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Se;á. concedido auxílio-doença, ~ ~edidol01.J de ofício, ~o~ base. ~m./i
Inspeçao medica, mediante a expedlçao de laudo, medlco-penclal';.'; ..
circunstanciado. '::' ~':

.:;.
,:.I,!:.

Art. 42 O auxílio-doença será devido ao seg~rado que ficar incapacita9~::
' " , • .' '1'para o seu trabalho por mais de 15 (quinz,e) dias ~onsecutivos e consistirá n9.','

valor de seu último subsídio ou sua última remuner~ção.::t. '.

I ':\:',

Parágrafo único. A aposentadoria por idade será devida ao segl.Jradb;·~· .
partir da ,data em·que.o ato de inativação for publicado. '::: I

'i::

,:',(:

Do Auxílio-Doença

Seção V

I - Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 .•.•: '.
(trinta) d ias, o auxílio-doença será devido a con~ar da data da entrada d~d,"..
requerimento. I c' 1:,:

. :

§ 2° Nos primeiros 15 (quinze) dias consecwtivos de afastamento do';.:: •
segurado por motivo de dÇlença, é responsabilidade r' o Município o paga~nto'::'~ :
da sua remuneração. , ,,' :':1 I.

. " ! -,'i:::

d,':·"
§ 3° Se concedido novo beneficio decorrente da mesma doença dentro : i::':: .

dos sessenta ,dias seguintes à cessação do benJfíCio anterior, este será,\
I .:f ,

':
~ 'J ; ;:

I,



Seção VI
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prorrogado, ficando' o Muni~rm~9FsobrigadOdr pagamento relativo ao~;;.
primeiros 15 (quinze) dias. ':.~' '.',"

. (.~ ;". I '. I ..

Art. 43 O segurado em gozo aw<:ilio~doença, insusceptível d~ (".
readaptação paraexercicio do seu cargo deverá serlaposentado por invalidez.: ;.;;

I ','1
Parágrafo único, O segurado em gozo de. auxilio-doens:a, insusceptrvel, :~

de recup.,eração para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de} .
reabílitaçto profissional para o exercicio de outralatividade. Não cessará ô:'> .
beneficio'até que seja dado como habilitado para, o desempenho de nOV~'i"
atividade que lhe garanta a subsistência ou, cliuando considerado não-'(::
recuperável, for aposentado por invalidez. ..';>

. ~..
I: .
"~o '.:;' "

Do Salário-Maternidade

Art. 44 Será devido salário-maternidade à segurada gestante, por 120'.!;
(cento e vinte) dias consecutivos, com início entre 28 (vinte e oito) dias antes'
do parto e a data de ocorrência deste.

I
§ 1° Em casos excepcionais, os periodos d~ replouso anterior e posterior.

ao parto podem ser aumentados de mais duas sema:nas; mediante inspeçãomédica.

§ 2° Osa/ário-maternidade consistirá numa rendJ .mensal igual ao último
subsídio ou à,Última remuneração da segurada. I. .

I
§ 3° Em caso 'de aborto não criminoso, comprov~do mediante atestado

médico, a segurada terá direito ao salário-maternidade ~orrespondente a duassemanas.
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Do Salário-Família

Seção VII

incapacidade.

9 r:,.JJ~.Jf~l~f w.. ~~'Ia
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1- 120 (noventa) dias, se a criança tiver até 01 (Wm) ano de idade;. 1
11- 60 (sessenta) dias, se a crianç:a tiverentr~ 01 (um) e 04 (quatro)

anos de idade; e j

111- 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 04 (qu~tro) a 08 (oito) anos de
idade.

-\ :'~
:r ..

. ~..
o:;:'

Art. 45 A segurada que adotar, ou obtiver guarda judicial para fins de ::: ~;
adoção d~criança, é devido salário-maternidade pelos!segUintes períodos: :.{

'1' ": .:

Art. 46 Será devido o salário-família, mensalmenie, ao segurado àtlvo
que receba remuneração ou subsidio igualou inferior a fR$ 862,11' (oitocentos e
sessenta e dois reais e onze centavos) na proporção ~o número de filhos ou
equiparados, nos termos dos art. 8° e 9°, de até 14 (quatprze) anos ou inválidos
de qualq uer idade; observado o disposto no art: 38. I

§ 1° O valor limite referido no caput será 'Cor~ibjdo automaticamente
pelos mesmos . índices aplicados aos benefícios drl. Regime Geral da
Previdência Social- RGPS.

. .

:,'.

§ 2° O aposentado porínvalidez ou por idàde e Jdemais aposentados
com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais de idade, se do ~exo masculino, ou 60

I

'----~ ....:-..".....,~
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! .'1'I -'f$ 29,41 (vinte e nove reais e quarenta ie um centavos), para 0/ i

segurado Com remuneração mensal não superior a ~$ 573,58 (quinhentos e: ..'i:-'
setenta e três reais e cinqüenta e oito centavos): .

,'i
" - R$ 20,73 (vinte reais e setenta e três ce~favos); para o segurado ';:'.:: ' '

com remuneração igualou superior a R$ 573,59 (quinhentos e setenta e três:,:"
reais e cinqüenta e nove centavos) e igualou inferior i3 R$ 862.11 (oitocentos e :' "
sessenta e doisreais'e onze centavos).

iParágrafo" único .. Os valores referidos no aaput serão corrigidos
automaticamente pelos mesmos indices aplicados ao~ benefícios do Regime
Geral da Previdência Social _ RGPS.

Art. 48 Quando pai e mãe forem segurados do ~PPS, apenas um terá .,;:.
';co,to'o "'''io I,mfll,;pmlm'",i,'m,"", mão. I ,c.:: ...

; :
"o i.

tJj~~~ 'rJ,.,
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E P o v O O E. N O V O
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(sessenta) anos ou mais, se d'&~: fe~inir;lo. terãtdireito ao saláriO~fami/iai<, .
pago juntamente com a aposentadorja~: 'C.~~ ' ; .... :.

"~,:::::i
Art. 47 O valor da cota do salário-família p~r~i1hO ou equiparado d~'~ ~'::: .

