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RELATÓRIO DE GESTÃO

1 APRESENTAÇÃO

Trata-se de relatório acerca da gestão do Regime Próprio de Previdência
Social do Município de TRÊS LAGOAS, relativo ao exercício de 2021, abordando
aspectos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, relativos aos atos de
gestão praticados pelo ordenador de despesa.

1.1. VISÃO GERAL DA ORGANIZAÇÃO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas
- TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA - constitui-se de entidade autárquica do Município
de TRÊS LAGOAS, possuindo personalidade jurídica própria de direito público
integrante da administração indireta municipal e é detentora de autonomia financeira,
administrativa e gerencial.

A autarquia instituída com o propósito de materializar aos seus segurados os
direitos e vantagens da previdência pública asseguradas na Constituição Federal,
atuando com responsabilidade fiscal, equilíbrio atuarial e respeito, garantindo
democratização e transparência em sua gestão executiva.

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.

Foi criado da Lei Municipal nº 2.809, de 18 de março de 1014, iniciando suas
atividades em 1º de julho de 2014.

A primeira alteração promovida no plano de beneíficios atinentes às regras de
concessão de pensão por morte Lei Federal n. 13.135/15, Lei Municipal n. 3.604, de
dezembro de 2019.

Referido diploma legal foi profundamente alterado pelo artigo 2º da Lei
Municipal n.º 3.756, de 22 de dezembro de 2020 e, mais recentemente, pela Lei
Municipal 3.826, de 8 de novembro de 2021, no desiderato de atender às alterações
promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 e às formalidades exigidas
para certificação no Programa “Pró-Gestão RPPS”.

Dentre as principais alterações promovidas pelas leis posteriores, estão:

 Paridade na composição do número de membros dos Conselhos de
Administração e Fiscal, com reorganização das representatividades e do
ente e definição de períodos de mandato não coincidentes;

 Incremento da remuneração correspondente ao exercícío da função de
membro de Conselho;
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 Redefinição das regras de concessão de abono de permanência;
 Alterações das alíquotas de contribuição, conforme determinação

constitucional e plano de amortização sugerido em reavaliação atuarial;
 Alteração das regras de arrecadação e administração das receitas para

custeio das despesas de administração do RPPS, consoante definido na
Portaria n. 19.451/2020, expedida pela Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho.

Os responsáveis pelo RPPS, durante o exercício de 2021, são os seguintes:

Nome Função Início da Gestão

Dirceu Garcia de Oliveira Junior Diretor-Presidente 08/02/2019

Vanessa Amorim Antunes Contador 28/06/2016

Marcio Fernando Rodrigues Xavier Controlador Interno 19/06/2018

Clécius Abrahão Ataide Diretor Administrativo-financeiro 12/02/2019

2 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

2.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, nos termos da
Lei nº 2.809/2014, é representada no seguinte organograma:

2.1.1 Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva, constituída nos termos do Art. 21 da Lei nº 2.809/2014,
estava composta no exercício de 2021 pelos seguintes responsáveis:
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Nome Função Forma de
Ingresso

Ato de
Nomeação
(DECRETO)

Formação

Certificação

Tipo
Validade

Dirceu Garcia de
Oliveira Junior

Diretor
Presidente

Livre
nomeação 043/2019 Nível

Superior ANBIMA CEA 17/09/2022

Clecius Abrahão
Ataide

Diretor
Administrativo-
financeiro

Livre
nomeação 044/2019 Nível

Superior ANBIMA CPA-10 01/07/2022

Luzimara dos Santos
Zanini

Diretor de
Benefícios Eleição 263/2020 Nível

Superior
APIMEC
CGRPPS 07/10/2022

Todos os membros da Diretoria Executiva desta Unidade Gestora atendem,
sem exceção, aos requisitos exigidos pelo artigo 8º-B da Lei Federal n. 9.717/98
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019), quais sejam:

I - não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais
situações de inelegilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e
prazos previstos na referida Lei Complementar;
II - possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos em
parâmetros gerais;
III - possuir comprovada experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos, no
exercício de atividade nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica,
de fiscalização, atuarial ou de auditoria;
IV - ter formação superior.

Os requisitos foram documentalmente comprovados pelos Dirigentes segundo
os prazos e formalidades definidas pela Portaria 9.907/2020 Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho.

Vale observar que a legislação afeta ao TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA não
disciplina as condições para comprovação da experiência profissional, muito embora
todos os membros da Diretoria Executiva já participassem da gestão da autarquia
quando da entrada em vigor do referido dispositivo de Lei e da indigitada Portaria.

2.1.2 Órgãos Colegiados

A Lei n. 2.808/2014 enuncia que, além da Diretoria Executiva, a estrutura
administrativa do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA ainda é composta por outros 2
(dois) órgãos colegiados, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.

No último pleito eleitoral, regulado pelo Edital n. 002/2020, foram eleitos 7
(sete) membros para o Conselho de Administração; porém, não houve candidatos
suficientes para compor as suplências correspondentes. O Poder Executivo indicou
seu representante e respectivo suplente e o Ministério Público, como de praxe,
declina-se de indicar seu membro, o que o faz desde 2017.

O membro Edson Jorge Ferreira, eleito para representar uma das vagas
destinadas à representação dos segurados inativos não foi empossado, vez que não
comprovou a escolaridade exigida por ocasião de sua posse (escolaridade de nível
superior).
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A Conselheira Monique Marielle Moreira de Oliveira, inicialmente empossada,
renunciou à função conforme requerimento ratificação na ata de reunião nº 4, em
razão a assunção de cargo de provimento em comissão, deixando assim de
satisfazer um dos requisitos previstos em lei para ocupar o cargo mediante eleição.

Assim, no exercício de 2021, o Conselho de Administração, nos termos do Art.
6º da Lei nº 2.808/2014, estava composto conforme segue:

Conselho de Administração

Nomeação dos membros através do Ato: Decreto n. 261 de 10 de novembro de 2020

Nome Função Representatividade Formação Período
Certificação

Tipo Validade
Jackeline Alves
Gaspareto de
Souza

titular Poder Executivo Nível Superior
2020-2025

- -

Angela de Souza
Brasil suplente Poder Executivo Nível Superior 2020-2025 - -

Arlinda Fátima de
Andrade titular Segurados Nível Superior 2020-2023 - -

Ana Maria Neves
Lacerda titular Segurados Nível Superior 2020-2023 APIMEC

CGRPPS 07/10/2022

Fabricio de Moura
Santos titular Segurados Nível Superior 2020-2023 - -

Angélica Troncoso
Bottura Manteiga titular Segurados Nível Superior

2020-2023
- -

Clezio Antonio
Lara titular Poder Legislativo Nível Superior

2020-2023
- -

De acordo com o Art. 12 do Regimento Interno do Conselho de Administração,
seu funcionamento dar-se-á mediante a instalações de sessões ordinárias, de
acordo com o calendário anual previamente aprovado por seus membros, para
apreciação de assuntos gerais e deliberações respeitantes à sua competência; ou
extraordinárias, quando por convocação para fim especial.

Em 2021, o calendário prevendo a realização de 12 reuniões ordinárias do
Conselho de Administração foi fixado no anexo único da Resolução 010/2021. Ao
todo, o Conselho de Administração realizou 14 reuniões em 2021, a saber:

Nº da
Ata

Natureza da Reunião Data fixada no calendário Data de realização

2 Ordinária 21/01/2021 21/01/2021

3 Ordinária 09/02/2021 16/02/2021

4 Ordinária 09/03/2021 09/03/2021

5 Ordinária 13/04/2021 13/04/2021

6 Ordinária 11/05/2021 11/05/2021

7 Ordinária 08/06/2021 10/06/2021

8 Ordinária 13/07/2021 13/07/2021

9 Ordinária 10/08/2021 10/08/2021

10 Extraordinária - 17/08/2021

11 Ordinária 14/09/2021 21/09/2021

12 Ordinária 19/10/2021 05/10/2021

13 Extraordinária - 28/10/2021

14 Ordinária 09/11/2021 09/11/2021

15 Ordinária 14/12/2021 14/12/2021
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Dentre as principais deliberações do exercício, destacam-se a aprovação da
Política de Investimentos, as deliberações acerca do Relatório de Governança
Corporativa e da Reavaliação Atuarial 2021, o aprofundamento no tema Regime de
Previdência Complementar, a discussão, edição e aprovação do novo regulamento
para concessão e fiscalização de benefícios previdenciários (Resolução n. 012/2021)
e do Planejamento Estratético 2021-2024 (Resolução n. 013/2021).

