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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DOMUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS

RESOLUÇÃO Nº 12, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021.

“Dispõe sobre a regulamentação para fins de concessão, controle e fiscalização dos
benefícios previdenciários de responsabilidade do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA”.
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A Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos
Servidores do Município de Três Lagoas – TRES LAGOAS PREVIDÊNCIA, Sra. Angelica
Troncoso Bottura Manteiga, no uso de suas atribuições legais e em observância ao artigo 17,
inciso I, do Regimento Interno do Conselho de Administração, à vista da deliberação dos
membros nomeados pelo Decreto n. 261/2020, em reunião ordinária realizada em 05 de
outubro de 2021; e,

Considerando a alteração do ordenamento jurídico municipal para recepção das
disposições estabelecidas pela Emenda Constitucional n. 103/2019, que trata da Reforma da
Previdência em âmbito nacional;

Considerando a prerrogativa deste Colegiado para estabelecer as regras de controle e
fiscalização dos benefícios previdenciário, conforme artigo 100, §6º, da Lei Municipal
n.2.808/2014,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Fica instituído o presente regulamento para fins de concessão, controle e
fiscalização dos benefícios previdenciários de responsabilidade do TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA.

CAPÍTULO I

DA INSCRIÇÃO DO SEGURADO E DOS DEPENDENTES

Artigo 2º - A inscrição é o ato pelo qual o servidor titular de cargo efetivo é cadastrado como
segurado do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Três Lagoas,
mediante comprovação do ato de posse, dos seus dados pessoais e de outros elementos
necessários e úteis à sua caracterização como tal.

Artigo 3º - O cadastro dos novos segurados deve ser feito pessoalmente pelo servidor, na
sede do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA ou por meio eletrônico disponível, por ocasião de sua
posse, mediante apresentação dos seguintes documentos:

I - cédula de identidade ou outro documento de identificação válido;
II - comprovante de inscrição cadastral de pessoa física na Receita Federal – CPF/MF;
III - Título de Eleitor;
VI - Extrato Previdenciário (CNIS).

Parágrafo único - Em caso de inércia do segurado, o TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA promoverá
de ofício a respectiva inscrição, segundo informações obtidas junto aos órgãos de pessoal
das entidades patronais vinculadas ao regime.

Artigo 4º - Quando de sua inscrição, o segurado deverá promover o cadastramento de seus
dependentes.
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§ 1º Considera-se inscrição de dependente o ato pelo qual o segurado qualifica perante
Regime Próprio de Previdência Social as pessoas relacionadas no artigo 33 da Lei n°
2.808/2014, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I – para o cônjuge ou companheiro:
a) cópia da cédula de identidade;
b) comprovante de inscrição cadastral de pessoa física na Receita Federal – CPF/MF;
c) cópia da certidão de casamento atualizada ou comprovação da união estável, na forma
do artigo 6º.

II – para os filhos ou enteados:
a) cópia da certidão de nascimento ou documento pessoal de identificação que comprove a
relação de parentesco;
b) comprovante de inscrição cadastral de pessoa física na Receita Federal – CPF/MF;
c) laudo médico indicativo de incapacidade, invalidez ou deficiência, quando maiores de 21
(vinte e um) anos;

III – para o menor sob guarda ou tutela:
a) cópia da certidão de nascimento;
b) comprovante de inscrição cadastral de pessoa física na Receita Federal – CPF/MF;
c) cópia de certidão ou decisão judicial de constituição da guarda ou da tutela.

IV – para os pais e irmãos:
a) cópia da cédula de identidade;
b) comprovante de inscrição cadastral de pessoa física na Receita Federal – CPF/MF;
c) cópia de documento pessoal de identificação que comprove a relação de parentesco;
d) documento de informação do INSS de que não recebe benefício previdenciário;
e) comprovação de dependência econômica para com o segurado, na forma do artigo 7º.

§ 2º - Para efeitos deste artigo, o cônjuge, o companheiro, os filhos e os menores
equiparados a filhos são considerados dependentes preferenciais.

§ 3º - A inscrição dos pais ou de irmãos só será efetivada diante da inexistência de
dependentes preferenciais.

§ 4º - O dependente preferencial poderá ser inscrito ex officio, diante da inércia do segurado.

Artigo 5º - Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantenha união estável
com o segurado.

Parágrafo único - Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher,
ou entre pessoas do mesmo sexo, como entidade familiar, configurada na convivência
pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos
termos do Código Civil Brasileiro.
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Artigo 6º - A união estável poderá ser comprovada mediante apresentação de, no mínimo, 3
(três) dos seguintes documentos:

I – Certidão de nascimento de filho em comum;
II – Certidão de casamento religioso;
III – Certidão ou decisão judicial de reconhecimento da união estável;
VI – Declaração especial feita perante tabelião, desde que assinada pelas duas partes;
IX – Procuração ou fiança reciprocamente outorgados;
X – Conta bancária conjunta;
XVI – escritura de compra e venda de imóvel em nome dos interessados, devidamente
registrada no cartório imobiliário;
XVII – compromisso de compra e venda, em nome dos interessados, de imóvel utilizado
como residência comum, com firma reconhecida;
XVIII – contrato de locação de imóvel destinado à residência comum, em nome dos
interessados, com firma reconhecida;
XIX – quaisquer dos elementos de prova enumerados no § 1º do artigo 7º.

§ 1º - As provas documentais definidas este artigo devem ser contemporâneas à união
estável e permitirem a apuração do respetivo tempo de duração.

§ 2º - Não será admitida a declaração de pessoas físicas para a comprovação da união
estável.

Artigo 7º - A dependência econômica do cônjuge, dos filhos e dos companheiros é
presumida.