:".1 ,! ~
qualquer condição éde:

. Parágrafo único. Em caso de divórcio, separação ~udicial ou de fato dos
paiS, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do Poder
familiar, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo
ficar o sustento do menor. . I

Art. 49 o pagamento do salário-fêlmília. e*tá condicionado à
apresentação da certidi30 de nascimento do filho e/o~ da documentação
relativa ao equiparado ou ao inválido; e á apresentação anual'de atestado de

vacinação obrigatória e de comprovação de freqüênCia' 'r" escolado filh.o ouequiparado.

I

.•.••.~ ~"'''''''''''',o.o.o.,'-''~-..",--
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§ 1° Será concedida pensão provisória por h,orte preSumida do
segurado, nos seguintes casos:

.Da Pensão por Morte

~j~~~1!
,rHflfU.A MUNICl',Al DO

PO()Lf6TO
~ POVO DE NOVO

.GABINETE.DO PREFEITO .

Art. 50 O salário-família n'Ei'ó"~ inC?fPQrará ao ~UbSíçJiO,à remuneração'
Ouao benefício para qualquer efeito. . \.;t~~""-

:~7,:

i

Art,'51 A ,e",'o ,OC morte00",'''''' .""1' ..''''portá,,'' ":'"'"
conferida ao conjunto dos dependentes do segurado, d~finldos nos art ..8 a 10
desta Lei, quando do seu falecimento, correspondente:

. iI - à totalidade' dos proventos percebidos pelo aposentado na data
anterior à do óbito, até ~o limite ~áximo estabelecido ipara os benefícios do
Regime Geral de Prevldencla Social, acrescida de 700/~(setenta por cento) da
parcela excedente a este limite; ou

SeçãoVIfI

1/ - à totalidade da remuneração do servidor rit' cargo efetivo na data
anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido ara os benefícios do
Regime Geral de Previdência Social, acrescida de 70% :(setenta por cento) da
parcela excedente a este limite, se o falecimento OCCirt-erquando o servidor
ainda estiver em atividade.

. I - sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciáriacompetente; e . I

1/ - desaparecimento em acidente, desastre ou catá~trofe .
." J •

I
§ 2° A pensão .provisória será transformada em defihitiva com o óbito do

segurado ausente· ou deve Ser cancelada com r-eapare~imento do mesmo,
ficando os dependentes desobrigados da reposiÇão do~ valores recebidos,
salvo má -fé. I .

:1:-,. ':',~.
~ :i',
~.';;.:.:
!!l' "

:.:~=~~='"~"'"
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.corrigidos pelos mesmos'
Previdência Social _.

§ 3° Os valores referidos neste
índices aplicados aos benefícios do Rei·
RGPS.

I - da data. do óbito quando requerida até 30.(trinta) dias após esse
evento ou da data do Protocolo de requerimento quandd posteriormente; .

1i - da data da decisãojudicial, no caso de óeclarrção de ausência; ou

111- da data da ocorrência do desaparecim~ntoJo segurado por motivo
I .de acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idô~ea .

.~

Art: 52 A pensão por morte será devida aos dependentes a contar:

. ,
Art. 53 A pensão será rateada entre todos os dependentes em partes

Iiguais na hipótese de haver mais de um pensionista e nflo será protelada pela
falta de. habilitação de outro possível dependente. i

Thl ~~., ~tJ•.
PO'iir'6TO .
~ ,. o v o o E ~ O V 0.1

GABINET~ DO PREFEI~O

§ 1° O conJuge ausente não exclui do direito à; pensão. por morte o
companheiro ou a companheira, que somente fará jusclo beneficio mediante

. . Iprova de dependência econômica. .

§ 2° A habilitaÇão. posterior que importe inclusjão ou exclusão de

d'p,"de o" ,6 Prod",k, ef,ito, , 0001" d, doi, d, 'O"rir' '" h'bilil'''o.

,.,
§ 3° Reverterá em favor dos demais a parte da~~e'e cujo direito àpensão cessar.
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§ 4° Na hipótese do servidor falecet\q~ afasta~o ou licenciado sem
percepção de remuneração, aconcessãod', 'I~io qle pensão por morte
fica condicionada ao pagamento das contribu~'pl'evidenciárias do períOdo
respectivo, cuja, responsabilidade do pagamento é' eXCIUsj~ado beneficiário.

, I
Art. 54 O'pensionista de que trata o ,§ 1° do art. 511 deverá anualmente

,declarar que. q segurado permanece desaparecido, ~carido obrigado a
comunicar ime'ãiatamehte ao gestor do Fundo o reapar~cimehto deste, sob
pena de ser responsabilizado civil, penalmente pelo i1ícilo e reposição dos
valores recebidos, salvo se de boa-fé.

i
I

Art. 55 A pensão POderá ser requerida a qualquer tempo, obServado odisposto no art. 75. i

i
Art. 56 Será admitido o recebimento, pelo dependente, de até duas

pensões no âmbito do RPPS, exceto a pensão deixada por cônjuge,
companheiro ou companheira que só será permitida a p~rcepção de uma,
ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. I

" ..

, IArt. 57 A condição legal de dependente, para fins debta Lei, e aquela
verificada na data do óbito do segurado, observados 'os critérios de

Icomprovação de dependência econômica do art. 80 a 10 destajLei.

i
I

!Art. 58 Extingue-se a parte individual da pensão, :nas seguintes,hipóteses:

.... :

:j':':

,;~,~'. Parágrafo único, A invalidez ou' a alteração de:ondi~õ:s quanto ao
'. dependente, supervenientes à morte do segurado, nao ~arao origem a~';''. qualquer direito à pensão.

J~.'
I'



/I - para .0 filho, a pessoa a ele equiparada ou 10 irmão, de ambos os
sexos ao completar 21 (dezoito) anos de idpde, salvo se for inválido;

111 - pa~~ o pensionista inválido, por ocasião da c~sação da invalidez;

IV - ctm a extinção da parte do último pensionist~

".;'.

: ::......
::1",
'.' :'~:

.,.!.

. :;;"~
I·L·,',.'.
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·~t~;
I - pela morte do pensionista;

Seção IX

Parágrafo único:, o dependente menor de idade, que se invalidar antes
de completar 18 (dezoito) anos de idade, deverá ser. submetido a. exame
médico~pericial, não se extinguindo a respectiva. parqela se confirmada a
invalidez permanente.