O Conselho Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 2.809/2014, estava
composto conforme segue:

Tabela 4: Conselho Fiscal do RPPS.
Conselho Fiscal

Nomeação dos membros através do Ato: Decreto n. 262, de 10 de novembro de 2020.

Nome Função Representatividade Formação Período
Certificação

Tipo Validade
Danilo Coelho titular Segurados Nível Superior 2020-2023 - -
Izabela de Lourdes Silva
Dantas titular Segurados Nível Superior

2020-2023
- -

Urbano Rodrigues
Azambuja titular Segurados Nível Superior

2020-2023
- -

Fernando Nascimento titular Segurados Nível Superior
2020-2023

- -

No último pleito eleitoral, foram eleitos 5 (cinco) membros para o Conselho de
Administração; porém, não houve candidatos suficientes para compor as suplências
correspondentes.

A Sra. Jucilene Alves Alencar, embora eleita e nomeada, não foi empossada,
vez que não comprovou a escolaridade exigida pela legislação (escolaridade de
nível superior).

De acordo com o Art. 13 do Regimento Interno do Conselho de Fiscal, seu
funcionamento dar-se-á mediante a instalações de sessões ordinárias, de acordo
com o calendário anual previamente aprovado pelos seus membros, para
apreciação de assuntos gerais e deliberações respeitantes à sua competência, ou
extraordinárias, quando por convocação para fim especial.

Em 2021, o calendário prevendo a realização de 12 reuniões ordinárias do
Conselho Fiscal foi fixado no anexo único da Resolução 004/2020. Ao todo, o
Conselho Fiscal realizou 17 reuniões em 2021, a saber:

Nº da Ata Natureza da Reunião Data fixada no calendário Data de realização

1 Ordinária 01/02/2021 01/02/2021
2 Ordinária 17/02/2021 17/02/2021

3 Extraordinária - 05/03/2021
4 Ordinária 18/03/2021 18/03/2021
5 Ordinária 22/04/2021 27/04/2021
6 Extraordinária - 03/05/2021
7 Ordinária 20/05/2021 20/05/2021
8 Ordinária 17/06/2021 22/06/2021

9 Ordinária 22/07/2021 22/07/2021
10 Extraordinária - 06/08/2021
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Dentre as principais deliberações do exercício destacam-se as deliberações
acerca do Relatório de Governança Corporativa e da Reavaliação Atuarial 2021; no
mais, o Conselho Fiscal limitou-se a apreciar os balancetes mensais elaborados pela
Assessoria de Controle Interno, não tecendo considerações relevantes.

Os membros de conselho foram empossados em 2020, sob a égide da
redação original da Lei n. 2.808/2014, antes do advento das alterações promovidas
pela Lei n. 3.756/2020.

Até então, a legislação previa que o Conselho de Administração seria
composto por 9 (nove) membros e o Conselho Fiscal por outros 5 (cinco)
conselheiros, para cumprimento de mandato de três anos.

Com a nova legislação, ambos os colegiados passam a ser compostos por 7
(sete) membros, sendo 4 (quatro) representantes dos segurados, 2 (dois) do Poder
Executivo e 1 (um) do Poder Legislativo, com mandato de quatro anos.

Visando estabelecer uma transição adequada entre as novas regras, a Lei n.
3.826/2021 determinou a alteração dos períodos de mandato, sendo que os
representantes eleitos terminam seu mandato em 31/12/2023, ao passo que o
mandato dos membros indicados estender-se-á até 31/12/2025

Em 2021, todos os membros de Conselho foram remunerados a título de
“JETON”, no valor de R$ 197,10 por participação em cada reunião deliberativa.

2.1.3 Estrutura do Quadro de Pessoal

O Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores do Instituto de
Previdência Social dos servidores do Município de Três Lagoas - Três Lagoas
Previdência - está disciplinado na Lei Municipal n. 2.865, de 25 de novembro de
2014.

Referido diploma legal determinou a criação de 16 (dezesseis) vagas,
distribuídas por 10 (dez) cargos, sendo 4 (quatro) de provimento efetivo e 6 (seis) de
provimento em comissão.

Os cargos de provimento efetivo são de Procurador (1 vaga), Contador (1
vaga), Assistente Previdenciário (4 vagas) e Agente de Serviços Gerais (2 vagas).
Até a presente data, nenhum dos cargos de provimento efetivo foi ocupado, não
tendo sido realizado concurso público neste desiderato.

11 Ordinária 19/08/2021 20/08/2021

12 Ordinária 23/09/2021 23/09/2021

13 Ordinária 21/10/2021 29/10/2021
14 Extraordinária - 05/11/2021
15 Extraordinária - 10/11/2021

16 Ordinária 18/11/2021 24/11/2021

17 Ordinária 16/12/2021 20/12/2021
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Neste sentido, a autarquia serve-se, até a presente, de 8 (oito) servidores,
ocupantes dos seguintes cargos de provimento em comissão:

 Assessor Jurídico (1 vaga), com vencimento de R$ 4.214,08;
 Assessor Contábil (1 vaga), com vencimento de R$ 4.214,08;
 Chefe do Núcleo de Benefícios (1 vaga), com vencimento de

R$ 2.832,42;
 Chefe do Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira (1 vaga), com

vencimento de R$ 2.832,42;
 Assessor Especial (3 vagas), com vencimento de R$ 2.176,12; e
 Auxiliar de Serviços Diversos (1 vaga), com vencimento de R$ 1.450,45.

O vencimento informado tem por parâmetro a Lei Municipal n. 3.647/2020,
que dispôs sobre a última revisão salarial anual aplicável ao quadro de pessoal do
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA.

Insta observar também que a todos os servidores ocupantes de cargo em
comissão - exceto o Auxiliar de Serviços Diversos - foi concedida gratificação de
representação prevista no artigo 20 e na Tabela II da Lei 2.865/2014, equivalente
50% (cinquenta por cento), pela assunção de atribuições inerentes aos cargos
efetivos ainda não ocupados.

Os servidores da autarquia também fazem jus a auxílio alimentação,
concedido de acordo com o nível do cargo ocupado, em valores definidos pelo
Decreto Municipal n. de 027/2020:

Art. 2º O valor do auxílio alimentação será de:
I - R$ 308,00 (trezentos e oito reais) aos servidores efetivos ou estáveis que ocupem cargo de
nível fundamental ou médio, independentemente do salário.
II - R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) aos servidores efetivos ou estáveis que ocupem cargo
de nível superior, independentemente do salário.
III - R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais) aos servidores ocupantes de cargo em
comissão que tenham como salário base os valores correspondentes aos DCA 16 até DCA
23, de que trata a Lei 2.523/2011, e de CAS 3 a CAS 4, de que trata a Lei 2.865/2014.
IV - R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais) aos servidores ocupantes de cargo em
comissão que tenham como salário base os valores correspondentes aos DCA 01 até DCA
15, de que trata a Lei 2.523/2011, e de CAS 1 a CAS 2, de que trata a Lei 2.865/2014.

Em 2021, dado o cenário epidemiológico, não foi possível submeter os
servidores a um número expressivo de cursos e treinamentos; contudo, destacamos
nesta seara a participação dos servidores em Seminário Previdenciário e em curso
de capacitação para operação da Compensação Previdenciária - ambos promovidos
pela Associação dos Institutos Municipais de Previdência (ADIMP-MS) - bem como
no curso A NOVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS RPPS, promovido na
modalidade “EAD” pela Escola Superior de Controle Externo do TCE-MS.

3 GESTÃO ATUARIAL

3.1 DA AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL

A Avaliação Atuarial para o exercício de 2022 foi realizada considerando a
base cadastral posicionada na data de 31/11/2021, com as informações financeiras
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posicionadas em 31/12/2021.

A avaliação foi elaborada em 31/01/2022, tendo por atuário responsável o Sr.
Igor França Garcia (MIBA/RJ 1.659), responsável pela empresa I F CONSULTORIA
ATUARIAL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.541.510/0001-20.

Os serviços foram contratados na modalidade de dispensa de licitação,
mediante formalização do Contrato de Prestação de Serviços n. 004/2021, no valor
global de R$ 16.800,00.

