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O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS - TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, é o instrumento
que define ações estratégicas nas áreas de competência do Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS), especialmente administrativa, arrecadação, atendimento, atuarial, benefícios,
compensação previdenciária, financeira, investimentos, jurídica e tecnologia da informação,
a serem implementadas nos próximos cinco anos.

O presente instrumento foi aprovado pelo Conselho de Administração do TRÊS
LAGOAS PREVIDÊNCIA mediante a edição da Resolução n.º 013, de 28 de outubro de 2021,
prevê a consecução de 40 (quarenta) ações, subdividas em 6 (seis) áreas de abrangência,
que visam a materialização de princípios administrativos que reflitam a boa governança,
responsabilidade, transparência e sustentabilidade, reafirmando os valores cultivados pela
instituição e a função que esta exerce na sociedade.
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DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA PARA O QUADRIÊNIO 2021-2024

A Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos
Servidores do Município de Três Lagoas – TRES LAGOAS PREVIDÊNCIA, Sra. Angelica
Troncoso Bottura Manteiga, no uso de suas atribuições legais e à vista da deliberação dos
membros nomeados pelo Decreto n. 261/2020, em reunião ordinária realizada em 28 de
outubro de 2021 e em observância ao artigo 17, inciso I, do Regimento Interno do Conselho
de Administração,

RESOLVE:

Art. 1º APROVAR o PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS - TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA para
o QUADRIÊNIO 2021-2024, o qual deverá ser revisto anualmente.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas, 28 de outubro de 2021.

Angélica Troncoso Bottura Manteiga
Presidente do Conselho de Administração

Ana Maria Neves
Representante dos segurados vinculados ao SINTED

Arlinda Fatima de Andrade
Representante dos inativos vinculados ao SINTED

Clezio Antonio Lara
Representante dos segurados vinculados ao Poder Legislativo

Fabricio de Moura Santos
Representante dos segurados vinculados ao SSPM

Jackeline Alves Gasparetto de Souza Machado
Representante do Poder Executivo
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Garantir proteção previdenciária aos servidores públicos municipais efetivos, ativos e
inativos, e aos seus dependentes, através de uma gestão humanizada, responsável e
transparente, com o objetivo de colaborar com um futuro seguro.

Ser reconhecido como entidade de valorização do servidor público municipal no
reconhecimento dos seus direitos, atuante de forma zelosa na gestão dos benefícios
previdenciários, governabilidade e sustentabilidade financeira e atuarial do Regime Próprio
de Previdência Social do Município de Três Lagoas.

 Ética
 Transparência
 Qualidade
 Responsabilidade
 Humanização
 Respeito
 Profissionalismo
 Valorização Profissional
 Eficiência

O TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, entidade de natureza autárquica do Município de Três
Lagoas, é a Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Município de
Três Lagoas

Possui personalidade jurídica de direito público integrante da administração indireta
municipal e é detentora de autonomia financeira, administrativa e gerencial.

Como Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Município
de Três Lagoas, o TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA tem por finalidade a administração, o
gerenciamento e a operacionalização da previdência municipal, incluindo a arrecadação e a
gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e manutenção do
plano de benefícios.

Criada para prestar todo o atendimento previdenciário aos servidores públicos
municipais efetivos, a autarquia começou suas atividades em 1º de julho de 2014, por força
da Lei Municipal n.º 2.809/2014, com o propósito de assegurar aos servidores os direitos e
vantagens da previdência pública, asseguradas na Constituição Federal, atuando com
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responsabilidade fiscal, equilíbrio atuarial e respeito, garantindo democratização e
transparência em sua gestão executiva.

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Presidente

LUZIMARA DOS SANTOS ZANINI
Diretora de Benefícios

CLÉCIUS ABRAHÃO ATAIDE
Diretor Administrativo-financeiro

ANAMARIA NEVES
Professor
Representante dos segurados vinculados ao SINTED

ANGÉLICA TRONCOSO BOTTURA MANTEIGA
Auditor da Saúde
Representante dos segurados vinculados ao SSPM

ARLINDA FATIMA DE ANDRADE
Aposentada
Representante dos inativos vinculados ao SINTED
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CLEZIO ANTONIO LARA
Analista Técnico Administrativo
Representante dos segurados vinculados ao Poder Legislativo

FABRICIO DE MOURA SANTOS
Fiscal Ambiental
Representante dos segurados vinculados ao SSPM

JACKELINE ALVES GASPARETTO DE SOUZA MACHADO
Técnico Administrativo I
Representante do Poder Executivo

DANILO COELHO
Instrutor de Saúde
Representante dos segurados vinculados ao SSPM

FERNANDO NASCIMENTO
Técnico Administrativo III
Representante dos segurados vinculados ao Poder Legislativo

IZABELA DE LOURDES SILVA DANTAS
Assistente Administrativo
Representante dos segurados vinculados ao SINTED

URBANO RODRIGUES AZAMBUJA
Professor
Representante dos segurados vinculados ao SINTED

ALEXANDRE MIGUEL PEREIRA
Cargo: Chefe de Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira

CAIO SCHIASSO MARTINS
Cargo: Assessor Especial

CAMILA DE CÁSSIA DA SILVA
Cargo: Assessor Especial

LUIZ EDUARDO SILVA LOPES
Cargo: Chefe de Núcleo de Benefícios

RAFAELA NICOLE DO PRADO
Cargo: Assessor Especial
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SABRINA PEREIRA VICENTE CARVALHO
Cargo: Assessor Jurídico