Do Auxílio-Reclusão

. iArt. 59 O auxilio-reclusão conSistirá numa Importância mensal,
concedida aos dependentes do servidor segurado reco/hi90 à.prisão que tenha
remuneração ou subsídio igualou inferior a R$ 862,11 (oita,centos e sessenta e
dois reais e onze centavos),· que não perceber remuperação dos cofres
públicos. i

§ 2
0

O auxílio-reclusãó será rateado em cotas-P31es iguais entre os
depende ntes do segurado. ,

I

§ 1
0

O valor limite referido no caput será' corrigi~oautomaticamente
. pelos mesmos indíces apficados aos benefícios dolRegime Geral da

Previdência Social- RGPS, I

._- -....-~--,_._--~
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ou da

!
I

I

I
J - documento que certifique o não pagamen~ do subsídio

remUllsraçao ao segurado pelos cofres públicos, em raz~o da prisão; e

" - certidão emitida pela autoridade Competente sobre o efetivo
recolhimento do segurado à' prisão e o respectivo regimb de cumprimento da
pena, sendo tal 'documento renovado trimestralmente.

:@J:'~ z~:'.t~r .;a...
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§ 3° O auxílicrreclusão será de~i~~r dai data em que o segurado
preso deixar de perceber dos cofres PÚbli~,: ,

§ 4" Na hipótese de fuga do segurado, o beneffcioserá restabelecido a .
partir da data da recaptura ou da reapresentação à Prisão; nada Sendo devido .'
aos seus dependentes enquanto estiver o segUrado e~adido e pelo período da
fuga"i . .

§ 5° Para a instrução do processo de concessão deste benefício, além .
da documentação que comprovar a condição de segUr1do e de dependentes,

I .
serão exigidos: I'

§ 6° Caso o ~egurado venha a ser ressarcido CCDm'0 pagamento da
remuneração correspondente ao período em que es~eve preso, e seus

de~endentes tenham re~e~ido aU~ílio-reclu~ã~, o va/orj correspondente ao
penodo de gozo do beneflolo devera Ser restltUldo ao Fun~o pelo segurado ou
por seus dependentes, aplicando-se os juros e fndices de' correção incidentes
no ressarcimento da remuneração, . , .

§ 7° Aplicar-se-ão ao aUxílio-reclusão, no que coube~em, as disposiçõesatinentes à pensão por morte, .

I: ".
: !I ~

'..:J... __-._------~, -~""""==._=="'"'"==c~__
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CAPíTULO VII

DasRegrasde Transição
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§ 8°$6 o segurado pr~~~ a falecer na! prisão; o benefício será:,:;;

