porém, o provisionamento de valores de
possíveis dependentes quando as evidências possibilitem crer a existência do direito. 

§ 1º  Não se configurando o direito a dependência os valores eventualmente provisionados conforme
disposto no caput, deverão ser repassados aos pensionistas na proporção da cota de cada um, sendo
revisto os valores do rateio original. 

§ 2º  O cônjuge  divorciado  ou separado judicialmente  ou  de  fato,  e  o  convivente,  sendo credor  de
alimentos, não concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art.
33 desta Lei, sendo-lhe assegurado quantia até o valor do que receberia de alimentos,  devidamente
comprovada a necessidade destes. 

§ 3º O valor devido ao “ex cônjuge” credor de alimentos não poderá ultrapassar o valor estipulado na
pensão  de  alimentos,  nem  tampouco  o  valor  da  menor  cota  dos  pensionistas  habilitados,  não  lhe
beneficiando também qualquer outra vantagem de direito aos pensionistas. 

§ 4º A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só produzirá efeitos a



contar da data da inscrição ou habilitação, respeitado o direito dos menores ou incapazes. 

§ 5º Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a
sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos
valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da
respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. (NR) 

§ 6º Nas ações em que o TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA for parte, este poderá proceder de ofício à
habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores
referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em
julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário.  (NR) 

§ 7º Julgada improcedente a ação prevista nos §§ 5º e 6º deste artigo, o valor retido será corrigido pelos
índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo
com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. (NR) 

§ 8º Em qualquer caso, fica assegurada ao  TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA a cobrança dos valores
indevidamente pagos em função de nova habilitação. (NR) 

Art. 88 As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis  aos
demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte quando o número
de dependentes remanescente for igual ou superior a 5 (cinco). 

Art. 89  A condição legal de dependente, para fins desta Lei, é aquela verificada na data do óbito do
segurado, observados os critérios de comprovação de dependência econômica. 

I - A invalidez ou a alteração de condições quanto ao dependente, supervenientes à morte do segurado,
não darão origem a qualquer direito à pensão. 

Art. 91 [...] 

§  1º Não terá  direito  à  pensão  o  cônjuge  que,  ao  tempo  do falecimento  do  segurado,  estiver  dele
divorciado, separado judicialmente ou de fato. (NR) 

§ 2º Fica ressalvado o direito à pensão do cônjuge que, em virtude do divórcio ou separação judicial ou
de fato, recebia pensão de alimentos, observados os limites previstos no §3º do art. 87 desta lei, não se
beneficiando do rateio em virtude de extinção da cota de qualquer dos demais dependentes se houver.
(NR) 

Art. 92 Perde o direito à pensão por morte: 

I – após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime que tenha dolosamente
resultado a morte do servidor; 

II – o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude
no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício
previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa. 

Art. 93 [...] 

II - desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe. [...] 

§  3º O  beneficiário  da  pensão  provisória  deverá  anualmente  declarar  que  o  segurado  permanece
desaparecido, ficando obrigado a comunicar imediatamente ao gestor do Três Lagoas Previdência o
reaparecimento deste, sob pena de ser responsabilizado civil e penalmente pelo ilícito. (NR) 



Art  94-A É  vedada  a  acumulação  de  mais  de  uma  pensão  por  morte  deixada  por  cônjuge  ou
companheiro, no âmbito do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, ou de regimes de previdência social da
mesma  espécie,  ressalvadas  as  pensões  do  mesmo  instituidor  decorrentes  do  exercício  de  cargos
acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal.   