VANESSA AMORIM ANTUNES
Cargo: Assessor Contábil

VIVIANE PEREIRA DE CARVALHO
Cargo: Auxiliar de Serviços Diversos

A identificação visual oficial do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA ocorrerá através da
seguinte logomarca:

 SITE OFICIAL
<www.treslagoasprevidencia.ms.gov.br>

 TELEFONE e WHATSAPP
(67) 3521-4904

 CONTAS DE E-MAIL OFICIAIS
contato@treslagoasprevidencia.ms.gov.br
previdencia@treslagoas.ms.gov.br

mailto:contato@treslagoasprevidencia.ms.gov.br
mailto:previdencia@treslagoas.ms.gov.br
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O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO é o instrumento da Diretoria Executiva do TRÊS
LAGOAS PREVIDÊNCIA que contempla as ações a serem implementadas, metas para
melhoria de cada processo, responsabilidades e prazos, bem como o monitoramento
qualitativo de seus resultados, para a boa gestão do Regime Próprio de Previdência Social.

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO visa melhorar as interações entre o TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA e seus segurados, proporcionando maior planejamento e eficiência na
implementação de soluções estratégicas, pautadas em princípios administrativos, que
reflitam a boa governança, responsabilidade, transparência e sustentabilidade, reafirmando
os valores cultivados pela instituição e a função que ela exerce na sociedade.

Visando a redução de riscos e aumentar as chances de sucesso, o presente
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO foi organizado por meio da análise de SWOT, ferramenta
utilizada por organizações de todos os portes para entender em que ambiente está inserida
e criar a base de informação necessária para elaborar e planejar seu futuro.

O termo SWOT significa “Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats” que, ao
ser traduzido para o português, temos: Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças:

 “S” (STRENGTHS / FORÇAS): Enumeração das principais forças que influenciam
positivamente o ambiente interno em relação aos demais RPPS.

 “W” (WEAKNESSES / FRAQUEZAS): levantamento das principais fraquezas ou
desvantagens internas do RPPS que a fragilizam diante dos demais RPPS.

 “O” (OPPORTUNITIES / OPORTUNIDADES): Identificação das forças externas
que influenciam positivamente no RPPS.

 “T” (THREATS / AMEAÇAS): Discriminação das ameaças externas que podem
afetar negativamente o RPPS, comprometendo-o com suas responsabilidades.

A ferramenta permite incentivar a análise do RPPS sob diversas perspectivas de
forma simples, objetiva e propositiva.

Seu uso é razoavelmente simples, residindo a maior dificuldade na identificação e
análise dos reais pontos fortes e fracos do RPPS, as oportunidades mais vantajosas e as
ameaças mais relevantes.

Tal tarefa foi atribuída aos stakeholders do RPPS (segurados, servidores e gestores)
cujo resultado foi sintetizado no quadro abaixo:
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FATORES POSITIVOS OU CONTRIBUIÇÕES (S) FATORES NEGATIVOS E DIFICULDADES (W)

FATO
RES

IN
TERN

O
S

QUAIS SÃO PONTOS FORTES DO RPPS? QUAIS SÃO PONTOS FRACOS DO RPPS?

* Autonomia administrativa * Falta de Ouvidoria e Controladoria Interna

* Controle de despesas * Capacitação de conselheiros e servidores

* Disponibilidades financeiras * Comunicação institucional

* Estrutura física e organizacional * Cultura organizacional

* Ética *Deficit atuarial

* Gestão financeira * Desconhecimento do nível de satisfação dos
segurados

* Índice de homologações pelo TCE/MS * Falta de assessoria previdenciária

* Legislação e regulamentos internos * Conexão de internet

* Manutenção da CRP administrativa * Morosidade na manutenção geral

* Probidade e transparência da gestão (site) * Organização do arquivo físico

* Capacidade técnica dos servidores * Prazo de duração dos processos de concessão
dos benefícios

* Relacionamento e entrosamento da equipe * Sistema disponível para gerenciamento de
concessão e pagamento de benefícios

FATO
RES

EXTERN
O
S

QUAIS SÃO AS OPORTUNIDADES PARA O RPPS? QUAIS SÃO AS AMEAÇAS PARA O RPPS?

* Certificação pro-gestão em Nível I, adotando
medidas para obtenção do Nível II

* Dependência da informação de órgãos externos
incorreta, incompleta ou intempestiva

* Compensação previdenciária, inclusive com
outros regimes próprios * Cenário político

* Concurso público para preechimento de cargos
efetivos vagos * Estimativa contábil das demandas judiciais

* Eventos de interação entre todos os
colaboradores * Demora na compensação previdenciária

* Evolução tecnológica * Demora na homologação pelo tce/ms

* Fomentar a comunicação institucional com o
público em geral

* Desinteresse do segurado da administração
direta

* Legislação * Equilíbrio financeiro e atuarial

* Otimizar a rentabilidade das aplicações
financeiras

* Falta de entrosamento com os RH´s das
entidades patronais vinculadas ao regime

* Pesquisa de satisfação * Falta de planejamento dos órgãos de controle
* Relacionamento com os poderes executivo e
legislativo * Inconsistência dos cadastros de segurados

* Troca de experiência com outros regimes
próprios para novas práticas de gestão * Instabilidade do mercado financeiro

* Concessão onerosa da folha de pagamento * Qualidade do serviços dos prestadores parceiros

*Arrecadação Municipal * Risco de extinção incentivado pela reforma
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A metodologia de ação utilizada foi a de aplicação das técnicas de gestão da
qualidade e da gestão de projetos, através do uso da ferramenta gerencial 5W2H, que
contempla as seguintes informações:

1) Ação ou atividade que deve ser executada (What);
2) Justificativa dos motivos e objetivos daquilo que está sendo executado (Why);
3) Definição de quem será (serão) o(s) responsável (eis) pela execução do que foi

planejado (Who);
4) Informação sobre onde cada um dos procedimentos será executado (Where);
5) Cronograma sobre quando ocorrerão os procedimentos (When);
6) Explicação sobre como serão executados os procedimentos para atingir os

objetivos preestabelecidos (How);
7) Limitação de quanto custará cada procedimento e o custo total do que será feito

(How Much).