",,"'oem,do emp,""opo, morte, .".>~. '1/
~~~~:

Art. >110 O abono anual será devido àqueleqye, durante o ano, tiver
recebido proventos de aposentadoria~ pensão por forte, auxílio-reclusão,
salário-matenlidade ou auxiiio-doença pagos pelo FUl"]do, observando_se, em
todo o caso, a proporcionalidade. I

I

!

Do Abono Anual

CAPíTULO VI

Parágrafo único. O" abono d!3 que trata0 capu~ será" proporcionai em
cada ano ,ao núrrierode meses de benefício pagope'~ Fundo, em quo 'cada
mêscorresponderâ aum doze avos, e terá' po/' base Cf valor do beneficio do
mês ,de dezembro, eXceto quanto o benefício encerrar:-se antes deste mês,
quando o valor seráodo mês da cessação,

r
I

Art.' 61 Ao Segurado do RPPS que tiver ingreSSadobor concurso público
de provas ou de provas e títulos em cargo pÚblico cfetito na administração
pública direta" autárqUica e fundacional da União, dos ~stadOs.' do Distrito

Federal e.dos M"unicipios, ,até 16 de dezembro de ,1,998'tl,s,eráfacu,ltad
a

, sua
apostOntaçao com proventos calculados de acordo, com ar!; 67 ,quando o
servidor, cumUlativamente: I '

I1- tiver 53 (cinqüenta e três) anos de idade, se homerin, e 48 (quarenta e
oito) anos de idade, se mulher; I '
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II - tiver OS (cinco) anos de efeti;j6.:~ noi cargo em que se der a
aposentadoria; , ~.',,~ I

111 - contar tempo de contribuição igual, no míni~o; à soma de:

a) 35 (frinta e cinco) anos, se homem, e 30 (trinta~ anos, se mulher; e

b) uri't"período adicional de contribuição equivàlentea 20% (vinte por
cento) do tempo que, em 16 de dezembro de 199.8, falt~ria para atingir o limite
de tempo constante da alínea a deste inciso. .

I - 3,S% (três inteiros e cinco décimos por cerito), para aquele que
completar as eXigências para aposentadoria na formaj do caput até 31 de
dezembrOde 200S; ,

" - 5% (cinco por cento), para aquele que comPlet~r as exigências para
aposentadoria na forma do caput a partir de 1° de janeiro 6e2006. '

I§ 1° O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para
aposentadoria na forma do caput terá os' seus prorentos de inatividade
reduzidos para Cada ano antecipado em relação aos limites de idade
estabelecidos pelo·art. 40 € § 1°. na seguinteproporção: i

§ 2° O segurado professor que, até 16 de deze1bro de 1998, tenha
ingressado, reguii'lrmente, em cargo efetivo de magistériq na União, Estados,
Distrito Federal Ou Municípios, incluidas suas a'utarquiasié fundações, e que,
opte por aposentar-se na forma do disposto no caput, ter~ o tempo de serviço
exercido até a publicação daqueia Emenda COntado com' qi acréscimo de 17%
(dezessete por,cento),se homem, e de20% (vinte por centb), se mulher, desde

que se a p~sente, 'exclusivamente, com tempo de efetivo e~ercício nas funções'
de maglsteno, observado o disposto no § 10. "

j
I
1
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'§ 30 Às aposentadorias con~co~forme este artigo
reajustadas de acordo com o disposto n_= i

"'/L". :..:
.:;.
".!.!:

Art. 62 Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas', :'
estabelecidas no art. 40. ou pelas regras estabelecidas pelo art. 61, o seguradó: :::

. . . ;·.1
do RPPS que tiver ingress.ado por concurso· público de provas ou de provas ~,.'r·,
titulos er-t cargo público efetivo na administração' públicadireta,autárquica ~;i i, .
fundacional da União, dos Estados, do Distrito Fede~al e dos Municípios, até 31 .:'.,
de dezembro de 2003, poderá aposentar-se com proventos integrais, que';" ..'
corresponderão à totalidade da remuneração do se,Nidor no cargo efetivo emo;::::
que se der a aposentadoria quando, obseNadas as reduções de idade e tempo'>;

r 'Ide contribuição contidas no § 10 do art. 40, vier a pr~encher, cumulativamente; li.'
as seguintes condições: 1 ••: <.. I .

i "/)
I - 60 (sessenta) anos de idade, se homem; e 55 (cinqüenta' e cinco}',.'/ô,

anos de idade, se mulher; .' .
: .,' ;~.,

11- 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos~·.!:
de contribuição, se mulher;

.111 - 20 (vinte) anos de efetivo exercíciohp seNiço público federal,' ':;, .
estadual, distrital e municipal; . <Li,

IV - 10 (dez) anos' de carreira e 05 (cinco) anos de efetivo exercício no.:'
cargo em que se der a aposentadoria. ,!

. ':1 ~;~
: /1 ...

Art .. 63 Ressalvado o direito de opção à ap4sentadoria pelas normas.\:
estábeleddas pelo .art. 39 ou pelas regras estâbeleci~as pelos arts. 61 e 62, o')
seNidor que tenha ingressado por concurso público ~e provas ou depravas e'?,

títulos .em cargo P~b.IiCOefetivo na adm.ini~ttaçãa p~blica direta, autárquica e:....·;;.
fundacional da Unlao, dos Estados, do Dlstnto Fedet~1 e dos Municípios, até 16:,.;: .
de dezembro de 1998, poderá aposentar-se com Proventos integrais, desdê,~ !,' '
que pree ncha, cumulativamente, as seguintes condiçges: : ..;..

! <.:~
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I -: 3~ ~trinta e cinco) ano~~;-~q:n.~~~~ ~e!home~, e 30 (trinta) anos}i,
de contnbulçao, se mulher, .~_ , ..

11- 25 (vinte e cinco) anos de efé~~ércifio no serviço público, 15~
(quinze) anos de carreira e cinco anos no Géjr90 em que se der
aposentadoria; . i .

I .::.
111- idade mínima resultante da redução, relati~amente aos limites do art:;: :'

40, § 1°, inciso 111,alínea "a", da Constituição Federal;; de 01 (um) ano de idade:.;::,: :'
para cada!i"anode contribuição que exceder a condiçtão' prevista no inciso I do::,'<·.
caput deste artigo..:.::

"": ::; ~,::. :

.:'.
t.!:Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos pr0"[éntos de aposentadorias.'

concedidas com base neste artigo o disposto no art. 5,4, desta Lei, observando- "
se igual critério de revisão às pensões derivadas do:} proventos de servidores: . :;~,.
falecidos quetenbam se aposentado em confórmidad+ com este artigo,'

I

Art. 64É assegurada a concessão de apobentadoria e pensão, a
qualquer tempo, aos segurados e seus dependentes !:lue, até 31 de dezembro

de 2003, tenham cumprido os requisitos para' a obtbnção destes beneficios,
com base nos critérios da iegislação então vigente, ?bseryado o disposto no