§ 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou
companheiro com pensão por morte ou aposentadorias concedidas  por outro regime de previdência
social, inclusive decorrentes de atividades militares. (NR) 

§ 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do
benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de
acordo com as seguintes faixas: (NR) 

I  -  60% (sessenta por  cento)  do valor  que exceder  1 (um) salário-mínimo,  até  o limite  de 2 (dois)
salários-mínimos; (NR) 

II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três)
salários-mínimos; (NR) 

III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro)
salários-mínimos; e (NR) 

IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos. (NR) 

§ 3º A aplicação do disposto no § 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em
razão de alteração de algum dos benefícios. (NR) 

§ 4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido
adquirido antes da data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019. (NR) 

§ 5º As regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em
vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, poderão ser alteradas na forma do § 6º do art. 40 da
Constituição Federal.  (NR) 

Art.  99  No  cálculo  dos  proventos  e  aposentadorias  será  utilizada  a  média  aritmética  simples  das
remunerações  adotadas  como  base  para  contribuições  a  regime  previdência  social  a  que  esteve
vinculado,  atualizados  monetariamente,  correspondentes  a  100%  (cem  por  cento)  do  período
contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela
competência. 

[...] 

§ 5º A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do RGPS
para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de
previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do disposto nos §§
14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal. 

[...] 

§ 9º - O tempo de contribuição será calculado em dias, considerando um ano como correspondente a 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, inclusive os anos bisextos. 

§  10 O valor  do  benefício  de  aposentadoria  corresponderá  a  60% (sessenta  por  cento)  da  média
aritmética definida na forma prevista no caput, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada
ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos de aposentadoria
voluntária, aposentadoria por incapacidade e aposentadorias especiais, salvo disposição diversa desta



lei e as exceções abaixo elencadas: 

I – O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética
definida na forma prevista no caput e no §8º, quando tratar-se de por incapacidade permanente em
decorrência de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho ou nos demais
casos previstos nesta lei. (NR) 

II  –  O  valor  do  benefício  da  aposentadoria  compulsória  corresponderá  ao  resultado  do  tempo  de
contribuição dividido por 20 (vinte) anos, limitado a um inteiro, multiplicado pelo valor apurado na
forma do caput do § 10 deste artigo, ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso para
aposentadoria voluntária que resulte em situação mais favorável.   (NR) 

[...] 

§ 12 Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício,
desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para
qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se refere o § 10 para a averbação em outro regime
previdenciário. (NR) 

Art.  106  Os proventos  de aposentadoria e  as  pensões,  por ocasião da sua concessão, não poderão
exceder o valor máximo do salário de contribuição do RGPS para o servidor que ingressou no serviço
público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha
exercido a opção correspondente, nos termos do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição
Federal. 

Art. 118 [...] 

§ 5º A multa a que se refere o parágrafo anterior somente será aplicada pela autarquia após a conclusão
definitiva do processo administrativo,  com garantia do contraditório e da ampla defesa,  mediante a
notificação do servidor na forma da lei e, desde que a falta de comprovação do tempo de contribuição ou
de serviço anterior ao ingresso no serviço público municipal  tenha ocorrido por culpa exclusiva do
segurado. 

Art. 123 Para efeito de concessão de aposentadoria, o tempo de contribuição, na atividade pública ou
privada,  anterior  ao  ingresso  do  servidor  no  serviço  público  municipal,  não  apropriado  para  sua
aposentadoria perante outro órgão previdenciário, deverá ser comprovado por ele por meio de Certidão
de Tempo de Contribuição - CTC, nos termos regulamentares da Portaria Ministerial nº 154/2008. 

Art. 127 - [...] 

IV - Os períodos de licença ou de afastamento não remunerado do serviço público municipal, desde que
o  segurado  tenha  recolhido  regularmente  a  correspondente  contribuição  previdenciária  patronal  e
servidor nos termos do art. 17 e do art. 18, ambos desta lei. 

[...] 

IX  - O tempo de contribuição facultativa recolhida pelo servidor ao Regime Próprio de Previdência
Social — RPPS até a data de entrada em vigor da lei municipal que promoveu adequações no Regime
Próprio de Previdência de Três Lagoas/MS a Emenda Constitucional nº 103/2019. 

§ 1º [...] 

I - Os períodos de afastamento sem remuneração e sem recolhimento das contribuições previdenciárias
previstas nesta lei, salvo ausência de responsabilidade do segurado. 

II  -  Os  períodos  correspondentes  a  licenças  sem  remuneração,  concedidas  na  forma  prevista  na



legislação, e sem recolhimento das contribuições previdenciárias previstas nesta lei, salvo ausência de
responsabilidade do segurado. 