A avaliação como processo participativo deverá mobilizar e articular gestor, equipe
executora, público-alvo, comunidade, voluntário e financiadores.

É importante salientar que a avaliação é abrangente, um processo sistemático
contínuo que possibilita a Instituição gestora e os executores analisar, refletir sobre a maior
eficiência na aplicação dos recursos financeiros e humanos e maior efetividade nos
resultados esperados das ações e projetos executados.

A avaliação consistirá em três fases interligadas:

 1ª Fase: Avaliação “ex-ante”. Consiste em uma avaliação que antecipa a ação;
verificando o contexto; as possíveis alternativas; os impactos sociais; o nível de
adesão do público-alvo; as estratégias de intervenção, os resultados esperados.
Uma avaliação de diagnóstico da proposta.

 2ª Fase: A avaliação durante a execução, como acompanhamento avaliativo da ação
através do monitoramento e supervisão, visando corrigir distorções e firmar os
resultados positivos.

 3ª Fase: Avaliação dos resultados “post-facto”. Esta avaliação deverá ocorrer não
somente no término das ações, mas também no cotidiano da vida do público-alvo
verificando as transformações ocorridas devido à intervenção. O que mudou na vida
das pessoas beneficiárias dos serviços e projetos executados pelo Instituto.
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Em analogia aos planos plurianuais da administração direta, cuja vigência extrapola o
primeiro ano do mandatário subsequente, definiu-se este PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
vigorará durante o quadriênio 2021-2024, a partir da data da publicação de sua aprovação,
pelo Conselho de Administração do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA.

 Recursos Econômicos: Parcerias e convênios com instituições públicas e
privadas; Verbas orçamentárias e extra-orçamentárias; Recursos provenientes
da Taxa de Administração.

 Recursos Humanos: Servidores do Instituto; Servidores municipais designados
em função de parcerias e convênios; Profissionais autônomos; Profissionais
vinculados a entidades privadas.

 Recursos Físicos: Utilização da sede do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, seus
equipamentos, móveis e utensílios, além de estruturas externas, quando da
parceria com entidades públicas e privadas, através de parcerias e convênios.

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO levou em consideração os seguintes cenários
futuros:

 Alterações legislativas correlatas à Reforma da Previdência (Emenda
Constitucional n.º 103/2019), em especial a instituição do Regime de
Previdência Complementar;

 Regulamentação da Compensação Previdenciária entre Regimes Próprios de
Previdência Social;

 E-Social para órgãos públicos;
 Projeções atuariais do Regime Próprio de Previdência Social;
 Revisão e criação de Plano de Cargos e Salários para todos os cargos do

Município;
 Alterações na regulamentação da CMN para investimentos de RPPS.

O presente PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO abrange as seguintes áreas de
competência do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA:

 Atendimento e Tecnologia de Informação;
 Administração e Finanças;
 Arrecadação, Investimentos, Compensação Previdenciária e Atuária;
 Benefícios e Assessoria Jurídica;
 Educação Previdenciária.
 Governança e Controles De Gestão;
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O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA na
área/competência de atendimento, possui os seguintes objetivos específicos:

 Propiciar a manutenção da base de dados sempre atualizada;
 Evitar que benefícios sejam pagos a pessoas estranhas, falecidas ou outras

formas de fraude;
 Aumentar a eficiência administrativa, reduzindo o tempo de resposta aos

segurados e diminuindo custos/despesas administrativas a médio/longo prazo;
 Aproximar servidores e sociedade civil da gestão do RPPS.

Nesta área, o TRÊS LAGOS PREVIDÊNCIA já deu importante passo com a criação de
SETOR DE RECADASTRAMENTO, vinculado à Diretoria de Benefícios, cuja proatividade junto
a segurados e entidades patronais ligadas ao RPPS tem sido determinante para manter
atualizadas as bases cadastrais.

PROVA DE VIDA DE
APOSENTADOS E
PENSIONISTAS

Evitar a o
pagamento de
benefícios

previdenciários
indevidos,

reduzindo de o
prazo para

realização de
prova de vida

Diretoria de
Benefícios

1 (uma)
vez, no
mês de

aniversário
do

segurado,
a cada ano,
a partir de

2022.