O indigitado atuário, por intermédio de sua sociedade empresária, tem sido
responsável pela prestação de serviços de consultoria atuarial ao TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA desde a criação do RPPS, com o seguinte histórico de contratação:

Ano Empresa Atuário Responsável Nº do
Contrato

Valor do
Contrato

2019 I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI Igor França Garcia 001/2019 R$ 4.600,00

2020 I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI Igor França Garcia 001/2020 R$ 5.400,00

2021 I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI Igor França Garcia 001/2021 R$ 13.300,00

Registre-se a majoração do valor contratado decorre da inclusão de novos
serviços, como o contínuo acompanhamento exigido pela Portaria n. 464/2018 (a
partir de 2021) e o Relatório de Gestão Atuarial, este exigido para manutenção da
certificação no Programa “Pró-Gestão” (a partir de 2022).

A Reavaliação Atuarial 2022 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 existência de déficit
atuarial - assim compreendida a diferença negativa entre suas receitas e despesas
futuras - de R$ 375.014.506,31.

A despeito do resultado indicar um desequilíbrio atuarial do Plano de
Equilíbrio, o Déficit Atuarial representa baixo risco de liquidez para o Plano de
Benefícios, à vista da composição demográfica dos segurados do RPPS, seus ativos
garantidores e do plano de custeio.

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.

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, Reavaliação Atuarial 2022 apontou
considerável redução do déficit atuarial, conforme quadro abaixo:
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As alterações legislativas foram determinantes para reduzir
consideravelmente as alíquotas de Custo Suplementar definidas no plano de
amortização proposto na reavaliação atuarial, contribuindo para a viabilidade
orçamentária e financeira do RPPS em longo prazo.

3.2 BASE DE DADOS UTILIZADA PARA AVALIAÇÃO ATUARIAL

Analisando os dados demográficos da massa, podemos verificar que, a
despeito do aumento do número de aposentados e pensionistas, o número de
segurados em atividade tem se mantido estável, denotando que o Poder Executivo
tem promovido a substituição do servidor inativo mediante a concessão de posse de
novos servidores no serviço público municipal, o que favorece a manutenção da
idade média da massa de segurados:
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Outro fator que impacta no resultado atuarial é a expressiva participação
feminina na população de servidores ativos, na ordem de 73%:

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% da população feminina é ocupante do
cargo de Professor, reduzindo ainda mais a média de idade para aposentadoria.

Conforme disposto na página 33 da Reavaliação Atuarial 2022, a base de
dados utilizada apresenta consistência de completude na ordem de 75% a 100% em
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praticamente todos os critérios apontados, exceto nos quesitos Tempo de
Contribuição para o RGPS e Tempo de Contribuição para outros RPPS, afetos aos
servidores ativos:

Embora os quesitos Tempo de Contribuição para o RGPS, afeto aos
servidores ativos, tenha apresentado consistência de completude na ordem de 0% a
25%, vale destacar que o percentual era de 15% em 2020 e subiu para 23% em
2021.
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Os segurados ativos foram submetidos a Censo Previdenciário pela última
vez no período no período de 11 de dezembro de 2017 a 09 de março de 2018
(Edital n. 264, de 24 de novembro de 2017).

Em 2020, o TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA criou, no âmbito da Diretoria de
Benefícios, um setor específico para cadastro e recadastramento de segurados e
dependentes, com designação de servidor específico para cumprimento de tais
tarefas.

A medida foi salutar para manutenção do nível de confiabilidade da base,
diante do cenário epidemiológico de 2020 e 2021, que não recomendava a
realização de censos presenciais; para tanto, o TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA
atuou ativamente junto a seus segurados no saneamento das inconsistências
apontadas pelo sistema de gestão.

As ferramentas tradicionais de recadastramento, contudo, foram utilizadas em
prol dos segurados que permaneceram inertes em atender às solicitações do
referido setor, o que determinou o censo previdenciário deflagrado pelo Edital n. 003,
de 5 de outubro de 2021.

Vale destacar, ainda, que, em 2021, o TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA
completou com sucesso o recadastramento de todos os inativos e pensionistas
(Edital n. 001/2021) cujos benefícios previdenciários foram concedidos até o ano de
2018. O processo havia sido deflagrado e parcialmente atendido no primeiro
trimestre de 2020 pelo Edital n. 001/2020.

Os procedimentos de atualização da base foram concluídos ainda no
exercício de 2021, a tempo de fomentar informações atualizadas para conformação
da base cadastral utilizada na reavaliação atuarial.

3.3 PLANO DE CUSTEIO PROPOSTO

O plano de custeio proposto na avaliação atuarial para o exercício de 2021
contemplava as seguintes alíquotas:

Tabela 6: Plano de custeio proposto na avaliação atuarial.
Contribuições Alíquotas

Segurados (ativos, inativos, pensionistas) 14,00%

Ente Público (patronal custo normal) 16,00%

Ente Público (custeio administrativo) 2,00%

As alíquotas indicadas foram parcialmente adotadas pela Lei Municipal n.
3.756, de 22 de dezembro de 2020, editada principalmente em razão das alterações
promovidas pela Emenda Constitucional n. 103/2020.

Em razão do princípio da anterioridade nonagesinal, as alíquotas indicadas
para segurados e ente público somente passaram a ser aplicadas após 90 (noventa)
dias da data da publicação da Lei, ocorrida em 29/12/2020; ou seja: até o mês de
março de 2021, a alíquota aplicável era de 11% (onze por cento).
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Cumpre observar que a legislação do Município de Três Lagoas não
contemplava alíquota específica para custeio da Taxa de Administração do RPPS,
situação esta que foi alterada com a promulgação da Lei Municipal n.º 3.726, de 8 de
novembro de 2021, cujas novas alíquotas, dispostas segundo o resultado da
avaliação atuarial de 2021, entrarão em vigor em 1º de abril de 2022.

3.4 PLANO DE AMORTIZAÇÃO

Considerando que a avaliação demonstrou a existência de Déficit Atuarial,
foi proposto pelo atuário a implantação de um Plano de Amortização, o qual
estabelece que o déficit atuarial deve ser equacionado por meio de uma contribuição
suplementar, na forma de alíquota adicionada ao custo normal da entidade patronal.

Em respeito das proposições apresentadas pelas duas últimas reavaliações
atuariais, o Ente Público implementou o plano de amortização proposto, mantendo
em vigor a alíquota suplementar definida pelo Atuário (7,89%), ratificada no artigo
177 da Lei Municipal n. 2.809/2014 (com redação dada pela Lei Municipal n.
3.756/2020).

4 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

4.1 ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO VIGENTES

As alíquotas de contribuição vigentes no exercício de 2021 foram definidas no
Art. 8º, §1º, e Art. 9º, da Lei Municipal n. 2.808/2014 e Art. 77 da Lei Municipal
2.809/2014 (nas redações dadas pela Lei n. 3.756/2020), conforme detalhado abaixo:

Contribuições Alíquotas Legislação Aplicável

Segurados (ativos, inativos, pensionistas) 11,00% Lei nº 2.808/2014, Art. 8º, §1º e Art; 9º,
vigente até 30/03/2021.

Segurados (ativos, inativos, pensionistas) 14,00% Lei nº 2.808/2014, Art. 8º, §1º e Art; 9º,
alterada pelo art. 1º da Lei 3.756/2020

Ente Público (patronal custo normal) 11,00% Lei nº 2.809/2014, Art. 77, vigente até
30/03/2021.

Ente Público (patronal custo normal) 14,00% Lei nº 2.809/2014, Art. 77

Ente Público (custeio administrativo) 0,00% Lei nº 2.808/2014, Art. 8º, §1º e Art; 9º,
alterada pelo art. 1º da Lei 3.756/2020

Ente Público (cobertura do déficit atuarial) 7,89% Lei nº 2.809/2014, Art. 77, mantida pelo
art. 2º da Lei 3.756/2020

Observe-se que, no caso dos inativos e pensionistas, a alíquota incide apenas
sobre a parcela dos benefícios de aposentadoria e pensão concedidos pelo Regime
Próprio do Município que supere o valor do limite máximo estabelecido para os
benefícios do Regime Geral da Previdência Social.