inciso XI do art, 37 da Constituição Federal. '

i
I .

Parágrafo único, Os proventos da aposelntadoha a ser concedida aos
segurados referidos no caput, em termos integrais oulproporcionais ao tempo
de contribuição já exercido até 31 de dezembro de 2003, bem como as

pensões de seus dependentes, serão calculados de Jcordo com a'legislação
em vigor à épOCa em que foram atendidas as· prescri~ões nela estabelecidas
para a concessão desses beneficios ou nas condiçõesfa legislação vigente, .

I
Art. 65 .observado o disposto no art. 37, Xl, da Constituição Federa/ •.os

proventos de aposentadoria. dos segurados do RPpsl em fruição em 31 de

dezembro de 2003, .bem como os proventos de aposenjadoria dos servidores e

f
I



. :r

~uivalente ao valor da

4u recolhida por este,
. i'

I
I
i
i

'I

as pensões dos dependentes abrangi2ros:.~. 63;[ ~erão revistos na ~esniar;:
proporção e na mesma data, sempre. _.":modiflcar a remuneraçao dos. ;'!.
servidores em atividade, sendo tambe ,-estendidos aos aposentados ei t ..
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens Pfsteriormente concedidos: ( "

aos servidores em atividade, na forma da lei, inclusi"1e quando decorrentes da..~.:,.
transforma.s:ão ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a,':
aposentadoria ou que serviu de referência para a conClessão da pensão. '.',

"1" I.', 'I'

CAPíTULO VIJI ..

Do Abono de Permanência I.

I.Art. 66 O segurado Ativo que tenha completado as exigências para,
aposentadôria vOI~n.tária esta~~lecidas nos art; 40, 61 ~ segLii~tes q~e opte por'
permanecer em atividade, fara JUS a um abono de per~anêncla equivalente ao. ,
valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para';
apO,sentadoria compulsória contidas no art. 39. i .'

'.

, i,
§ 1

0

O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, •
ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, telilha cumprido todos os
requisitos para obtenção dá aposentadoria voluntária, ~om proventos integrais
ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como
previsto no art. 64, desde que conte com. no mínirro, 30 (trinta) anos de
contribuição, :;e mulher, ou 35 (trinta e cinco) anos, se ~omem.

§ 2
0

O válor do abono de permanência será
contribuição efetivamente descontada do servidor,
relativamentea'cada competência.

,'~"

1>

~.;-.{'
~ .'., \(
~: .. :.!.
~ )':-
~.~
•••j
~' .. :,:.
j ~Ir·... : '(
':;'J',1, .

;'.',',
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cia ~ derespons1'lbilidade do'
':,' ostequisitos para obtenção:'~..,;~ . . ~

"1°, mediarte opção expressa pela
..;
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§ 3° O pagamento do abono de \t
municipio e será devido a partir do cum
do benefício conforme disposto no capul e
perm~nência em atividade,

CAPíTULO IX

Das :egras de Cálculo dos Proventos e Reaju~tedos Beneficios

Art. 67 No cálculo dos proventos das aposentadorias referidas nos art., :},.. '
38, 39, 40 e 41 será considerada a média aritméti~a simples das maiores
remunerações ou subsídios, utilizados como base, pr,ra as contribuições do
servidor aos regimes de previdência a que esteve vinCUlado, correspondentes a
80% (oitenta, por cento) de todo o período co~tributi~o, desde a competênCia,'
julho dI::! '1994 ou desde' a do inicio da contribuiç~o, se posterior àquela'
competência. ' ,

,1

§ 1° As remunerações ou subsídios considera#os no cálculo do valor,
inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo ..'

'coma variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-
contribuição considerados no cálculo dos benefícios dOIRGPS.

i
§ 2° Nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha

havido contribuição para regime próprio, a base de cál~Ulo dos proventos será:
a remuneraç:o' do servid~r, ~o_cargo efetivo, inclusiv~ nos períOdos em que
houve Isençao de cQntnbUlçao ou afastamento doi cargo, desde que o
respectivo afastamento seja considerado como de efeti~O exercicio.

"I ' "

§ 3° Na ausência de contribuição do servidor naqtitular de cargo efetivo
vinculado a regime próprio até dezembro de 1998, sprá considerada a sua
remuneração no cargo ocupado no períOdo correspond~nte.

I
í
i
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§ 1)0. Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculO,' ,:j
da aposefuadoria, atualizadas na forma do § 1°, não JOderão ser: '. 'r

j

§V. r ';I' ~~",,.'tI' ,: .,j- .c?j ;;';;': .. ',
~.J ...l!. , ......-'o'.' 'ai
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I ....:inferiores aovalor do salário-mínimo;

§ 4° Os valores das remuneraçõ . m utIlizadas no cálculo de qué).

trata este artigo serão comprovados .,~ c••• d?pumento fornecido peIOs.:·;;·
órgãos e eritidadesgestoras dos regimes de previd9ncia aos quais o servidor';\ ,
esteve vinculado ou por outro documento público. 'i ',':;.:

. . i .:'.'

, I
.. l,':.

. I .. :.~-.:
11- sUPeriores ao limite máximo do salário-de~contribuição, quanto aos',')

meses em que o servidor esteve vinculado ao RGPS. . ",i'
,'ri'

§ 6° As maiores remunerações de que .tratalo caput 'serão definidas~':;)
depois da aplicação dos fatore6 de atualização e da pbservãncia, mês a mês, ';",
dos limites estabelecidos no § 5°, .:': ,:.

.!:/
l/~: .'

§7° Se a partir de julho de 1994 houver lacunas no periodo contributivo:;r
do segurado por ausência de vinculação a regime pre;~idenciário, esse perfodo: ' :.
será desprezado do cillculo deque trata este artigo. i

I ".1
, :['

. .; :,:;.;11::
, § 8° ~s pr~ventos, :::alculados de acordo c~1TÍ10 caput, por ocasião de:/'

sua concessao, nao,poderao exceder a remuneraçao.do respectivo servidor no
cargo efe.tivo emque sedeu a aposentadoria; Observara o disposto no art. 70.

§ I ..9° Considera-se remuneração do cargo ef1tivo o valor constitufdo:::
pelos vencimentos e vantagens pecuniárias perrranentes desse cargo :
estabelecidas em lei, acrescido dos adicionai15 de. €arâter. individual e das'
vantagens pessoaispérmane~tes.1 '

I

r
j
I
I
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CAPÍrULOX