Publicar Editais
mensais de
convocação

R$ 0,00

RECADASTRAMENTO
PERMANENTE DE

SEGURADOS

Permitir o
planejamento e a
manutenção do

equilíbrio
financeiro e

atuarial do TRÊS
LAGOAS

PREVIDÊNCIA

Diretoria de
Benefícios

1 (uma)
vez, a cada
3 anos

Promover a
atualização
contínua das

bases
cadastrais
através da
convocação
periódica de
segurados por
meio de Editais
específicos

R$ 0,00

IMPLANTAR O
RECADASTRAMENTO
E PROVA DE VIDA
POR BIOMETRIA

Facilitar e
incentivar o

recadastramento
e prova de vida
de segurados

Diretoria de
Benefícios

1 (uma)
vez, até
12/2024

Contratar o
aplicativo
vinculado
Sistema

Previdenciário
WEB

R$ 24.000,00
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Responsável pela execução das ações da área: DIRETOR DE BENEFÍCIOS.
Responsável pelo acompanhamento as ações do plano estratégico: DIRETOR PRESIDENTE.

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA na
área/competência administração possui os seguintes objetivos específicos:

 Promover a aquisição de bens e serviços necessários ao regular funcionamento
da autarquia e seu aprimoramento;

 Prover a autarquia com os recursos físicos, econômicos e humanos necessários
à consecução deste PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.

As despesas correntes e de capital, necessárias à organização e ao funcionamento do
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA são custeadas exclusivamente pela taxa de administração, com
percentual calculado sobre o valor total da remuneração de contribuição, proventos e
pensões dos segurados vinculados ao TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, abrangendo todos os
servidores ativos, inativos e pensionistas do Município de Três Lagoas, incluídos os Poderes
Legislativo e Executivo, incluindo esta autarquia, pagos no exercício financeiro anterior.

INSTITUIR
PESQUISAS DE
SATISFAÇÃO DO
SEGURADO

O feedback dos
usuários do

sistema constitui
importante
subsídio para

aprimoramento
das atividades

Diretoria de
Benefícios

1 (uma)
vez, a cada
atendimen
to, até
12/2022

Instituir
questionário

pela
ferramenta

Google Forms

R$ 0,00

IMPLANTAÇÃO DA
SIMULAÇÃO ONLINE
DAS REGRAS DE
APOSENTADORIA

Facilitar o
atendimento do

segurado

Diretoria de
Benefícios

1 (uma)
vez, até
12/2022

Ativação da
funcionalidade
no sistema

SISPREV WEB

R$ 0,00

DISPONILIBILIZAR
AUDIÊNCIAS

PÚBLICAS E VÍDEOS
INSTITUCIONAIS NA

INTERNET

Facilitar e
incentivar o

recadastramento
de segurados,

reduzindo tempo
e custos

Diretoria
Administrativa-

financeira

1 (uma)
vez, até
2022

Criar canal
oficial a

plataforma
“YOUTUBE”

R$ 0,00

MANUALIZAR E
MAPEAR A
CONCESSÃO,
UTILIZAÇÃO E
PRESTAÇÃO DE
CONTAS DOS
RECURSOS DE

SUPRIMENTO DE
FUNDOS

Aumentar a
eficiência e o
tempo de

resposta nas
demandas de
manutenção

predial,
mobiliária e de

equipamentos de
informática

Diretoria
Administrativa-

financeira

Até
03/2022

Determinar
rotinas e

competências a
serem

observadas nas
utilização de
recursos para
custeio de
despesas

esporádicas de
pequeno valor

R$ 0,00
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CESSÃO ONEROSA
DA FOLHA DE
PAGAMENTO

Eliminação de
despesas com

tarifas bancárias
e diminuição do
déficit atuarial

Diretoria
Administrativa-
financeira, com

auxílio da
Comissão de
Licitação/
Pregoeiro e
Equipe de
Apoio

Até
06/2022

Realizar
procedimento
administrativo
licitatório ou na
modalidade de

Pregão

Economizar
cerca de

R$ 4.000,00
(quatro mil
reais)/ano e
arrecadar até
R$ 1.000.000,0
0 (um milhão
de reais)

AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO

AUTOMOTOR

Veículo será
destinado a

diligências para
localização de
segurados bem
como transportar
colaboradores
para cursos de
capacitação

Diretoria
Administrativa-
financeira, com

auxílio do
Pregoeiro e
Equipe de
Apoio

Até
06/2022

Realizar
procedimento
administrativo
na modalidade

de Pregão

R$ 100.000,00

CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA

ESPECIALIZADA
EM PROPAGANDA
E MARKETING
INSTITUCIONAL

Os meios
ordinários de
divulgação das
atividades da

autarquia (site e
diário oficial) não
são suficientes
para alcançar o
público-alvo,
denotando

deficiência da
gestão na

promoção da
publicidade
institucional.

Diretoria
Administrativa-

financeira

Até
06/2022

Diretoria
Administrativa-
financeira, com

auxílio da
Comissão de
Licitação/
Pregoeiro e

Equipe de Apoio

R$ 6.000,00/
mês

CONTRATAÇÃO
DE EMPRESAS OU
PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS
EM EDUCAÇÃO
FINANCEIRA E

PREVIDENCIÁRIA

Necessidade de
promover
eventos

contínuos de
capacitação de
colaboradores e

segurados

Diretoria
Administrativa-

financeira

A cada
trimestre,
a partir de

2022

Realizar
procedimento
administrativo

de
Inexigibilidade

R$ 36.000,00/
ano

CONTRATAÇÃO
DE PESSOAL

Demanda de
trabalho

decorrente do
aumento do
número de

segurados e de
novas

competências
criadas e

atribuídas por Lei
e atos normativos

aos RPPS

Diretoria
Administrativa-
financeira, em
parceria com o

Poder
Executivo.

