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RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

1 APRESENTAÇÃO

Este relatório tem por finalidade apresentar atos de gestão praticados no âmbito do
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas - TRÊS
LAGOAS PREVIDÊNCIA - durante o exercício de 2020.

Apresenta-se como instrumento destinado aos órgãos de controle interno e externo,
bem como uma forma de prestar contas aos segurados e à sociedade civil.

As ações no campo previdenciário convergem para o alcance de grandes objetivos
finais voltados para a eficiência, eficácia e equidade na atenção à velhice da população
brasileira, que somente serão alcançados pela gestão transparente e compromissada com seus
segurados.

2 GOVERNANÇA CORPORATIVA

A TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA é uma autarquia criada pela Lei Municipal nº
2.809 de 18 de março de 2014 para a gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
afeto aos servidores do município de Três Lagoas.

Suas competências compreendem um conjunto de ações que visa garantir meios de
subsistência aos segurados - servidores estáveis ou titulares de cargo público efetivo no
âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo - nos eventos de invalidez, doença, acidente em
serviço, idade avançada, morte e proteção à família.

É composta pelos seguintes órgãos: Diretoria Executiva, Conselho de Administração e
Conselho Fiscal, além do Comitê de Investimentos.

O Conselho de Administração é o órgão máximo da autarquia. Suas competências
estão definidas no artigo 11 da Lei Municipal 2.809/2014. O colegiado discute e delibera
acerca de vários assuntos, tais como a revisão dos processos de concessão de benefícios, a
análise dos recursos voluntários e demais assuntos relacionados às atividades da Diretoria
Executiva.

É composto por 9 (nove) conselheiros, sendo 3 (três) representantes Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais (SSPM), 3 (três) representantes do Sindicato dos
Trabalhadores da Educação Básica de Três Lagoas e Selvíria (SINTED), 1 (um) representante
do Poder Executivo, 1 (um) representante do Poder Legislativo e 1 (um) representante do
Ministério Público Estadual. A despeito da previsão legal, o Parquet tem declinado de sua
prerrogativa de representação, deixando de indicar seus representantes às vagas reservadas
pela lei.
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O Conselho Fiscal é composto por 5 (cinco) conselheiros eleitos dentre os segurados
do RPPS e cuja finalidade precípua é a fiscalização e controle dos atos alusivos à gestão das
receitas e despesas da entidade.

Suas competências estão definidas no artigo 20 da Lei Municipal 2.809/2014.

Ao Comitê de Investimentos compete assessorar a Diretoria Executiva na elaboração
da proposta de política de investimentos e na definição da aplicação dos recursos financeiros
do Regime Próprio de Previdência Social, observadas as condições de segurança,
rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

A Diretoria Executiva é o órgão de administração do TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA ao qual compete observar as decisões, regras e determinações do Conselho
de Administração, e, em função das mesmas, executar os serviços de arrecadação das
contribuições dos servidores municipais e dos entes de direito público do município, de
aplicação dos recursos disponíveis da autarquia, e de concessão dos benefícios
previdenciários aos segurados e seus dependentes

A Diretoria Executiva é composta pelo Diretor-Presidente, auxiliado diretamente pelo
Diretor Administrativo-Financeiro e pelo Diretor de Benefícios.

As funções de Diretor Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro são de livre
nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo Municipal; já o Diretor de Benefícios é
escolhido mediante eleição direta dos servidores públicos municipais e dos inativos
vinculados ao TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA.
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3 GESTÃO DE BENEFÍCIOS

Em 31/12/2020, a massa de segurados do RPPS estava assim distribuída:

INSTITUIÇÃO SERVIDORES Qtde.
Prefeitura Ativos 2.570
Câmara Municipal Ativos 51

Três Lagoas Previdência Inativos 314
Pensionistas 35

TOTAL: 2.970

No que concerne à concessão de benefícios previdenciários no exercício de 2020,
foram concedidas 35 aposentadorias, assim subdivididas segundo sua tipologia:

TIPO DE APOSENTADORIA Qtde.
Voluntária Por Tempo de Contribuição 26
Por idade 4
Por invalidez 5
Compulsória -
TOTAL 35

Cumpre frisar que, das aposentadorias voluntárias por tempo de contribuição
concedidas, 23 delas foram calculadas segundo a última remuneração de contribuição do
segurado (integralidade). A autarquia concedeu, ainda, no âmbito do Regime Próprio de
Previdência, 158 auxílios-doença, 16 salários-maternidade e 11 pensões, sendo quatro delas
cotizadas entre dois beneficiários distintos.

Em razão da Emenda Constitucional n. 103/2019, os benefícios de auxílio-doença,
salário-maternidade, auxílio-reclusão e salário-família perderam sua natureza previdenciária,
sendo imputada à administração direta a responsabilidade pela concessão e pagamento.

No âmbito do município de Três Lagoas, tal responsabilidade foi transferida somente
seis meses depois a entrada em vigor da referida Emenda, de modo que referidos benefícios
ainda foram pagos pela Unidade Gestora do RPPS no período de janeiro a abril de 2020,
inclusive as gratificações natalinas deles decorrentes.