4.2 RECEBIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Segundo dados informados pela Unidade Gestora no Demonstrativos de
Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR), as contribuições dos servidores,
referentes ao exercício de 2021, foram recebidas como demonstrado abaixo:
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CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES

Competência Base de cálculo
R$

Alíquota de
contribuição %

Contribuições
devidas

R$

Contribuições
recebidas

R$

Saldo a
receber
R$

jan/21 10.734.357,99 11% 1.180.779,38 1.180.780,45 -1,07
fev/21 10.765.139,89 11% 1.184.165,39 1.184.065,28 100,11
mar/21 10.690.668,88 11% 1.175.973,58 1.175.952,11 21,47
abr/21 10.771.677,13 14% 1.508.034,80 1.508.807,05 -772,25
mai/21 10.801.952,03 14% 1.512.273,28 1.512.496,27 -222,99
jun/21 10.892.396,78 14% 1.524.935,55 1.526.043,99 -1.108,44
jul/21 10.850.206,01 14% 1.519.028,84 1.519.516,50 -487,66

ago/21 10.865.441,01 14% 1.521.161,74 1.521.161,31 0,43
set/21 10.882.455,31 14% 1.523.543,74 1.524.022,46 -478,72
out/21 10.846.582,76 14% 1.518.521,59 1.518.521,08 0,51
nov/21 10.833.569,90 14% 1.516.699,79 1.516.748,02 -48,23

dez/21 10.984.819,26 14% 1.537.874,70 1.538.448,81 -574,11

13/2021 10.598.466,09 14% 1.483.785,25 1.516.549,61 -32.764,36

TOTAL 140.517.733,04 - 18.706.777,62 18.743.112,94 -36.335,32

As contribuições patronais (incluindo custo normal e suplementar para
déficit atuarial), referentes ao exercício de 2021, foram recebidas como demonstrado
abaixo:

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Competência Base de cálculo
R$

Alíquota de
contribuição %

Contribuições
devidas

R$

Contribuições
recebidas

R$

Saldo a
receber
R$

jan/21 10.734.357,99 18,89% 2.027.720,22 2.027.720,59 -0,37
fev/21 10.765.139,89 18,89% 2.033.534,93 2.033.361,44 173,49
mar/21 10.690.668,88 18,89% 2.019.467,35 2.019.428,99 38,36
abr/21 10.771.677,13 21,89% 2.357.920,12 2.358.670,16 -750,04
mai/21 10.801.952,03 21,89% 2.364.547,30 2.364.450,20 97,10
jun/21 10.892.396,78 21,89% 2.384.345,66 2.384.344,32 1,34
jul/21 10.850.206,01 21,89% 2.375.110,10 2.376.204,73 -1.094,63
ago/21 10.865.441,01 21,89% 2.378.445,04 2.378.666,61 -221,57
set/21 10.882.455,31 21,89% 2.382.169,47 2.382.168,13 1,34
out/21 10.846.582,76 21,89% 2.374.316,97 2.374.315,67 1,30
nov/21 10.833.569,90 21,89% 2.371.468,45 2.375.852,08 -4.383,63

dez/21 10.984.819,26 21,89% 2.404.576,94 2.404.576,52 0,42

13/2021 10.598.466,09 21,89% 2.320.004,23 2.320.003,99 0,24

TOTAL 140.517.733,04 - 29.793.626,76 29.799.763,43 -6.136,67

As entidades patronais vinculadas ao RPPS (bem como a cessionária
responsável pelo pagamento de remuneração de servidores cedidos) têm promovido
rigorosamente o pagamento das contribuições previdenciárias até o dia 15 do mês
subsequente à competência de apuração, conforme discriminado pelo artigo da Lei
Municipal n. 2.808/2014; neste sentido, não houve ensejo para cobrança de multa ou
juros de mora.

Importante ressalvar que os valores informados nas tabelas acima referem-se
única e exclusivamente às folhas de pagamento do Ente, sem considerar valores
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recolhidos dos servidores lotados na unidade gestora ou cedidos com ônus para
órgão/entidade de outras esferas da administração pública, cujas observações serão
tecidas oportunamente no tópico 8 (Gestão Orçamentária).

Relativamente à definição da base de cálculo, imprime observar a casuística
de submissão do RPPS às entidades patronais vinculadas ao RPPS.

A Câmara Municipal franqueia à autarquia previdenciária a composição da
base de cálculo de contribuição de cada um de seus servidores, tornando possível
apurar exatamente o valor devido a título de contribuição previdenciária a cada
competência de pagamento.

Já a Prefeitura Municipal, contudo, promove ela própria a apuração da base
de cálculo previdenciária total e o valor a ser repassado ao RPPS na competência
de apuração, não informando à unidade gestora as composições de remuneração,
muito menos a razão de descontos.

Vale ressaltar que, após muita insistência deste Gestor, o órgão de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal franqueou acesso aos dados do software de
administração da folha de pagamento, embora extremamente limitada às
informações individuais de cada servidor, sem a possibilidade de extração de
relatórios gerais. Neste sentido, o controle das bases de cálculo de contribuição
resume-se a amostragens periódicas, cujo resultado permitiu apurar como principais
divergências:

 Incidência errática da alíquota previdenciária sobre adicional de
insalubridade dos segurados lotados na Secretaria da Saúde;

 Não-incidência da contribuição previdenciária em faltas e atrasos
incorridos pelos segurados;

 Determinação equivocada da base de cálculo quando o segurado ocupa
cargo em comissão; e,

 A existência de servidores inscritos no RPPS com recorrente ausência
de pagamento de remuneração - e, consequentemente, de contribuição
previdenciária.

Embora tais inconsistências sejam regularmente reportadas à administração
direta, esta tem se mantido inerte em justificá-las ou saná-las, não havendo
instrumento legal hábil a disposição desta Unidade Gestora para coagir a fonte
pagadora a promover as devidas correções.

Outra celeuma enfrentada pela Unidade Gestora decorre das limitações
impostas pelo software contábil fornecido pela administração direta, que impede o
registro da receita pelo regime de competência.

Em razão da referida limitação, as entidades patronais antecipam o repasse
das contribuições previdenciárias incidentes sobre as gratificações natalinas e das
últimas remunerações do exercício para o mês de dezembro (cujo vencimento dar-
se-ia em 15 de janeiro subsequente), de modo que se anula a necessidade de
promover a escrituração contábil de créditos a receber.
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A técnica permite exprimir o mesmo resultado do exercício que seria
alcançado com a adoção do regime de competência.

Por fim, cabe salientar que a legislação municipal prevê a cobertura do
déficit atuarial por meio de alíquota suplementar, não se cogitando, portanto, de
aportes mensais para tal finalidade:

APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL

Competência Valor do Aporte devido
R$

Valor do Aporte recebido
R$

Saldo a receber
R$

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021

08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021

13/2021

TOTAL

4.3 PARCELAMENTOS

Não há parcelamentos vigentes referentes às contribuições previdenciárias
cujo repasse seja de responsabilidade da entidade patronal, pois, conforme
destacado no tópico anterior, esta encontra-se em dia com o repasse do tributo para
a unidade gestora do RPPS.

Data do
parcelam.

Nº do
Acordo

Competências
Incluídas Montante Parcelado Nº de parcelas Valor das

Parcelas

- - -
0,00

-
0,00

5. GESTÃO DE BENEFÍCIOS

No tocante aos segurados do RPPS de TRÊS LAGOAS, a tabela abaixo
evidencia a evolução do número de segurados ativos, inativos e pensionistas, nos
últimos três exercícios:

Posição Ativos Inativos Pensionistas

31/12/2019 2.709 282 21

31/12/2020 2.621 314 35

31/12/2021 2.634 352 54
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Conforme disposto na legislação vigente (artigo 39 da Lei n. 2.808/2014, com
redação dada pela Lei n. 3.756/2020), o plano de benefícios do TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA contempla a concessão dos seguintes benefícios:

 Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, incluídas as
aposentadorias especiais por idade e tempo de contribuição dos
professores, para as pessoas com deficiência e para os servidores
expostos à agentes nocivos, cujos requisitos estão definidos na Lei
Complementar Municipal n. 003/2020;

 Aposentadoria por incapacidade permanente;
 Aposentadoria compulsória;
 Pensão por morte.

TIPO DE Aposentadoria VALOR PAGO (R$)
Voluntária 11.865.423,24

Voluntária Especial (Professor) 10.472.959,67

Voluntária Especial (Exposição a agentes nocivos) 321.197,57

Invalidez/incapacidade permanente 694.356,86

TOTAL 23.353.937,34

Às aposentadorias e pensões somam-se também a gratificação natalina
correspondente.

Com a edição da Lei Complementar n. 003/2020 e da Lei n. 3.756/2020,
foram excluídos do rol de benefícios a cargo da Unidade Gestora do RPPS o auxílio-
doença, o salário-maternidade, o auxílio-reclusão e o salário-família.

O quantitativo de benefícios permanentes concedidos pelo RPPS nos
últimos três exercícios está detalhado na tabela abaixo:

Tipo de Benefício 2019 2020 2021

Aposentadoria Voluntária por Idade e/ou Tempo de Contribuição 31 30 38

Aposentadoria por Incapacidade Permanente 5 5 3

Aposentadoria Compulsória 0 0 2

Pensão por Morte* 3 11 12
*Considera o número de pensões concedidas, ainda que cotizada por mais de um dependente.

