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DECRETO Ne 717, DE 04 DE AGOST,-, .:J: 1.993  
 

i i 	 Regulamenta o Pundo Municia'l de Previdneia SH,1  
i 

ADELINO ANTONIO ALVES, Prefeito Wmicipal àe Ru- 1 
binia, Estado de São Paulo, 	ano das atribuices errd 
lhe são conferidas pelo Artigo 17, da Lei Murnpl Cod 

-1 plementar nç 04, de 19  de julho de 1.993, que crou o ..-- 
-2undo Municipal de Previcencia Soc 	e irstituiú 	o 1 
service de atent',imento previdênc 	l iar 	a 	

i 
os servidores 1 

,.. 	-  
puoíicos municipais e da outras providencias, 

rTr 

rucáJ",IDADE E DOS PRINGfPIOS BÁSICOS w FUNDO 
Tp= PREVIDNCIA. 

3Q - n P.TI.P.S.,mediarto 	 f'n ae- 
, 

aos 	 ,, e10 jf:.isponsaveis nanute,lçao 
per motj_vo de incapacidRda, desemprego involuntário, idaeSe a-, açada, 
tempo e:e ecrviço, enea_-go2 familjarec e prisao eu mote 	 de 	,. 

5e.rendiam economicamente. 

lato 1:2  - O F.M.P.S. rege- ee çelos seguintes prin-j s: 

1 -unidade de patrimê,nlo e administracao; 
11 --seletividade e distributividade na prestaçao &bene-2  

ficios; 
III -cálculo dos benefícios considerando-se 	salários.  de '? • 

lonntribuiçâo corrigidos monetgríamente; 
IV -írredutibflidade do valor dos benefrciosr forma a 

1prenervar-lhes o poder aquisitivo; 
V -valor da renda mensal dos benefícios substit:5+-',-os do 
de contribuicRo ou do rendimento do trabalbo do segurado 11;4 

lilerior ao do salario mínimo; 
1 VI -caráter democrático e descentralizÉ,do d rfy-- - 

com a larticipaç*ão do governo e da comun, em esp. 
ci21 	flmoion4ríos em atividade e aposentadc 

VEÇ -flexibilidade de mgtoci'..os e orítçí'xios, r,Dm 	 ae 

Ç- -i.mnnte aprimoramento dc seus servos„,; 

TITULO TT 
DO REGIME PREVIDENCII,RIO 

CA2ITULO 
:Coo Beneficigrioc 

Art. 3 - Defíne,--ze como benefiriário do 	ne previden,- 

I ...segurados obrip-atcrios, os servidores municipais; 
II -Dependentes, as pessoas assii dennidas 	Decreto. 
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Art.4g-São obrigatoriamente segurados os servidores munici-
pais a qualquer título, exceto os obrigatoriamente filiados ao regi 
me da C.L.T., vincukados à Prefeitura Municipal, ; Cílmsra Municipà1 

as Fundaçges instituídas ou mantidas pelo município.  

Parsígrafo Unido - Perderá a qualidade de seguro o servido 
demitido ou exonerado. 

SEÇÃO II 
.Dos Dependentes 

Art.5P - São beneficigrios do P.M.P.S., na condição den-
dentes do segurado: 

I -O côjuge, a companheira, o companheiro e os filhos, de 
qualquer condiçao, solteiros ate 18 anos de idade, que não tenha em 
pego proprio; e os filhos inUalídos ou incapazes; 

-Os filhos, com idade ate 21 anos, se universitarios e 
desempregados;  

III -os pais; 
IV -o irmão de qualquer condição, menor de 21 anos e inváli 

do; § IP 	aa existencia de dependente de qualquer das classes 
deste artigo exclui do direitos as prestaçoes os das classes seguin 
tes. 

29  -Equiparam-se a filho, nas condições do inciso 
te declaração do segurado;o .  enteado, o menor que, por deperminaçao: 
judicial, esteja sob a sua guarda; e o menor que esteja sob a • sua, 
tutela e não possua condiçoes suficientes para . e próprio sustento e: 
educação. 

§ 3Q - Considera:se companheira ou companheiro a pessoa cia,a, 
sem sar casada, masitgm união estável com o segurado ou com a sega 
da, de acordo com o § 3 do art.226, da Constituição Federal. 	'o • 	•• 

§ 49  - A. independncia econômica das pessoas indicadas 	no 	• 
inciso 1 presumida e a das demais deve ser comprovada.  

SEÇÃO III 
Das Inscriç&es 

Art. 62  - O Regulamento disciplinará a forma de inscriça 
do segurado. e dos dependentes. 

§ IQ - Incumbe ao segurado a inscrição de seus depende;a 
mediante declaração formal, que poderão promove-1a se ele falacas 
sem t;--la efetivado. 