§ 1º - A dependência econômica do enteado, dos pais e dos irmãos poderá ser comprovada
mediante apresentação de, no mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:

I – certidão ou decisão judicial concedendo a tutela ou curatela do dependente ao segurado;
II – declaração de imposto de renda do segurado que conste o interessado como seu
dependente;
III – disposições testamentárias;
IV – prova de mesmo domicílio;
V – prova de encargos domésticos;
VI – procuração ou fiança reciprocamente outorgados;
VII – conta bancária conjunta;
VIII – registro em associação de qualquer natureza que conste o interessado como
dependente;
IX – anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados ou de servidores
municipais;
X – apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa
interessada como sua beneficiária;
XI – ficha de tratamento em instituição de assistência médica que conste o segurado como
responsável;
XII – contrato de locação de imóvel destinado à residência comum, contratado pelo
dependente ou segurado, com firma reconhecida; ou
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XIII – quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.

Artigo 8º - A perda da qualidade de dependente ocorre nas hipóteses previstas na Lei
Municipal nº 2.808/2014.

Artigo 9º – O dependente inscrito deverá ser excluído do rol quando a relação de
dependência deixar de existir por fato superveniente à sua inscrição.

§ 1º - A exclusão do dependente deverá ser comunicada pelo segurado ao TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA no prazo de 30 (trinta) dias após a ocorrência do fato.

§ 2º - A não observância do disposto neste artigo sujeitará o segurado à multa prevista no
artigo da Lei Municipal 2.808/2014, sem prejuízo da exclusão ex officio do dependente.

§ 3º - As disposições previstas nos parágrafos anteriores não se aplicam ao filho quando este
completar 21 (vinte e um) anos, hipótese em que será excluído ex officio do rol de
dependentes.

CAPÍTULO II

DO CENSO PREVIDENCIÁRIO

Artigo 10 - O TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA deverá promover a cada 4 (quatro) anos, no
mínimo, o recadastramento de seus segurados em atividade para a atualização dos seus
dados pessoais e do rol de dependentes, bem como para comprovação do tempo de
contribuição anterior ao ingresso no serviço público municipal.

Parágrafo único - Quando o segurado não possuir nenhum período de tempo de serviço ou
de contribuição anterior ao ingresso no serviço público municipal, o mesmo deverá assinar
declaração nesse sentido.

Artigo 11 - Os inativos e os pensionistas serão submetidos ao recadastramento anual, para a
comprovação de vida, de vínculo ou dependência econômico-financeira, para a atualização
de seus dados pessoais e do rol de dependentes dos aposentados, conforme o caso.

§ 1º - O recadastramento dos segurados inativos e pensionistas será feito no mês do
aniversário do beneficiário.

§ 2º - Quando de seu recadastramento, o aposentado por incapacidade permanente ou
pensionista cujo benefício tenha sido concedido em razão da incapacidade, invalidez ou
deficiência do dependente, poderá ser encaminhado a exame médico-pericial.

Artigo 12 - O processo de recadastramento será disciplinado por edital de convocação
expedido pelo Diretor Presidente do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, publicado no órgão de
imprensa oficial, prescrevendo:
I - o procedimento a ser adotado pelo segurado;
II - os documentos exigidos;
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III - local e prazo para recadastramento;
IV - meios alternativos para cumprimento da exigência, em caso de impossibilidade de
comparecimento pessoal do segurado.

Artigo 13 - Ao segurado que, sem justa causa, não atender ao processo de recadastramento,
será aplicada a multa prevista no artigo 118 da Lei Municipal 2.808/2014, observado o
procedimento definido nesta Resolução

CAPÍTULO III

DO PROCESSO ORDINÁRIO

SEÇÃO I

DO REQUERIMENTO

Artigo 14 – O requerimento para concessão de benefício previdenciário deverá constar as
seguintes informações:
I – Nome completo do requerente, sem abreviações;
II - Estado civil;
III – Número da cédula de identidade e do cadastro de pessoas físicas na Receita Federal;
IV – Endereço residencial;
V - Número de telefone,WhatsApp e e-mail;
VI - cargo efetivo, secretaria de lotação e matrícula do segurado;
VI – Determinação expressa do tipo de benefício pretendido.

§ 1º - Modelo de requerimento será disponibilizado no Manual de Benefícios e no site do
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA.

§ 2º - Os procedimentos de aposentadoria por incapacidade permanente ou compulsória
poderão ser deflagrados de ofício ou mediante requisição da entidade patronal, hipótese em
que o Diretor de Benefícios será responsável pela instrução do processo.

§ 3º - Quando o requerente for incapaz para os atos da vida civil, o requerimento deverá ser
apresentado por seu representante legal.

§ 4º - O requerente poderá se fazer representar por procurador habilitado, na forma da lei.

Artigo 15 – O requerimento deve ser instruído, obrigatoriamente, com:
I - cópia da cédula de identidade do requerente;
II - Comprovante de inscrição cadastral de pessoa física na Receita Federal – CPF/MF;
III - Declaração de acúmulo/não-acúmulo de cargos ou percepção de outro benefício
previdenciário;
IV - Termo de Posse;
V - Último recibo de pagamento do segurado.
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§ 1º - Os documentos a que se referem os incisos IV e V serão anexados de ofício pelo TRÊS
LAGOAS PREVIDÊNCIA.

§ 2º - Os requerimentos de Aposentadoria por Incapacidade Permanente devem ser
instruídos, ainda, com laudo médico indicativo da incapacidade e, no caso de acidente em
serviço, da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

§ 3º - Os requerimentos de Aposentadoria Especial por Exposição a Agentes Nocivos devem
ser instruídos, ainda, com o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico das
Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) expedidos pela entidade patronal, podendo ser
substituídos por outros documentos definidos nos artigos 17 e 18 desta Resolução.

§ 4º - Os requerimentos de Pensão por Morte deverão ser instruídos, ainda, com certidão de
óbito do segurado ou, em caso de morte presumida, pela decisão judicial de declaração de
ausência ou qualquer outra prova documental idônea do desaparecimento do segurado por
motivo de acidente, desastre ou catástrofe.

§ 5º - A critério do requerente, o processo poderá ser instruído com Certidão de Tempo de
Contribuição (CTC) fornecida por outros Regimes de Previdência Pública, acompanhadas da
informação da remuneração ou da base de contribuição do servidor durante o período de
tempo que a certidão abranger.