Até
12/2024

Realização de
processos
seletivos,
concursos
públicos e
lavratura de
termos de
cedência

Aumento de
50% das

despesas com
pessoal

(R$ 16.000,00/
ano)
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Responsável pela execução das ações da área: DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO.
Responsável pelo acompanhamento as ações do plano estratégico: DIRETOR PRESIDENTE.

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO do TRÊS LAGOS PREVIDÊNCIA na área/competência
de arrecadação, compensação previdenciária e atuária possui os seguintes objetivos
específicos:

 Acompanhar as ações de arrecadação, de acordo com o plano de custeio do
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, buscando novas fontes de a fim de buscar o
equilíbrio financeiro e atuarial;

 Propiciar ferramentas e ações que busquem garantir o cumprimento do plano
de custeio legalmente estabelecido para o Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS).

 Identificar critérios, ações que permitam a preservação do equilíbrio atuarial,
conforme determinação constitucional, a partir de parâmetros gerais, para a
organização e revisão do plano de custeio e benefícios;

 Permitir o acompanhamento e a revisão anual do plano de custeio do Regime
Próprio de Previdência Social, observadas as normas gerais de atuária;

 Efetivar a compensação previdenciária entre regimes previdenciários, com a
finalidade de, através de todas as fontes de custeio disponíveis, cumprir a
responsabilidade constitucional de manutenção do equilíbrio financeiro e
atuarial do Regime Próprio de Previdência Social;

 Implantação, controle e aprimoramento dos procedimentos de compensação
previdenciária, a fim de aumentar a eficiência administrativa e visando maior
segurança jurídica na análise e na apresentação dos requerimentos
administrativos entre regimes.

 Administrar os ativos do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA de forma adequada,
assegurando sustenbilidade e equilíbrio do regime previdenciário;

 Realizar, a partir de análise técnica, a aplicação e acompanhando da
rentabilidade dos recursos financeiros do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, com
vistas ao cumprimento da meta estabelecida.

PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES DE
ATOS DE PESSOAL
DA AUTARQUIA
DO TCE/MS

Atender a
exigência do

órgão de controle
externo

Diretoria
Administrativa-

financeira

Até
12/2022

Adequar o
sistema

previdenciário
SISPREV WEB
para fornecer
layuot de

arquivo para
exportação ao

SICAP

R$ 0,00

IMPLANTAÇÃO
DO E-SOCIAL

Atender a
exigência

governamental
federal nos

prazos originais

Diretoria
Administrativa-

financeira

Até
12/2022

Aprimorar o
software de
folha de

pagamento

R$ 0,00
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Por determinação constitucional (art. 40, caput, da CF/88), os Regimes Próprios de
Previdência Social devem observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Além disso, o art. 1º, caput, da Lei Federal n.º 9.717, de 27 de novembro de 1998,
prevê a obrigatoriedade de realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço,
utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão do plano de custeio e
benefícios.

De acordo com o disposto no art. 7º, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, o Regime
Próprio de Previdência Social - RPPS será custeado principalmente por recursos de
contribuições do Município de Três Lagoas, por seus poderes, pelas suas autarquias,
fundações públicas e outros órgãos empregadores do município, e pelas contribuições dos
segurados ativos, inativos e pensionistas, além outros recursos que lhe forem atribuídos.

Em razão da Emenda Constitucional n. 103/2019, as alíquotas de contribuição
vigentes foram elevadas de 11% para 14%, mantida a alíquota suplementar 7,89% para
amortização do déficit atuarial, a cargo exclusivamente das entidades patronais vinculadas
ao RPPS.

O atuário Igor França Garcia (MIBA/RJ n.º 1.659), da empresa I. F. GARCIA E CIA LTDA,
contratada pelo TRÊS LAGOAS REVIDÊNCIA, elaborou e apresentou o cálculo atuarial 2021, a
partir dos dados cadastrais dos segurados ativos e inativos posicionados em 31/12/2020.

O resultado apurado pelo atuário indicou déficit atuarial equacionado no valor de
R$ 402.916.552,67, o menor apontado dentre os últimos três exercícios:

2018 2019 2020 2021

A despeito da redução do déficit atuarial, este ainda é considerável. Nesta seara, a Lei
Municipal n.º 2.809/2014, prevê, em seu art. 77, a obrigatoriedade de revisão anual da
alíquota suplementar 7,89%, observadas as normas gerais de atuária, objetivando a
manutenção de seu equilíbrio financeiro e atuarial, sendo uma das metas perseguidas pela
gestão a instituição de um plano de amortização.

A Lei Municipal n.º 2.809/2014 também prevê, em seu art. 34, III, que os valores
recebidos a título de compensação financeira com outros regimes previdenciários, como
fonte de recursos do Regime Próprio de Previdência Social.

A compensação previdenciária entre os diferentes regimes é uma determinação
constitucional, prevista no art. 201, §9º, da CF/88, em caso de contagem recíproca de tempo
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de contribuição na concessão de benefícios previdenciários, disciplinada pela Lei Federal nº
9.796, de 5 de maio de 1999.

O TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA deu início à compensação financeira com o Regime
Geral de Previdência Social no ano de 2017, mediante formalização do acordo de
cooperação técnica com o INSS e após registro dos primeiros atos concessórios pelo Tribunal
de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul; em 2022, espera-se iniciar a compensação
financeira com outros Regimes Próprios de Previdência Social, no âmbito do novo COMPREV.

