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Do Regime Próprio de Previdência Social ~o

Município do Paulista/PE I

CAPíTULO I

TíTULO ÚNICO

i
EMENTA:Reesr~ut_iJra. o Ref!ime
Próprio de Prey/dencla SocIal -
RPPS (PREVIP!4.ULlSTA), órgão
gestor único! do sistema
previdenciário no âmbito
municipal e, dá outras
providências. '

I
O PREFEITO EM EXERCíCIO 0t MUNIGÍP.IO DO

PAULISTA, faço saber que a Câmara MUlllclpal ~o Ppulista deliberou,
aprovou e eu sanciono <1 Gcguinte Lei:

Das DisPQsições Preliininares e dos Objeti~os
• -i

I
I
I

Art. 1
0

Nos termos desta lei fica reestruturado o 1eg;me Próprio de
Previdência Social do Município de Paulista/PE (RPPS}, de 8ue trata o art. 40
da Constituição Federal; cuja organização será baseada eml normas gerais de

contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilibriofirianceiroe atuarial.

~rt. 2
0

Fica reestruturado o INSTITUTO DE PREVID~~CIA SOCIAL DO
MUNICIPIO DO PAULlSTA/PE - PREVI PAULISTA, n3 quali~ade de autarquia
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CAPíTULO 11

Dos Beneficiários

I

I -garantir meios .de subsistência nos eventos 'de. il)~alidez, doença,
acidente em serviço, idade avançada, reclusão, morte; e . r

11- proteção à maternidade e à família.

I
I,.
í
!

Art. 3°· São filiados ao RPPS, na qualidade de ~eneficiários, os
segurados e seus dependentes definidos no art. 6° e 80.

Art. 4° Permanece filiado ao RPPS, na qualidade.
servidor titular de cargo efetivo que estiver:

'~l~~~~
pi)Ur't6-TO
Ê POVO Df NOVO

GABINETE D'~~FEITO

municipal, dotada de' personalidade jurídica ~r~~~~ão (gestor único do
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, si~~ac..gp.bli~o de previdência .
social, de natureza estatutária e côntributiva, aplicá\iel aos ti~ulafes de cargo'

efetivo do muniCípio, cujo gestor previdenciário aceita o mun'us de ordenador
: .de despesas no intuito de garantir a gestão e O plano de ben~fícios do RPPS,

observados os critérios estabelecidos nesta Lei e tem por escdpo' dar cobertura

aos riscos a que ~ãO sujeitos. os beneficiários e Gompreend~ um conjunto de
beneficios que atendam às seguintes finalidades: !.'

,

"",.

<I" .
1 ~ ;.

':1: .".:

I - cedido a órgão ou entidade da administração direfa e indireta de
.'!',': outro ente federativo, com ou sem ô~us para o Município; '.

:'1 '.~~ .~.:

.' II - quando afastado ou licenciado, observado odispostol no. art. 20'

, . 111- durante o afastamento do cargo efetivo para o exercfCio··de ma'ndato
.eletiVO;e' . f' .

I
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IV - durante o afastamento do p~;~~e.sSãO jOU licenciamento com
~,~..:-,-~

remuneração. ·~1t;J.>~"";:1
V - em disponibilidade,

i ,
Pará6r.afo único. O segurado investido de manbato de Vereador que

ocupe o car'i> efetivo em exercício concomitantemente 40m o referido mandato
eletivo filia-se ao HPPS, pejo cargo efetivo e aoRegim~ Geral de Previdência
Social - RGPS, pelo mandato de Vereador.

Art. 5° O servidor efetivo requisitado da União, Ide Estado, do Distrito
Federal ou de outro Município permanece filiado ao repime previd,enciário de
o~em. 1

Seção I

Dos Segurados

I
I

Art. 6° São s'egurados do RPPS:

I

!
I - o servidor público titular de cargo efetivo do~ órgãos dos Poderes

Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive asj de regime especial e
fundações públicas; e 'I

1/- os aposentados nos cargos citados no inciso ar,terior.

i
§ 1° Fica excluído do disposto no caput ~ servidor ocupante,

exclusiva~ente, de cargo em comissão de~l~rado em 'Ti de livre nomeação e
exoneraçao, bem como de contrato temporanoou .emprfgo público, ainda que
aposentado ou pensionista. . I

:f) ,
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§ 3° O sef)_urado aposentado que vier a exercer mancljato eletivo federal,",:.: ~.,'
estadual, distrita.!ôPumunicipal filia-se aoRGPS.' :.i',!":.
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GABINETE ~~EFEITO i
' ~,,! ,

. § 2° Na hipótese' de acumulação ig~UnE!i~ada, o servidor
mencionado neste artigo será segurado obrigat~:4:elaJao a cada um dos
cargos ocupados, . i

Seção 11

Dos Dependentes

I
§ 1° o servidor afastado do serviço, 'Iicenciadp sem direito a

remuneração, ou cedido com ônus para o cessionário, que deixar de contribuir
para o Previ Paulista por mais de 12 meses consecutivosl terá suspensa a
condição' de segurado. ,I

Art. 7.° A perda da condição de segurado do R~PS ocorrerá nas
hipóteses de morte, exoneração ou demissão e cassação de FPosentadoria.

§ 2° o servidor voltará à qualidade de beneficiário do PREVI PAULISTA

tão logo reassuma seu cargo efetivo e volte a recolher Isua contribuição,
retomando a contagem do tempo de contribuição para os efeitos de
aposentadoria disponibilidade etc.

Art .. 8° São beneficiários do RPPS, na condição dE! dependente do
segurado: 1

I
I
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§ 1° A dependência economlca das pessoas irildicadas no inciso' é
presumida e das demais deve ser comprovada.

I§2° A existência de dependente indicado em quali:juer dos incisos deste
artigo exclui do direitó ao benefício os indicados nos incisfs Subseqüentes.

III - q irmão' não emancipado, de qualquer dcindição, menor de 18
(dezoito) anos ou inválido,, '

1"

Q f'"JI~'I;i,
,t;iJ} ..:l.f>;lQ~c~.•. _

POUL:i6TÕ i
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GABINE~ PREFEITOI
..~ ~. I

I - O cônjuge, O companheiro, a com~W~~ inclusive homossexual e o
. - 'do de qualquer condição"##1'enol" dei' 121 (dezoito) anos oufilho nao emancipa , ",_ . . I'. .

>inválido;

§ 3° Considera-se companheira ou companheiro ai pessoa que. sem ser
Gasad~, mantenha união estável com o seguradoouseg'u~ada,

.' . '., I'. j

§ 4° Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a
mulher como entidade familiar, quando forem Sblteiros, separados
judicialmente, divorciados ou viúvos. ou tenham prole er comum, enquanto
não se separarem.. I

§ 7° O reconhecimento de dependente, na condiçãpde inválido, fica
condiciohado a parecer da Junta Médica do Município. . i.

i.

§ 5° Considera-se união homoafetiva oUhomoss~ual aquela havida
. entre pessoas do meSmo sexo reconhE?cid.a pelo poder jilidiCiário através de
decisão transitada em julgado. Para fins de concessãó do ~eneficio de pensão
por morte, mister se faz ainda a observância do contido no ~rt. 100.