Art. 136 O servidor público do município, que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até
a  data  de  entrada  em  vigor  desta  lei,  poderá  aposentar-se  voluntariamente  quando  preencher,
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I  - 56 (cinquenta e seis)  anos de idade,  se mulher, e 61 (sessenta e um) anos de idade,  se homem,
observado o disposto no § 1º; (NR) 

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;
(NR) 

III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; (NR) 

IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e (NR) 

V - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis)
pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 2º e 3º. (NR) 

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso I do caput será de 57
(cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se homem. (NR) 

§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso V do caput será acrescida a
cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco)
pontos, se homem. (NR) 

§ 3º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a
que se referem o inciso V do caput e o § 2º. (NR) 

§ 4º Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de
tempo de contribuição de que tratam os incisos I e II do caput serão: (NR) 

I - 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se homem; (NR) 

II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; e
(NR) 

III - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se homem, a
partir de 1º de janeiro de 2022. (NR) 

§ 5º O somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso V do caput para as pessoas a
que se refere o § 4º, incluídas as frações, será de 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e
um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a
cada ano, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e de 100 (cem) pontos, se homem.
(NR) 

§ 6º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão:
(NR) 

I - à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria,
observado o disposto no § 8º, para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo
efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da
Constituição Federal, desde que tenha, no mínimo, 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou, para os titulares do cargo de professor de que trata o §



4º, 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem; (NR) 

II - ao valor apurado na forma do art. 99 desta lei, para o servidor público não contemplado no inciso I.
(NR) 

§  7º Os  proventos  das  aposentadorias  concedidas  nos  termos  do  disposto  neste  artigo  não  serão
inferiores ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal e serão reajustados: (NR) 

I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, se
cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 6º; ou; (NR) 

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso
II do § 6º. (NR) 

§  8º -  Considera-se  remuneração  do  servidor  público  no  cargo  efetivo,  para  fins  de  cálculo  dos
proventos de aposentadoria com fundamento no disposto no inciso I do § 6º deste artigo ou no do inciso I
do § 2º do art. 137, o valor constituído pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do
cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais
permanentes, observados os seguintes critérios: (NR) 

I  -  se o cargo estiver sujeito  a variações na carga horária,  o valor  das rubricas que refletem essa
variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se
deu a aposentadoria, considerando-se a média aritmética simples dessa carga horária proporcional ao
número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao
tempo total exigido para a aposentadoria; (NR) 

II - se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por estarem vinculadas a indicadores de
desempenho,  produtividade  ou  situação  similar,  o  valor  dessas  vantagens  integrará  o  cálculo  da
remuneração  do  servidor  público  no  cargo  efetivo  mediante  a  aplicação,  sobre  o  valor  atual  de
referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis, da média aritmética simples do indicador,
proporcional ao número de anos completos de recebimento e de respectiva contribuição, contínuos ou
intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria; (NR) 

Art. 137  O segurado, servidor público municipal  que tenha ingressado no serviço público em cargo
efetivo até a data de entrada em vigor desta lei poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher,
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem; 

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; 

III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria; 

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta
lei, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II. 

§  1º Para  o  professor  que  comprovar  exclusivamente  tempo  de  efetivo  exercício  das  funções  de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos,
os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos. 

§ 2º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá: 

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de
dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal,
à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no §



8º do art. 64 desta lei; e 

II - em relação aos demais servidores públicos ao valor apurado na forma do inciso I do § 10 do art. 99
desta lei. 

§ 3º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao
valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado: 

I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, se
cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2º; 

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso
II do § 2º. 

Art. 138 O servidor público municipal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a
data de entrada em vigor desta Lei, cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a
agentes  químicos,  físicos  e  biológicos  prejudiciais  à saúde,  ou associação desses agentes,  vedada a
caracterização por  categoria profissional  ou ocupação,  desde que  cumprido o tempo mínimo de 20
(vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for
concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão
aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de
efetiva exposição forem, respectivamente, de: 

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição; 

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e 

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição. 