4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A previsão de Receitas e autorização de Despesas do Instituto de Previdência Social
dos Servidores do Município de Três Lagoas – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA - para o
exercício de 2020 foram determinadas pela Lei Orçamentária Anual do Município de Três
Lagoas (Lei Municipal nº. 3.755, de 22 dezembro de 2019).
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4.1 Das Despesas

Relativamente às despesas da autarquia, a Lei Orçamentária Anual segrega a Função
Programática sob dois Projetos distintos, os de número “2080” e “2081”; o primeiro deles, no
montante de R$ 24.000.000,00, destinou-se à Gestão bos Benefícios Previdenciários, ao passo
que o segundo - orçado inicialmente em R$ 2.500.000,00 - visou a Gestão das Atividades do
Três Lagoas Previdência.

A Gestão de Benefícios Previdenciários compreende os elementos de despesa
Aposentadorias e Reformas, Pensões, Outros Benefícios Previdenciários, Indenizações e
Restituições e Sentenças Judiciais

Em 2020, as despesas realizadas com o projeto consumiram recursos na ordem de
R$ 22.933.962,47, dos quais 90,27% foram destinados ao pagamento de proventos de
aposentadoria e 4,57% para pensões.

Tais despesas exigiram a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 4.500.000,00,
mediante a prévia edição do Decreto Orçamentário n. 242, de 16 de outubro de 2020, sem o
qual não seria possível honrar com o pagamento desses benefícios e das gratificações
natalinas correspondentes no último bimestre do exercício. Os recursos advieram da anulação
de parte da dotação orçamentária inicialmente destinada ao pagamento de benefícios
previdenciários de natureza temporária, que compõe o mesmo projeto.

Os auxílios-doença e os salários-maternidade concedidos no período consumiram
R$ 1.049.360,02 da dotação orçamentária da despesa Outros Benefícios Previdenciários,
observando, ainda, que não houve pagamento de salário-família ou auxílio-reclusão durante o
exercício de 2020.

O quadro a seguir demonstra a distribuição da despesa com a gestão de benefícios
previdenciários durante o exercício de 2020:

13.01-Inst. Previdência Social dos
Serv.
09.272.001 - IMPLEMENTAÇÃO
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

DOTAÇÃO
INICIAL

SUPLEMENTAÇÃO
/REDUÇÃO

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS
INCORRIDAS NO

EXERCÍCIO

2080 - Gestão dos Beneficios Previdenciarios
31900100-Aposentadorias e
Reformas 17.000.000,00 4.000.000,00 21.000.000,00 20.703.210,13

31900300-Pensões 800.000,00 500.000,00 1.300.000,00 1.180.292,54
31900500-Outros Beneficios
Previdenciarios 6.000.000,00 -4.500.000,00 1.500.000,00 1.049.360,02

31909400-Indenizações e
Restituições Trabalhistas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

31909100-Sentenças Judiciais 190.000,00 0,00 190.000,00 1.099,78
Total do Projeto 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 22.933.962,47
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MÊS APOSENTADORIAS PENSÕES AUXÍLIOS-
DOENÇA

SALÁRIOS-
MATERNIDADE TOTAL

JANEIRO 1.511.416,67 62.242,19 186.868,11 46.799,54 1.807.326,51
FEVEREIRO 1.527.583,92 70.289,56 177.981,28 64.347,64 1.840.202,40
MARÇO 1.549.285,87 70.965,69 191.744,87 74.938,48 1.886.934,91
ABRIL 1.549.285,87 82.159,46 165.691,69 63.946,02 1.861.083,04
MAIO 1.583.637,10 81.282,38 0,00 0,00 1.664.919,48
JUNHO 1.612.568,77 91.835,93 0,00 0,00 1.704.404,70
JULHO 1.621.801,79 99.814,29 0,00 0,00 1.721.616,08
AGOSTO 1.615.494,85 102.998,05 0,00 0,00 1.718.492,90
SETEMBRO 1.621.681,59 103.181,55 0,00 0,00 1.724.863,14
OUTUBRO 1.621.681,59 105.404,20 0,00 0,00 1.727.085,79
NOVEMBRO 1.627.272,49 105.489,28 0,00 0,00 1.732.761,77
DEZEMBRO 1.668.392,51 113.446,01 0,00 0,00 1.781.838,52
GRAT. NATALINA 1.593.107,11 91.183,95 56.543,59 20.498,80 1.761.333,45
SUBTOTAIS 20.703.210,13 1.180.292,54 778.829,54 270.530,48 22.932.862,69

A utilização de recursos da dotação Sentenças Judiciais foi destinada ao pagamento de
Requisição de Pequeno Valor (RPV) expedida pela Vara da Fazenda Pública e Registros
Públicos da comarca de Três Lagoas em favor de um de seus segurados, no valor de
R$ 1.099,78, em decorrência de sentença proferida em sede do Mandado de Segurança n.
0804678-25.2018.8.12.0021.