",I.
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111- prova de mesmo domicílio;
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o segurado como

. I
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I
médica, da qual conFte

'~~~71..
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GABIN6i~Ji'O PREFEITQ
. ""'-".- I

IV - prova de encargos domésticos evidentes;

. I
V - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

VI - conta bancária conjunta;

VII - registro em associação de qualquer nat~reza" onde conste o
interessado como dependente;

VIII - ficha de assistência
responsável;

I - certidão de nascimento de filho havido em cOlllum;

li - certidão de casamento religioso;

:~!{!:::_I
Art. 90 A comprovação da condiçã~-be~efi4iário, 'quando esta não

constar em Ficha Funcional se dará mediante a aprésentação por parte do
compànheiro ou .companheira supérstite de Deçlaraçãd assinada por ele €i por

duas testemunhas, afirmando que o de cujus, ex-seg~radO, mantinha relação
de uniao estãvel com o declarante e acompanhada o~rigatoriamente de pelo
menos 03 (1ws)dos seguintes documentos:

•

IX - escritura de compra e venda de imóvel peio ~egurado em nome do
dependente;

X - declaração especial finnada perante tabeliaoP~bIiCO;

. XI - deGlar~çã~ do imposto de renda do segura~o" em que conste o
Interessado como seu dependente;.j .

XII - disposições testamentárias; I

§1op'd' , I
o era ser ainda reconhecida a união estáve~.'atrave' s d t' d' , I ' e sen ença

JU ~cla translt~~a em julgado, com existência de prova m terial e originada por
açao declaratona ou constitutiva,.

i .

I'·:
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§ 20 A justificação judicial isoladament~.'. -, ocumento suficiente para
comprovação .da·união estável, sendo n" • ~_ o~tras provas materiais
subsidiárias para a configuração da união estériill cõmo ~ntidade familiar.

~
I
I

Art. 1Q> Equiparam-se aos filhos, nas condiçõesl'do inciso I do art, a",
mediante Q.~laração escrita do segurado e desde que comprovada a·
dependênciteconômica: o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não
possua bens suficientes para o próprio sustento e educação, .

. ,.

I
Art. 11 O menor.sob tutela somente poderá ser equip'arado aOS filhos do

segurado. mediante apresentação de termo de tutela.
'\

I
I

Art. 12 A perda da qualidade de dependente para os fins do RPPS,

Ocorre: 11

I - Para o cônjuge:

a) pela separação judicial ou divórcio, salvo s houver prestação de
alimentos; ou

b) pela anulação judicial do casamento,

. II - Para0 companheiro ou companheiré\, pela cessação da. união
estavel com o segurado ou segurada, salvo se houver p1eslação de alimentos;

111 - Para o filho e o irmão de qualquer condiçao, ao completar~m 21
(dezoito) anos deidade, salvo se inválido. I

. I
IV - Para os dependentes em geral:

O',:
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a) pela cessação da invalidez ou da~~nciaieconômica;
• ..~~~~;, 1

b)pela,m9rte. .', .,-

.. Art. 14 O Institu:o de Previdência de que trata l0 Caput do art. 2° será
administrado por sua Olretoria, Executiva observados 0$ critérios estabelecidos

nesta Lei sendo constituído de fund03 integreldo:l dcJbem:dlreltO:i e 'ativos,

!
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I
I
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o automático

!
I
1
i

Seção 11I

CAPíTULO 11I

Das Inscrições

Do Custeio

§ 4° A perda da condição de segurado: implica
IcancAlamento da, inscrição de seus dependentes. I
I

1

:~#_r~:."~~'";~;".~- . , . ....,.
j , ,~ '101

POVr/6TQ
E P O V 0""0 E N O V O

GABIN E1[.E.~OPREFEITq

i
Art. 13 A inscrição do segurado é automátic~ e ocorre quando da

investidura no cargo efetivo da administração pÚblita direta, autárquica e
fundacional do Município, i

I
§ 1° Incumbe ao, segurado a Inscnçao de Jeus dependentes, que

poderão promovêcla se ele falecer sem tê-Ia efetivada.:

§ 2° A inscrição de dependente inválido requer ~empre a comprovação
desta condição pela Junta Médica do Município. :

I,
I

§ 3°Af3 informações referentes aOs deP1ndentes deverão ser
comprovadas documentalmente,
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com finalidade previdenciária, ve~~:uti.,~zaç~o de rrcursos do .ins~ituto, ,seu~/, k ,.'
ativos e bens para fins, de emprestli'ii?~alqqer natureza, inclUSive a ; ~;-.
U 'o o Estados ao Distrito Feder~~unicipios, a entidades da :': '::nlao, as., . ,~;;G'-' ..',,,,, ., .::
administração indireta e aos respectivos segtJr~dos, ,

:? •... -,. .-'

IV - doações, subvenções e legados;

i
li - contribuição previdenciária dos segurados a~vos; ,

111- contribuição previdenciária dos segurad6s aposentados e dos,
pensionistas;

Art. 1,5 São fontes do plano de custeio do RPP4 assegl)intes receitas:

~ii
I - contribuiç,ão previdenciária do município, Icâmara de vereadores,

autarquias e fundações;

V- receitas decorrentes de aplicações (inanceiras, receitas e
investimentos patrimoniais;

VI - valore~ recebidos a titulo de compehs'ação Ifinanceira, em razão do
§ 9° do art, 201 da Constituição Federal; e

.1

VII contribuição previdenciária suplementar do MLnicípio;.. I

VJ II - demais dotações previstas no orçamento mrniCiPal.

§ 1° Constituem também fonte do plano 'de, custeio. do RPPS as

co.ntribuições pre.v~denci..a·rias preVistas. ,nos incisos 1,I~fJe"linci~entes sobre o
abono anual, sala rio-maternidade, aUXIlio-doença; auxtll ~rectusao e os valores
pagos ao segurado pelo seu vínculo funciona/com o . unieípio, em razão de
decisão judicial ou administrativa, ' .

§ 20 A· , 'd ··..1
os servi ores publicos que ingressaram nos quadros dos Poderes

do Município do Paulista/PE, incluídas suas. autarqyias e fundações, até



:"j:,':"
31/12/2009, a contribuição previdenci~i-~~~ tr~t~ o inciso I do art, 15 se:á}~~~
de 17 97% (dezessete inteiros e novent~~eclmos por cento) e de 11 v,,'l,i',
(onze'por cento) para as contribuições pr?%fe~Efáriab de que tratam os inCiso~\ ' '

11 e, III ,do mesmo artigo, cujo sistema de finanCiamfrito será o de repartiçãO) , '

simples. ' '! ' 'i",
......

'::1'

::':'!:
§ 3iAos servidores públicos que ingressaram nos quadros dos Poderes/o i,':

do Municipio do Pauiista/PE, incluidas suas autarqUi~Se fundações, a partir de:,: l',
01/01/2010, a contribuição previdenciária de que trat~ o inciso I do art. 15 será."';':.- ,
de 11,30% (onze intei~s e trinta décimos por cento)-~ de 11 % (onze por centor, ,::'
para as contribuições previdenciárias que tratam os incisos 1/ e 111 do mesnio::'::~:
artigo. cujo sistema d~finariciamento será odecapita(ização. ':C,:':

, ' f ,
!