§ 1º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a
que se refere o caput. 

§ 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma do art. 99 desta lei. (NR) 

Art. 139 A concessão de aposentadoria ao servidor público do município vinculado ao TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo,
desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em
vigor da Lei Municipal que promoveu as alterações referentes a Emenda Constitucional nº 103/2019,
observados os critérios  da legislação vigente  na data em que foram atendidos  os requisitos  para a
concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. 

§ 1º Os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público a que se refere o caput e as pensões por
morte devidas aos seus dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor
à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. 

§ 2º É assegurado o direito ao recebimento do benefício previdenciário mais favorável ao segurado ou
aos seus dependentes, desde que tenham sido implementados todos os requisitos para sua concessão. 

Art. 144 Salvo a aposentadoria compulsória, todas as demais modalidades de aposentadoria regidas por
esta lei  passam a vigorar a partir  do primeiro dia imediato da publicação do ato de concessão do
benefício. 

Art. 146 Salvo no caso de direito adquirido e no das aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis
na forma da Constituição Federal, não é permitido o recebimento conjunto, a custo do Regime Próprio
de Previdência Social, dos seguintes benefícios previdenciários: 



[....] 

III - mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro(a) no âmbito do mesmo regime
de previdência social, ressalvado e observado o previsto no art. 94-A desta lei. 

IV - A percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de que trata esta lei, ou de
qualquer  outra  entidade  da  Federação,  ressalvadas  as  aposentadorias  decorrentes  dos  cargos
acumuláveis previstos na Constituição Federal; e 

V - a percepção simultânea de provento de aposentadoria decorrente desta lei, com remuneração de
cargo,  emprego  ou  função  pública,  ressalvados  os  cargos  acumuláveis  previstos  na  Constituição
Federal, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração 

VI - aposentadoria e auxílio-doença no mesmo cargo; (NR) 

Art. 147 O retorno do aposentado à atividade não prejudica o recebimento de sua aposentadoria, nos
casos de cargos acumuláveis na forma do art. 37, inciso XVI da Constituição Federal, cargos eletivos,
cargos em comissão e em atividades da iniciativa privada. 

Art. 148 [....] 

§ 1º - Igualmente terão direito à pensão por morte os dependentes do segurado que falecer após a perda
dessa qualidade de segurado, verificada a situação de elegibilidade descrita no caput. 

§ 2º -  Para fins  de concessão de benefícios  previdenciários,  o disposto no caput  não se aplica aos
servidores  que  perderam a  qualidade  de  segurado do  Três  Lagoas  Previdência  em decorrência  de
processo administrativo ou no curso de processo administrativo ou judicial. 

§ 3º - Nos casos do parágrafo anterior, a perda da qualidade de segurado retroagirá à data do óbito ou
da infração independentemente dos efeitos da decisão administrativa. 

Art. 150-A O pagamento dos benefícios de aposentadorias e pensões de responsabilidade do Município
de Três Lagoas/MS, a que se refere o art. 81 da Lei nº 2.809/2014, vigentes até a presente data, passarão
a ser administrados pelo TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA,  em atendimento ao Princípio da Unidade
Gestora Única previsto no § 20 do art. 40 da Constituição Federal. 

§ 1º Os recursos oriundos do regime de previdência extinto pela Lei   Municipal nº 1.897/2004 passarão
para  administração  do  Três  Lagoas  Previdência,  segregadamente  em  conta  específica  para  esta
finalidade, que deverão ser utilizados na forma prevista nos arts. 2º e 3º da referida lei e no art. 40 da
Orientação Normativa nº 002, de 31 de março de 2009, do Ministério da Previdência. 

§ 2º No caso de exaurimento dos recursos descritos no parágrafo anterior, os encargo pelo pagamento
dos benefícios previstos no caput,   continuarão sendo de responsabilidade do Tesouro Municipal de Três
Lagoas, que repassará mensalmente os valores necessários para pagamento de tais benefícios. 

§ 3º Em nenhuma hipótese serão utilizados recursos oriundos do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA para o
pagamento  dos  benefícios  referidos  neste  artigo,  sob  pena de  responsabilidade  de  quem o  fizer  ou
permitir que se faça. 