Artigo 16 – O requerimento só será admitido se preenchido sem rasuras ou omissões,
acompanhado de todos os documentos exigidos nesta Resolução e após atualização
cadastral do segurado, inclusive de seus dependentes.

§ 1 º - A recusa na prestação das informações solicitadas ou na entrega dos documentos
obrigatórios impedirá o protocolo do pedido.

§ 2 º - A inscrição de dependente não cadastrado poderá ser feita no próprio processo de
concessão do benefício, mediante apresentação dos documentos exigidos no artigo 4º desta
resolução.

Artigo 17 – Compete à entidade patronal do segurado emitir Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) de que trata o § 3º do artigo 15, segundo o período correspondente ao
exercício das atividades ou atribuições do cargo sob condições especiais prejudiciais à saúde
ou à integridade física.

§ 1º - O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)
deverá elaborar o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de todos os servidores expostos
a agentes nocivos, bem como atualizá-lo sempre que houver alteração que implique
mudança das informações contidas nas suas seções.

§ 2º - Caso o ambiente de trabalho e as informações permaneçam inalteradas, a atualização
do PPP deverá ser feita pelo menos uma vez ao ano.
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§ 3º - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) poderá ser substituído pelo Formulário de
Informações sobre atividades exercidas em condições especiais instituído para o Regime
Geral de Previdência Social (RGPS), segundo seu período de vigência, sob as siglas SB-40,
DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, emitidos até 31 de dezembro de 2003.

Artigo 18 – O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) de que trata o §
3º do artigo 15 será expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho que integre, de preferência, o quadro funcional da Administração Pública
responsável pelo levantamento ambiental, podendo esse encargo ser atribuído a terceiro
que comprove o mesmo requisito de habilitação técnica.

§ 1º - O LTCAT será obrigatório para os períodos laborados a partir de 14 de outubro de 1996,
data de publicação da Medida Provisória nº 1.523, posteriormente convertida na Lei nº
9.528, de 10 de dezembro de 1997.

§ 2º - O enquadramento de atividade especial por exposição ao agente físico ruído exige a
apresentação do LTCAT, em qualquer época da prestação do labor.

§ 3º - Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma complementar a
este, os seguintes documentos:
I - laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações
trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos;
II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho (Fundacentro);
III - laudos emitidos pelo Ministério competente, ou, ainda, pelas Delegacias Regionais do
Trabalho - DRT;
IV - laudos individuais acompanhados de:
a) autorização escrita do órgão administrativo competente, se o levantamento ambiental
ficar a cargo de responsável técnico não integrante do quadro funcional da respectiva
Administração;
b) cópia do documento de habilitação profissional do engenheiro de segurança do trabalho
ou médico do trabalho, indicando sua especialidade;
c) nome e identificação do servidor da Administração responsável pelo acompanhamento do
levantamento ambiental, quando a emissão do laudo ficar a cargo de profissional não
pertencente ao quadro efetivo dos funcionários;
d) data e local da realização da perícia.
V - demonstrações ambientais constantes dos seguintes documentos:
a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;
b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR;
c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção - PCMAT;
d) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.

§ 4º - Não serão aceitos:
I - laudo relativo a atividade diversa, salvo quando efetuada no mesmo órgão público;
II - laudo relativo a órgão público ou equipamento diversos, ainda que as funções sejam
similares;



9

III - laudo realizado em localidade diversa daquela em que houve o exercício da atividade.

SEÇÃO II

DA AUTUAÇÃO E INSTRUÇÃO DO PROCESSO

Artigo 19 – Certificada a regular instrução do pedido, os processos administrativos de
concessão do benefício da aposentadoria serão autuados pelo TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA,
devendo constar em sua capa, no mínimo, as seguintes indicações:
I – nome e matrícula do requerente;
II – data do requerimento;
III – indicação do tipo da aposentadoria requerida;
IV – número do processo.

Parágrafo único - Havendo requerimento anterior para concessão de benefício em favor do
mesmo requerente, o processo anterior será autuado em apenso ao novo pedido.

Artigo 20 – A tramitação dos processos de concessão de benefício obedecerá à seguinte
ordem de prioridade:
I - Aposentadoria compulsória;
II - Aposentadoria por incapacidade permanente;
III - demais benefícios.

Parágrafo único - Havendo identidade entre os pedidos, a tramitação obedecerá à
cronológica de apresentação do requerimento.

Artigo 21 – O TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA promoverá diligências para investigação de
acúmulo de cargos por parte do segurado ou de benefícios em favor do requerente.

§ 1º - Verificada a acumulação ilegal de cargo público, o Diretor de Benefícios determinará,
de forma fundamentada, a suspensão do processo de concessão do benefício relativamente
ao cargo mais recente em que o servidor foi empossado e, se for o caso, notificará o ente a
adotar as medidas prescritas em lei.

§ 2º - A suspensão perdurará até ulterior manifestação do ente acerca da legalidade do
acúmulo de cargos.

Artigo 22 – No desiderato de verificar se o requerente preenche os requisitos para a
concessão do benefício solicitado, o TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA promoverá:
I - a contagem do tempo de contribuição do segurado, de tempo de serviço público, no
exercício do cargo efetivo e de atividade privada, se houver;
II - a identificação e qualificação dos períodos especiais de contribuição na condição de
deficiente, no exercício de atividade de magistério ou com exposição a agentes nocivos,
conforme o caso.
III - o lançamento e conferência da respectiva ficha financeira;
IV - a expedição de nota de exigência, notificando o requerente de pendências que impeçam
a apreciação do requerimento, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.
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Parágrafo único - A análise do requerimento deve considerar a concessão do benefício mais
vantajoso, utilizando-se do menor tempo de contribuição possível.

Artigo 23 – A contagem, identificação e qualificação dos períodos de contribuição do
segurado far-se-á mediante a lavratura da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).

§ 1º - A expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) é ato de competência
privativa do Diretor de Benefício, sob chancela do Diretor Presidente, e somente poderá ser
emitida em favor de ex-servidor ou para fins de concessão de benefício previdenciário no
âmbito do RPPS.