'I
I

§ 4° A segregação do massas de que trClfam10s parágrafos 80 e 9° é ::~<:'.-
feita para o fim de garantir o equilíbrio financeiro e atuprial do sistema, tudo em

fiel observância ao comando do disposto no art, 40 da Constituição Federal.

§ 5° As receitas de que trata este artigo somente poderão ser utilizadas,
para pagamento de benefícios previdenciários do: RPPS e da taxa de
administração destinada à manutenção desse Regime,!

§ 6° O valor anUal da taxa de administração' mencionada no parágráfo
anterior seráde 2% (dois por cento) do valor toia/da remuneração, subsidios;
proventos e pensões pagos aos segurados e ben~ficiários ,do RPPS no
exercício finanCeiro anterior, ;

. . § 7° Os recursos do Instituto de Previdência serãp depositados em conta
distinta d a conta do Tesouro Municipal. !

I
I
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VII -' as parcelas remunera,tórias pagas em decorrência de Jocal de
trabalho; '~ '

VIII - ,a pa~cela percebirla em decorrência' do ex rcício de cargo em
comissão ou de função de confiança; , I

IX - o'abono de permanênCia de que trata o art. 66 4
esta

lei; ~

X - outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja ?eflnido ~m'ei.

I
§ 2° O segurado ativo POderá optar pela inclusão t,a remuneração de

oo",rl'o'ç" d, ",,,,,'" "mo"'"'tó"" '''''bid" ,mde, "'oci, d, ~"" d,
trabalho, do exerc/c/o de cargo em comissão ou de função de COnfiança, para

' I
1

,IV - o salário-família;

111- a indenização de transporte;

JJ.

I - as diárias para viagens,

V - o auxílio-alimentação;

VI - o áUxílio-creche;