Já as despesas administrativas, representadas pelo projeto Gestão das Atividades do
Três Lagoas Previdência, consumiram R$1.554.808,07:

13.01-Inst. Previdência Social dos
Serv.
09.272.001 - IMPLEMENTAÇÃO
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

DOTAÇÃO
INICIAL

SUPLEMENTAÇÃO/
REDUÇÃO

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS
INCORRIDAS NO

EXERCÍCIO

2081 - Gestão das Atividades do Três Lagoas Previdencia
31900400-Contratação por tempo
Determinado 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

31901100-Vencimentos E Vantagens
Fixas - Pessoal Civil 800.000,00 0,00 800.000,00 638.795,13

31901300-Obrigações Patronais 100.000,00 0,00 100.000,00 69.733,52

31909400-Indenizações E
Restituições Trabalhistas 50.000,00 0,00 50.000,00 2.442,95

33901400-Diárias - Civil 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
33903000-Material de Consumo 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

33903300-Passagens e Despesas com
Locomoção 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

33903500-Serviços de Consultoria 150.000,00 0,00 150.000,00 126.425,20

33903600-Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Física 120.000,00 0,00 120.000,00 49.200,00

33903700-Locação de Mão de Obra 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
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33903900-Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Juridica 250.000,00 0,00 250.000,00 62.766,15

33904000-Serviços de Tecnologia da
informação e Comunicação - Pessoa
Jurídica

150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

33904600-Auxílio-alimentação 30.000,00 0,00 30.000,00 28.276,00
33904700-Obrigações Tributárias E
Contributivas 400.000,00 100.000,00 500.000,00 455.067,40

33909100-Sentenças Judiciais 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
33909300-Indenizações e
Restituições 50.000,00 200.000,00 250.000,00 121.461,72

44905100-OBRAS E
INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

44905200-Equipamento E Material
Permanente 50.000,00 0,00 50.000,00 640,00

44906100-Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Projeto 2.500.000,00 300.000,00 2.800.000,00 1.554.808,07

O gráfico deixa evidente que as despesas de pessoal representaram a maior parcela das
despesas administrativas da autarquia. O elemento de despesa Vencimentos E Vantagens
Fixas – Pessoal Civil representou 41,09% de todas as despesas administrativas do TRÊS
LAGOAS PREVIDÊNCIA e concorreu diretamente para a realização de despesas com
Obrigações Patronais (4,49%) e Indenizações e Restituições Trabalhistas (0,16%).

Outras despesas correntes que se destacaram no exercício, com 29,27% de
participação, foram as contribuições devidas ao Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PASEP) apuradas no exercício, que consumiram todo o saldo orçamentário
alocado em Obrigações Tributárias e Contributivas e exigiram, ainda a abertura de crédito
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suplementar de R$ 100.000,00, mediante a edição do Decreto Orçamentário n. 377, de 18 de
dezembro de 2020.

A contribuição devida ao PASEP relativa à competência de apuração de dezembro de
2020, no valor de R$ 95.470,15, foi inscrita em resto a pagar não processado, a ser liquidada
e paga no exercício subsequente.

Já os Serviços de Consultoria (8,13%) razão do Contrato Administrativo n. 003/2020,
firmado com empresa especializada para fornecimento de sistema de gestão previdenciária, no
valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) - dos quais R$ 47.916,69 foram inscritos
em restos a pagar não processados do exercício. O saldo da dotação também amparou
contratação de empresas de consultoria administrativa previdenciária, atuarial e de
investimentos.

No que concerne às despesas correntes classificadas sob a rubrica Indenizações e
Restituições, a autarquia despendeu R$ 121.461,72 (7,81%) em favor entidade patronal
Prefeitura Municipal de Três Lagoas, a título de restituição de contribuição previdenciária
retida dos segurados e classificada sob a rubrica Indenizações e Restituições, amparada nos
fundamentos dispostos a seguir.

De acordo com o artigo 8º, §3º, IX, da Lei Municipal n. 2808/2014, a contribuição
mensal do segurado para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, é calculada
mediante a incidência de alíquota correspondente a 11% (onze por cento) sobre a
remuneração de contribuição, considerando como tal o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual
e quaisquer outras vantagens, incluídas as vantagens incorporadas ou asseguradas à sua
remuneração, excluídas as horas-extras.

Ainda no âmbito da legislação municipal, o art. 74 da Lei n.º 2.523/2011 reza que o
valor dos plantões dos cargos de Técnico Administrativo, Técnico Enfermeiro, Enfermeiro e
Farmacêutico Plantonista serão fixados de acordo o salário dos respectivos cargos de
provimento efetivo, constante do Anexo II de referida norma, calculado por 15 (quinze)
plantões/mês; no desiderato de regulamentar a referida disposição legal, a administração
pública editou o Decreto nº. 280, de 11 de dezembro de 2017, cujo artigo 1º enuncia que Para
os servidores vinculados a Secretaria de Saúde sujeitos a regime de plantão com jornada de
trabalho de doze horas fica estabelecido o cumprimento mínimo de dez e o máximo de quinze
plantões mensais.