§ 2º - É vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio
de previdência social sem a emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de
contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente
instituidor;

§ 3º - É vedada a desaverbação de tempo no RPPS quando o tempo voluntariamente
averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em
atividade.

Artigo 24 – A qualificação de tempo de serviço exercido sob condições especiais prejudiciais
à saúde ou à integridade física depende de prévia opção do segurado, cabendo-lhe
comprovar o exercício permanente e habitual da atividade sob tais circunstâncias.

§ 1º - Para fins de comprovação de tempo de serviço sob condições especiais, não será
admitida a prova testemunhal ou com base no mero recebimento de adicional de
insalubridade ou equivalente.

§ 2º - É vedada a caracterização do tempo de contribuição como especial quando
comprovada a efetiva utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz.

§ 3º - A Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) expedida com o reconhecimento de
tempo especial não poderá convertê-lo em tempo comum.

Artigo 25 – Consideram-se tempo de serviço sob condições especiais, para os fins desta
Resolução, desde que o servidor estivesse exercendo atividade considerada especial ao
tempo das seguintes ocorrências:
I - períodos de descanso remunerados determinados pela legislação do regime estatutário
respectivo, inclusive férias;
II - licença para tratamento de saúde;
III - licença gestante, adotante e paternidade;
IV - ausência por motivo de doação de sangue, alistamento como eleitor, participação
em júri, casamento e falecimento de pessoa da família.
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Artigo 26 – A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor na época do exercício das
atribuições.

§ 1º - Até 28 de abril de 1995, data anterior à vigência da Lei nº 9.032, o enquadramento de
atividade especial admitirá os seguintes critérios:
I - Por cargo público cujas atribuições sejam análogas às atividades profissionais das
categorias presumidamente sujeitas a condições especiais, consoante as ocupações/grupos
profissionais agrupados sob o código 2.0.0 do Quadro anexo ao Decreto nº 53.831, de 25 de
março de 1964, e sob o código 2.0.0 do Anexo II do Regulamento dos Benefícios da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 83.080, de 24 de janeiro de 1979; ou
II - por exposição a agentes nocivos no exercício de atribuições do cargo público, em
condições análogas às que permitem enquadrar as atividades profissionais como
perigosas, insalubres ou penosas, conforme a classificação em função da exposição aos
referidos agentes, agrupados sob o código 1.0.0 do Quadro anexo ao Decreto nº
53.831, de 1964 e sob o código 1.0.0 do Anexo I do Regulamento dos Benefícios da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 83.080, de 1979.

§ 2º - De 29 de abril de 1995 até 5 de março de 1997, o enquadramento de atividade
especial somente admitirá o critério inscrito no inciso II do parágrafo anterior.

§ 3º - De 6 de março de 1997 até 6 de maio de 1999, o enquadramento de atividade
especial observará a relação dos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade
física que consta do Anexo IV do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997.

§ 4º - A partir de 7 de maio de 1999, o enquadramento de atividade especial observará a
relação dos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física que consta do Anexo
IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de
1999.

Artigo 27 – Considera-se especial a atividade exercida com exposição a ruído quando este
tiver sido superior a:
I - 80 decibéis (dB), até 5 de março de 1997;
II - 90 dB, a partir de 6 março de 1997 até 18 de novembro de 2003; e
III - 85 dB, a partir de 19 de novembro de 2003.

§ 1º O enquadramento a que se refere o inciso III, será efetuado quando o Nível de
Exposição Normalizado (NEN) se situar acima de oitenta e cinco decibéis ou for ultrapassada
a dose unitária, observados:
a) os limites de tolerância definidos no Quadro Anexo I da NR-15 do MTE;
b) as metodologias e os procedimentos definidos na Norma de Higiene Ocupacional - NHO-
01 da Fundacentro.

Artigo 28 – É vedada a conversão de tempo comum em especial, em qualquer hipótese.
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§ 1º - É vedada a conversão, em tempo comum, do tempo de contribuição prestado pelo
segurado na condição de pessoa com deficiência, daquele exercido em atividades de risco ou
nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental.

§ 2º - Até 13 de novembro de 2019, o tempo exercido pelo servidor sob condições especiais
prejudiciais à saúde ou à integridade física em tempo de contribuição comum obedecerá aos
seguintes fatores de conversão:

TEMPO A CONVERTER
FATORES DE CONVERSÃO

MULHER (PARA 30 ANOS) HOMEM (PARA 35 ANOS)
DE 15 ANOS 2,00 2,33
DE 20 ANOS 1,50 1,75
DE 25 ANOS 1,20 1,40

§ 3 º - Após 13 de novembro de 2019, é vedada a conversão de tempo especial em comum,
em qualquer hipótese.

Artigo 29 - Atendidos os requisitos legais para concessão da aposentadoria, ao TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA requisitará à entidade patronal o Histórico de Vida Funcional do segurado.

Artigo 30 - Reconhecido o direito à aposentadoria voluntária, o segurado será notificado do
valor estimado dos proventos, oportunidade em que poderá optar, de forma expressa e
irretratável, por desistir do pedido e permanecer em atividade, hipótese em que será
emitida certidão circunstanciada do fato para fins de concessão do Abono de Permanência
de que trata o artigo 63 da Lei Municipal 2.809/2014.

§ 1º - O servidor que tenha optado por permanecer em atividade poderá se retratar da
opção a qualquer tempo, bastando, para tanto, requerer ao TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos processos de aposentadoria compulsória, por
incapacidade permanente e de pensão por morte.

Artigo 31 - O abono de permanência será pago pela entidade patronal a que se vincula o
servidor a partir da data de expedição da certidão e será devido enquanto o mesmo
permanecer em atividade.

Parágrafo único - O pagamento retroativo da vantagem dependerá de comprovação, por
parte do interessado, de negligência da entidade patronal ou da autarquia previdenciária na
apreciação do pedido.