1/- a ajuda de custo em razão de mudança ,de seqe;

~~~~ ..'~fnrrURA MUNICr'''L DO

paUL/6TO I
E povo D"E NOvO I

GABINtÇJ~eoPREFEI~O ' , "
'1 . :

§ 8° As aplicações financeiras 'dós, '",' s ~enCionados neste artigo ': ",
atenderão às Resoluções do Banco' , 8rasil, sendo vedada a'
aplicação em iítulos públicos. exceto os titli ,pdbf,c~J federais,; :'

i
§ 1° Entende-se como remuneração de contribyição o valor constituldo

pelo subsídio ou o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter
individual ou outras vantagens, excluidas:

, Art. 1,6 As con~ibuições previdehCiári<3~ d: qU~tratam ci art,
incidência sQbre atotaildade da base de contnbUlçao, "

',i

t'.;,....
"

'.:.:
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efeitodecálculo do benef/cioa ser cdtr()~~m~Undamento nos art~. 38,0;.:
39 40 41 e 61 respeitada, em qualque" ':a, a ilimitação estabelecida no/:.

' ,. '" . '.- ', ..
§ 50 do art. 67. -'''''' I oi::

'.;;.. :

§ 3° O abono anual será considerado, jpara fins contributivos,":;':
separadarn~nte da remuneração de contribuiçãoret*ivaao rnês ern que for
pago. 'i 1

I
1

§ 4° Para o segurado em regime de aóumula~ãp remunerada de :argos
considerar-se-á, para fins do RPPS, o ~omatorJf da remuneraçao de
contribuição referente a cada cargo. 1

§ 5° A responsabilibade pelo desconto, recolhImento ou repasse das
contribuições previ::;tas nos incisos I, 11 e 1/1 do art. 15 s~rádo dirigente máximo

". , . .' '.1 . • •
do órgão ou entidade que Elfetuar o pagamento dare'j'luneração, sUbsidio ou
beneffcio e ocorrerá até o d/a 20 do mês sUbseq~ente ao da respectiva
competência.

§ 6° O recolhimento das contribuições previd~nciárias descritas nos
incisos I e /I do art. 15 poderão ser automaticamente de~contadas das parcelas
do Fundo de Participação dos Municípios - FPM devidtmente repassadas ao
município, por ocasi.ão da respectiva primeira: parcela df mês subseqüente ao
wnd~. I

§ 7
0

O Municipio é o responsável pela cobertura de eventuais
insuficiências financeiras do RPPS, decorrentes do pagamento de benefícios
previdenciários, tudo em fiel observância aOdispost? na Lei Federal na
9.717/98. . .1 :

1

Art. 17 A COO'rib,'"o P'''id,o,,;;, do q,e ,,,', l'"""li' do ,rt. 15.
será igualmente de 11% (onze por cento) incidelftes sobre o valor da parcela
dos proventos de aposentadoria e/ou pensão que ~upere o valor teto

I
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estabelecido para os seguintes
Social - RGPS;

I

I - aposentadorias e pensões concedidas Icom base nos critérios::'
estabelecidos nos art. 38, 39, 40, 41, 51. 61 e 62; , .

11 ~ ;posentadOrias e pensões concedida~ até~1 de dezembro de 2003;:'):',: :'
~ , ,:

e

!
I
r

, I

J3

§ 1
0

As contribuições incidentes sobre o benefício de pensão terão como "
base de cálculo o valor total desse benefício, conformt;l arts. 51 e 64, antes de
sua divisão em cotas, respeitada a faixa de incidência de que trata o caput.

1 .111 - 0S beneficios concedidos aos' sef)urados e seus dependentes que
tenham cumprido todos os requisitos para obtençã9 desses benefícios com
base nos critérios da législação vigente até 31 de dez~mbro de 2003, conforme
previsto no art. 64.

§ 2
0

O valor da contribuição calcUladoconformet§ 10 será rateado para
os pensionistas, na proporção de sua cota parte. ; ,

I
I
I

§ 3° O valor mencionado no caput será corrigid01 pelos mesmos indices
aplicados aos beneficios do RGPS.

I
I

§ 4" Quando o beneficiário, na forma da' lei, fdrportadordedoença
incapacitante 'a contribujç~o prevista no caput deste, Frti9~ incidirá apenas
sobre as parcelas de proventos de aposentadonae de ~ensao que superem o

dObr~ ~o ./imite .máximo estabelecido para os benefício~, do Regime Geral de
Prevldencla Social de que trata o art. 201 da ConstituíçãolFederal de 1988.
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Art. 18 o Plano de CustéiQ~~~psi será revisto anualmen\~;'; .
obserVadas as normas gerais de atLi~~~tiv~ndo a manutenção 'de Sé~:::• ,',
equilíbrio financeiro e'atuarial. ';i'-:<"",,"''<. 'I::'

:1
L· .

. 't:

'.
Parágrafo .único. O Demonstrativo de Resultrdo da Avaliação Atuarial '7( ..

DRAA se~á encaminhado ao Ministério da Previdê~ciaSocial até 31 de março.,.:.
de cada~xercíciOjUntamente com a notá técnica at~arial..,:.:},

:.~~:
; :, !',Art. 19 No caso de cessão de servidores do r,unicípio para outro órgão,:':,'

ou entidade da administração direta ou indireta da IUnião, dos Estados ou de. ,::

outro Município, com ônus para o cessionário, inclusive' para o exercício d$' ..:~:.
mandato eletivo, será de responsabilidade do órgfO, ou entidade em que ô:; i
servidor estiver em exercício o recolhimento e repasse dascontribuiçõe,s' 1< :
devidas ·ao RPPS. conforme inciso I do art. 15.

':1 :; ~§ 1° O desconto e repasse da contribuição devida pelo servidor ao, /'. ..
RPPS, prevista no inciso 1/ do art. 15, será de responsabilidade: ,,1:':

I

.1

j
1.. ":'(i:
i, ..

I - do Município, no caso de o pagamento da 1remuneração Ou subsídio ':::!:
do servidor continuar a ser feito na origem; OUj'" /, ~':'

" - do orgão cessionário, na hipótese de a {emUneração do servidor ,:.;~.
ocorrer à conta deste, além da contribuiçãO prevista no art. 19 .

. ' §. ~o No :te~mo ou. ato de cessão doservidorlc,om Ônus para o órgão
cesslonano, sera prevista a responsabilidêider'deste pelo desconto
recolhimerito. e, re.passe das contribuições previdenciá ias ao RPPS, conform~
valores Informados mensalmente pelo Municipio. .

I
I



não haVerá

!
indetdo.

-,

Art. 21 Nas hipóteses de cessão, Iicenciamerto ou afastamento de
servidor. de que trata o art. 4°, o cálculo áa contribuição será feito de acordo

Com a remuneração ou subsidio do cargo de que o 'seilvidor é titular conformeprevisto no art. 16. . 1_ .

-.Of' .•.JJO Q
t~.1~~~.·fZ.,
paVr'5TO
E POVO DE NOVO .

GABINET-E DOPREFEliro

'.:(Art. 20 O nçlado temporariamente do cargo',:::;
'fetiVO"m ""'ti;m'nlo d, "mo"'m'· . .Mo!IO;p;o"'meol, "'''"'' "),
respectivo tempo de afastamento ou lice . .fP. Pfira fins_deaposentadoria.~;!~
m'dl"l, o ",oolh;m,,,o m",,1 d" OOOI,lbúiçõ"d9 qOsImlao ;nol" I,,, do,,'art: 15.

Parágrafo único. A contribuição a que se refe~ o caput será recolhida
diretament~pelo serVidor: observado ° disposto nos arj!. 21 e 22.

- i

I

I§ 1° Nos casos d.e que trata o caput, as contribuições previdenciárias
deverão ser recolhidas até o dia 20 (vinte) do mês segpinte àquele a que as