Diante de tais fundamentos legais, conclui-se que a remuneração superior a 15 (quinze)
plantões foi paga pela entidade patronal em decorrência de trabalho extraordinário exercido
pelos segurados, fora de sua jornada de trabalho ordinária e, portanto, estariam isentos da
incidência da contribuição previdenciária; entretanto, a entidade patronal Prefeitura
Municipal de Três Lagoas acabou equivocadamente submetendo tais vantagens à incidência
da exação, ato que acabou gerando recolhimentos indevidos e que foram objeto de restituição,
justificando a realização da despesa bem como a necessidade de suplementação de sua
dotação inicial, mediante publicação do Decreto Orçamentário n. 19, de 4 de fevereiro de
2020.
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Outras despesas administrativas que se destacaram no exercício foram Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Jurídica (4,04%), realizadas em favor das empresas de serviços
públicos e de comunicação, bem como de entidade credenciada para realização de perícias e
avaliações médicas necessárias à concessão de auxílios-doença e aposentadorias por invalidez

O aluguel do imóvel-sede do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, classificada em
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, representou 3,16% do total das despesas
administrativas.

Por derradeiro, no que concerne a despesas de capital, classificada sob a rubrica
44.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente - incorreu-se unicamente na aquisição de
um novo bebedouro, no valor de R$ 640,00 (0,04%).

Imprime observar que as despesas administrativas totais ficaram bastante aquém do
limite da Taxa de Administração, inicialmente calculada para o exercício em R$ 3.438.716,56
(Portaria nº 10/2020).

4.2 Das Receitas

Para 2020, a receita orçamentária foi estimada em R$ 40.000.000,00; a despeito da
previsão legal, a arrecadação do exercício alcançou 45.506.741,29:

Conta/Rubrica Natureza da Receita Orçadas Arrecadadas

1.0.0.0.00.0.0.0000 RECEITAS CORRENTES 19.999.200,00 17.317.550,79

1.2.0.0.00.0.0.0000 CONTRIBUIÇÕES 12.316.200,00 16.870.819,23

1.3.0.0.00.0.0.0000 RECEITA PATRIMONIAL 7.678.000,00 437.852,61

1.9.0.0.00.0.0.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.000,00 8.878,95

7.0.0.0.00.0.0.0000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 20.000.800,00 28.189.190,50

TOTAL GERAL 40.000.000,00 45.506.741,29

Visando realizar as receitas previstas na LOA, a Diretoria Executiva da TRÊS
LAGOAS PREVIDÊNCIA teve de administrar medidas que maximizassem sua arrecadação;
para tanto, foram implementadas durante o ano-calendário duas medidas administrativas
distintas:

a) A análise minuciosa da folha de pagamento dos servidores ativos vinculados ao
RPPS, de modo a averiguar se os salários-de-contribuição (base de cálculo da
contribuição previdenciária) estão sendo regulamente compostos pelas parcelas
remuneratórias previstas no artigo 8º da Lei Municipal 2.808/2014, de modo
atestar se o quantum efetivamente recolhidos pelas entidades patronais encontra
consonância os ditames legais; e,

b) O gerenciamento diário, contínuo e eficiente das aplicações do Patrimônio
Líquido da entidade no mercado financeiro, mediante diversificação da carteira
de investimentos.
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No cumprimento da primeira tarefa, busca-se aferir irregularidades no cálculo e
repasse das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS pelas entidades patronais, em
especial:

a) a insuficiência de recolhimento das contribuições previdenciárias patronal e para
amortização do déficit atuarial incidente sobre benefícios temporários (auxílios-
doença e salários-maternidade);

b) o não-recolhimento das contribuições previdenciárias individual, patronal e para
amortização do déficit atuarial incidente sobre as verbas rescisórias de servidores
efetivos/estáveis da Prefeitura Municipal de Três Lagoas; e,

c) a persecução das contribuições previdenciárias sobre a remuneração de
servidores públicos municipais vinculados ao Regime Próprio de Previdência
cedidos com ônus para outro ente federativo.

As diligências esposadas nas alíneas a e b vêm sendo regularmente executadas pela
Diretoria Executiva desta autarquia desde a criação do Regime Próprio; além de auxiliar as
entidades patronais vinculadas ao regime a aprimorarem seus controles internos no desiderato
de sanar falhas no recolhimento das contribuições previdenciárias, os procedimentos têm se
mostrado um eficaz instrumento para incremento da arrecadação das contribuições.

Quanto ao propósito definido na alínea c, a Diretoria Executiva tem procedido à
identificação e controle dos servidores cedidos a outros federativos, bem como comunica
formalmente estes quanto à obrigação legal de procederem com desconto e repasse das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração creditada em favor dos
segurados cedidos.

A arrecadação da Contribuição Patronal dos servidores ativos cedidos com ônus para
outras unidades da federação, por seu turno, foi segregada sob a rubrica 1.2.1.8.03.1.0.0000, e
superou em 132,57% a previsão orçamentária inicial.