SEÇÃO III

DA PERÍCIA MÉDICA
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Artigo 32 - Caso o requerimento para concessão do benefício previdenciário tenha por
fundamento a incapacidade permanente ou a exposição a agentes nocivos, o segurado ou
dependente deverá ser submetido a perícia médica.

Parágrafo único - Os custos para realização dos procedimentos especificados neste artigo
serão exclusivamente suportados com recursos da Taxa de Administração do RPPS, sendo
vedado repassá-los ao requerente.

Artigo 33 – A perícia médica será realizada pelo Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) ou por peritos devidamente credenciados ou
contratados pelo TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA.

Artigo 34 – O requerente será intimado da data, horário e local da realização do exame com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

§ 1º - Se não puder comparecer ao exame na data e local designados, o requerente, seu
responsável legal ou pessoa de sua família poderão requerer o reagendamento do ato até a
hora marcada para a sua realização.

§ 2º - Quando o requerente, por comprovada razão física ou psíquica, não puder se
locomover até o local do exame, este será realizado onde se encontre o segurado ou o
dependente.

§ 3º O exame é indispensável para a concessão do benefício, de modo que a recusa ou a
ausência injustificada implicam no arquivamento do processo.

Artigo 35 – Ao perito médico oficial caberá examinar o requerente e expedir o competente
laudo, especificando:
I - as moléstias que acometem a capacidade do requerente segundo a Classificação
Internacional de Doenças (CID);
II - se as moléstias são decorrentes de acidente de trabalho ou se caracterizam como doença
profissional ou do trabalho;
III - o tratamento medicamentoso a que, eventualmente, o requerente está submetido, seu
tempo de duração e as consequências adversas dele decorrentes.

Parágrafo único - O laudo médico-pericial destinado à caracterização e enquadramento do
exercício de atividades com efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à
integridade física deverá promover o enquadramento por agente nocivo, indicando a
codificação contida na legislação específica e o correspondente período de atividade e será
emitido observando o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e do Laudo Técnico das
Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), ou documentos apresentados em sua
substituição, na forma desta Resolução, podendo o perito, a seu critério, promover a
inspeção de ambientes de trabalho com vistas à ratificação das informações contidas nas
demonstrações ambientais.

Artigo 36 – A constatação da moléstia, por si só, não constitui fundamento suficiente para a
concessão do benefício, devendo o laudo pericial ser conclusivo quanto à incapacidade total
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do segurado para o exercício das atribuições de qualquer função pública, sem possibilidade
de reabilitação ou readaptação.

Parágrafo único - É vedada a concessão do benefício previdenciário quando a perícia oficial
concluir que:
I – o segurado está apto ao exercício do cargo, com ou sem restrições;
II – a incapacidade laborativa do segurado é temporária e passível de reabilitação;
III – o servidor está permanentemente incapacitado para o exercício das atribuições de seu
cargo, porém é suscetível de readaptação para o exercício de outra função pública, com ou
sem restrições.

Artigo 37 - A propositura de novo pedido para concessão de aposentadoria por incapacidade
permanente com base em diagnóstico médico igual ou relacionado àquele que fundamentou
o requerimento anterior indeferido pela autoridade administrativa somente será cabível em
caso de agravamento da doença.

Artigo 38 – O aposentado por incapacidade permanente e o pensionista cuja condição de
dependente seja motivada por incapacidade, invalidez ou deficiência, deverão ser
submetidos a nova perícia médica a cada 2 (dois) anos, a contar da data da concessão do
benefício, até atingir a idade de 65 (sessenta e cinco) anos, se homem, ou de 62 (sessenta e
dois) anos, se mulher.

Parágrafo único - Se o servidor, regularmente intimado, não se submeter à nova perícia
médica, o benefício será suspenso até a realização do exame.

Artigo 39 – Se a perícia médica concluir que houve a cessação da incapacidade, invalidez ou
deficiência do beneficiário, o benefício previdenciário será revogado, prosseguindo-se, no
que couber, na forma do artigo 59 e seguintes desta Resolução.

§ 1º - Se o beneficiário for aposentado, o TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA notificará a entidade
patronal para proceder à reversão da aposentadoria.

§ 2º - A reversão da aposentadoria só será sugerida se o segurado tiver menos de 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou 62 (sessenta e dois) anos de idade, se
mulher.

SEÇÃO IV

DO EXAME BIOPSICOSSOCIAL

Artigo 40 - Caso o requerimento para concessão do benefício previdenciário tenha por
fundamento a deficiência do segurado, este deverá submeter-se a exame biopsicossocial,
nos moldes da legislação vigente.

Artigo 41 – O exame biopsicossocial tem por finalidade identificar impedimentos de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial, considerando os fatores ambientais
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que interagem com tais impedimentos, obstruindo a participação plena e efetiva do
segurado na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, e considerará:
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
III - a limitação no desempenho de atividades; e
IV - a restrição de participação.

Parágrafo único - O exame biopsicossocial será realizado por equipe multiprofissional e
interdisciplinar composta por 1 (um) Psicólogo, 1 (um) Assistência Social e 1 (um) Médico.

Artigo 42 - Aplica-se ao exame biopsicossocial, no que couber, as disposições da Perícia
Médica.

SEÇÃO V

DA DECISÃO ADMINISTRATIVA

Artigo 43 – A concessão ou indeferimento de benefício previdenciário é competência
privativa do Diretor Presidente, mediante prévio Parecer Jurídico.

Artigo 44 – O Parecer Jurídico manifestar-se-á expressamente sobre os seguintes elementos:
I - Tempo de serviço e/ou contribuição do segurado;
II - Parcelas que compõem o cálculo dos proventos ou da pensão;
III - Transcrição da fundamentação legal do benefício a ser concedido;
IV - Laudo médico pericial ou exame biopsicossocial, se houver;
V - Condição de dependente e prazo de fruição do benefício, nos casos de pensão por morte.

Parágrafo único - O Parecer Jurídico também poderá manifestar-se acerca de eventual
acúmulo de cargos e/ou proventos por parte do requerente.