contribuições se referirem, prorrogando_se o vencimlj?nto para o dia útil
Subseqüente quando não houver expediente bancário no-bia 20 (vinte).

§ 2° Na hipótese de álteração na remuneraçãd de Contribuição, a
oomo/'m'''a"o do "''''/hlm,,,o d, qoe "aiao 00001d'/I' artigoOoon,,. ""mês Subseqüente. :

i

Art. 22 A contribuição previdenciária recolhida ou r~passada em atraso
fioa "'jel~ , aolloa"o da T.,. SEUC - S/STEM~ ESPECIAL DE
LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA. .1

Art. 23 Salvo na hipotese de recolhimento
restitUição de Contribuições pagas para o RPPS ..



J.p

li - Conselho Fiscal;

I

lmo,o de P'e'idên",I

o~ meios necessários ao
i

111- Diretoria Executiva,

§ 1° Incumbirá à Diretoria-Executiva do
proporcionar aos Conselhos Deliberativo e Fiscal
exercício de suas competências.

'~ r:~.:r~~
PaULI6TO i
E povO DE,NO-YO. f

GABII\'ET~'DOPREFÉI ,o
·:~"ia.~l~._~ ':

c"')~~ ...., 1
''''!'It~

CAPiTU~~" ,~;:

Da Organização do RPPS;
I

I - Conselho Deliberativo;

Art, 24 Para o alcance de seusobj~tívPs e finalidades, o
PREVIPA1i.ISTA terá estrutura organizacionalqué compreende:

i
. . . I . . '.§ 2° Os membros do Conselho Deliberativo ter~omandato de2 (dois)

anos, permitida a recondução por uma única vez, à ~xceção do Presidente,
cujo mandato será igUal ao do Prefeito Municipal, pOdenfoser reconduzido.

I

i§ 3° As decisões do Conseltlo Deliberativo serã0 tomadas por maioria,
exigido o quorum niinimo de 05 (cinco) membros. .1

§ 4°Nahip6tese de não comparecimento a q~aisquer das reunloes
ordinárias injustificadamente por parte de quaisquerj dos conselheiros,o

membro faltante não recebe. rá a gratificação desc.r ita. n.0.('. p.ar.a'gra.fo anterior no
mês Subsequente ao da falta devidamente registrada em ata a qual deverá ser
encaminhada ao Diretor-Presidente para a adoção das pr vidências cabíveis.



fii)~~ ~'":
~ltl'fITURA MUN1.C"'A,l 00

paULISTO,
E POvO DE NOVO I

GABIN.FTE DO PREF~ITO,
",,,,," 'iJi;' . "".

Art. 25 Ap~" o, "'go, de"·Q·'~tp 1'1"" ,e,'o9"'ffioado, cd~'i:
os símboios e vencímentos especificad â"f8"rm1 do Anexo li, que fntegra}:.~
presente leí. : .

':: .

I

1

Do Funcionamento do ConselhoqeHberativQ

f

Seção I

I ;:~j;\Art. 26 O Conselho Deliberativo do PREV/PA~LtSTA será constituido de' li;.
8 (oito) membros efetivos e respectivos suplentes, /ilomeados por Decreto do:;: .
Poder Executivo, sendo:

·1 - 02 (dOis) membro:; efetivos e 02 (dais) ~uplentes indicados pe/o~:.Poder legislativo. i

11 - 02 (dois) membros efetivos e 02 (dois) 9uplentes indicados pelo'Poder Executivo;

111 - 02 (dois) membros efetivos e 02 (dois) JUP/enfes . indicados pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do Paulista;

IV -02 (dois) membros efetivos e 02 (dois) sUPI~ntes, representando. os
servidores inativos e pensionistas, eleitos' entre sr

us
pares através de

assembléia, coordenada pelo sindicato que representar \l classe;

§ 1

0

O Presidente, do Conselho Delibllralivo, -lque t~rá um voto _de
qualidade, será escolhido entre seus pares travésde~scrutínio secreto não

POdendo acumular o cargo de Diretor PreSidente nem ~ Cargo de Diretor de
Conselho Fiscal, cabendo-lhe entre outras atribuições cOordenar os trabalhos
do Conselho. Havendo~mpate a escolha deverá ser. prih,eiro, o mais velho; e
em segundo, o mais antigo em tempo de serviço.



J9

'.·:1I - reunir-se, ordinariamente, uma vez pOr niês, e extraordinariamente",.':
sempre que convocado pelo seu Presiqente,pello' Diretor Presidente dQ,')i, .
PREVIPAULlSTA ou por maioria absoluta de seu membros; '.:'...,

'.:.'1
. 'I"
":ll

..:;:.:

.: :

: ;.,.

:':"-;:'
.:',
.:.I.!: .

IJgis/ação pertinente ao,I

I
I

r

Seçao 11

·9 r",",.1I~. Q.l~~...lt~~~,:{;.f.••
'lff(/Tutill. MUNlCl1Al 00 I
PQVLf6Ta i
e povo DE NOVq I

GAB~,.Tl; DO PREF~ITO

Da Competência do Conselho De.liberativo.'1"

Art. 27 Compete ao Conselho Deliberativo:

§ 2° O Secretario do Consell1o .~tiv~ será escolhi.do. e~tre se~?>;:.
pares através de escrutínio secreto, c~~~: ef1ltreoutras atnbuJçoes lavrar::.:: .
as atas das reuniões. _. ':.>

..'f;, .

. : t.
:;" :

. :ili - aprovar a proposta orçamentária anual bjm como suas respectivas ';:.:: .
alterações e elaborações pela Diretoria Executiva;: ..,;: '

! ·\,i-· .' I ' •..111-. aconselhara admissão, demissão, prom?ção e mOVimentação de. \
funcionários' I, " .'

'I o,,'
IV - aprovar a contratação de instituição financeira que se encarregará . .'...'

da administração da carteira de investimentos dO PREVIPAÚLlSTA;; ..,:;

....".:
VI - funcionar como Ó!9ão de aconselhamentoja Diretoria Executiva do .;:::li

PREVIPAULlSTA, nas questoes por ela SUscitadas; , <.!';

VII - deliberar sobre a aceilélção de doaçõésf cessões de direitos e
legados, quando onerados por encargos; ..:

VI" - adotar as providências cabíveis para a. c~rreção de atos e fatos,
decorrentes de gestão, que prejudiquem o deserripen~o e Ó cUmprimento das
finalidades do Instituto; ,

IX :- acompanhar e fiscalizar a aplicação da
RPPS;

, .
:. :\Õ'"'"'.::.~~~ ffl!"fl.?''' •••• :e...:..z==--=----~_



Jq
.:'~'.:'::

. ':1 ~::
"

. !:':
I.

;;.

" :
:,",;":

Seção '"

:9[:~. ;Q .'l"t' '. .,.''~ .•Paui.-I6 TO
E ".0.'/0 DE NOVO I

GABt~E;IE 0'0 PREF~ITO

x ..,.manifestar-se sobre a pres~
Tribunal de Contas;

',: ::
.:.....

"::1',

",";':',1:

,-' contas anual a ser remetida ai:>:
I ,~'

. ~ I,-,"~

Art. 28 Os: membros Conselho Deliberativol terão mandato de2 (dOi~):I :
anos. per,mitida a recondução por uma única ve,zj à exceção do Pre~idenf~i~ i '
cujo mandato será iglJal ao do Prefeito Mun1Cipal,'P9dendo Ser reconduzido. ' \':

2~.29 As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria~ .';'
exigido o quorum mínimo de 02 (dois) membros, :.'

o <~.
"

-' [(.
",

';.

',:=

Do"nnlonam,",o d.oconSOlhf Fi'''''':

Art. 30 O Conselho Fiscal do PREVI PAULISTA é o órgão de,:}

: I,fiscalização orçamentária. financeira e contábil e será constituído de 04',:'::
(quatro) membros efetivos e respectivos suplentes. pomeados por decreto do :: :.
Poder Executivo, sendo: I >j

I :.1

, ' I

J - 01 (um) membro efetivo e 01 (um) suplente indicado pelo poderLegislativo;

,
/I - 01 (um) membro efetivo e 01 (um) supl~nte indicado pelo PoderExecutivo; I

HI - 01 (um) membro efetivo e 01 (um) SUp/~nte indicados dentre os
servidor~s inativos e pensionistas. eleitos e.ntre S.FUs pares. através de
assemb/ela. coordenada pelo sl/ldlcato que representa1 a c/asse; ,

§ 1
0