Todas as peças processuais obrigatórios alusivas aos benefícios concedidos
no exercício de 2022 foram regular e tempestivamente encaminhados ao TCE/MS.

A tabela abaixo evidencia os valores totais despendidos com o pagamento
dos benefícios concedidos pelo RPPS no exercício de 2021:

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS

Competência Nº de
aposentados

Valor pago ref. a
aposentadorias

R$
Nº de

pensionistas Valor pago ref. a pensões (R$)

01/2021 314 1.725.126,66 35 113.108,16

02/2021 319 1.742.269,05 35 111.948,93
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03/2021 324 1.759.282,16 34 107.984,44
04/2021 325 1.764.702,05 35 110.533,07
05/2021 331 1.779.853,47 39 113.579,85
06/2021 334 1.787.740,65 50 122.189,53
07/2021 336 1.798.335,85 51 123.486,04
08/2021 338 1.809.935,77 51 123.288,06
09/2021 344 1.838.851,33 51 123.288,06
10/2021 347 1.847.916,78 52 124.963,19
11/2021 348 1.850.196,25 53 126.113,86
12/2021 352 1.858.570,35 54 156.979,14
13/2021 353 1.791.156,97 54 120.615,96

TOTAL - 23.353.937,34 - 1.578.078,29

Cumpre observar que parte do valor dispendido com o pagamento de
pensões no mês de dezembro de 2021 decorreu de determinação judicial concedida
em sede dos autos n. 0800679-59.2021.8.12.0021, ordenando o restabelecimento
da pensão concedida à dependente Sonia Maria Mariana Veloso - cujo pagamento
havia sido finalizado em 16/02/2021 - retroativamente à data de 01/04/2021.

Por derradeiro, frisa-se que esta Unidade Gestora não é responsável pelo
pagamento de outros benefícios previdenciários, cuja responsabilidade financeira
pertença ao Tesouro Municipal.

6. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

O TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA formalizou Acordo de Cooperação Técnica
para operação da compensação previdenciária com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) em 22/11/2016 (Processo n. 44000.001502/2015-18), com vigência em
30 (trinta) dias após a publicação do respectivo extrato no D.O.U, ocorrida em
24/11/2016.

Em 2021, com a edição do Decreto n. 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e
a adoção do novo sistema de compensação previdenciária (COMPREV), referido
acordo perdeu sua validade, sendo substituído Termo de Adesão firmado em
10/09/2021 com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia (Número GESCON L174321/2021).

A nova sistemática exigiu, ainda, a lavratura de contrato com a empresa de
tecnologia desenvolvedora do sistema de compensação previdenciária, a
DATAPREV.

A adesão ao COMPREV, embora medida salutar para incremento das
receitas do RPPS, submeteu o TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA a uma grande
celeuma.

Isto porque, entre 01/10/1998 e 30/04/2004, o município de TRÊS LAGOAS
manteve outro Regime Próprio de Previdência Social, denominado Fundo de
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Aposentadorias e Pensões (FAP), hoje em extinção e cujos benefícios são
custeados diretamente pelo Tesouro.

Ocorre que, quando da formalização do primeiro Acordo de Cooperação
Técnica com o INSS, já havia requerimentos de compensação formalizados em
desfavor do Município de Três Lagoas, em razão de benefícios concedidos no
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) a servidores que promoveram a
averbação do tempo de contribuição ao extinto RPPS.

Por tal razão, o TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA recebeu, no quinto dia útil de
fevereiro de 2021, receita decorrente do fluxo financeiro da compensação referente
à competência dezembro/2020, no valor de R$ 16.992,14; contudo, a análise dos
requerimentos já formalizados pelo INSS impingiu ao TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA a realização de despesas com a compensação previdenciária no
valor de R$ 58.780,80, das quais R$ 57.516,87 foram liquidadas e pagas no
exercício.

No âmbito dos referidos convênios, o TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA
formalizou 220 requerimentos de compensação previdenciária, sendo 217
decorrentes da concessão de aposentadorias e 3 (três) de pensões derivadas de
aposentadorias sujeitas à compensação, que, em 31/12/2021, apresentavam os
seguintes status:

Todos os requerimentos referem-se a benefícios concedidos até o exercício
de 2018; isto porque nenhum dos benefícios concedidos pelo RPPS entre 2019 e
2021 informados na Tabela 14 foram objeto de apreciação ou registro pelo Tribunal
de Contas do MS até 31/12/2021, o que impede a formalização do pedido de
compensação ao regime de origem.

Importante salientar, também, que há benefícios não sujeitos à compensação
previdenciária, dentre os quais destacamos:

 Pensões decorrentes de óbito de segurado em atividade;
 Aposentadorias por invalidez/incapacidade permanente decorrentes de

moléstia grave, doença profissional ou acidente de trabalho;
 Segunda aposentadoria concedida a segurado que acumula legalmente

outra aposentadoria, ambas concedidas mediante contagem recíproca
do mesmo tempo de contribuição, nas hipóteses permitidas em lei; e

 Benefício previdenciário concedido com fundamento em tempo de
contribuição exclusivo ao regime instituidor.

A tabela abaixo discrimina os benefícios concedidos pelo TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA passíveis com outros regimes de origem:

Situação do requerimento Qtde.
Aguardando análise 210

Aguardando compensação da aposentadoria 3

Indeferidos (invalidez decorrente de moléstia grave) 6

Em exigência 1

TOTAL 220
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Tipo de Benefício
2019 2020 2021

TOTAL COMPENSÁVEIS TOTAL COMPENSÁVEIS TOTAL COMPENSÁVEIS

Aposentadorias 36 34 35 30 43 38

Pensão por morte 3 2 11 1 12 4

TOTAL 39 36 46 31 55 42

Além dos benefícios concedidos nos últimos três anos, outras quatro
aposentadorias, concedidas no exercício de 2018, aguardam registro do TCE/MS
para operacionalização da compensação previdenciária.

7. CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Consoante o disposto no Art. 61, da Lei nº 2.808/2014, o limite para as
despesas administrativas do RPPS foi fixado em 2% do total o valor total das
remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao TRÊS - LAGOAS
PREVIDÊNCIA, relativo ao exercício financeiro anterior, incluído o décimo terceiro
salário dos servidores ativos e a gratificação natalina dos inativos e pensionistas.

Abaixo constam os montantes da base de cálculo para o limite das despesas
administrativas e o respectivo limite:

REMUNERAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO 2020

Competência Prefeitura Câmara Benefícios
Temporários Cedidos Total

Janeiro R$ 9.773.434,41 R$ 260.375,65 R$ 233.667,65 R$ 3.792,64 R$ 10.271.270,35
Fevereiro R$ 10.265.429,70 R$ 251.802,18 R$ 242.223,79 R$ 3.962,45 R$ 10.763.418,12
Março R$ 10.188.206,00 R$ 250.601,32 R$ 266.683,35 R$ 4.956,09 R$ 10.710.446,76
Abril R$ 10.351.543,80 R$ 261.406,95 R$ 229.637,71 R$ 4.956,09 R$ 10.847.544,55
Maio R$ 10.550.743,66 R$ 260.971,07 R$ - R$ 4.956,09 R$ 10.816.670,82
Junho R$ 10.526.321,03 R$ 261.323,24 R$ - R$ 4.956,09 R$ 10.792.600,36
Julho R$ 10.523.055,62 R$ 258.770,16 R$ - R$ 4.956,09 R$ 10.786.781,87
Agosto R$ 10.474.895,64 R$ 254.622,66 R$ - R$ 4.956,09 R$ 10.734.474,39

Setembro R$ 10.474.110,00 R$ 259.990,54 R$ - R$ 4.956,09 R$ 10.739.056,63
Outubro R$ 10.453.209,64 R$ 260.415,11 R$ - R$ 4.956,09 R$ 10.718.580,84
Novembro R$ 10.472.920,77 R$ 266.173,23 R$ - R$ 4.956,09 R$ 10.744.050,09
Dezembro R$ 10.289.294,84 R$ 264.092,13 R$ - R$ 4.956,09 R$ 10.558.343,06

13º R$ 10.208.608,49 R$ 260.636,69 R$ 77.042,39 R$ 4.956,09 R$ 10.551.243,66
TOTAL R$ 134.551.773,60 R$ 3.371.180,93 R$ 1.049.254,89 R$ 62.272,08 R$ 139.034.481,50

Limite da Taxa de Administração 2%
Limite da DESPESA ADMINISTRATIVA PARA 2021 R$ 2.780.689,63

Com vistas a conferir maior transparência e controle, o Diretor Presidente
expediu, ao início do exercício 2021, a Portaria n. 4/2021, fixando o valor nominal a
ser observado como parâmetro para o limite das despesas administrativas a se
incorrer no exercício.