. f·
I

!

·1

I
Art. 69É vedada a inclusão nos benefícios,~araefeito de percepção

destes, ~e p~rcela~ remuneratórias pagas em decorrêrcia delocalde trabalho, .
de funçao de confiança, de cargo em comissão ou d~. abono de permanência
de que trata' o art: 57.!

I

1

I

.··~T:
§ 1''t~ A' fraçã~'de que trata o caput seráapilcada sobre o. valor dos, \

proventos calculado conforme este artigo, observ~ndo'-se previamente a:
aplicação do limite de que trata o § 80

.' .• ':.••i

.~'i

§12° Os períodos de tempo utilizados no cál~Uloprevisto neste artigo J\'. :.'
serão consldera'do$ .emnÚ~erode dias." "1" ",\ ,I" oi';':.'

i ": ~
Art. 68 Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os ·art..:.

38, 39, 40, 41, 51 e 51 serão reajustados para pr~servar-Ihes, em caráter ..
permanente, o seu valor real na mesma data e no me~mo indice. em que se der
o reajuste do RGPS, tudo em conformidade com o art. 15 da Lei n° 10.887/04
com a redação dada pela Lei n° 11.784/08.

Das Disposições Gerais sobre os B~nefícjos

'~J~~~~
'IlHEITUlA II\\INICI''''L DO

pOVLt6TO
ÉPOV,o.OENOVO

GABINi.YPOPREFEIT~
. \ . i

§ 10° Para o cálculo dos próv ropqrcionais ao tempo. de :.
contribuição, será utilizada fração cujo nu' _ .será (j tbii:lI desse tempo e o .
denominador, o tempo necessário à respe ã"~rposentadoria voluntária com

proventos integrais, conforme inciso 111 do art. 40, não se aplicando a redução;

de que trata o § 10 do mesmo artigo.



.....
I" "
" '

......: ..

Çl r:~.1l'i?,~t~} ~~J!l •••
POOr'6TO-E , o v o o E tLO 11 o

GABINETE ~~~ftEFEI"'O
••••••• '"f. 1

Parágrafo único, O disposto no c,ÇPtlM!~I~~eablicaàs parcelas
remuneratórias pagas em decorrência de I r.abalho, de função de
confiança, de cargo em comissão que tiverem -~il'ãdo ~ remuneração de
contribuição do servidor que se aposentar com proventos calculados conforme
art, 65, respeitado, em qualquer hipótese, como' limite, a remuneração do

servidor no carg:,efetivo, I

Art. 70 Ressalvado o' disposto nos art, 38 e 39, a apo~entadoria vigorará
J '

a partir da data da publicação do respectivo ato,

Art. 71 A vedação prevista no § 10 do art, 37 da C~nstituição Federal,
não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidofes e militares, que,
até 16 de dezembro de 1998, tenham ingressado novamente no serviço público
por concurso público de p'rovas ou de provas e títulos, e Pfl8S demais formas

, previstas na Cons,tituiÇãO Fe~eral, sendo-~h:S ~roibida a pe~cepção de mais de
uma aposentadOria pelo regime de prevldencra a que se refere o art, 40 da
,Constituição Federal, aplicando,lhes, em qualquer hipótese, o limite de que
trata o § 11 deste mesmo artigo.

Art. 72 Para fins de concessão de aposentadoria pelo RPPS é vedada a
contagem de tempo de contribuição fictício,

Art, 73 Será computado, integralmente, o tempoie contribuição no
serviço públi~O fed:ral, estadual, distrital e municiPa,l, prest, do sob a' égide de
qualquer regime JUrldrco, bem como o tempo de éontribuiçã junto ao RGPS,

I
I

Art. 74 Ressalvadas as aposentadorias decoJentes de cargos
acumuláveis naforrila da Constituição Federal, será veda~a a 'percepção de
mais de uma aposentadOria por conta do RPPS, .1

. t

I
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I
§ 1° O disposto no caput não se aplica na ocorrência ,das seguintes ,,'

hipóteses, devidamente comprovadas:

,af;.•.tQ f~
~,g/..l.1'j1~':'-" fl•.
'UfEITU.A MUNICIPAL 00

PO(}l/6TO I
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'I
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I - ausência, na forma da lei civil;

Art. 77 Qualquer dos benefícios previstos i nesta Lei será pago
diretamente ao beneficiário.

II - moléstia contagiosa; ou

III - que o impossibilite de locomoção.

§ 2° Na hipótese prevista no parágrafo anterior! o benefício poderá ser'
pago ,a procurador leg.almente constituído, cujo manda16 específico não exceda '
de seis meses, renovavelS, [ , .

I ' ..
.. 'I' ,I

I :1'

§ 3° O valor não recebido em vida pelo seguraddserá pago somente aos ':-:i i,
seus depend,entes habilitados à pensão por mO,rte, ou,lna falta deles, aos seus "i::: '
sucessores, ,Independentemente de inventário ou arroléljll1e'nto na forma:d I ' " :.;!,' a,el.

Art., 76 ,O segurad'o aposentado por invali,dez permanente e o
dependentlinválido, independentemente da sua idad~, deverão, sob pena de ';
suspensão do benefício, submeter-se, a cada 02 (dois) an6s, a exame médico
a cargo do 6rgão competente,

"

Art. 75 Prescreve em 05 (cinco) aAq ar dÁ data em que deveriam
ter sido pagas, toda e qualquer ação do iário I para haver prestações

vencidas ou quaisquer restituições ou difereas~~evi~as pelo RPPS, salvo o

direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma dq Código Civil,
, i

' .. ;.



VIII - convênios que possam ser firmados entne o PREVIPAULlSTA e .
empresas prestadoras de serviços, desde que formalmente autorizados pelo'· ':~, .

beneficiário,::!;: .

: .:

,'".[. \

IV - o imposto de renda retido na fonte;

V - a pensão de alimentos prevista em decisão judicial;

Art. 79 Salvo em caso de divisão entre aqueles que a ele fizerem jus e
nas hipóteses. dos art, 45 e 65, nenhum benefício pretisto nesta Lei terá valor
inferior a Um saiário-mfnimo, . i .

,
I

", i': .. '.......
::.'.

VI -as contribuições associativas ou sindipais autorizadas pelos.:::'::
beneficiários; e i ../ i,

VII - os Rmpréstimos consignados realizado:; pelos beneficiários.:;,: é

Art. 80 Independe de carência. a cona:essão de benefícios'
previdenciários pejo RPPS, ressalvadas as aposenta~orias previstas nos art,

40, 41, 61, 62 e 64 que observarão os prazos miniros previstos naqueles:
artigos.

'.
Parágrafo UnlCO. Para efeito do cumprime~to dos requisitos de

concessão das aposentadorias mencionadas no oap'ut, o· lIampo de efetivo :
exercício no cargo em que se dará a aposentadoria deverá ser cumprido no

!

RPPS;

I - a contribuição prevista no inciso 11e 111do artj15;

II - o ~alor devido pelo beneficiário ao Município;