Art. 2º .  As disposições da Lei nº 2.809/2014, de 18 de março de 2014, abaixo elencadas  passam a
vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 5º [....] 

§ 4º - O exercício da função de conselheiro do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA configura serviço público
relevante, remunerado a título de JETON equivalente a 120 (cento e vinte) UFIM - Unidade Fiscal de



Referência  Municipal,  pagos  pelo  TRÊS  LAGOAS  PREVIDÊNCIA,  em  razão  da  comprovada
participação mensal nas reuniões deliberativas. 

§ 5º - Os membros do Conselho Administrativo, Comitê de Investimentos, Conselho Fiscal e Diretoria
Executiva, deverão atender às disposições contidas no art. 8º-B, da lei nº 9.717/98 e alterações, na forma
e nos prazos estabelecidos em norma regulamentadora, quando da investidura ou dentro dos prazos
estabelecidos pelas normas que disciplinam a matéria editadas pela Subsecretaria dos Regimes Próprios
de Previdência Social, do Ministério da Economia. (NR) 

Art. 6º [...] 

I - 02 (dois) membros indicados livremente pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, escolhidos dentre
os servidores titulares de cargo efetivo vinculados ao RPPS 

[...] 

III –  01 (um) servidor ativo titular  de cargo efetivo  e 01 (um) inativo,  vinculados ao Sindicato dos
Trabalhadores da Educação de Três Lagoas/Selvíria – SINTED, escolhidos mediante eleição direta com
participação dos segurados do RPPS; 

IV – 01 (um) servidor ativo titular de cargo efetivo no Município de Três Lagoas/MS e 01 (um) inativo,
escolhidos mediante eleição direta com participação dos segurados do RPPS. De modo a ampliar os
segmentos  representativos,  as  vagas  referenciadas  neste  dispositivo,  não poderão ser  ocupadas  por
membros vinculados ao Sindicato Trabalhadores da Educação de Três Lagoas/Selvíria – SINTED, cuja
representatividade já encontra-se garantida no inciso III antecedente. 

§ 1º - Para cada um dos membros titulares do colegiado serão indicados e eleitos suplentes, na mesma
proporção e na mesma forma indicada nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo. 

§ 2º [...] 

II –  contar com, no mínimo, 05 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público municipal, com a
devida aprovação no estágio probatório; 

Art. 9º [...] 

§ 1º  - A eleição para a escolha de conselheiros titulares e suplentes será realizada, no período de 03
(três) meses que anteceder o termo final dos mandatos dos conselheiros. 

[...] 

§ 13 – Aplicam-se as disposições previstas neste artigo e no art. 9º-A à eleição do Diretor de Benefícios e
dos membros do Conselho Fiscal. (NR) 

Art.  9º-A    O Regulamento  da  eleição  poderá  determinar,  sem qualquer  ônus  para  o  candidato,  a
participação deste em cursos de formação e/ou, ainda, sua submissão a exame de capacitação, desde que
os  respectivos  conteúdos  guardem pertinência  temática  com  os  requisitos  técnicos  exigidos  para  o
exercício da função pretendida à candidatura, sob pena de cancelamento desta. (NR) 

Parágrafo único .  O Regulamento da eleição poderá dispensar da exigência prevista neste artigo o
candidato que comprovar sua aptidão para o exercício da função pretendida. (NR) 

Art. 10 [...] 

VII –  quando o conselheiro deixar de cumprir os requisitos indispensáveis para integrar o colegiado,
previstos na presente lei e na legislação federal pertinente. 



[...] 