O Presidente do Conselho Fiscal. que terá!i um voto de qualidade.
será eScolhido entre seu pares através de escrutínio secreto, não podendo
acumular o cargo de Diretor Presidente 'l1em oi cargo de Presidente
Deliberativo. cabendO-lhe entre outras atribuições coofdenar os trabalhos do

i.
I
t



'", . i,.,~;
§ 3' A Diretoria Executiva do PREVIPAULlS~A prestara todo o apoio:,.\:'

logístico necessário ao normal funcionamento do Cory;elho Fiscal. <!" .
.: .

§ 2' O Secretário do Conselho Fiscal 'será ~scolhido pelos seus pares:
entre si através de escrutíniO secreto, cabendo-Ih~eritre outras atribuiçõe~:'
lavrar as atas das reuniões. ., '

Da Competência do Conselho Fisrcal

I

,9 r.. . :"ilr
A1f:,- i,.:AL O~

PO(}L/6TO:,:;
É P o v o o E N o V o :1' .

GABIl:!~tfDOPREFEITO>:; j
.,••..~ • _ . I .::. ~;. :

Conselho. Havendo o empate a escd1~~~~.' se'r: primeiro, o mais velho;e/;
em seguhdo, o mais antigo em tempo d~; '.. :'

Art, 31 Compete ao Conselho Fiscal:

Seção IV

i
§ 4' Na hipótese de não comparecimento a! quaisquer das reunloes

ordinárias injustificadamente por parte de qUaisq~er DOS conselheiros, o::.
membro faltante rião receberá a gratl1Jcação descrita' no parágrafo anterior no .:
mês Subsequente ao da falta devidamente registrada ~m ata a qual deverá ser
encaminhada ao Diretor-Presidente para a adoção da~ providências cabíveis,

§ 5' As decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas por maioria,
exigido o quorum minimo de 05 (cinco) membros.

I

- reunir-se ordinariamente, um vez por mês, ~ extraordinariamente
sempre que convocado pelo seu PreSidente, .pelo [Diretor Presidente do
PREVIPAULlSTA e por maioria absoluta de seus rnembrbs'

! '
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Art. 32 A Diretoria Executiva será composta por:

i

I

Da Diretoria Executiva

Seção V

0. r.'<>:!f~,[;..J
t.iJj ~~z.l:§.;.
POtiL16TO;i"
É ? o V o DE' N O Y O "'0: 'f:

GABI~ET.ÊDOP~EFElro,> : '"

1/ - acompanhar a organi:~~''Q?~~osltecnjC;os e a admissão de::;'; .. '
pessoal;,::~~ _ i: ':.

111 - acompanhara execução orça~:~~~ia"do ~REVIPAULlSTA;. . !

IV - examinar as prestações efetivàdas pelo PAULlSTAPREV aos;:'
I _ ,servidores e dependente;; e a respectiva tomada de cpntas dos responsavelS;
I

V -::proceder, face aos documentos de j-ecéit~edespesa,a verificação
dos battnc~tes mensais, os quais deverão ertar instruídos com
esclarecimento ao Conselho Deliberativo; !

VI - encaminhar ao Poder Executivo e .ao Legi~lativo, anualmente, até o
mês de março, o relatório do exercício anterior dOPR~ViPAULISTA, o balanço
anual; , " !

VII-reqUisitar, ao, Diretor presidente.asinfor1açõese deligências que
julgar necessárias e promover a correção de irregularicjades;

".,' r

VIII - propor ao Diretor Presidente medi~daslqué julgar de
para resguardar a lisura e a transparência da administràção;, , !

IX - proceder a verificação dos valores em dep6sitos na tesouraria, em
bancos, nos administradores de carteira de investimentos, e atestar a sua

. I .correção ou denúnciar irregularidades; I
' ,

I
X - rever .a,SsuaS,próprias decisões, fundamen~ando qualquer possível

alteração, . ,I
Parágrafo unlCO, Assiste a todos as membros dei Conselho Fiscal

individualmente, o direito de exceder fiscalizaç~o dos serviços d~
PREVIPAULlSTA. não IhGsendo permitido envolver-seria sua administração.
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Ei'OVO,DENOVO!

GABINETE DO PREF~ITO

-,

I - Diretor-presidente;'~;;

11 - Gerente AdministrativO-Financeir"o; ,

111 - Gerente de Previdência e Benefícios; I

1IVo
- Chefe do Departamento de Pessoal e Folha de Pagamento;

'1,,- Gerente Jurídico e de Parecer;''f'

VI .,. Assessor Administrativo-Financeiro;

VII - Assessor Previdenciário;

VI li - Técnico do Departamento de Pessoal e IFolha de Pagamento;

IX - Secretária Executiva.

'l'r

ii." ,:" . ~ 11:

, "

": :~.{

<,',
'r

":~.:,~i
1. ' i"',:::'Art. 33 Os cargos descritos nos incisos li, !li e VII/do art. 32 deverão ser,,: ';'

preenchidos ObrigatOriamente por servidores municiiPaisinvestidosem cargos'!

de provimento efetivo e os demais poderão- ser ex~rcidos por OCUpantes de. ';.

cargos de. provimento em comissão, de livre nom~ação, e exoneração pelo ".(.

I '"
Diretor-Presidente, exceto o cargo de Diretot-Presi~ente que será de livre, \'

nomeação e exoneração pelo Chefe do Executiyo MUnicipal, os quais : ,:.,'
receberão os subsidias constantes no Anexo I que integra a presente lei •.cujo';;

':F ..::,,"' do P'g'me",o '''''c' , '''90 do PREVIPAUUS1f,}:,

§ 1° Ficà~ desde já criadas 02 (duaS)funçõesg~átificadas denominadas
de FG1 e FG2, que constaram do Anexo I de que Itrata o caput, sendo a
primeira para os servidores que ocuparem os cargoS dFscritos nos incisos 11 e

/11 do art. 32 e a segunda para o servidor que ocupar o cargo descrito no inciso

VIII do mesmo artigo, sem prejuízo do recebimento da I'remuneração do cargoefetivo, ,
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Seção VI

Da Competência do Diretor Pr~sidente

:r..: .I - representar o .Instituto juntamente com '[0 Gerente Jurídico e de;(
Parecer em Juízo ou fora dele; '!;',

.,
/I - gerir e administrar o Instituto, em icO~junto c~m 0_ Cheré/

Administrativo-Financeiro, consoante o disposto nestr lei e as delJberaçoesdos ....
Conselhos Deliberativo e Fiscal; ~;

".i ".', I::
1/1 - organizar a estrutura administrativa e b quadro de pessoal dei::.:i,. i

acordo com o orçamento aprovado, mediante prévia JprovaçãO legislativa, bem:' ;'..
como realizar concurso público para provimentos de qargos no próprio Instituto'.>..'de Previdência;

IV -. contratar assessoria e/ou consultoriai especiàlizada, assinar,.'::
,. '.'contratos, acordos ou convênios, realizar concorr~ncias públicas, expedir::::.

ordens d e serviço e resoluções, decidir sobre requerimentos e solicitações de .... :
segurados e seus dependentes e/ou beneficiários; I ;;;:':; . :.

Art. 34 Compete ao Diretor Presidente:

IV "": assinar e organizar, em conjunto com Oh Chefe Administrafivo_ .«:
Financeiro, os cheques e documentos, aplicações fina, ceiras, investimentos a .. i,.
serem efetuados, os serviçós de prestação previdenCiát~a; ',,:','

VI- '""',,, oe,pe", "'m di"" e/" "',*,"d" ''''!doc,,, d, .";'.'
PREVIPAULlSTA e membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal mediante '.'.
tom"",o '"',rio ede''''"', com, "g;""'"'"''';';,liv;ge",e,.,'/: ,

I ::i':
[ ".!'

: .'

·0 í:,.jJOg .'