Insta observar que, das entidades cessionárias identificadas na diligência, apenas a
Secretaria de Estado de Educação, que agrega quase que a totalidade de servidores municipais
cedidos, tem solenemente ignorado os apelos da autarquia, quedando-se inerte quanto ao
recolhimento de contribuições, causando prejuízos aos cofres deste RPPS.

As Receitas de Contribuições superaram a previsão orçamentária inicial em 36,98%; o
incremento foi capitaneado pela Contribuição do Servidor Ativo Civil – com superávit de
36,85%. Pode-se atribuir o incremento nesta receita em razão dos dissídios coletivos
concedidos para as categorias que compõem o serviço público municipal (que alcançou até
17,04% para os profissionais da carreira de magistério) e à posse de novos servidores públicos.

A concessão das novas aposentadorias e pensões no âmbito do Regime Próprio de
Previdência determinou, ainda, a realização de Contribuições do Servidor Inativo Civil; a
contribuição dos aposentados superou em 63,39% a previsão inicial, embora a dos
pensionistas tenha ficado aquém da estimativa orçamentária inicial (-18,09%).

Vale observar que as contribuições dos inativos decorrem da incidência da alíquota
11% sobre o valor excedente ao teto vigente dos benefícios a cargo do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) - cujo valor, em 2020, era de R$ 6.101,06. A arrecadação
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demonstra que parte expressiva dos proventos das aposentadorias concedidas e pagas no ano
de 2020 superaram o teto do INSS, seja em decorrência dos critérios de cálculo do benefício,
seja em razão dos índices de reajuste aplicáveis às categorias.

Ainda no que concerne à arrecadação das contribuições, imprime destacar pela
regularidade de seu recolhimento pelas entidades patronais, fator decisivo para que a
arrecadação de multas e juros decorrentes do atraso no recolhimento ficassem aquém das
previsões iniciais.

Cabe lembrar que, quando do recolhimento extemporâneo das contribuições
previdenciárias pelas entidades patronais, a Diretoria Executiva fez incidir à importância
devida os encargos moratórios definidos no artigo 23 da Lei Municipal n. 2.808/2014, quais
sejam: juros de 1% (um por cento) ao mês, multa de 2% (dois por cento) e atualização
monetária equivalente à variação do IPCA/IBGE.

Por derradeiro, a Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS Oriunda de Sentenças
Judiciais – assim classificadas as contribuições retidas sobre precatórios/requisições de
pequeno valor de servidores públicos municipais em desfavor da Fazenda Pública Municipal
– teve sua arrecadação registrada sob a rubrica 1.2.1.8.01.1.0.1000, o que determinou a não
realização da previsão legal.

As Receitas Correntes Intra-Orçamentárias, por seu turno, são a principal fonte de
recursos do RPPS. A categoria contempla a Contribuição Patronal e a Contribuição
Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (principal + encargos).

Tais receitas renderam aos cofres do RPPS o total de R$ 28.189.190,50. O montante
arrecadado é 40,94% superior à dotação orçamentária inicialmente estimada. Tal e qual a
receita corrente de Contribuição do Servidor Ativo Civil, o resultado foi positivamente
impactado pelos dissídios coletivos concedidos para as categorias profissionais (que alcançou
até 17,04% para os profissionais da carreira de magistério) e à posse de novos servidores
públicos.

Relativamente à arrecadação da Contribuição Previdenciária para Amortização Do
Déficit, o incremento dessa receita poderia ser ainda maior; isto porque o ente municipal ainda
mantém a alíquota de sua contribuição suplementar em 7,89% - a mesma desde o início do
RPPS. Houvesse a instituição legal de um plano de amortização, prevendo a gradação dessa
alíquota nos moldes indicados pela Reavaliação Atuarial 2020, o resultado poderia ter sido
positivamente afetado.

Outras Receitas Correntes somariam R$ 5.000,00 decorrentes das Compensações
Financeiras entre o Regime Geral e o RPPS. Nesta seara, cumpre salientar que sua
arrecadação está condicionada à operacionalização recíproca de convênio firmado entre o
Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) e esta entidade autárquica municipal.

Tal avença veio a ser firmada entre as indigitadas entidades em novembro de 2016,
com vigência a partir de 21 de dezembro de 2016 - ou 30 (trinta) dias após a publicação do ato
no Diário Oficial da União; contudo, apesar da TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA já ter
interposto 176 pedidos de compensação financeira perante o regime de origem, nenhum deles
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foi apreciado pela autarquia previdenciária federal até a presente data, o que foi determinante
para a não realização desta receita.

Em derradeiro, cumpre informar, ainda, que o valor de R$ 8.878,95 arrecadado a título
de Outras Receitas representa reembolso de pagamentos indevidos efetuados a segurados,
bem como de salário-maternidade e respectivos reflexos pago a servidora titular de cargo em
comissão com vínculo no RGPS, não representando, necessariamente, alteração na posição
patrimonial da entidade.

