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RESOLUÇÃO N. 004, DE 16 DE MARÇO DE 2022

Regulamenta a comprovação de experiência profissional de que trata o artigo 8º-B, inciso III,  da Lei
Federal n. 9.717/98 por membros da Diretoria Executiva do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA. 

O  Presidente  do  Conselho  de  Administração  do  Instituto  de  Previdência  Social  dos  Servidores  do
Município de Três Lagoas – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais e à vista da
deliberação dos membros nomeados pelo Decreto n. 261/2020, em reunião ordinária realizada em 15
de  março de  2022 e  em observância  ao  artigo 17,  inciso  I,  do  Regimento Interno do Conselho de
Administração, 

RESOLVE: 

Art. 1º O servidor público municipal eleito ou nomeado para ocupar a função de Diretor Presidente,
Diretor  de Benefícios  ou  Diretor  Administrativo-financeiro  do Três  Lagoas  Previdência  deverá  deter
experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos no exercício de atividade nas áreas financeira, administrativa,
contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria . 

Art.  2 º Para os efeitos desta Resolução,  detém experiência profissional  o  servidor que,  isolada ou
cumulativamente, tenha exercido: 

I  -  cargo  público  de  provimento  efetivo  ou  em  comissão,  emprego  público  ou,  ainda,  função  de
confiança que  exija,  como requisito  essencial  para  investidura,  o  ensino superior  completo  e  cujas
atribuições  definidas  em  lei  guardem  correlação  com  atividade  profissional  de  qualquer  das  áreas
enunciadas no caput; 

II - a função de membro de Conselho, do Comitê de Investimentos ou da própria Diretoria Executiva do
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA; 

III - a Chefia do Poder Executivo ou do Poder Legislativo ou, ainda, os cargos de Ministros de Estado,
Secretário de Estado ou do Município; 

IV -  atividade profissional  regulamentada no âmbito privado,  em qualquer das áreas enunciadas  no
caput. 

Art. 3º Para se habilitar à função de Diretor Presidente, Diretor de Benefícios ou Diretor Administrativo-
financeiro do Três Lagoas Previdência, o servidor deverá, por ocasião de sua posse, emitir Declaração
nos termos do modelo definido no Anexo I, acompanhada de um dos seguintes documentos: 

I - ato de nomeação e exoneração; 

II - histórico funcional emitido pela entidade patronal competente; 

III - diploma expedido pela Justiça Eleitoral; 

IV - registro profissional em órgão de classe que promova a representação  , regulação , c ongregação ,
atuação político-institucional e acadêmico-científica de atividade profissional  em qualquer das  áreas
enunciadas no artigo 1º. 



Parágrafo único. A habilitação do servidor é responsabilidade d o ente federativo, no caso do Diretor
Presidente ,  e  da  unidade  gestora  do  RPPS,  no  caso  d o  Diretor  de  Benefícios  e  do  Diretor
Administrativo-financeiro. 

Art.  4º Em qualquer  das  hipóteses  definidas  nesta  Resolução,  a  experiência profissional,  ainda que
comprovada, não será reconhecida no caso de demissão, destituição ou cancelamento de registro no
órgão de classe, decorrente de decisão definitiva proferida em processo administrativo ou judicial. 

Art. 5º Os atuais membros da Diretoria Executiva deverão comprovar sua experiência profissional no
prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação desta Resolução, podendo, para tanto, computar o
tempo em exercício nas respectivas funções. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário. 

CLEZIO ANTONIO LARA 

Presidente do Conselho de Administração 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Eu, (nome completo), (profissão), portador da identidade n° ......, CPF n°......., residente e domiciliado em
(endereço  completo  com  CEP),  designado  para  exercer  a  função  de  (Diretor  Presidente/Diretor  de
Benefícios/Diretor  Administrativo-financeiro ) no  âmbito  da  unidade  gestora  do  Regime  Próprio  de
Previdência Social d os Servidores do Município de Três Lagoas - TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA  , declaro,
para fins de comprovação do requisito de que trata o inciso III  art.  8°-B da Lei  n°  9.717,  de 27 de
novembro  de  1998 , que possuo  experiência profissional  mínima de  2  (dois)  anos  no  exercício  de
atividade nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria  ,
amparada em: 

(   ) Ato de nomeação e exoneração em cargo; 

(   ) Histórico funcional emitido pela entidade patronal competente; 

(   ) Diploma expedido pela Justiça Eleitoral; 

(   ) R egistro profissional em órgão de classe. 

Declaro, ainda, sob as penas da lei, que não sofri condenação à penalidade de demissão, destituição ou
cancelamento de registro no órgão de classe, decorrente de decisão definitiva proferida em processo
administrativo ou judicial. 

Três Lagoas, (data do preenchimento). 

(Nome e assinatura) 
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