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LEI Nº. 3.827, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021.

“ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS Nº 2.808 DE 18
DE MARÇO DE 2014 E Nº 2.809, DE 18 DE MARÇO
DE 2014,  DE MODO A ADEQUÁ-LAS À MELHOR
TÉCNICA LEGISLATIVA, DEFINIR AS ALÍQUOTAS
DESTINADAS  AO  CUSTEIO  DA  TAXA  DE
ADMINISTRAÇÃO  E  CORRIGIR
INCONSISTÊNCIAS,  TUDO NOS TERMOS DA LEI
COMPLEMENTAR  FEDERAL  Nº  95,  DE  26  DE
FEVEREIRO DE 1998  E  ALTERA O ANEXO I  DA
LEI  2.865  DE  25  DE  NOVEMBRO  DE  2014,
CONFORME  ESPECIFICA,  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  alíquotas  da  contribuição  previdenciária  de  que  trata  o  artigo  10  da  Seção  IV  “Da
Contribuição do Município” da Lei 2.808 de 18 de março de 2014, serão de: 

I - 16% (dezesseis por cento), para a contribuição normal; e, 

II - 7,89% (sete vírgula oitenta e nove por cento), para a contribuição suplementar destinada à cobertura
do déficit atuarial previdenciário. 

Parágrafo único. A cobertura do custo normal definida no inciso I inclui a alíquota de 2% (dois por cento)
destinada ao custeio da Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). 

A rt. 2º A Lei nº 2.808, de 18 de março de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

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 recolhimento mensal das contribuições de que tratam o §1º do art. 8º e
art. 10 , ambos desta l ei. (NR) 

Art. 38 . [...] 

Parágrafo único. 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. 89. [...] 

§ 1º A invalidez ou a alteração de condições quanto ao dependente, supervenientes à morte do segurado,
não darão origem a qualquer direito à pensão. 

§ 2º O novo casamento do cônjuge viúvo não extingue a pensão por morte que lhe tenha sido concedida.



(NR) 

Art. 94-A . [...] 

§ 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de: ( NR) 

I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com
pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das
atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ( NR) 

II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com
aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de
previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os
arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou ( NR) 

III  -  pensões  decorrentes  das  atividades  militares  de  que  tratam os  arts.  42 e  142 da Constituição
Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime
próprio de previdência social. ( NR) 

Art. 119. [...] 

§ 2º Quando o beneficiário não se recadastrar espontaneamente e nem for encontrado no seu endereço
residencial, o benefício será suspenso até que o recadastramento seja feito,  ficando o beneficiário, nesse
caso, sujeito à mesma multa a que se referem os §§ 4º e 5º, do artigo anterior  , incidente sobre o valor
total do benefício. (NR) 

Art. 137 [...] 

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 o 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. 136 desta lei; (NR) 

Art. 3º A Lei nº 2.809, de 18 de março de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 5º . [...] 

§ 2º Os membr os dos c onselhos de que trata m os incisos I e II, deste artigo, serão escolhidos para um
mandato de 0 4 ( quatro ) anos, p ermitida a recondução. (NR) 

Art. 16. [...] 

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

Art.  61 . As despesas  correntes  e  de capital  custeadas pela  Taxa de Administração ,  necessárias  à
organização e ao funcionamento do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, inclusive para conservação de seu
patrimônio,  deverão obedecer ao limite de 2 % ( dois por cento) d o somatório da remuneração de
contribuição  de  todos  os  servidores  ativos  vinculados  ao  RPPS,  apurado  no  exercício  financeiro
anterior. (NR) 

§ 1º Não serão considerados, como excesso ao limite anual de gastos definido no caput, os realizados
com os recursos da Reserva Administrativa decorrentes das sobras de custeio apuradas ao final de cada
exercício e dos rendimentos mensais por eles auferidos. (NR) 

[...] 