Para viabilizar o custeio das despesas com a gestão do RPPS, promovia-se a
segregação mensal de R$ 200.000,00, montante este deduzido dos repasses
periódicos da contribuição previdenciária patronal e transferido para a conta corrente
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nº 10.001-4, totalizando a afetação de R$ 2.400.000,00 para tal finalidade.

Considerando que o valor era descontado diretamente da contribuição
patronal, o registro das receitas e despesas destinadas ao custeio administrativo foi
mantido sob o detalhamento n. 221 da conta Bancos Conta Movimento - RPPS
(1.1.1.1.1.06.01), utilizando-se, ainda, de uma única fonte de recursos (103).

Cabe explicar que o referido procedimento contábil foi adotado em razão da
legislação do Município de Três Lagoas, que não contemplava, no execício de 2021,
alíquota específica para custeio da Taxa de Administração do RPPS - situação esta
que foi alterada com a promulgação da Lei Municipal n.º 3.726, de 8 de novembro de
2021, cujas novas alíquotas, dispostas segundo o resultado da avaliação atuarial de
2022, entrarão em vigor somente em 1º de abril de 2022.

Durante o exercício em referência, foram realizadas as seguintes despesas
administrativas:

Observações que merecem destaque:
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1) Em 2021, o TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA não realizou nenhuma
despesa de capital, de modo que as aquisição materiais de consumo foram
realizadas mediante regime de adiantamento (suprimento de fundos), na
medida de suas necessidades, não gerando estoque correspondente;

2) A despesa de R$ 2.928,75, realizada a título de Indenizações e
Restituições, não guarda correlação com as atividades administrativas da
unidade gestora. Tal montante refere-se à restituição da contribuição
previdenciária retida da segurada Ivone Witter de Abreu (matrícula 546-1)
pela entidade patronal no período de 03/2016 a 10/2016, bem como quando
da liquidação da Requisição de Obrigação de Pequeno Valor (ROPV)
processada nos autos n. 0805522-43.2016.8.12.0021; logo, salvo melhor
juízo, deveria ser contabilmente tratada como dedução de receita, e não
como despesa administrativa da unidade gestora;

3) Embora a conta bancária n. 10.001-4 seja mantida com a finalidade única
e exclusiva de se promover as entradas e saídas de caixa necessárias à
liquidação e pagamento de despesas administrativas, algumas delas foram
pagas com recursos de outras contas bancárias: Indenizações e
Restituições (R$ 2.928,75), Obrigações Tributárias e Contributivas
(R$ 883.833,91) e Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
(R$ 3.989,70), estes representades por tarifas bancárias cobradas em razão
do processamento dos pagamento de benefícios e creditadas na conta
corrente destinada a tal finalidade.

Confrontado o total de despesas realizadas com o montante destinado à
conformação da taxa de administração, apura um superávit de R$ 582.497,39 no
exercício.

O saldo remanescente, assim como o de exercícios anteriores, foi destinado
à formação da reserva administrativa que, por sua vez, é objeto de aplicação no
fundo de investimentos CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO sob a rubrica
contábil 1.1.4.1.1.14.01 (aplicações com a taxa de administração do RPPS):

Saldo da Reserva Administrativa em 31/12/2020 R$ 2.345.383,17
Saldo da conta-corrente 10.001-4 em 31/12/2020 R$ 6.744,84

Saldo da aplicação financeira em 31/12/2020 R$ 2.338.638,33

(+) Composição da taxa de administração em 2021 R$ 2.400.000,00

(-) Pagamento de despesas administrativas em 2021 (R$ 869.002,16)
(-) Despesas administrativas empenhadas em 2021 (R$ 1.817.502,61)

(-) Despesas administrativas inscritas em restos a pagar 2020, pagas em 2021 (R$ 143.386,84)

(-) Consignação de despesa administrativa inscrita em dívida flutuante de 2020, paga em 2021 (R$ 3.120,56)
(+) Despesa administrativa inscrita em restos a pagar de 2021 R$ 198.245,56

(+) Consignação de despesa administrativa inscrita em dívida flutuante de 2021 R$ 6.009,89
(+) Despesas administrativas liquidadas em outra conta bancária R$ 890.752,36

(+) Ganhos com aplicação financeira R$ 152.934,05

= Saldo da Reserva Administrativa em 31/12/2021 R$ 4.029.315,06
Saldo da conta-corrente 10.001-4 em 31/12/2021 R$ 17.742,68

Saldo da aplicação financeira em 31/12/2020 R$ 4.011.572,38
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Imprime observar que as despesas administrativas incorridas em 2021 não
exigiram a realização de procedimento licitatório, sendo diretamente contratadas
pela administração pública segundo permissivo legal, com destaque para:

8. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o exercício de 2021, foram previstas no Orçamento Programa do
Município de TRÊS LAGOAS, através da LOA nº 3.755, de 22 de dezembro de
2020, receitas no montante de R$ 40.115.000,00 e o valor de R$ 40.115.000,00
para a operacionalização das despesas do RPPS.

Respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº
4.320/64, o Art. 7º do referido diploma legal autoriza o Poder Executivo abrir créditos
suplementares e especiais até o valor correspondente a 30% (trinta por cento), das
despesas autorizadas na presente Lei, dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade
Social, com a finalidade de suprir eventuais deficiências, ou incorporar valores que
excedam as previsões constantes desta Lei, podendo para tanto suplementar ou
anular dotações entre as diversas fontes de receitas e diversas unidades
orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes do § 1º do art. 43 da
Lei nº 4320/64.

Insta observar que o Poder Executivo apresentou projeto de Lei Orçamentária
Anual discriminando dotações de despesas administrativas em montantes
absolutamente incompatíveis com a realidade da autarquia previdenciária, o que
exigiu a abertura de créditos especiais mediante a edição do Decreto Orçamentário
n. 82, editado em 4 de janeiro de 2021.

Outras suplementações à dotação orçamentária inicial foram determinadas,
ainda, pelos seguintes atos:

 Decreto Orçamentário n. 138, de 3 de março de 2021: destinado a
suplementar a dotação orçamentária em vista de confissão espontânea
para recolhimento de tributo (PASEP), incidente sobre as receitas
auferidas pela autarquia no exercício de 2018;

 Decreto Orçamentário n. 231, de 21 de junho de 2021: destinada a
suplementar a dotação orçamentária para cumprimento de obrigações

Nº contrato Fornecedor Objeto Prazo Valor Global
002/2018
(2º Termo Aditivo)

Adelino José Franco Locação de Bens Imóveis De 01/01/2021 a
31/12/2021

R$ 57.600,00

002/2020
(1º Termo Aditivo)

Crédito
& Mercado Gestão de
Valores Mobiliários Ltda

Consultoria em Investimentos De 27/01/2021 a
26/01/2022

R$ 6.025,20

003/2020
(1º Termo Aditivo)

Sigma Assessoria em
Gestão Pública Ltda.

Fornecimento de software para
gerenciamento das atividades de
gestão previdenciára

De 10/06/2021 a
09/06/2022

R$ 120.194,90

001/2021 I F Consultoria Atuarial
Eireli

Assistência
E Consultoria atuarial

De 15/02/2021 a
31/12/2021

R$ 13.300,00

002/2021 Empresa Bras. De
Correios e Telégrafos

Pacote
de Serviços dos CORREIOS

De 12/08/2021 a
11/08/2022

R$ 5.500,00

003/2021 Instituto de Certificação
Qualidade Brasil – ICQ
Brasil

Pré-auditoria e auditoria de
certificação no Programa “Pró-
Gestão RPPS”

Não definido R$ 9.550,00

004/2021 I F Consultoria Atuarial
Eireli

Assistência
E Consultoria atuarial

De 01/01/2022 a
31/12/2022

R$ 16.800,00
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assumidas em sede do Termo de Acordo para operação de compensaão
previdenciária; e,

 Decreto Orçamentário n. 337, de 14 de outubro de 2021: destinada a
reforçar a dotação necessária ao pagamento de gratificações natalinas a
inativos e pensionistas.