II1 ~t'o valor da restituição do que tiver sido p1go indevidamente pelo

SJ
'.::. :

f;l r)"~~7I::,:'t;~t~~~,;.,D~ , r,i
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GABIN~ PREFEIT~ .. (;:

Art. 78 Serão descontados dos ~'~~agds aos segurados e aos .:.,'.(

dependentes: .--" i
I
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.1CAPíTULO XI

'i

Art. 82 É vedada a celebração de convênio; c.on~órcio ou oútra forma de

associação para a concessão dos benefíciospreViden9iárros de que trata esta
Lei com a União, Estado, Distrito Federal ou outro Muniq:ípio.

, A.rt: 84 0. Muni~ípio 'encaminhará ao M'inistéritda Previdência Social,
ate 30 (tnnta) dias apos o encerramento de cada bi estre do ano civil, nos
termos da Lei nO9.717, de 27 de novembro de 1998 e seu regulamento, os
seguintes documentos: '. . •

, '., I
I. - Demonstrativo das Receitas e Despesas do tpps;

Dos Registros Financeiro e Cont~bil
,

'.: :

Art, 81Concedidâ a aposentadoria ou apensão;jserao ato publicado e . ,

encaminhado'àapreciação do Tribunal de Contas, .'

. Parã;rrafo único. Caso o ato de concessão nã.o seja aprovado pelo
Tribunal de Contas, o processo do beneficio será i1edlatamente revisto e

promovidas as medidas.jurídicas pertinentes,

º r~"i'~QJ:l ,'il~/~\e'~' "''fi .' :[:
'POtir,6TO
E P o v o "'0 E N O V O

GABINE~ PREFEITO;

"( 'c.io rla, data imediatamente
cargo efetivo em que o servidor estiver e' I

anterior ,à da concessã,odo benefício. 'lI;.',.'.

, ,
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individualizado serão

~S ~as contriouições a seu
ônesppndentes às aliquotas

II - matrícula e outros dados funcionais;

I - nome e demais dados pessoais, inclusive dos ~ependentes;
I ..

I
I

CAPíTULO XII

I
§ 2° Os valores constantes do registro cadastr~1

consolidados para fim; contábeis. I

~ ~. ~ .. fi'":~.•- .,.•.. ~.'>
~.1 . ~ •. ~

'IEffllUIt~'/rI\UNICt'AL DO
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! p () V O DJ N O V O

GABINE~ PREFEITO!
"

§ 1° Ao se'guradO serão disponibilizadas as lnfonmações constantes de
. . , ..

seu registro individualizado, mediante extrato anual'.i relativas ao exerc.ício
financeiro anterior. I

Art:ts Será mantido registro individualizado do~ segura'dos do reg'i'me
próprio que conterá as seguintes informações:

1I1- remuneração de contribuição, mês a mês;

IV - valores mensais e acumulados da contribUiÇ1o; e

V - valores mensais e acumulados da co.ntribuição do ente federativo.

11- Comprovante mensal do repas .
cargo e dos valores retidos dos segura
fixadas nos art. 16 e 17; e

111- DemonstratlvoFinanceiro relativo às aPlicaçõFsdo RPPS.

Do. Parcelamento de Débitos e do Encontró de Contas. I
j

Art. 86 As contribuições legalmente instituldas, ~evidas pelos Poderes
Públicos M~nic.)p~ise não .repassadas ao Instituto d8.IPrevidência até o seu
vencimento, depOIS de apuradas e confessadas, poderãp ser objeto de acordo'

. j



artigo poderá prever a:.i"..
OS Municipios- FPM pata!:,;

::: :

§ 3°' No parcelamento de que trata est~
vinculação de percentual do Fundo Qe Participação
pagamento das parcelas acordadas .

.~' r~'.;i ~'~ .~,. "
';(1'. ,'. 'ç::J.::.','"e, .._:tIo

POVi:;6Ta.
E , o .v..•o o E N o v o

GAB1~OPREFEI,p

::,'.
':';',1,

§ 1° Não poderão ser objeto do acordo de que trata o caput, as:
contribuições descontadas dos segurados ativos, inaiivos e dos pensionistas,

I
I , .

§ 2° Excepcionalmente, os débitos oriundos) de' contribuições devidas:~:: '
pelo ente federativo e de contribuições descontadab dos segurados, ativos e:;~ .
inativos, e dos pensionistas poderão ser parcelado~ em até 240 (dUzentase::',i,

quarenta) e em até 60 (sessenta) prestações ,mensaiF' respectivamente, ;;.':;,: .

::;:: ~:

para pagamento parcelado em moeda~, dEi acordo com as r~~ras ::;';::;
estabeleCidas nesta Lei, desde que Ob~ pC\ra preservar o equlhbno ,:'.'
financeiro eatLiarial do RPPS, os seguintes critérios.: I . 'i:

1 "

li,
I - previsão, em cada acordo de parcelament6, do número máximo de: :>.'

60 (sesse.pta) parcelas mensais, iguais e sucessivas le de 04 (quatro) parcelas'::,:;:;
para cada"competênciaem atraso; "i ;; .

. :'"
, I

1I - consolidação do montante devido até a data da formalização do';<

Termo de Ac~rdo, utilizan~o-:e os acrésCim~s leg~is previstos ~~st~ Lei, sendo:,;
que, na aUsencla ou omlSsao desta, serao apllca~as; Subsidiariamente, as, '::..

regras aplicáveis no âmbito do RGPS;.) i
iil - apiicação, sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião dô:'>,

pagamento, de índice de atualização legal, para ~reservar o valor real dO!:-~",
montante parcelado, e de juros: ' \.::

IV - previsão das medidas ou sanções para o~ casos de inadimPlemento);', '
das prestações ou descumprimento das demais regras do acordo; inclusive· a;:;:
incidência de juros de mora sobre as prestações vençidas e não pagas. ::, ,

I

....:



deverá ser acompanhado de ''. ' , ar valores .originários, as ': .

CAPíTULO XIII

.,

I
Das,Disposições Gerais e F.i1a~s

Art. 87 Ficam os Poderes Públicos Municipai~ autorizados a efetuarem:::: .
encontro de contas como Instituto Previdenciá~o relativo a eventuais,!:,',:

contribuições previdenciárias devidas, pagamemto de benefícios previdenciários:~·.:: '
indevidos e apuração de crédito/débito existente en~re o ente federativo e o'>;

. . .;1 .

órgão gestor·do RPPS. . 1 ' i,' ..

Art. 88 O encohtrode contas de quetrata o rtigo.87 desta lei só será) •.
efetivado mediante Decreto do Chefe do Poder ExecJtivo. . :

I ;
§ ?O Poderão ser observadas novas regras p~ra fins de parcelamento,',,:;-,- .'

desde que objeto de Orientação Normativa, Resol~çãO, Portaria e/ou Nota::.;,'

Explicativa expedidas pelo Ministério da Previdência ~oCial - MPS, inclusive as ..'; :'
mesmas regras adotadas pelo RGPS, I

§ 6° O vencimento da 1a parcela dar'5e-á, no IrnáXimo, até o últimodiâ,
útil ao.mêssubseqüente ao. da publicação do Termo dle Acordo e Confissão de: "',' ,I ' .'
Dívida e Parcelament(): I .

,'./
. :F'

§ 50 Os valores necessários ao equacionam'ento do passivo atuarial, se;"::::, '.