§ 	-O caneelameato da inscrição do conjugo se processa 'em 
face de separação judicial ou divórcio sem direito a alimentos,cer-
tidão dr anulaçao de casamento, certidão de obito ou se a onça judi-
cial transitada em julgado. 

§ 32  - O F.M.P.S. poderá emitir identiasção específíaal pa 
-ra os segurados,produsindo efatos esalusivameas nerãnte ele; 
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finalidade de provar a filiaç;lo. 

CAPITULO II 
Das Prestaç3es em Geral 

- 2,T.m.s. compreende as seguintes prestaç3est devi- 

dps 	 r.n.zge de eventos decorrentes de acidante do traba- 
lho, 	 e serviços: 

>to ao Segurado 
-lentr,doría por ivalidez; 

- -,scntadoria por idade; 
ontadoria por tempo de serviço; 
enta,Thria especial; 

doença; 
família; 

u':1io maternidde; 
1xillo-acidente; 

de pormanencia em serviço. 
ao Dependente 

a)-ennr-o por morte; 
13:,)-reclus5,o; 
ao segurado e Dependente 

)serviço social; 
r..:reabilitaç;o profissional. 

Parggrafc único - O aposentado pelo Regime Estatuttírio que 
permanecer en atividade sujeita á este regime, ou a ela retornar, S4 
somente tem 3',:.reito à reallitaçRo profissional, ao aux:Clio-acien: 
tee nos pnglios, no fazendo jus a outras prestaçô'es, salvo as de-
correntes Ã ,  -run., endiçÂ:o de aposentado. 

, 	 f 
- eideate do trabalho e o que ocorre pelo exerci- 

cio do t- b2„:1) a i- '-'iço da empresa, provocando iesao corporal ou 
perturbace fr—lonal que caw,e a'morte ou a perda ou reduçg.o, per,- 

mInte oN). 1J^:ri, da eaps,cidade para o trabalho. 

Art. 92  - Conside=-se acidente do trabalho, nos termos do 
artigo antri 	n.7! seguintes entidades me'rbidas: 

I -, ?a profissional, assim entendida a produzida ou a 
desencleada T:--  -_ - nercircío do trabalho peculiar e e det=lnada a- 

' tividade e e -': 	'o da resectjve relaçà-0 elaborada pelo Ministg- 

rio .3.() TrabaT 

L II - 	-- 	trabalho as5'111 entendida a ndquirida ou de 
scrIcsdeaC.a em funç:o de condiç3es espeiais em que o trabalho (; rtk-
alído e c,---  e:le se relacione diretamente, constante da relno 
merv.:10nada no inciso I. 

• 	 • 
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Art. 11 - A empresa deverá comunicar o acidente do traba- -"\  
lho ao F.M.P.S0 ate o 1Q dia tail seguinte ao da ocorrencia e, em 
caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena da 
imita variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário-
de-contribuiço, sucessivamente aumentada nas reincidõncia, apliçae 
da e cobrada pelo F.M.P.S. 

Art.12 - Considera-se como dia do acidente, no caso de doen 
ça profissonal ou do trabalho, a data do inicio da incapacidade la-
borativa para o exercício da atividade habitual, ou do dia da regre 
gação compulsória, ou o dia em. que for realizado o diagnóstico, va-
lendo para este efeito o rue ocorrer primeiro. 

SI.,ÇÃO II 
Dos Períodos de Carencia 

Art.13 - Período de carencia e o numero mínimo de contribui 
csea mensals indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao be 
neficio, consideradas a partir de transcurso do primeiro dia dos me 
ses de suas competencias. 

Art.14 - A concessão das prestaçges pecuniárias do F. 
depende dos seguintes períodos de carencia, ressalvado o disP t no 
art. 15: 

	

	 , . 
-auxilio-doença e aposentadoria por invalidez:(diez 

contribuiçges mensais; 	 a 
II -aposentadoria por idade, aposentadori% por tempo 

serviço, aposentadoria especial e abono de permanencia em se 
180( L'ento e oitenta)contribuiçges mensais. 

Art. 15 - Independente de carencia a concessão das, s 
tes prestaçges: 

I -Pensão por morte, auxílio-reclusão, salgarío-fa i 
lário maternidade, auxilio acidente e peculios; P 

11 — auxilio doença e aposentadoria por invalidez no: e scSi 
de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profisse;Onalal 
ou do trabalho, bem como os casos de segurado que, apos 
ao F.M.P.S., for acometido de alguma das doenças e afecçges 	ifi 
cadas en lista elaborada pelos Ministérios da Saúde, do TrabalhO e r, 
da Previdencia Social wcada tres anos, de acordo com os critéeeios 
de estigma, deformação, mutilaçao, deficiencia, ou outro fator que 
lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 
ticularizado; 

III -serviço social; 
TV -reabiliteçao profissional. 

radas 
Art.16 - Para computo do períedo de carencia serão condide-

as contribniçOes, referentes ao período da data da filiação 
ao F.M.P.S. 