§ 5º Não perde o mandato de Conselheiro o servidor ativo titular de cargo efetivo que se aposentar no
curso do mandato, vedada a reeleição na mesma categoria. (NR) 

Art. 16 O Conselho Fiscal, com função de fiscalização orçamentária e financeira e de verificação das
contas, será constituído de 07 (sete) membros titulares e 07 (sete) suplentes, sendo: 

I - 02 (dois) membros indicados livremente pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, escolhidos dentre
os servidores titulares de cargo efetivo vinculados ao RPPS; 

II – 01 (um) servidor público titular de cargo efetivo na Câmara Municipal, escolhido através de eleição
direta dos servidores efetivos do Poder Legislativo, vinculados ao TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA; 

III –  01 (um) servidor ativo titular  de cargo efetivo  e 01 (um) inativo,  vinculados ao Sindicato dos
Trabalhadores da Educação de Três Lagoas/Selvíria – SINTED, escolhidos mediante eleição direta com
participação dos segurados do RPPS; 

IV – 01 (um) servidor ativo titular de cargo efetivo no Município de Três Lagoas/MS e 01 (um) inativo,
escolhidos mediante eleição direta com participação dos segurados do RPPS. De modo a ampliar os
segmentos  representativos,  as  vagas  referenciadas  neste  dispositivo,  não poderão ser  ocupadas  por
membros vinculados ao Sindicato Trabalhadores da Educação de Três Lagoas/Selvíria – SINTED, cuja
representatividade já encontra-se garantida no inciso III antecedente. 

Parágrafo único. Os membros nomeados para compor o Conselho Fiscal não poderão exercer mandato
no Conselho de Administração, ficando termicamente vedado o acúmulo destas funções. 

Art. 22 [...] 

§ 3º [...] 

II – ser servidor ativo titular de cargo efetivo em atividade com, no mínimo, 05 (cinco) anos de efetivo
exercício no serviço público municipal, cumprido o estágio probatório; 

§ 4º - Durante o exercício de seu mandato, o Diretor de Benefícios só poderá ser destituído nas hipóteses
dos incisos II, III, IV, V, VI e VIII do artigo 10, garantidos o contraditório e a ampla defesa 

§  5º  -  O  Diretor-Presidente  será  substituído  em  suas  ausências  ou  impedimentos  pelo  Diretor
Administrativo-Financeiro. 

§ 6º -  O Diretor Administrativo - Financeiro será substituído em suas ausências ou impedimentos pelo
Diretor de Benefícios e este pelo Diretor Administrativo-Financeiro. 

[...] 

§ 11 - A vacância ou a aposentadoria de qualquer dos membros da Diretoria Executiva determina a sua
exoneração,  no  caso  do  Diretor-Presidente  e  do  Diretor  Administrativo-financeiro,  ou  a  perda  do
mandato, no caso do Diretor de Benefícios. (NR) 

Art. 23 [...] 

Parágrafo Único  –  A função de Diretor-Presidente será exercida em caráter  de dedicação integral,
sendo concedida uma gratificação equivalente a 40% (quarenta por cento) do subsídio de Secretário
Municipal,  a ser suportada pela fonte pagadora de origem, sem prejuízo da remuneração do cargo
efetivo. 



Art. 25 [...] 

Parágrafo Único – A função de Diretor Administrativo-financeiro será exercida em caráter de dedicação
integral,  sendo  concedida  uma  gratificação  equivalente  a  30%  (trinta  por  cento)  do  subsídio  de
Secretário Municipal, a ser suportada pela fonte pagadora de origem, sem prejuízo da remuneração do
cargo efetivo. 

Art. 26 [...] 

Parágrafo Único – A função de Diretor de Benefícios será exercida em caráter de dedicação integral,
sendo  concedida  uma  gratificação  equivalente  a  30% (trinta  por  cento)  do  subsídio  de  Secretário
Municipal,  a ser suportada pela fonte pagadora de origem, sem prejuízo da remuneração do cargo
efetivo. 

Art. 27 [...] 

§ 1º . O requerimento será encaminhado ao Secretário Municipal de Administração, que deliberará pelo
arquivamento da denúncia ou instauração de Sindicância ou Processo Administração Disciplinar. (NR) 

§ 2º A instauração, instrução e conclusão do processo obedecerá às disposições do Regime Disciplinar
definido no Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração Municipal. (NR) 

Art. 40 [...] 

I – [....] 

a)  aposentadorias especiais por idade e tempo de contribuição dos professores, para as pessoas com
deficiência e para os servidores expostos à agentes nocivos. 