Artigo 45 – Os benefícios do RPPS serão concedidos mediante Portaria, contendo
obrigatoriamente:
I - a fundamentação constitucional e legal que ampara a concessão do benefício;
II - a identificação do segurado;
III - descrição da metodologia de cálculo utilizada na apuração da renda mensal inicial;
IV - o critério de revisão da renda mensal inicial;
IV - a data de início do pagamento do benefício.

Parágrafo único - A pensão por morte será devida a contar:
I - a partir da data do óbito, quando requerido até trinta dias depois deste;
II - do requerimento, quando interposto após 30 dias contados da data do óbito;
III - da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência;
IV - da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de acidente,
desastre ou catástrofe.
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Artigo 46 – O ato de concessão do benefício deverá ser comunicado ao órgão de recursos
humanos do ente público ao qual o beneficiário estiver vinculado em 2 (dois) dias úteis
contados da data de sua publicação em Diário Oficial.

Artigo 47 – O Diretor-Presidente deverá encaminhar os processos de concessão de
benefícios para análise e registro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul,
em conformidade com o ato normativo expedido pelo órgão de controle externo.

Artigo 48 – Na hipótese de acumulação legal de cargos públicos, o segurado ou seu
dependente farão jus ao benefício relativamente a cada um dos cargos.

Artigo 49 - Caso não reconheça direito ao benefício, a decisão administrativa deverá ser
fundamentada.

Parágrafo único - Nos casos de indeferimento do pedido de aposentadoria voluntária, a
decisão fundamentar-se-á na regra legal que determine sua concessão com a data mais
próxima à propositura do requerimento.

Artigo 50 - O segurado ou dependente será pessoalmente intimado do indeferimento do
pedido de concessão de benefício previdenciário.

§ 1º - Da decisão cabe Recurso Voluntário, na forma desta Resolução.

§ 2º - Frustrada a intimação pessoal do segurado, a decisão será publicada no órgão de
imprensa oficial.

SEÇÃO VI

DA RENDA MENSAL INICIAL

Artigo 51 – O cálculo da renda mensal inicial dos benefícios concedidos pelo TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA é competência privativa do Diretor Administrativo-financeiro, que promoverá
a conferência da apostila de remunerações de contribuição do segurado e certificará a
planilha de cálculo dos proventos ou da pensão, segundo o regramento legal aplicável ao
caso.

Artigo 52 – A planilha de proventos de aposentadoria e pensões deverá especificar o
fundamento legal da concessão e, conforme o caso:
I - a especificação da última remuneração do segurado;
II – a listagem das bases de cálculo de contribuição no período considerado, devidamente
corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC);
III - a média aritmética das remunerações de contribuição apuradas na forma do inciso II;
VI – o resultado da proporcionalidade havida entre o tempo de contribuição e a média
aritmética apurada na forma do inciso III;
V – a indicação do coeficiente de cálculo aplicável.

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/precos-e-custos/9258-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor.html
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§ 1º - Para efeitos de determinação das bases de cálculo das contribuições recolhidas em
favor de outro regime de previdência, serão considerados os salários-de-contribuição
especificados na Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo regime de origem;
na falta desta, serão tomadas as bases de cálculo informadas nos recibos de pagamento
emitidos pela entidade patronal.

§ 2º - As gratificações natalinas não integram o cálculo da renda mensal inicial.

§ 3º - O Diretor Administrativo-financeiro certificará, ainda, que o benefício não supera o
limite do subsídio estabelecido para o Chefe do Poder Executivo Municipal.

Artigo 53 – O ente de direito público ao qual o segurado estiver vinculado fica obrigado a
fornecer ao Regime Próprio de Previdência Social, em tempo hábil, a documentação que
comprove a última base de contribuição.

§ 1º - O Diretor Administrativo-financeiro do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA deverá conferir a
conformidade da última base de contribuição informada pelo ente com as disposições do
artigo 8º da Lei Municipal nº 2.808/2014.

§ 2º - Serão desconsideradas, para efeitos de cálculo do benefício, todas as parcelas de
remuneração ou vantagens indevidamente submetidas pelo ente à incidência da
contribuição previdenciária.

§ 3º - Certificando a divergência da última remuneração do segurado com a legislação de
regência, o Diretor Administrativo-financeiro procederá com a respectiva retificação,
notificando o requerente e a respectiva fonte pagadora do ato, sem prejuízo do andamento
do processo.

SEÇÃO VII

DO PAGAMENTO

Artigo 54 – O pagamento dos benefícios será efetuado pela Diretoria Administrativa e
Financeira do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA mediante crédito em conta bancária de
titularidade do segurado.

Parágrafo único. Poderá o TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA exigir do segurado a abertura de
conta bancária em instituição financeira, nos termos de Convênio firmado para
processamento das folhas de pagamento.

Artigo 55 - Os benefícios concedidos pelo Três Lagoas Previdência serão pagos até o 5º dia
útil do mês subsequente ao de sua respectiva concessão.

Artigo 56 – Nos casos de incapacidade civil, relativa ou absoluta, do beneficiário, o
pagamento do benefício será efetivado em favor de seu representante legal.

CAPÍTULO IV
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DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

SEÇÃO I

DA REVISÃO DE VALORES

Artigo 57 - A correção do valores pagos a título de benefício previdenciário pode ser
reclamada pelo beneficiário ou promovida de ofício pela Autarquia, a qualquer tempo,
respeitando-se, na recuperação de parcelas anteriores à data da correção, o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos.

§ 1º - Quando a revisão do benefício determinar a majoração do respectivo valor, este será
imediatamente recalculado, computando-se em favor do segurado, ainda, eventuais
diferenças retroativas.

§ 2º - Se a revisão determinar a redução do valor pago a título de benefício, o segurado será
notificado, conferindo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, sendo vedada a
redução do valor do provento ou da pensão enquanto pendente o prazo para manifestação
do segurado.

§ 3º - É vedado compelir o segurado a restituir valores indevidamente pagos a título de
benefício, salvo se este concorreu diretamente para o ato.