1-%' j,fii~:::-1:§'Ia ;
PR!Hl1URA. MUNIC"Al 00 I

POULf6TO
• P o '{ o o f . ~ O Vo i .. ',(

GABINETE DO PREF~ITO\

§2' Nã, 'oddlcá",~;)IIJt\/Ç~.''':''9"''''''f' ""ce '. "'oc d, F"",~:..
Gratificada; mas apenas e tao-some' .:: .... mcipentesobre a remuneray~.;:.

. do cargciefeti~o, a qual.deverá ser ve ;~•••.,E~I·PAuLlSTA. .' ."'. J'i;'t.;~.:> .
. ! '.' .' ",' ... ,' ... , ': . . '! . ,"';.':."

:.~~:~:: .

'lr,



Seção VII

Da Competência do Gerente Administrativo-Financeiro
I

i
i
I

O?~
. i.C'J r>.• ~~ Q :"l~'··:~~-t'f§., , : '

••.,1'"i~t"""'C"A' D~; ",';~;
PO<JL/6TO :',.!":
E p O v O O E" N O V O , . , .

GAB::~E DOPRETO ",' ;i:
VII - encaminhar os doct.l'riíeJ'ltol', 'plarJilhas., processos admlnlstratlvo~l.i

balan""", o, ,balanços, e as cool;}~ do [FundO pa", os Con,elh1o,,'.
Deliberativo e Fiscal, TCE e MPS, ~~;o-~.", ,I "

' VIII - 'ubme'" aos Co"ell,o, D~";e",lJ"" r Fi"al " ""uoto" a_e~<,
pertinentes eJacilitar aos seus membros o desempenho de suas atnbUlçoes;/

além de cumprir e fazer CUmprir as deliberações dos:mesmos; ,'i';'," '
.", IIX ::..praticar todos os demais atos 'para o bom e fiel andamento dO$')

trabalho~ pleno funcionamento do Instituto a luzjda/egiSlação aplicável à'i:',
espé,ie; 'i',

X - Exped', atos 'elati"", ao, beoen"o, pt"deooiãho" 'ai, 'O mo,,',',;, .
revisão/concessão/anulaçao/cassaçao de taiS benefiCiOS,

~.: ,! ':.I,; :,
§ 1° Para o exercfcio do cargo de Diretor~PreSidente, além da nomeação i,\~,

pelo Chefe do Pode, Exe,"",o, de'ecá 'e, apro"",o I>elama'o"a ab'oluta da -,i;
Câmaro dos Vereadores do Município do Paulista/PE, após sabatina e será . 'i:-' ,
exercido por profissional de nível Superior de noió~io' saber em regime
preVidenciário, além de obrigatória a comprovação jU1to à SPS que o mesmo

tenha sido aprovado em exame de certificação organizado' por entidade
' , I

autônoma de reconhecida capacidade técnica' e difusãp no mercado brasileiro
de, capitais, cujo Conteúdo abrangerá, no mínimo, o Co~tido no Anexo /lI desta
lei, para que a gestão dos reCursos do RPPS atenda,'as normas gerais em
investimentos reguladas atualmente pela ANB/M,A, tUdojem fiel observância ao

comando do art. 2° da Portaria MPS nO 155/2008, eàResO/uçãO do Conselho
Monetário Nacional atinente à matéria,

, " l'
§ 2° No caso de necessidade de conceSsão de9iária e/ou passagens

por motivo de viagem para o Diretor-Presidente,estas Sfrão autorizadas peloPrefeito Municipal., . i .

i
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':~~ i,,'
Art. 35 Com'peteao Gerente AdniJ~-Fin?nCeiro:

::~;: .•." .~.t:

.: ':" ~':'I - realizar coordenar e programar todas as atividades administrativas "
financeiras,., cO.rJtr~l~ ~atrimon.lal, se~pr~ ,em observ1ncia aos preceitos desta; :
Lei e demais dlSposlçoes legaiS apllcavels, ,

, ' : I
II -t>rientar e executar o trabalho de r€!lacionar1lentoco/lJ os segurados" 'r '

e beneficiarias do Instituto, inclusive. :

, ,t
11I- encaminhar ao Chefe de Previdência e Benefícios todos os

processos e/ou documentos do interesse do Instituto, proteGo/ar requerimentos :.;:::
e solicitaçõ'es de concessão de benefícios ou .revisãoj dos mesmos, promover -:';;,' ,
instruções e orie'ntar os segurados do Instituto e seus deneficiários .)i.', .

. ; I:'

i c '\' IV -::-promover a organização das pastas: arqui~os, contas. empenhos, '; :'.
além de outras tarefas correlalas que visem à organização do Instituto;

I

.... :=. tt!l,,,,~,_•• _••• _

Art. 36 COmpete ao Gerente de Previdência e Benrfícios:

V - praticar, em .conjunto com o Chefe de Prl,Mdência' e Benefícios,
I , ,todéis as atribuições acima especificadas, além de prati1ar todos os atos de sua

competência; visando o melhor andamento dos trabalhqs do Fundo ..

, VI - praticar conjuntamente com o Chefe de PrevidênCia e Benefícios os
atos relativos à concessão dos benefícios previdenciáriob previstos nesta lei.

' I, ' . .
: '. .

I

I - coordenar os processos de concessão debenefíJios;

1/ - subsidiar os profissionais de atuaria na ela~oraçãodos cálcuios
anuais; I



I - Quanto ao Segurado:

....:

à,/ "
: .~ f .' •

_"1;;:,
;

.::' .:

I

!
Art. 37 O RPPS compreende os segOintes benffícíos:

j

I

~\~ 1,.'•• .1~ ~"
k.~i ~-~~;fI;,.

'IIHfJrUllA"MUNIClr'(l DO

paVLI6TO
~ !' O V O O E· N O V O

GABINETE DO PREFEjTO

Do Plano de Benefícios

b) aposentadoria compulsória;

a) aposentadoria por invalidez;

CAPíTULÇ>V

c) aposentadoria por idade e tempo de contribui~ão;

d) aposentadoria por 'idade;

e) auxffio-doença;

f) salário~maternidade; e

g) salário-família:

1/- Quanto aó dependente:

a) pensão por morte; e

b) auxílio-reclusão,

111- acompanhar as mOdific~eJl da legislação previdenciária nacional;. , \'.} :~ .. _. I . .
IV":'" elaborar estatísticas previden' . '

I

V -' oríentaros segurados e beneficí'ários d~ RPPS no que pertine
concessão de, beneficios, esclarecendo-os ediritnin40 as dúvidas existentes,
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§ 4° Equiparam-se ao acidente em serviço, para o~ efeilos desta Lei:

i

I
I

@~~~~
PIHEITVItA MlIN1Cl,.q DO

POU'-I6TO
E r o ~c.o o E N o V O. .

GABII'iU5.f)O PREFEI~O. '

I
I

Da Aposentadoria por Invali~ez

4".:"

I ",~.
Art. 38 A aposentadoria por invalidez; será .~evida aose~urado que;·::;:.,i.,....,

estando 6>tJ não: em gozo de auxilio-doer:ça,· for .considerado incapaz de
readaptação pará o exercício de seu cargo e ser-Ihe-â paga a partir da data do ,.;..,.

laudo médico-pericial que· declarar a incapacidadeie enquanto permanecer ..: ....
nessa condição.

§ 1° Os proventos da aposentadoria porinvalid~z serão proporcionais ao ::/ .
tempo de cdntribuição, eXceto se decorrentes de acidEinte em serviço, moléstia '..:. :.
profissiúnal·ou doença grave. r.ontagiosa o'u ·inc~ráv'I·,·:hipóleses em que os ';..'.;.;.
proventos serão integrais, observado, quanto ao 'seu c~Jculo, o disposto no art. ',':'
67. :,(,

.:'.'
:.I.! ~

§ 2° Os proventos, quando proporcionais aotenppo de contribuição, não ,: "~ .
poderãd ser ínfer'ioresa 70% (setenta por cento) do \jalor calculado na forma .. , .

estabelecida no art. 67, não podendo, entretanto, ser inferior ao valor do salário .·.:·:U,
mínimo legal vigente.

§ 3° Acidente em serviço é aquele Ocorrido no exercfeio do cargo, que se
relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste., provocando leSa0
corporal ou perturbação funcional que cause a perda o~ redução, permanente
ou temporária, da capacidade para o trabalho. I .