Tudo somado, a dotação orçamentária do município está representada na
tabela abaixo:

O comportamento das despesas empenhadas, liquidadas e pagas,
evidenciadas por categoria econômica, grupo de natureza da despesa, modalidade
de aplicação e elemento de despesa está disposta no seguinte quadro:

Empenhado (R$)* Liquidado (R$) Pago (R$) A pagar (R$)

3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 23.353.937,34 23.353.937,34 22.861.814,98 492.122,36

3.1.90.03.00 Pensões 1.578.078,29 1.578.078,29 1.556.933,86 21.144,43

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens
fixas - Pessoal Civil

433.294,05 433.294,05 427.284,16 6.009,89
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*Consideradas as anulações de empenho do exercício.

Insta observar que as seguintes despesas administrativas, embora realizadas,
não foram integralmente pagas dentro do exercício, sendo inscritas em restos a
pagar:

Foram também inscritos em dívida flutuante os valores retidos quando da
liquidação das folhas de pagamento de benefícios e vencimentos pagos em
dezembro de 2021, discriminadas entre os seguintes depósitos e consignações:

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 69.223,66 64.001,04 64.001,04 5.222,62

3.3.90.14.00 Diária - Civil 4.020,24 4.020,24 4.020,24 0,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 36.125,20 19.325,20 19.325,20 16.800,00

3.3.90.36.00 Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Física

86.573,70 86.573,70 86.573,70 0,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica

50.903,44 44.553,44 44.553,44 6.350,00

3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação
(PJ)

120.194,90 70.113,68 70.113,68 50.081,22

3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 28.800,00 26.400,00 26.400,00 2.400,00

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e
Contributivas

985.438,67 868.046,95 868.046,95 117.391,72

3.3.90.93.00 Indenizações e
Restituições

2.928,75 2.928,75 2.928,75 0,00

3.3.90.98.00 Compensações ao RGPS 58.780,80 57.516,87 57.516,87 1.263,93

TOTAL 26.808.299,04 26.608.789,55 26.289.022,36 718.786,17

Nº empenho CREDOR Valor (R$)

10 SSPM - Sindicato dos servidores públicos Municipal 2.400,00

57 Sigma Assessoria em Gestão Pública 50.081,22

116 Instituto de Certificação Qualidade Brasil – ICQ Brasil 6.350,00

117 I F Consultoria Atuarial Eireli 16.800,00

127 Instituto Nacional do Seguro Social (Contribuição Patronal) 5.222,62

130 Ministério da Economia 117.391,72

131 Instituto Nacional do Seguro Social (Compensação Previdenciária) 1.263,93

TOTAL 199.509,49

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Valor (R$)

Contribuição ao RGPS 2.650,76

Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 250.960,30

Planos de Previdência e Assistência Médica 74.139,06

Retenções - Empréstimos e Financiamentos 176.959,37

Outros Consignatários 489,63

Outros Valores Restituíveis 13.383,71

RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens 693,85

TOTAL 519.276,68
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Não houve cancelamento dos restos a pagar do exercício 2020 que, assim
como demais dívidas flutuantes daquele exercício - no montante de R$ 409.468,99 -
foram integralmente quitadas em 2021.

O comparativo das receitas arrecadadas em relação à receita prevista estão
descritas no quadro a seguir:

A Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal contempla o valor recolhido
pelo Ente - informado na tabela - mais R$ 90.092,09 retidos de servidores
exonerados, cedidos (5) ou licenciados para cumprimento de mandato eletivo (2).

A Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo é
decorrente de retenção na fonte de precatórios e requisições de pequeno valor pelo
Poder Judiciário.

Referidos recolhimentos tem sido objeto de grande celeuma para o RPPS.
Isto porque o Tribunal de Justiça não tem observado alguns critérios básicos para
viabilizar o recolhimento do tributo: a condição do credor de segurado do RPPS,
sujeição da vantagem à incidência da contribuição previdenciária e, ainda, a alíquota
aplicável à espécie.

A receita patrimonial decorrente da Remuneração dos Recursos do RPPS
compreende a realização de ganhos no resgate de cotas de fundos de investimentos
em títulos do tesouro (R$ 411.804,34) e de fundos de investimento em ações
(R$ 84.358,56), além de dividendos pagos por fundo de investimento imobiliário
(R$ 9.783,44).

A Contribuição Previdenciária Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal, em
paradigma com a contribuição do servidor, consiste no valor de recolhido pelo Ente
(tabela), mais R$ 82.544,50 retidos de servidores exonerados, cedidos (3) ou
licenciados para cumprimento de mandato eletivo (2) e compreende tanto o custo
normal (R$ 18.793.818,38) quanto o custo suplementar (R$ 11.088.489,55) do Ente.

Saliente-se, ainda, que a autarquia previdenciária não promove o registro das
contrapartidas patronais incidente sobre remunerações pagas a servidores de seu

Código da Receita Discriminação Valor Orçado Valor
Arrecadado

Superávit/
Déficit

1218.01.1.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo -
Principal

14.300.500,00 18.833.205,03 4.532.705,03

1218.01.1.2.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo -
Multas e Juros de Mora

500,00 0,00 (500,00)

1218.01.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Inativo -
Principal

450.000,00 520.689,77 70.689,77

1218.01.3.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil -
Pensionistas - Principal

23.000,00 19.849,23 (3.150,77)

1218.01.4.1.00.00.00 Contribuição oriunda de Sentenças
Judiciais - Servidor Civil Ativo

13.000,00 228.347,41 215.347,41

1218.03.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil
Ativo - Principal

22.500,00 25.633,83 3.633,83

1321.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS 300.000,00 505.946,34 205.946,34
1990.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 5.000,00 23.646,45 18.146,45
7218.03.1.1.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -

Principal
25.000.500,00 29.882.307,93 4.881.807,93

TOTAL 40.115.000,00 50.039.625,99 9.924.625,99
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quadro de pessoal vinculados ao RPPS.

Considerando as receitas arrecadadas e despesas realizadas no exercício, o
resultado orçamentário alcançou um superávit orçamentário na ordem de
R$ 23.231.326,95.

9. GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

De acordo com o artigo 36 da Lei Municipal n. 2.808/2014, as aplicações dos
recursos do RPPS são realizadas pelo Diretor-Presidente e pelo Diretor
Administrativo-Financeiro, com a colaboração de um Comitê de Investimentos, como
órgão auxiliar no processo decisório quanto à execução da política de investimentos.

A estrutura, a composição e o funcionamento do Comitê de Investimentos
estão estabelecidos na Resolução nº 002/2015, aprovada pelo Conselho de
Administração, que prevê que o comitê será composto por 5 (cinco) membros,
dentre eles o Gestor de Recursos.

Nos termos do artigo 3º, §1º, da referida resolução, o Conselho de
Administração (alterada pela Resolução nº 001/2019), o responsável pela
administração dos recursos financeiros do RPPS será o Diretor Presidente da
Unidade Gestora.

O atual Gestor de Recursos, infra-assinado, foi nomeado(a) para a função
Diretor Presidente da autarquia previdenciária mediante a edição do Decreto nº
043/2019.

No exercício de 2021, o Comitê de Investimentos apresentou-se com a
seguinte composição:

Comitê de Investimentos

Nomeação dos membros através do Ato: [informar ato de nomeação dos membros]

Nome Função Representatividade Formação Período Certificação5
Tipo Validade

Dirceu Garcia de
Oliveira Junior Presidente Diretoria Executiva Contador indeterminado ANBIMA

CEA 17/09/2022

Clécius Abrahão
Ataide

Membro
titular Diretoria Executiva Advogado indeterminado ANBIMA

CPA-10 01/07/2022

Rafaela Nicole do
Prado Secretária Servidores públicos Contador indeterminado ANBIMA

CPA-10 17/09/2022

Fabrício de Moura
Santos

Membro
titular

Conselho de
Administração

Engenheiro
Agrônomo

indeterminado - -

Fernando
Nascimento

Membro
titular Conselho Fiscal Matemático indeterminado - -

Durante todo o exercício, o Comitê de Investimentos realizou 12 (doze)
reuniões ordinárias:

Nº da
Ata

Natureza da Reunião Data fixada no calendário Data de realização

1 Ordinária 28/01/2021 28/01/2021
2 Ordinária 25/02/2021 25/02/2021
3 Ordinária 17/03/2021 17/03/2021
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Os relatórios mensais de desempenho da carteira de investimentos são objeto
de análise pelos membros do Comitê de Investimentos que, em suas reuniões
ordinárias, promovem a elaboração de Parecer, a ser submetido ao conhecimento
do Conselho Fiscal, analisando a rentabilidade, os fatores de riscos a que foram
expostas as aplicações dos recursos do RPPS, a aderência à política anual de
investimentos e a tomada de decisão dos membros, à vista das recomendações da
empresa de Consultoria em Investimentos.