Artigo 58 - O pedido de revisão deverá ser apreciado pelo Diretor Administrativo-financeiro
até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à data da interposição.

SEÇÃO II

DA CASSAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Artigo 59 – Se a concessão do benefício for motivada por fraude, dolo ou simulação do
beneficiário, será determinada a instauração de procedimento administrativo para cassação
do benefício previdenciário.

Parágrafo único – A instauração e instrução do procedimento de que trata este artigo é
competência do Diretor de Benefícios.

Artigo 60 – Instaurado o procedimento, o segurado será intimado a no prazo de 15 (quinze)
dias, para manifestação.

Artigo 61 – A cassação de benefício previdenciário é competência privativa do Diretor
Presidente, mediante prévio Parecer Jurídico.

Parágrafo único - A decisão administrativa que determinar a cassação do benefício
assinalará:
I - a imposição de multa ao segurado, correspondente ao valor mensal do benefício;



19

II - o prazo para que o segurado promova a devolução do valor total indevidamente recebido,
com juros de 1% (um por cento) ao mês e com atualização segundo a variação do IPCA/IBGE;
III - a representação da irregularidade à entidade patronal, para fins de reintegração do
segurado e instauração de processo administrativo disciplinar.

SEÇÃO III

DA APLICAÇÃO DE MULTA

Artigo 62 - Caso o segurado não atenda espontaneamente ao censo previdenciário nos
prazos definidos pelo respectivo edital, a autoridade administrativa aplicará a multa prevista
em lei e notificá-lo-a, pessoalmente ou pela via postal, com aviso de recebimento.

§ 1º - A notificação deverá conter a indicação do edital de convocação, do prazo para
recadastramento, a identificação do segurado e de sua base de contribuição previdenciária,
bem como o valor da multa, sob pena de nulidade.

§ 2º - Caso a tentativa de intimação pessoal do segurado reste infrutífera, determinar-se-á:
I - a suspensão do pagamento do benefício previdenciário até o aperfeiçoamento da
notificação;
II - a comunicação do fato ao Secretário Municipal de Administração ou ao Presidente da
Câmara Municipal, para apuração de infração funcional mediante deflagração de processo
administrativo disciplinar, no caso dos segurados em atividade.

Artigo 63 - Regularmente notificado, o segurado terá o prazo de 15 (quinze) dias para
promover seu recadastramento.

§ 1º - Realizado o recadastramento no prazo legal, a penalidade será cancelada.

§ 2º - Expirado o prazo sem cumprimento da exigência, a multa será descontada da
remuneração ou do benefício do segurado no mês subsequente pela respectiva fonte
pagadora, que recolherá o valor em favor do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

Artigo 64 - O segurado que sofrer o desconto da multa poderá interpor Recurso Voluntário
ao Conselho de Administração, cujo valor será restituído ao segurado pelo TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, em caso de provimento do
Recurso.

SEÇÃO IV

DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES FACULTATIVAS

Artigo 65 - O segurado afastado ou licenciado temporariamente do cargo efetivo sem
recebimento de remuneração pelo Município deverá comunicar o fato ao TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA e poderá requerer, sob sua exclusiva responsabilidade, o recolhimento da
contribuição previdenciária correspondente diretamente ao TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA.
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Parágrafo único - O recolhimento compreenderá a contribuição individual e a cargo da
entidade patronal.

Artigo 66 - Compete ao Diretor Administrativo-financeiro o lançamento da contribuição
previdenciária, mediante incidência da alíquota de contribuição sobre vencimento e
vantagens do cargo efetivo de que o servidor é titular.

Parágrafo único - Na hipótese de alteração nas parcelas que compõem a remuneração do
segurado, este será notificado pelo TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, podendo a
complementação do recolhimento ocorrer no mês subsequente.

Artigo 67 - As contribuições previdenciárias deverão ser recolhidas em conta indicada pela
autoridade administrativa, até o dia quinze do mês seguinte àquele a que as contribuições se
referirem, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente quando não houver
expediente bancário.

Parágrafo único - Sobre o valor original das contribuições pagas em atraso incidirão os
seguintes acréscimos, que não poderão ser relevados:

I - juros de 1% (um por cento) ao mês;
II -multa de 2% (dois por cento); e
III - atualização monetária equivalente à variação do IPCA/IBGE.

Artigo 68 - A contribuição efetuada durante o afastamento do servidor não será computada
para cumprimento dos requisitos de tempo de carreira, tempo de efetivo exercício no
serviço público e tempo no cargo efetivo na concessão de aposentadoria.

SEÇÃO V

DA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS

Artigo 69 - O segurado terá direito à restituição total ou parcial das importâncias pagas,
retidas e recolhidas a título de contribuição previdenciária individual em favor do RPPS.

Artigo 70 - O pedido de restituição será interposto pela parte interessada diretamente ao
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA.

§ 1º - O requerimento deverá ser instruído com prova de pagamento ou da retenção, bem
como das razões de ilegalidade da incidência da contribuição.

§ 2º - O segurado deverá, ainda, instruir seu pedido com Certidão Negativa de Débitos (CND)
expedida pela autoridade tributária do município.

§ 3º - O direito de pleitear a restituição total ou parcial da contribuição previdenciária
indevida extingue-se com o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, contados do efetivo
recolhimento.
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Artigo 71 - Compete ao Diretor Administrativo-financeiro a análise do pedido de restituição,
mediante prévio Parecer Jurídico.

Parágrafo único - No cálculo da importância a ser restituída, a autoridade administrativa fará
incidir os índices de correção monetária aplicáveis às execuções contra a Fazenda Pública,
sendo vedada a incidência de juros.

Artigo 72 - Aplica-se ao pedido de restituição as disposições previstas na legislação tributária.

Parágrafo único. Não se conformando com a decisão proferida pelo Diretor Administrativo-
financeiro, o segurado poderá interpor Recurso Voluntário, na forma e prazos definidos
nesta Resolução.