§ 4º As despesas originadas pelas aplicações dos recursos do RPPS em ativos financeiros, inclusive as
decorrentes dos tributos incidentes sobre os seus rendimentos, deverão ser suportadas pelas receitas
geradas pelas respectivas aplicações, assegurada a transparência de sua rentabilidade líquida. (NR) 

Art.  63 . O  segurado  ativo  que  tenha  completado  as  exigências  para concessão  de qualquer  das
modalidades  de  aposentadoria  voluntária que  tenham  por  requisitos  idade  mínima  e  tempo  de
contribuição , 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. (NR) 

Art.  77 A  contribuição  destinada  ao  custeio  da  Taxa  de  Administração  do  RPPS  será  separad a,
mensalmente , d o custo normal e fetivamente repassad o pelo ente ao TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA e
será mantida por meio de Reserva Administrativa . (NR) 

§ 1º A Reserva Administrativa ser á administrada em contas bancárias e contábeis distintas dos recursos
destinados ao pagamento dos benefícios , podendo seus recursos serem aplicad os à parte no mercado
financeiro . (NR) 

§ 2º  Além do valor  definido  no caput,  constituem recursos  da Reserva Administrativa  as  sobras  de
custeio administrativo apuradas ao final de cada exercício e dos rendimentos mensais por eles auferidos.
(NR) 

§ 3 º O Conselho de Administração do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA poderá reverter os recursos da
Reserva Administrativa, na totalidade ou em parte, para pagamento dos benefícios do RPPS, vedada a
devolução dos recursos ao ente federativo. (NR) 

Art. 85 . Fica o Poder Executivo autorizado a elevar, mediante Decreto, a alíquota de custeio da Taxa de
Administração em 20% (vinte por cento), cujos recursos adicionais deverão, atendidos os parâmetros
estabelecidos  em  regulação  específica,  ser  destinados  exclusivamente  para  o  custeio  de  despesas
administrativas relacionadas: (NR) 

I  -  à  obtenção  e  manutenção  de  certificação  institucional  no  âmbito  do  Programa de  Certificação
Institucional  e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS; e, (NR) 

II - ao atendimento dos requisitos mínimos relativos à certificação para nomeação e permanência de
dirigentes  do  órgão ou  entidade  gestora  do  RPPS,  do  responsável  pela  gestão  dos  recursos  e  dos
membros dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos. (NR) 

Art. 93 Fica prorrogado o mandato atual do Diretor de Benefícios e dos membros dos Conselhos de
Administração e Fiscal para: (NR) 

I - 31/12/2023, no caso dos membros eleitos e do Diretor de Benefícios; (NR) 

II - 31/12/2025, no caso dos membros indica dos pelo Chefe do Poder Executivo . (NR) 

Art. 4º Fica alterada a carga horária dos cargos de provimento efetivo Procurador Jurídico e Contador do
grupo ocupacional “Atividades de Nível Superior”, definido Anexo I da lei 2.865 de 25 de novembro de
2014, para quarenta horas semanais, conforme tabela abaixo: 

“ANEXO I 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR .” (NR ) 



 __________________________________________________________________________________________
|        CARGO        |    NÍVEL   |    C/H/S   |  VAGAS  |            REQUISITOS           |
|=====================|============|============|========|
=================================|
|PROCURADOR  JURÍDICO  |IV          |          40|      01|NÍVEL    SUPERIOR   COMPLETO   C/|
|                     |            |            |        |REGISTRO  NA  OAB.                 |
|---------------------|------------|------------|--------|---------------------------------|
|CONTADOR             |IV          |          40|      01|NÍVEL    SUPERIOR   COMPLETO   C/|
|                     |            |            |        |REGISTRO NO CRC.    

Art. 5º Fica revogada a Lei 3.361, de 28 de novembro de 2017, a alínea f do inciso IV do artigo 38 da Lei
2.808 de 18 de março de 2014, o inciso V do artigo 6º, os parágrafos 2º, 3º e 6º do artigo 61 e o parágrafo
único do artigo 93 da Lei 2.809, de 18 de março de 2014. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor: 

I - em 1º de abril, relativamente às disposições do artigo 1º; 

II - na data de sua publicação, relativamente aos demais dispositivos 

Três Lagoas, 11 de novembro de 2021. 

Angelo Guerreiro 

Prefeito Municipal 
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