Outra importante fonte de receita do RPPS são os rendimentos decorrentes das
aplicações de todos os seus recursos financeiros. Conforme exigência da Portaria MF nº
464/2018, os recursos financeiros administrados pelo TL PREV deverão ser aplicados de
forma a buscar um retorno real equivalente á 5,44% a.a., conforme a metodologia de
Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, o que torna a área de investimentos uma das
mais estratégicas dentro da gestão do RPPS.

Um dos instrumentos essenciais neste âmbito é a Política de Investimentos,
formulada de acordo com a Resolução CMN nº 3.922/2010, pautada em princípios como
segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, diversificação, adequação à natureza de suas
obrigações e transparência na aplicação dos recursos e na avaliação de seus riscos.

CONTROLE DO
PASSIVO
ATUARIAL

Manutenção do
equilíbrio
financeiro e

atuarial do RPPS

Diretoria
Administrativa-

financeira

Implantar
relatório

periódicos de
gestão financeira

e atuarial

Mensalmente R$
17.500,00

APRESENTAR
RESULTADOS DO

CÁLCULO
ATUARIAL

Avaliar a
necessidade da
revisão anual do
plano de custeio e

apresentar
medidas para seu

controle

Diretoria
Administrativa-

financeira

Publicação no
site do TLPREV e
realização de

audiência pública
com segurados,
entidades de

classe e reuniões
com o Chefe do
Poder Executivo

Anualmente R$ 0,00

INSTITUIR e O
PLANO DE

AMORTIZAÇÃO

Reduzir do déficit
atuarial mediante
a edição de Lei

regulamentando o
plano de

amortização do
déficit do RPPS

Assessoria
Jurídica

Propor minuta
de projeto de Lei
para o Poder
Executivo

Até 09/2022 R$ 0,00

APRIMORAR A
ELABORAÇÃO DA
POLÍTICA ANUAL

DE
INVESTIMENTOS

(PAI)

Aumentar a
eficiência e

atender ao PRÓ-
GESTÃO RPPS

Assessoria
Jurídica

Promover a
manualização e
mapeamento do
processo de
elaboração da
PAI e aplicação
de recursos

Até 09/2022 R$ 0,00
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VIABILIZAR O
AUMENTO DOS
LIMITES DE

EXPOSIÇÃO ÀS
APLICAÇÕES EM
RENDA VARIÁVEL

Aumentar a
rentabilidade dos
ativos financeiros

Comissão de
Implantação
do Pró-Gestão

Obter a
Certificação no
PRÓ-GESTÃO, no

maior nível
possível

Até 2022 R$
10.000,00

CONTROLE DE
REPASSE DE

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

Evitar
recolhimentos
indevidos de

contribuição pelas
entidades
patronais

Diretoria de
Benefícios

Análise dos
relatórios

emitidos pelos
entes

empregadores,
avaliando a

composição das
bases de cálculo

Mensalmente R$ 0,00

INICIAR A
COMPENSAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ENTRE REGIMES

PRÓPRIOS

Obrigação legal,
para compensação
financeira entre

regimes

Diretoria
Administrativa-
financeira e de
Benefícios

Assinar contrato
com a DATAPREV

e formular
requerimentos
via Sistema
COMPREV

Mensalmente R$
7.200,00

APRECIAR
REQUERIMENTOS

DE
COMPENSAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

DO INSS

Obrigação legal,
para compensação
financeira entre

regimes

Diretoria de
Benefícios

Decidir os
requerimentos
do INSS no
Sistema
COMPREV

Mensalmente R$ 0,00

EMISSÃO DE
RELATÓRIOS VIA
BG-COMPREV

Auxiliar no
planejamento
financeiro

Diretoria
Administrativa-

financeira

Cadastro no
Sistema BG-
COMPREV

Anualmente R$ 0,00

Responsável pela execução das ações da área: DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
Responsável pelo acompanhamento as ações do plano estratégico: DIRETOR PRESIDENTE.

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO do TRÊS LAGOS PREVIDÊNCIA na área/competência
de benefícios previdenciários, possui os seguintes objetivos específicos:

 Aprimorar os procedimentos administrativos de concessão do benefício,
facilitanto o exercício do direito pelo segurado;

 Aumentar a eficiência administrativa na concessão de benefícios, reduzindo o
tempo de resposta aos segurados, diminuindo custos/despesas administrativas,
a médio/longo prazo;

 Buscar, de forma permanente, atualização doutrinária, legal e jurisprudencial, a
fim de otimizar o controle interno da legalidade dos atos praticados pela
autarquia e evitar a propositura de demandas judiciais.

É importante registrar que, por força da emenda Constitucional n. 103/2019 e da
publicação da Lei Complementar Municipal n. 003/2020, o rol de benefícios concedidos pelo
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA ficou restrito às aposentadorias e à pensão por morte.
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A redução no elenco de benefícios administrados pela autarquia determinou maior
eficiência e agilidade na concessão dos benefícios de caráter permanente; contudo, o
andamentos dos processos tem sofrido entraves decorrentes da mora das entidades
patronais na consecução de fases que lhe competem, como a execução de exames periciais
e confecção de históricos funcionais.

REDUZIR TEMPO
DE ANÁLISE DE
BENEFÍCIOS

PREVIDENCIÁRIOS,
DE 90 (NOVENTA)

PARA 45
(QUARENTA E
CINCO) DIAS.