II – [...] 

a) aposentadoria por incapacidade permanente; 

Art. 61  A taxa de administração do serviço previdenciário será de 2% (dois por cento) sobre o valor
total  das  remunerações,  proventos  e  pensões  dos  segurados  vinculados  ao  TRÊS  -  LAGOAS
PREVIDÊNCIA,  relativo  ao  exercício  financeiro  anterior,  incluído  o  décimo  terceiro  salário  dos
servidores ativos e a gratificação natalina dos inativos e pensionistas, observado o disposto no art. 85
desta Lei 

Art. 63 O segurado ativo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária, nos termos
previstos na Lei nº 2.808/2014 e suas alterações posteriores ou em decorrência de direito adquirido, e
que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua
contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória. 

§  1º O  valor  do  abono  de  permanência  será  equivalente  ao  valor  da  contribuição  efetivamente
descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência. 

§ 2º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do município e será devido a partir
do cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício conforme disposto no caput, independente de
requerimento ou manifestação do servidor. 

[...] 

§ 4º - O pagamento do abono de permanência dependerá de comprovação, através de certidão expedida
pelo TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, de que o servidor cumpriu as exigências para a concessão de uma
das modalidades de aposentadoria por idade e tempo de contribuição ou regras de transição. 



Art.  75  Os servidores  municipais,  ativos  e  inativos,  e  os  pensionistas,  contribuirão  para  o  Regime
Próprio de Previdência Social - RPPS com uma alíquota de 14% (quatorze por cento), calculada sobre
suas bases de contribuição, nos termos dos arts. 8º e 9º da Lei nº 2.808/14. 

Art. 77  Em função do Resultado da Reavaliação Atuarial do exercício de 2020, os entes municipais
empregadores  recolherão  para  o  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  -  RPPS,  as  seguintes
contribuições: 

I – uma contribuição normal de 14% (quatorze por cento); e 

II  –  uma  contribuição  complementar  destinada  à  cobertura  do  déficit  atuarial,  cuja  alíquota  será
implementada anualmente mediante Decreto pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, em observância
ao plano de amortização constante do ANEXO I desta Lei. 

Parágrafo Único.  Enquanto não regulamentada a previsão do inciso II  ou aprovado novo plano de
amortização, no exercício-financeiro de 2021, a alíquota de contribuição complementar será equivalente
a 7,89%. 

Art. 81 . Os encargos com o pagamento de aposentadorias, pensões e complementações de benefícios
previdenciários já existentes anteriores a entrada em vigor da Lei nº 2.809/2014, de responsabilidade do
município e as pensões decorrentes, continuarão sendo de responsabilidade do Tesouro Municipal de
TRÊS LAGOAS/MS. 

Parágrafo Único . Em nenhuma hipótese serão utilizados recursos do Três Lagoas Previdência, para
pagamentos dos benefícios previstos neste artigo sob pena de responsabilidade de assim fizer ou permitir
que se faça. 

Art. 85 A taxa de administração do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, a ser paga mensalmente pelos entes
patronais,  na  proporção  de  sua  folha  de  remunerações  e  benefícios  de  seus  ex-servidores,  cuja
importância  total  será  de  2% (dois  por  cento),  apurado sobre  o  valor  total  das  remunerações  dos
servidores  segurados,  proventos  de  aposentadorias  e  pensões  pagas  pelo  TRÊS  LAGOAS
PREVIDÊNCIA no exercício financeiro anterior, dividido em 12 parcelas mensais que serão depositadas
em conta específica para esta finalidade. 

I - o valor da taxa de administração fixado em 2%, na forma deste artigo deverá ser alterada para o
percentual  que vier a ser definido por norma da Secretaria Especial  de Previdência  e  Trabalho do
Ministério  da  Economia  -  SEPRT/ME,  para  o  parâmetro  que  se  enquadrar  o  TRÊS  LAGOAS
PREVIDÊNCIA, a partir da vigência da nova regulação. 

II - O TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas
do  exercício,  os  quais  deverão ser  depositados  em conta  bancária  distinta  da  conta  destinada  aos
recursos com finalidade previdenciária e, evidenciados em conta contábil específica, cujos valores serão
utilizados para os fins a que se destina a taxa de administração. 