incluídos, no mesmo Termo de Acordo de parcelamento, deverão ser,,':

discrimina~os em separado.. .

§ 4° O Termo do Acordo do parce1
demonstrativos que discriminem, por co
atualizações, os juros e o valor total consoli
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Art. 90 O Município poderá, por Lei específic~de. iniciativa do Poder
Executivo, instituir regime de previdência. compleimentar para os seus
servidores titulares de cargo efetivo, observado o disposto no art. 202 da
Constituição Federal, noqLie couber, por intermédio (le entidade fechada de
previdência complementar, de natureza pública., que 0terecerá· aos respectivos
participantes planos de benefícios somente na m(Jdblidade de contribuição
definida. 1

Art. 91 O Poder Executivo poderá regulamentar ~ disposto nesta Lei.- I
l

·.~~~.~~

POVi/6TO
~ p o V eLD E N O V O "I

. . 'GABIN8[~~tJPREFEIT~; .

Art 89 O Poder Executivo. e L~~'St~as autar~Uias e fundações
encaniinh~rão me~salmente ao órgão g~p :8 nornunicípío rela~ão
nominal dos segurados e seus depentlentes, iValores de subsídiOS,
remunerações e contribuições respectivas.

§ 1° Somente após a aprovação da Lei de que t~atao caput, o municípío
poderá fixar, para o valor das aposentadorias e pens~es a serem concedídas
pelo RPPS, O limite máximo estabelecido para os beneficios do RGPS de que
trata o art. 201 d~ Constituição Federal.· :

I

§ 2° Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto neste
artigo pOderá ser aplicado ao servidor que tiver ingreskado no serviço público
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal até a data d~ publicação do ato de
instituição do correspondente regime de previdência cor!nplementar.

Art. 92 Esta Lei entrará em vigor na data da s~a publicação, uma vez
que n~o houve majoração das alíquotas previdenCiári~S, razão pela qual não
se aplica a noventena de que trata o art. 195, § 6° da Constituição Federal,
com efeitos financeiros a partir de janeiro de 2012. I
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NICIPALEM~~RR~CIO

PREFEllt1RA MUNICIPAL DO PAULISTA, em 11 de novembro de 2011,
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'IHflTU •.•. MUNICIPAl DO
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~ p O V .0 .•...0.E N O V O

GABINE~?- PREFEITO

Art. 93. Ficam revogadas tod~~>~sições em contrário, em
especial as Leis Municipais nOs 4.01~~.093/2009; 4.102/2009 e
4.191/2011. ~
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CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO (CC) E FUNÇÃO
GRATIFICADA (FG)DOART. 33

Diretor- CC1 01 R$ 6.500,00
Presidente ,I·:r.'.

Gerente .'::

Administrativo- FG1 01 R$1.700,00
. ';1'

:: :
.1> ..

Financeiro

Gerente de
Previdência e FG1 01 R$ 1.700,00

Benefícios

Chefe do
Departamento
de Pessoal e CC3 01 R$ 1.200,00

Folha de
,:.,

Pagamento
":J~...
:.':;:

Gerente Jurídico
CC3 02 ::r

e de Parecer
R$ 1.200,00 ..

Assessor ':.1
Administrativo- CC4 01 R$ 800,00

;r' .
....::j

Financeiro -.~i:.:
Assessor

CC4
Previdenciário

01 R$ 800,00

lécnico do
Departamento
de Pessoal e FG2 01 R$ 900,00

Folha de
Pagamento

:','

'.:.• ,.1..r/'
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R$ 600,00
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::' -;::"':"_.:'".;;~.,~~~~~'" DO P"ULISTA'r'rC ~ , 01 J 1_ \-nL 1" {

I 1".11 ;,,- ", • .-(1 ~ liJ~-1"1 !
I-- ------

de G3 mele

Secretária
Executiva
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,'... '.R$ 800,00

R$ 600,00

R$ 1.000,00
I

I
j

\

. I

I
GRATIFICAÇÃO DO ART. 25

Membros do Conselho Deliberativo e
do Conselho Fiscal

Secretário(a) do Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal
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CONTEÚDO MíNIMO PARA CAPACITAÇÃO DE GESTOR DE

RECURSOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 34

Conceitos Básicos
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ANEX~~:"
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I • ECONOMIA E FINANÇAS

Politica monetária, fiscal e cambial

índices e indicadores

Taxas de juros nominal, real, equivalente

Capitalização

índices de referência (benchmark)

11• SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Autoridades monetárias

Tesouro Nacional

Banco Central do Brasil

Comissão de Valores Mobiliários

Órgãos reguladores

11I• INSTITUIÇÕES E INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS



Financeiras

cC(mmerciaJ papers,

~.',~< .,,::s~;~\!
. AJ -:11 ':'11 ~1 i

,'i~ .. __..
o•• " •••••• 0...... I " ..~- "'-'" ._"....._.

1

I. .. I

IMercado Primário (underwriting) emereado seCUfldáriÓi

Ativos de emissãO das companhias - ações, debêntures,
~n~ "

80lsas de mercadorias - BM&F

Corretoras de Valores, de câmbio e de mercadorias

Distribuidoras de valores

80lsas de't-aiores - 80VESPA

Bancos Comerciais, de Investimento e 'M~
~""~Crédito Imobiliário ~. -;:

IV· MERCADO DE CAPITAIS

Governança corporativa· novo mercado; nive/1e nivel12

Mercados a vista, a termo, futuro e de opções

Volatilidade - conceito

Rentabilidade e riscos dos investimentos

Aspectos tributários

liquidação de operações em bolsas de valores

Títulos de renda fixa

V. MERCADO FINANCEIRO

Títulos Públicos e Privados

Operações definitivas e compromissadas
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Bancos Comerciais, de Jnvestim~nto :f~~.~. .[
Crédito Imobiliário ~::.

Financeiras

Corretoras de Valores, de cámbio e de mercadorias

Distribuidoras de valores

Bolsas de'fàlores - BOVESPA

Bolsas delT]ercadorias _ BM&F

IV. MERCADO DE CAPITAIS

IMercado Primário (underwritíng) e mercado secundário

Atilios dA emissão das companhias - ações, deb:êntu~es, commercial papers,bônus .

Governança corporativa - novo mercado; nivel 1 e nível 2
Mercados a vista, a termo, futuro e de opções

Volatilidade - conceito

Rentabilidade e riscos dos investimentos

AspectEls tributários

Liquidação de operações em bolsas de lalores

V - MERCADO FINANCEIRO

TítUlos de renda fiXa

Títulos. Públicos e Privados

Operações definitivas e compromissadas