SEÇÃO VI

DA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Artigo 73 - O reconhecimento à isenção do imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza incidente sobre os benefícios previdenciários pagos a segurados e dependentes
portadores de moléstia grave depende de requerimento apresentado pelo interessado,
instruído com laudo médico expedido por serviço médico oficial, no formato estipulado pela
Receita Federal do Brasil.

Artigo 74 - Compete ao Diretor Administrativo-financeiro a análise do pedido de isenção,
mediante prévio Parecer Jurídico.

§ 1º - A isenção será reconhecida de ofício, no próprio processo de concessão do benefício,
quando este for motivado por acidente em serviço, moléstia profissional ou em razão de
alguma das moléstias definidas na legislação federal, de acordo com o laudo pericial que
instruir o processo.

§ 2º - A decisão que reconhecer o direito à isenção do imposto não terá efeito retroativo na
esfera previdenciária.

CAPITULO V

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Artigo 75 - As decisões administrativas da Diretoria Executiva do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA
estão sujeitas a Recurso Voluntário.

Artigo 76 - A impugnação judicial da decisão administrativa implica em renúncia ao direito
de recorrer, bem como determina o arquivamento de recurso eventualmente interposto.

Artigo 77 - O prazo para interposição do Recurso Voluntário é de 15 (quinze) dias, contados
da intimação do segurado.
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Parágrafo único - O Recurso Voluntário intempestivo será imediatamente arquivado.

Artigo 78 - O mero descontentamento do segurado com indeferimento do benefício implica
em ausência de fundamentação do recurso administrativo e enseja o seu imediato
arquivamento.

Artigo 79 - O segurado poderá instruir o recurso administrativo com os documentos que
julgar pertinentes.

§ 1º - O TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA poderá solicitar ao segurado a apresentação de provas
documentais que corroborem com a fundamentação apresentada no Recurso.

§ 2º - A inobservância da determinação prevista no parágrafo anterior determina
arquivamento do Recurso.

Artigo 80 - Quando o Recurso Voluntário visar combater decisão administrativa que
indeferiu a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente do segurado ou de
pensão fundamentada na incapacidade do dependente, o Diretor Presidente determinará a
realização de novo exame pericial, por outro perito credenciado ao TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA, preferencialmente especializado na moléstia que determinou a incapacidade
do segurado ou do dependente.

Parágrafo único - O servidor que se submeter a perícia médica poderá se fazer
acompanhado, às suas expensas, de assistente técnico legalmente habilitado, que poderá
propor quesitos sem, contudo, interferir artificiosamente nas conclusões do perito.

Artigo 81 - A interposição do Recurso Voluntário não exime o segurado da obrigação de
permanecer em atividade.

Parágrafo único - Não se aplica o disposto no caput deste artigo caso o serviço médico do
ente ao qual o segurado esteja vinculado opinar pela inviabilidade de seu retorno ao
trabalho.

Artigo 82 - Estando devidamente instruído, o Recurso Voluntário será encaminhado à
Assessoria Jurídica do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, que emitirá Parecer e submetê-lo-á ao
Diretor Presidente, para reconsideração da decisão.

Parágrafo único - Caso o Diretor Presidente mantenha, no todo ou em parte, a decisão
administrativa atacada, o Recurso Voluntário será submetido à apreciação do Conselho de
Administração, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para julgar o recurso.

Artigo 83 - O provimento do Recurso Voluntário determina o pagamento do benefício
previdenciário em favor do segurado retroativamente à data do ato impugnado.

§ 1º - A decisão do colegiado deverá determinar o termo inicial de fruição do novo benefício.
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§ 2º - O pagamento do benefício deverá ser proporcionalmente deduzido da remuneração
conferida ao segurado pela entidade patronal à que está vinculado relativamente aos dias
trabalhados enquanto aguardava o processamento do Recurso Voluntário.

§ 3º - O Diretor Presidente do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA deverá comunicar ao Conselho de
Administração o cumprimento da decisão final proferida em sede do Recurso Voluntário.

Artigo 84 - A decisão do Conselho de Administração possui caráter definitivo, não estando
sujeita a outro recurso na esfera administrativa.

CAPÍTULO VI

DAS INTIMAÇÕES

Artigo 85 - Sempre que possível, o segurado será intimado pessoalmente ou pela via postal,
com aviso de recebimento (A.R.).

Parágrafo único. A intimação poderá aperfeiçoar-se por telefone, envio de e-mail ou
mensagem por aplicativo WhatsApp nos canais de contato formalmente indicados pelo
segurado quando de seu cadastramento.

Artigo 86 - Fracassadas as tentativas pelos meios anteriores, proceder-se-á à intimação do
segurado por edital, publicado uma única vez no órgão da imprensa oficial, hipótese em que
a contagem dos prazos iniciar-se-á no primeiro dia útil subsequente à publicação do ato.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 87 - Uma vez concluídos, os autos dos processos de que tratam esta Resolução serão
digitalizados pela Diretoria de Benefícios e mantidas no arquivo corrente da autarquia até a
extinção do benefício.

Artigo 88 - Os processos administrativos de concessão de benefício previdenciário deverão
ficar à disposição dos auditores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e do
Ministério da Previdência Social, bem como dos Conselhos de Administração e Fiscal, que
poderão, conforme deliberação de seus membros, solicitar carga a qualquer momento,
limitando-se ao período de 30 (trinta) dias para devolução.

Artigo 89 - Os prazos previstos nesta Resolução serão contados em dias úteis, excluindo-se o
dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil
seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja expediente regular nas repartições
públicas municipais.

Artigo 90 - Esta Resolução entra em vigor em 1º de novembro de 2021 e suas disposições
aplicar-se-ão aos processos administrativos em andamento, ficando revogada a Resolução nº
003/2018.
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Três Lagoas/MS, 05 de outubro de 2021.

Angelica Troncoso Bottura Manteiga
Presidente do Conselho de Administração

TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA


	RESOLUÇÃO Nº 12, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021.
	“Dispõe sobre a regulamentação para fins de conces
	II – a listagem das bases de cálculo de contribuiç