Art.  90  O sistema de  Previdência  criado pela  presente  lei,  sujeitar-se-á às  auditorias  do  órgão de
controle externo (Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso do Sul) e ao sistema de controle interno
instituído pelo Poder Executivo de Três Lagoas/MS, na forma da legislação pertinente. (NR) 

Art. 91 O Município instituirá por lei específica de iniciativa do respectivo   Poder Executivo, regime de
previdência complementar para os seus servidores titulares de cargo efetivo, observado o disposto no
art. 202, da Constituição Federal, no que couber, por intermédio de entidade fechada de previdência
complementar,  de natureza pública,  que oferecerá aos respectivos  participantes planos de benefícios
somente na modalidade de contribuição definida. (NR) 

Art.  92  Os candidatos  aprovados em concurso público,  ao serem convocados  para posse em cargo
efetivo  no  âmbito  do  serviço  público  municipal,  deverão  ser  previamente  encaminhados  ao  TRÊS



LAGOAS  PREVIDÊNCIA  para  cadastramento  inicial  e  de  seus  respectivos  dependentes,  mediante
apresentação da documentação exigida pelo Instituto para comprovar a dependência e os períodos de
tempo de contribuição anterior ao ingresso no serviço público municipal. (NR) 

§ 1º .  Em caso de omissão do edital  do concurso prevendo a obrigação prevista no caput,  o TRÊS
LAGOAS PREVIDÊNCIA notificará os servidores a cumpri-lá, no prazo de 45 dias. (NR) 

§ 2º . A inobservância da obrigação definida no caput e no §1º pelo candidato impedirá sua posse no
cargo efetivo. ( NR) 

Art. 93  O primeiro mandato dos membros de Conselho indicados pelo Chefe do Poder Executivo após a
entrada em vigor desta lei será de 02 (dois) anos. (NR) 

Parágrafo Único . Os mandatos subsequentes dos membros cujas vagas sejam de livre indicação pelo
Chefe do Poder Executivo serão de 04 (quatro) anos.   (NR) 

Art. 3º Revogam-se todas às disposições em contrário às alterações promovidas por esta lei, em especial
o previsto no inciso XIII do art. 6º; §§1º, 2º e §3º do art. 9º; art. 14; incisos I e II do caput do art. 15;
parágrafo único do art. 20; parágrafo único do art. 32; parágrafo único do art. 35; alíneas “a”, “b”, “c” e
“d” do inciso I do art. 38; alíneas “b”, “e”, “f”, “g” do inciso I do art. 39; alínea “b” do inciso II do art. 39;
parágrafo único do art. 40; art. 42; art. 49; art. 56; art. 57; art. 58; art. 59; art. 60; art. 61; art. 62; art. 63;
art. 64; art. 65; art. 66; art. 67; art. 68; art. 69; art. 70; art. 71; art. 72; art. 73; art. 74; art. 75; art. 76; art.
77; art. 78; art. 79; art. 80; art. 81; art. 95; art. 96; art. 97; art. 98; inciso II do §3º do art. 99; §§ 6º e 11 do
art. 99; § 3º do art. 104; alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 137; § 4º do art. 137; art. 140; art. 141; art.
142 e incisos I e II do art. 146 todos da Lei nº 2.808/2014 e suas alterações posteriores e o previsto no
inciso V do caput do art. 6º; parágrafo único do art. 15; parágrafo único do art. 20; art. 28; art. 29; art. 30;
art. 31; art.32; alínea “b” do inciso I do art. 40; inciso III do art. 40; art. 76; parágrafo único do art. 82 e
art. 83 todos da Lei nº 2.809/2014 e suas alterações posteriores. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto às disposições referente a alteração
das  alíquotas  de  contribuição  previdenciária,  as  quais  entram  em  vigor  90  (noventa)  dias  após  a
publicação desta lei, revogando todas as disposições em contrário. 

Três Lagoas, 23 de dezembro de 2020. 

Angelo Guerreiro 

Prefeito Municipal 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 