Aumentar a
eficiência sem

deixar de
atender às
exigências
legais e

constitucionais,
para registro
do ato de

aposentadoria
pelo TCE/MS

Diretoria de
Benefícios e
Assessoria
Jurídica

Até 12/2022

Detectar gargalos
nas fases do
procedimento
administrativo,

propondo
adequações ao

manual e
mapeamento da
atividade análise
e concessão de

benefícios

R$ 0,00

IMPLANTAR O
PROCESSO

ADMINISTRATIVO
PREVIDENCIÁRIO
100% VIRTUAL

Facilitar o
atendimento
do segurado,
aumentar a
eficiência, a
segurança da
informação,

reduzir
despesas com
material de
expediente.

Diretoria de
Benefícios e
Assessoria
Jurídica

Até 12/2024

Adequação da
funcionalidade
no sistema

previdenciário
SISPREV WEB

R$ 0,00

EXTINGUIR O
ARQUIVO FÍSICO
DE PROCESSOS

ADMINISTRATIVOS

Conferir mais
eficiência,
segurança e
confiabilidade
na gestão do

arquivo

Diretoria de
Benefícios Até 03/2022

Digitalização de
todos processos
administrativos
previdenciários já

concluídos.

R$ 0,00

MENSURAÇÃO DO
PASSIVO

PREVIDENCIÁRIO
JUDICIAL

Estimar e
planejar o

pagamento de
despesas

potenciais com
benefícios

concedidos por
decisão judicial

Diretoria
Administrativa
-financeira e
Assessoria
Jurídica

Anualmente

Registro contábil
das provisões e

passivos
contingentes na

forma do
Pronunciamento
Contábil n. 25

R$ 0,00

DIMINUIR O
PASSIVO

PREVIDENCIÁRIO
JUDICIAL

Diminuição de
despesas com
benefícios, bem
como encargos
decorrentes da

mora

Assessoria
Jurídica

Conforme
decisão
judicial

Avaliar
possibilidades de
recursos judiciais,
teses defensivas,
precedentes ou

nulidades
processuais

R$ 0,00

Responsável pela execução das ações da área: DIRETOR DE BENEFÍCIOS
Responsável pelo acompanhamento as ações do plano estratégico: DIRETOR PRESIDENTE.
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O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA na
área/competência de educação previdenciária, possui os seguintes objetivos específicos:

 Ampliar a transparência, o controle e a melhoria do atendimento dos segurados
do RPPS;

 Garantir segurança jurídica e atuação administrativa pautada na legalidade,
diante da tecnicidade dos assuntos relacionados ao regime previdenciário.

O TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA possui como premissa a capacitação constante dos
servidores que atuam na Unidade Gestora, além dos membros da Diretoria Executiva e dos
conselheiros, nas áreas previdenciária, de investimentos, administrativa e contábil.

Outrossim, visando a obtenção e manutenção da Certificação Institucional no âmbito
Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de
Previdência Social - Pró-Gestão RPPS - a autarquia promoverá eventos de capacitação de
segurados, tanto com a finalidade de promover e difundir educação nas áreas previdenciária
e financeira como para preparação para atuação técnica na unidade gestora.

REVISAR A
CARTILHA

PREVIDENCIÁRIA

Facilitar o
atendimento ao

segurado

Diretoria de
Benefícios e
Assessoria
Jurídica

Anualmente

Promover alterações
no conteúdo da

cartilha decorrentes de
alterações legislativas

R$ 0,00

INSTITUIR
PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO

PREVIDENCIÁRIA

Ampliar o
conhecimento
dos segurados

nas áreas
previdenciária e
financeira, em
especial para
habilitação no

processo
eleitoral

Diretoria de
Benefícios Anualmente

Promover o acesso dos
segurados a

conhecimentos básicos
acerca de benefícios
previdenciários e
gestão do RPPS

R$
18.000,00

INSTITUIR
PROGRAMA DE
CAPACITAÇÃO DE
SERVIDORES,
GESTORES E

CONSELHEIROS

Necessidade de
atualização e
capacitação

continuada nas
áreas

previdenciária,
jurídica,

administrativa,
contábil,

financeira e de
investimentos.

Em todos
os setores,
Conselhos e
Comitês da
autarquia

Anualmente

Participação em
Seminários,

Congressos, Cursos
Presenciais ou EAD, e

outros eventos
disponibilizados por

parceiros

R$
36.000,00
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CERTIFICAÇÃO
PROFISSIONAL DE

GESTORES E
CONSELHEIROS E
MEMBROS DE
COMITÊ DE

INVESTIMENTOS

Cumprir as
exigências da Lei
n. 13.846/2019

Em todos
os setores,
Conselhos e
Comitês da
autarquia

Até 12/2022
Obter as qualificações
exigidas pela Portaria

9.707/2020

R$
18.000,00

DESENVOLVER
CARTILHA

ORIENTATIVA
DIRECIONADA A

NOVOS
APOSENTADOS E
PENSIONISTAS

Facilitar o
atendimento ao

segurado

Diretoria de
Benefícios e
Assessoria
Jurídica

Até 06/2022

Orientar os novos
aposentados e

pensionistas quanto às
consequências jurídico-

administrativas da
concessão do benefício
previdenciário, tais
como: abertura de

conta-salário, obtenção
de contra-cheques;
apresentação para

prova e vida e exame
pericial periódico;

concessão e
empréstimos

consignados por
instituições financeiras

conveniadas

R$ 0,00

INSTITUIR O
PROGRAMA "VIM,

VI, VENCI"