. -- " ~'

ou :1._
','. '

.'.9t"jfor~P~~i~I~~~H#{~'
PO()Lt6TO
E P O V o o -E N O V O

GABIN&TE DO PREF~ITO:;;,.

, - o acidente ligado ;~~~";,.iço_que! emb~ra-não tenha sido acau;~,i, .
única,h~ja :contribüído diretamenr~,.,_. réfução ou perda da st,Jf;'
capacidade para o trabalho, ou produtl .. ~ qu~ exija atenção médica par? :.
a sua recuperação; y. -: ..

. :,:',
li - o acidente sofrido pelo segurado no loc,?' e no horário do trabalho/ ..

, !iem conseqüência de: ." .

:',:'

i .~.i':~ ':','.:".'. . . ,'. '. . .•....
a)' ato de agressão, sabotagem ou terrorismt praticado por terceiro ou,> ;

companheiro de serviço; .' 1. :

b) ofensa fisica intencional, inclusive. de terC~iro, por motivo de disputa:;.i:: ..
relacionada ao serviço; . '.::'

c) ato de imprudência, de negligência ou de i~perícia de terceiro ou dE/<I
. . I· .' :1"companheiro de serviço; : . .:i i

i"i:: ..d) ato de pessoa privada doutio da razão; e' I
e) desabamento, inundação, incêndio e otjltros casos fortuitos

decorrentes de força maior, j

:<1':.,
'\' .

. -::'
- ',:

. i ..; I.

li' - a doença proveniente de contaminação ~cidenta' do segurado no :/:'
exercício do cargo; e . .i

IV - o· acidente sofrido pelo segurado aihda qJe fora do local e horário .
de serviço: :

,.

a) na execução de Ordem ou na realização dei'.serviço re/aéionado aocargo;

. b) n,a,,P,restação e~pontânea de qua/que. r serVi1,', ao, Município para lhe
eVitar prejuIZO ou proporcionar proveito;.. '.

c) em viagem a serviço. inclUsive para estudo uando financiada pelo

M"",p;o "eolro de ""' p"o", P'rn melh" '.''"''r'" d, m"-de-obrn,

I

j

:,",

,J:l;"
'';('
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'Rtff.lTUlIA MUN"i:C('~~

POcJLI6.TO I
É P o Y o o E N O V O J -:Ir~

GABINEIE DO PREF~ITO .1;..
.. • .. I '.

.., I :,'

independentemente do mei~""Cl~:';;locomOÇãO utili~adQ, inclusive veiculo dei
propriedade do segurado; e "'::~~I .:.;'.

d) no percurso da residência p _ ;bêal ide trabalho ou deste pa~á::';:
.aquela, qualquer que seja o meio de' locom9ção, inclusive veículo d~\:
propriedade do segurado, !: ..!.,

.: "

.:~....

§6°Consideral1l-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a qUe,> .
se refere o parágrafo segundo, aquelasconstant~s da relação vigente npi,-.

. " '.'. , ; - ~ . '" .I.

RGPS, tais como: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia,: .:
: . I. ..,maligna; cegueira; paralisia irreversivel eincapati:itante; cardiopatia grave;::' .

doença de Parkinson; espondiloartrose anqUilosant~; héfropatia grave; estadoJ.,' ..

avançado da doença de Paget (osteíte deformante* Síndrome da Deficiência.:'!:
Imunológica Adquirida - AIDS; contaminação porl radiação, com base em: 1.: :
conclusão da medicina especializada e hepatopatia 1hemofilia. 'i i:

. I .. '::
i

§ 7° A. concessão de aposentadoria ppr 1 invalidez dependerá da: ,;~
verificaçao da condição de incapacidade, mediante bxame médico-pericial do. :; j
órgão competente..,[:,

i ::,., .
§.~o Nos períOdos destinados a refeição oud~scanso, ou por ocasião d~1::: .,

satisfação de outras necessidades fisiológicas; no I~cal do trabalho ou durantE).! i
. . - . '·1 '",1',.este, o servidor é considerado no exercicio do cargof .. : .

.....
:['\
':;.:',

§ 8° O pa~amento do benefício de apoteritadoria por invalidez. ",
. ,I ' . 'I:.deco:rente .de ..doença me_ntal SOmente seráfeito.~o curador do segurado,,' i;:

condiCionado àapresentaçao do termo de curatela,. a'lj1da que provisório. . .::: ':

i <.:!.
i ': F

§ 9°0 aposentado que voltar a exetcer~tividade laboral terá a
aposentadoria por invalidez permaneritecessada, a paftirda data do retorno.

i
I
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POUrf6TO
Ê POVO DE NOVO

GABINETEPO PREFEITO
'<"'·I'''!;'. ·1,:~r~;

Seção 11

. Da Aposentadoria compUls'~ria
>~.

Art. 39 O segurado será aposentadO aos 7d (set~mta anos de idade);, ,~;
com proventos proporcionais ao tempo de contribuilfão. calculados na fonna ':,:~".
estabelecida no art, B7, não podendo ser inferiores ao' valor do salário mínimo.':' ;:.,

I,}

Seção 111

pa Aposentéldoria por Idade e Tempo de :Celntribuição. ., I

Parágrafo Úhico, A aposentadoria será decladda por ato da autoridade: .:::;
competente, com Vigência <I partir do dia imediato àquele em. que o servidor:.,'!' '.
atingir a idade-Iimite·de permanência no serviço PÚblido, :"

Art. 40 O segurado fará jus à aposentadoria, voluntária por ídade e
tempo de contribuição com proventos calculados na fbrma prevista no art. 67,
desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço
púbHco federal,. estadual, distrital e municipal; . i

" - tempo mínimo de 05 (Cinco) anos de efetivgexercício no cargo em
que se dará a aposentadoria; e ..' .

I



·1· •• ·

;

Da Aposentadoria por Idad~

. I. .;'.
§ 2° - considera-se para fins do disposto lha parágrafo anterior, 0:',(

professor que desempenhem função de docência ou Jasde suporte pedagógico t;-,
à docência, isto é direção ou administração, 'planejamento, inspeção( \
supervisão, orientação e coordenação educacionais,l exercidas no âmbito das,::':
unidades escolares de educação básica, .em suas diversas etapas e ,I",',
modalidades com a formação mínima determinada pela LD8,;,":~!;

" 'I ; ~

':> ;':'

31

§ 1° Os requisitos, de idade e tempo. de contribuição previstos neste <\' . '
artigo serão reduzidos em 05 (cinco) anos, para ~ professor que comprove:; i
exclusiv~ente tempo de efetivo exercício ·dà fLnção de magistério na':;.' .,
educação infantil e no ensino fundamental e médio, i

. I

Seção IV'

Q C,'.•.Jt~ol,al;g/ ~~~J!I .•.
'RlHllUIA ,.....UNI'C('AL 00

POVLf6TQ
f P O V O o f N O V o·

GABII}JETE",DO PREFEitO
"'~:?. ·1 ' '",'

, 111- 60 (sessenta) anos de iditle}\r~~$t~ntaT éinco) anos de tempo d~::..i
contribuição, se homem, e 55 (cinqüef\, . ~o) a;nos deidade e 30 (trmt~), L.
anos de tenwo de contribuição, se mulhé', «'.'" ,';.'

.' :..' ~.

:·i.'r
Art. 41 O segUrado fará jus á aposentadoria por idade, com proventos ,(::

proporcionais ao tempo de contribuição, calculados ~a forma prevista no art.</
67, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:',f",

I - ",'
I - tempo mlnlmo de 10 (dez) anos de

público federal, estadual, distrital e municipal;

,
i

efetivo

j
, 11- tempo mínimo de 05 (cinco) anos de efetivp ex~rci~iono cargo em -;:',:h"i

que se dará. a aposentadoria; e', :,,'i~
l ."

~,\ .. ,

~ '1:':'
_. '~-=-=,uo<o;a..~=", _