Além das receitas oriundas das contribuições, foi estimada, ainda, receita corrente de
R$ 7.678.000,00 a título de Receita Patrimonial, decorrente da Remuneração dos Recursos do
RPPS no mercado financeiro e de capitais; contudo, foi realizado apenas 5,70% da previsão
inicial (R$ 437.852,61).

O resultado conservador pode ser explicado pelas alterações implementadas na
Política Contábil do RPPS. Para o ano de 2020, foi determinada a aplicada a instrução do IPC
14 – Procedimentos Contábeis relativos ao RPPS, que determina a contabilização de
investimentos sob a rubrica 1.1.4.0.0.00.00.00 – Investimento e Aplicações Temporárias a
Curto Prazo, cujo saldo de 116.582.685,54 representa os valores financeiros inicialmente
aplicados (R$ 112.639.971,28) e os ganhos patrimoniais acumulados (R$ 5.613.181,07),
ajustados pelas perdas estimadas com títulos e valores mobiliários (R$ 1.670.466,81):

De acordo com a indigitada instrução - adotada em atenção ao Comunicado n. 19/2019
expedido pelo TCE/MS - valores referentes a ganhos com investimento somente serão
considerados valores financeiros (F) somente quando do pagamento de dividendos ou do
resgate das aplicações.

Neste sentido, parcela expressiva dos ganhos (R$ 16.964.803,00) não refletiram na
realização dessa receita, nem contribuiram para a geração líquida de caixa do exercício; do
mesmo modo, as perdas decorrentes da marcação a mercado dos ativos da carteira
(R$ 12.596.562,35) foram registradas como variações patrimoniais diminutivas incorridas no
exercício, sem impacto orçamentário.

Sopesadas as perdas, os ganhos e a receita patrimonial decorrente da remuneração dos
investimentos, a rentabilidade líquida da Carteira de Investimentos foi de R$ 4.380.567,87,
resultado que impediu o cumprimento da meta atuarial definida para o exercício (tópico este
devidamente detalhado no capítulo 5).

Por todo o exposto, verifica-se que as receitas arrecadadas (R$ 45.506.741,29) foram
superiores as despesas empenhadas (R$ 24.488.770,54), gerando superávit de
R$ 21.017.970,75, o que demonstra a prudência e responsabilidade da administração com
recursos, pois não foram comprometidos recursos além da efetiva capacidade de arrecadação.

Considerando que parte das despesas empenhadas no exercício foram inscritas em
restos a pagar não processados (R$ 143.386,84) ou inscritas em dívida flutuante (depósitos
restituíveis e valores vinculados de R$ 266.082,15, bem como as saídas de caixa destinadas à
liquidação dos restos a pagar não processados de 2019 (R$ 110.126,30), a geração líquida de
caixa foi de R$ 21.317.313,44, destinada integralmente a incrementar as reservas
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previdenciárias tão necessárias à amortização do déficit deste Regime Próprio de Previdência
Social.

5 GESTÃO DE INVESTIMENTOS

As reservas do RPPS contabilizavam, em 31/12/2020, patrimônio líquido total de
120.200.632,47.

Os investimentos representam valores aplicados para darem cobertura às obrigações
previdenciárias do RPPS e foram realizados com avaliação de segurança e liquidez, visando
manter o equilíbrio financeiro da Previdência, encerrando o exercício com o saldo total de
R$ 116.582.685,54 (cento e dezesseis milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, seiscentos e
oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), compondo a seguinte carteira:

 60,53% em Renda Fixa, representada por cotas de fundos de investimentos
cujas carteiras são compostas exclusivamente por Títulos Públicos Federais
(permitido aos RPPS aplicar até 100% do patrimônio líquido, conforme o art.
7º, inciso I, alínea b, da Resolução CMN nº 3.922/10) representando um total
aplicado de R$ 70.568.188,38;

 11,66% em Renda Fixa, representada por cotas de fundos de investimentos
referenciados em indicadores de Renda Fixa (permitido aos RPPS aplicar até
40% do patrimônio líquido, conforme o art. 7, inciso IV da Resolução CMN nº
3.922/10; representando um total aplicado de R$ 13.592.762,79;

 19,00% em Renda Variável, representada por cotas de fundos de investimento
classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto
(permitido aos RPPS aplicar até 20% do patrimônio líquido, conforme o art. 8º,
inciso II, alínea a, da Resolução CMN nº 3.922/10) representando um total
aplicado de R$ 22.145.198,09;

 8,21% em Renda Variável, representada por cotas de fundos de investimentos
classificados como multimercado, constituídos sob a forma de condomínio
aberto (permitido aos RPPS aplicar até 10% do patrimônio líquido, conforme o
art. 8º, inciso III, da Resolução CMN nº 3.922/10) representando um total
aplicado de R$ 9.576.536,28; e,

 0,60% em Renda Variável, representada por cotas de fundo de investimentos
imobiliário (permitido aos RPPS aplicar até 5,00% do patrimônio líquido,
conforme o art. 8º, inciso IV, alínea b, da Resolução CMN nº 3.922/10)
representando um total aplicado de R$ 700.000,00;