No cumprimento de tais deliberações, o Gestor da carteira promoveu 32
(trinta e duas) operações, todas devidamente registradas e precedidas da
competente a Autorização de Aplicação e Resgate (APR).

Foram autorizadas 26 (vinte e seis) aplicações financeiras, num total de
R$ 40.726.707,24.

As operações de resgate, por suas vezes, movimentaram R$ 14.697.323,27,
compreendendo as seguintes operações de desinvestimento:

Número
da APR

Valor inicial
aplicado (R$)

Ganhocom
alienação (R$)

Perda com
alienação (R$)

Valor
resgatado (R$)

01/2021 3.077.845,15 - (721.137,91) 2.356.707,24
02/2021 4.866.150,70 229.465,33 - 5.095.616,03
07/2021 2.836.352,08 163.647,92 - 3.000.000,00
08/2021 3.915.641,44 84.358,56 - 4.000.000,00
14/2021 184.332,41 15.667,59 - 200.000,00
17/2021 41.976,50 3.023,50 - 45.000,00
TOTAL 14.922.298,28 496.162,90 (721.137,91) 14.697.323,27

A perda de R$ 721.137,91 incorrida com a alienação do investimento foi
registrada mediante a emissão de nota de pagamento extra orçamentária; os ganhos
decorrentes da alienação somaram R$ 496.162,90 que, agregados a dividendos de
R$ 9.783,44, contribuíram para realização de receitas patrimoniais de R$ 505.946,34.

Para assessorar as atividades do Gestor e do Comitê de Investimentos, o
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA contratou os serviços de consultoria de
investimentos da empresa CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS (CNPJ n. 11.340.009/0001-68), no valor de R$ 6.025,20, conforme 1º
Termo Aditivo ao Contrato n. 002/2020.

4 Ordinária 14/04/2021 20/04/2021
5 Ordinária 19/05/2021 19/05/2021
6 Ordinária 16/06/2021 16/06/2021
7 Ordinária 21/07/2021 14/07/2021
8 Ordinária 18/08/2021 18/08/2021
9 Ordinária 22/09/2021 29/09/2021
10 Ordinária 20/10/2021 27/10/2021
11 Ordinária 17/11/2021 17/11/2021
12 Ordinária 15/12/2021 15/12/2021
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9.1 ENTIDADES CREDENCIADAS

O relacionamento do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA com as instituições
financeiras que recebem recursos é precedido de processo de Credenciamento, nos
termos do Edital n. 003, de 8 de maio de 2017.

O credenciamento é realizado por meio eletrônico, mediante plataforma
fornecida pela empresa de Consultoria de Investimentos.

Em 2021, não foi credenciada nenhuma nova instituição financeira, sendo
renovados os credenciamentos daquelas que já mantinham relacionamento com o
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, a saber:

9.2 POLÍTICAANUAL DE INVESTIMENTOS

Em 2021, a alocação de recursos da reserva do RPPS no mercado financeiro
e de capitais foi implementada a partir da Política Anual de Investimentos aprovada
pelo Conselho de Administração em 21/01/2021.

As estratégias de alocação de recursos do RPPS estão definidas em sua
página 12, sob os seguintes índices:

INSTITUIÇÃO Data do
Credenciamento

Data de Validade

Itaú Unibanco S.A. 08/04/2021 08/04/2022
Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda. 08/04/2021 08/04/2022
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distr. de Títulos e Val. Mobiliários 08/04/2021 08/04/2022
Banco Bradesco S.A. 08/04/2021 08/04/2022
Zion Gestão De Recursos Ltda 08/04/2021 08/04/2022
Bb Gestão De Recursos Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A. 08/04/2021 08/04/2022
Caixa Econômica Federal 14/04/2021 14/04/2022
Planner Corretora De Valores S.A. 29/04/2021 29/04/2022
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9.3 RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA estão depositados
nas seguintes contas bancárias:



33

Banco Agência Conta Saldo em 31/12/2021 Finalidade da Conta
Caixa Econômica
Federal (104)

0563 10.000-6 R$ 47.112.719,60 Pagamento de consignações da folha de
benefícos.

Caixa Econômica
Federal (104)

0563 10.001-4 R$ 4.029.315,06 Pagamento de despesas administrativas.

Banco do Brasil (001) 0208 64.382-3 R$ 53.058.889,93 Pagamento de benefícios previdenciários
e consignações da folha de pagamento.

Banco Bradesco S/A
(237)

0256 5.222-2 R$ 29.969.339,80 Destinada exclusivamente à
diversificação das aplicações financeiras.

Banco Itaú (341) 0482 62.030-9 R$ 7.852.513,81 Destinada exclusivamente à
diversificação das aplicações financeiras.

Planner Corretora de
Valores S.A (100)

- 41.692-4 R$ 554.000,00 Destinada exclusivamente à
diversificação das aplicações financeiras.

9.4 ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

As reservas do RPPS contabilizavam, em 31/12/2021, patrimônio líquido total
de R$ 142.576.778,20; as disponibilidades financeiras eram de R$ 633.044,23,
sendo R$ 141.943.733,97 distribuídos dentre os seguintes segmentos:

As tabelas demonstram o cumprimento das estratégias de alocação de
recursos do RPPS definidas na página 12 da política de investimentos do RPPS e,
por conseguinte, o enquadramento destas aplicações aos limites legais
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional.
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As aplicações em renda fixa somavam R$ 101.140.061,12 do total aplicado,
compostos majoritariamente por fundos de investimentos em títulos públicos, e
apresentaram retorno positivo de R$ 1.449.725,98 (1,45%):

As aplicações em renda variável, por seu turno, representavam
R$ 34.345.300,44 da carteira de investimentos e apresentaram retorno negativo de -
R$ 3.066.650,49 (-8,20%):

As aplicações no exterior representavam R$ 6.458.372,41 da carteira de
investimentos e apresentaram retorno positivo de R$ 958.372,41 (17,42%):

Consolidados os segmentos, a Carteira de Investimentos do Três Lagoas
Previdência experimentou perdas de R$ 658.552,10 no exercício de 2021 (-0,59 %):

DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 2021

Reavaliação dos ativos (ganhos incorridos no exercício) R$ 10.211.438,07
(-) Perdas incorridas no exercício (R$ 10.879.773,61)
(+) Remuneração das aplicações financeiras (dividendos) R$ 9.783,44
(=) TOTAL (R$ 658.552,10)
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Considerando, ainda, a aceleração da inflação no ano de 2021 - com o IPCA
acumulado alcançando o percentual de 10,16% - a meta atuarial medida para o
exercício (variação da inflação agregada à perspectiva de ganho real de 5,44% a.a.)
foi 16,02%, fator que repercutirá negativamente nas provisões matemáticas de longo
prazo do RPPS.

O desempenho da Carteira de investimentos é registrado mediante relatórios
mensais, elaborados pela empresa de Consultoria e disponibilizados aos segurados
e ao público em geral até o último dia do mês subsequente à competência de
referência no portal do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA
(http://www.treslagoasprevidencia.ms.gov.br/conteudo/90/).

10. GESTÃO PATRIMONIAL

Em 2021, o TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA não realizou nenhuma despesa
de capital, de modo que as aquisições materiais de consumo foram realizadas
mediante regime de adiantamento (suprimento de fundos), na medida de suas
necessidades, não gerando estoque correspondente.

A Comissão de Inventário não registrou nenhuma baixa ou aquisição de bens
móveis no período, o que determinaria a manutenção dos saldos dos bens de
consumo ou permanente durante o exercício; entretanto, a seara exige algumas
considerações relevantes.

Descrição Saldo inicial Entradas Saídas Saldo final

Bens de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00

Bens permanentes R$ 83.642,39 0,00 0,00 R$ 83.642,39

Total R$ 83.642,39 0,00 0,00 R$ 83.642,39

11. TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE

Os Demonstrativos Contábeis do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, relativos ao
exercício de 2021, em conjunto às Notas Explicativas, foram publicados no Diário
Oficial da da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), na
data de 13 de abril de 2022, disponível através do endereço eletrônico
http://www.diariooficialms.com.br/media/66479/3072---13-04-22.pdf

Além disso, os Demonstrativos Contábeis e as informações quanto à
execução pormenorizada das receitas e das despesas do RPPS estão
disponibilizados no endereço eletrônico do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA,
acessível pelo link http://www.treslagoasprevidencia.ms.gov.br/conteudo/150/

Três Lagoas, 13 de abril de 2022.

Dirceu Garcia de Oliveira Junior
Diretor Presidente
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