Confirmar
expectativa
detectada na
reavaliação
atuaria e
orientar o

segurado quanto
diretos e deveres
decorrentes da
aposentação

Diretoria de
Benefícios Anualmente

Atendimento
personalizado aos
segurados com

aposentação iminente
detectada na

reavaliação atuarial
anual, orientando-os
quanto à possibilidade
de se aposentar ou
permanecer em

atividade

R$ 0,00

Responsável pela execução das ações da área: DIRETOR DE BENEFÍCIOS
Responsável pelo acompanhamento as ações do plano estratégico: DIRETOR PRESIDENTE

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO do TRÊS LAGOS PREVIDÊNCIA na área/competência
de governança e controles de gestão visa garantir solidez e respeito à necessidade dos
segurados, seguindo todas as normas e prezando pelos princípios da administração pública,
trazendo credibilidade e fortalecendo o regime municipal de previdência, mediante a
consecução dos seguintes objetivos específicos:

 Obter a Certificação Institucional de Nível I no Programa de Certificação
Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência
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Social - Pró-Gestão RPPS;
 Aprimorar as atividades da autarquia para satisfação das exigências para

obtenção da Certificação Institucional de Nível II no mesmo programa.

APRIMORAR
MECANISMOS DE
TRANSPARÊNCIA

Facilitar o controle
interno e externo

Diretoria
Administrativa
-financeira

Mensalmente

Dinamizar o site
do TLPREV para

priorizar a
publicação dos

atos
administrativos

R$ 0,00

GARANTIR A
MANUTENÇÃO
DA EMISSÃO DE
CRP POR VIA

ADMINISTRATIVA

Garantir o
recebimento de
recursos federais
ao Município e
manter a boa
gestão do RPPS

Diretoria
Administrativa
-financeira

Semestralmente

Atender as
exigências da
SPREV, de

acordo com as
aspectos legais

aplicáveis

R$ 0,00

OBTER A
CERTIFICAÇÃO NO

PRÓ-GESTÃO
RPPS

Adotar boas
práticas de gestão

e governança
corporativa

Comissão de
Implantação
do PRÓ-

GESTÃO RPPS

Até 2022

Implantação do
Programa de

Certificação, de
acordo com os

requisitos
divulgados em

manual
específico

R$
10.000,00

ADEQUAR O
CÁLCULO TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO

Atender a Portaria
n. 19.451/2020

Assessoria
Jurídica Até 12/2021

Propor minuta
de projeto de
Lei ao Poder
Executivo para

alterar a
regulamenta-
ção da taxa de
administração

R$ 0,00

EVOLUIR A
CLASSIFICAÇÃO
DO RPPS NO
ÍNDICE DE
SITUAÇÃO

PREVIDENCIÁRIA
(ISP), DE "C" PARA

A "B"

Melhorar a
eficiência da

gestão do RPPS e
garantir sua

sustentabilidade

Diretoria
Administrativa
-financeira

Até 12/2023

Aperfeiçoar a
atividades

consideradas na
composição,

metodologia de
aferição e

periodicidade
do ISP-RPPS
definidas na
Portaria n.
14.762/2020

R$ 0,00

CRIAÇÃO DO
ÓRGÃO DE
CONTROLE
INTERNO

Facilitar o controle
interno e melhorar
a eficiência da

gestão

Assessoria
Jurídica Até 12/2024

Propor ao
Poder Executivo
para criação,
mediante

Projeto de Lei,
do órgão e dos
respectivos

cargos

R$ 0,00

Responsável pela execução das ações da área: DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
Responsável pelo acompanhamento as ações do plano estratégico: DIRETOR PRESIDENTE
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A fim de realizar o acompanhamento do PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, com o
objetivo de controlar e definir planos de ação, de acordo com os resultados verificados,
serão adotados indicadores de acompanhamento.

O controle será realizado de acordo com os seguintes parâmetros mínimos:
 Serão realizadas reuniões semestrais entre o responsável pela execução das

atividades definidas no PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO para cada
área/competência e o responsável pelo respectivo acompanhamento;

 O responsável pela execução descreverá, na forma disposta na tabela abaixo,
todas as ações necessárias à plena consecução das atividades planejadas para
cada área/competência, discriminando, dentre estas, as já executadas até o
semestre de referência;

 Para cada atividade planejada, os responsáveis pelo atribuirão um valor
percentual, entre 0% e 100%, que será calculado mediante a razão estabelecida
entre as ações já executadas e o total de ações necessárias, registrando, ainda,
o diagnóstico da situação, em que expressarão suas percepções quanto estágio
atual das atividades planejadas.

 Quando decorridos mais de 80% (oitenta por cento) do prazo inicialmente
planejado e os indicadores apurados na forma do item anterior estiverem
inferiores a 70% (setenta por cento), o responsável pelo acompanhamento das
atividades deverá definir as ações corretivas necessárias, indicando o respectivo
prazo de execução e o servidor responsável pelo seu saneamento;

 Os indicadores de acompanhamento das atividades deverão ser assinados pelos
responsáveis pela execução e acompanhamento de cada área/competência e
encaminhados ao Conselho de Administração e ao órgão controle interno, no
prazo de 15 (quinze) dias.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2024 – INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO
ÁREA/COMPETÊNCIA:
Responsável pelo controle das ações da área:

Atividade
planejada

Ações
necessárias

Ações
Executadas

Indicador
Atual (%)

Indicador
Apurado na
reunião

anterior (%)

Diagnóstico
da Situação

Ações
corretivas
necessárias

Anotações Gerais:

Data da Próxima Reunião de Acompanhamento:

Três Lagoas, de de 20 .

Assinatura dos responsáveis:
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