Todas as aplicações foram realizadas em consonância com a Política Anual de
Investimentos aprovada pelo Conselho de Administração do TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA e segundo os critérios da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN)
nº 3.922/2010:
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As aplicações em renda fixa somavam R$ 84.160.951,17 do total aplicado, compostos
majoritariamente por fundos de investimentos em títulos públicos:

As aplicações em renda variável, por seu turno, representavam R$ 32.421.734,37 da
carteira de investimentos:
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Tudo somado, a rentabilidade obtida pela carteira foi de R$ 4.380.567,87 (3,64%),
insuficiente para promover o cumprimento da meta atuarial medida para o exercício (10,63%):

O resultado conservador pode ser creditado à pandemia do Coronavirus, que imprimiu
expressivas perdas em diversos mercados, inclusive o doméstico. Após a confirmação do
diagnóstico primeiros casos de COVID-19 no país, a carteira acompanhou a derrubada do
mercado financeiro, apresentando perdas de 8,05%.

É salutar reconhecer, portanto, que os Gestores não apenas conseguiram reaver as
perdas sofridas pela carteira, como também aproveitaram oportunidades de ganho oferecidas
pelo deságio no preço dos ativos. O arrojo na gestão se verifica na alocação de recursos em
renda variável (27,81%) próximo dos limites definidos na Política de Investimentos e
permitiram encerrar o exercício com rentabilidade positiva, ainda que diminuta frente à meta
atuarial perseguida.

No mais, insta mencionar ainda que rendimento das aplicações financeiras foi
suficiente para custear 19,10% de todos os benefícios previdenciários pagos em 2020; em
2019, esse percentual foi de 51,36%, o que demonstrou maior dependência das receitas de
contribuições para pagamento dos benefícios correlatos.
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Conforme ratificado no tópico anterior, as aplicações financeiras passarão a ser
contabilizadas segundo a Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) n. 14 da STN; no
entanto, cumpre observar que, para efeito de enquadramento e dos limites definidos na
Política de Investimentos e na Resolução CMN n. 3.922/2010, é considerada a marcação a
marcado dos valores investidos, de modo que os montantes apresentados nas alíneas
anteriores já consideram os ganhos e as perdas acumulados.

Além das aplicações financeiras, remanesceram nas contas correntes da autarquia o
saldo de R$ 3.617.946,93. Em Caixa e equivalentes de caixa encontramos o saldo
correspondente ao somatório dos valores disponíveis nas contas correntes mantidas pelo
Instituto de Previdência nas instituições financeiras com as quais se relaciona:

Instituição Nº da Conta Saldo em 31/12/2020
(R$)

Caixa Econômica Federal 10.000-6 117.398,05
Caixa Econômica Federal 10.001-4 6.744,84
Banco do Brasil S/A 64.382-3 3.481.451,24
Banco Bradesco S/A 5.552-2 0,00
Itaú Unibanco S/A 62.030-9 0,00

Planner Corretora de Valores 41.692-4 12.352,80

Sopesados os aportes (R$ 41.721.808,03) e os resgates financeiros (R$ 24.269.325,32)
do período, as reservas do RPPS encerraram o exercício com saldo de R$ 120.200.632,47, o
que representa um aumento de R$ 25.260.028,70 (26,60%) sobre o saldo acumulado no
exercício anterior (R$ 94.940.603,77).

6 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL

Os resultados da Reavaliação Atuarial 2020 tomam por referência a base de segurados
posicionada em 31/12/2019, que representava um total de 3012 segurados, assim distribuídos:

Comparativamente aos dados apresentados na tabela que introduz o capítulo 3 deste
relatório - que aponta o quantitativo de 2970 segurados na data de 31/12/2020 - pela primeira
vez a massa de segurados do RPPS apresentou redução, concentrada, principalmente na
redução do número servidores ativos que, durante o exercício, passaram à inatividade,
incorreram em óbito ou foram exonerados do cargo efetivo.
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Imprime observar que 2020 representou o ano com o maior número de óbitos dentre os
segurados da Três Lagoas Previdência, com 11 no total, dentre ativos e inativos.

Os números refletem a crise sanitária decorrente da COVID-19 que, dentre outras
consequências, determinou a redução das despesas públicas com pessoal, a proibição de
admissão de novos servidores bem como aumento na taxa de mortalidade.

Analisando os dados demográficos da massa, podemos verificar que o expressivo
aumento no número de segurados em atividade decorrente da posse de novos servidores no
serviço público municipal determinou redução na idade média de novos segurados, em
movimento contrário ao observados dentre os inativos e pensionistas.

Doutra via, o aumento na remuneração média dos ativos, embora contribua para
majoração da base de cálculo da contribuição previdenciária, afeta negativamente as
provisões a longo prazo de benefícios a conceder.

Outro fator que impacta no resultado atuarial é a expressiva participação feminina na
população de servidores ativos, na ordem de 73,42%:
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Além de critérios mais vantajosos para acesso ao benefício, como redução na idade e
no tempo de contribuição, a mulher apresenta expectativa de vida consideravelmente maior
que a do homem, refletindo em maior tempo de fruição do benefício enquanto inativa. Não
bastante, 25,69% da população feminina é ocupante do cargo de Professor, reduzindo ainda
mais a média de idade para aposentadoria.

As hipóteses biométricas utilizadas na Reavaliação Atuarial 2020, segregadas por
sexo, são:

a) Tábua de Mortalidade para Válido ‐ Fase Laborativa (segregada por sexo): IBGE
2018 ‐ Masculino e IBGE 2018 ‐ Feminino;

b) Tábua de Mortalidade para Válido ‐ Fase Pós Laborativa (segregada por sexo):
IBGE 2018 ‐ Masculino e IBGE 2018 ‐ Feminino;

c) Tábua de Entrada em Invalidez: reflete a possibilidade de um Servidor tornar‐se
inválido no decorrer dos anos, desde que esteja na fase laborativa: Álvaro
Vindas;

d) Tábua de Mortalidade de Inválido: reflete a possibilidade de um Aposentado por
invalidez vir a falecer durante o gozo do Benefício, no decorrer dos anos:
IAPB‐57.

A Reavaliação Atuarial 2020 considerou as hipóteses econômicas de Retorno de
investimentos, Crescimento remuneratório e Reajustes de benefícios e de remunerações, sob
o seguintes percentuais:

A mensuração da situação atuarial do RPPS também considerou o cumprimento da
meta atuarial nos últimos três anos, ante a rentabilidade oferecida pela carteira de
investimentos:

Elaboradas sob as indigitadas hipóteses, a Reavaliação Atuarial 2020 revelou que as
contribuições dos servidores e das entidades patronais (Custo Normal) são insuficientes
para manter o Equilíbrio Financeiro e Atuarial do regime no longo prazo, apontando a
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existência de déficit atuarial - assim compreendida a diferença negativa entre suas receitas e
despesas futuras - de R$ 522.005.654,55:

A existência do déficit determina a composição das alíquotas de Custeio normal, como
de Custo Suplementar, cuja finalidade é reajustar o desequilíbrio entre uma despesa
maior do que a receita:
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O Art. 48, I, da Portaria MF 464/2018, menciona ainda que o Plano de Custeio
proposto na Avaliação Atuarial deveria cobrir, além dos custos de todos os benefícios do
RPPS, contemplar também, os recursos para o financiamento do custo administrativo.

De acordo com a Lei Municipal n. 2.808/2014, a alíquota da Taxa de Administração é
equivalente a 2%, elevando o custo mensal para 25,34%:

A tabela acima demonstra que, para enfrentar o déficit apurado, as contribuições
mensais deveriam alcançar R$ 3.782.486,40; ex positis, o passivo gerado pelo plano de
benefícios exigiria a instituição de um plano de custeio equivalente a 36,93%, já considerando
apenas o custeio dos benefícios de aposentadorias e pensões.

Ocorre, entretanto, que, a despeito das proposições apresentadas pela última
reavaliação atuarial, o Ente Público não implementou o plano de amortização proposto, de
modo que a alíquota de custeio vigente ainda remontam às determinadas pela avaliação
atuarial inicial, equivalente a 29,89%:

RECEITAS DE
CONTRIBUIÇÕES Contribuinte Base de Cálculo Alíquota

Contribuição Social do
Servidor Ativo

Servidor Público
Efetivo

Remuneração do cargo
efetivo 11%

Contribuição Social do
Servidor Inativo Aposentado

Parcela do provento que
superar o teto do INSS
(R$ 6.101,06)

11%

Contribuição de
Pensionistas Pensionista

Parcela do provento que
superar o teto do INSS
(R$ 6.101,06)

11%

Contribuição Patronal Entidade Patronal Total das remunerações
dos cargos efetivos 11%

Contribuição p/
Amortização de Déficit Entidade Patronal Total das remunerações

dos cargos efetivos 7,89%
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Como resultado, os ativos do plano não cresceram na mesma proporção das provisões
de despesas com benefícios - em especial das aposentadorias programas concedidas e a
conceder.

Insta observar que, em 29/12/2020, entraram em vigor, a Lei Complementar n.
003/2020 e a Lei n. 3.756/2020, que determinaram, no âmbito do ordenamento jurídico
municipal, a implementação das regras de concessão de benefício trazidas pela Emenda
Constitucional n. 103/2019, bem como o aumento das alíquotas de contribuição, de 11% para
14%, mantida a alíquota do custo suplementar em 7,89%.

Neste sentido, com a restrição no número de benefícios oferecidos pelo Plano
Previdenciária, a exigência de maior idade e tempo de contribuição para sua fruição, aliadas à
expansão da alíquota de custeio para 35,89%, espera-se que a Reavaliação Atuarial 2021
aponte considerável redução do déficit atuarial, contribuindo paa a viabilidade orçamentária e
financeira do RPPS em longo prazo.

Três Lagoas - MS, 16 de março de 2021.

Dirceu Garcia de Oliveira Junior
Diretor Presidente