—5— 
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7- 	§ 1Q - Lio são consideradas como doença do trabalho: 
a)doença degenerativa; 
b)a inerente a grupo etário; 
c)a que não produza incapacidade laborativa; 
d)doença endemica adquirida por segurado habitante em 

regíao em que ela se desenvolva, salvo comprovaçao de que e resulta
do do exposiçao ou contato direto determinado pela natureza do tra-1 
balho. 

§ 2Q - Em caso excepcional, constatando-se que adoerçal• 
no incluída na relaçao previdtas nos incisos I. e 11 deste artigo rei 
suitou das condições especiais em que o trabalho g executado é com 
ele se relaciona diretamente, 0 P.M.P.S. deve considera-la acidente-
do trabalho. 

Artigo 10 - Equiparam-se também ao acidente do trabalho,paral 
oefeitos desta lei: 

I -0 acidaente iigado ao trabalho que, embora nao te.- ha 
do a causa 1.,nica., haja contribuído diretamente para a morte do segu-  

; 
rado, para reduçao ou perda da sua capacidade para o trabalho, 	ou !.• - 
produzido lesão que exija atenção gdia para a sua recuperaçãO4 

TI -0 acidente,sofrido pelo segurado no local e no h‘r-rio 
do trabaTho, em conseouencía de: 	 !:oo 

a)ato de agressão, sabotagem ou terroriqmo prati&Ãe 
per terceíre ou companheiro de trabalho; 

b)ofensa fisica intencional, inclusive de terce. ,por 
rotivo de disputa relacionada com o trabalho; o 

c)ato de imprudencia, de negligencia ou de imper;kcia. 
tercedros ou de companheiro de trabalho; , ío 

d)ato de pessoa prívada do 1220 da razao; 
e)desabamento, inundação, io.00ndio e outros casofor- 

:u ird:,d ou decorrentes de força maior; 
III - a doença proveniente de contaminaçao acidental do ser-1 

vidsro no eercício de sua atividade; 
-o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora 'é.".0 

cal e ilore:.rio de trabalho: 
a)na execuçae de orfem ou na realizaçao de servi sob 

autoridade da empresa; o 
b)na prestaçao ezpontanea de qualquer serviço a etpresa-!. 

para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; 
cjem viagem a serviços da empresa, inclusive paráestue-:o 

do quando financiada por esta dentro de seus planes para melhO eai 
pacitaçao da mio-de-obra, independentemente do meio de locomaço.o,u,,iÉ 
lizado, inclusive veículo de prerriedade do segurado. 

,•ro 

/ Parágrafo unico Nao e considerada agravaçao ou complii. 
eaçgie, de acidente do trabalho a Iesao que, result?r.t.e de acidente de! 
mitra oriem, se associe ou se superponha as consequencias do ante- 

-4- 
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(' 	 SEÇÃO III 
Do Calculo do Va3or dos Benefícios 

Sebiseçao 1 
Do Salário-de-Beneficio 

Artigo 17 - O valor do benefício de prestação continuada, 
clusive o regido por norma especial, exceto o sa2grio-família e 
lírio-maternidade, serg calculado com base no salgrio-de-benefíciq. d  

§ 12 - Quando o benefício for decorrente de acidente do tre. 
bano, censiderartese-g, ao inves do salgrio-de-benefício calculado 
de acordo com o disposto nesta Subseção, o salgrio-de-contribuição 
vigente no dia do acidente se mais vantajoso, aplicando-se-lhe o 
dieposto no § 22 do art.18. 

§ 2Q - Entende-se como salario-de-contribuição vigente no I 
dia do acidente o contrato para ser pago por mas, dia ou hora, 	no 
ires do acidente, que ser g multiplicado por trinta quando diário, oul 
por duzen- ms e quarenta, quando horgrio, para corresponder ao valor! 
mensal que servir g de base de calculo para o benefício.  

§ 3o - Quando a jornada de trabalho não for de oito hOleas • 
dirias, será dotada, para fins do disposto no paragrafo anterior,aid 
base de calculo a ela correspondente. 	 sa 

§ 42  - Quanto, entre o dia dp acidente do trabalho á A.'ata 
do início do benefício, ocorrer reajustamento salarial, o benefício 
dever g se iniciar também com a renda mensal reajustada nos mesmos 
:recidices deste ou de acordo com a política salarial. 

Artigo 18 - O salgrio-de-benefício consiste na média.aritie, 
tica, simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos  me- 
ses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou  
data da entrada do requerimento, at4 o mgximo de 36(trinta e  
apurados em períodos no superior a 48(quarenta e oito)meses. 

.5 12  * No caso de aposentadoria por tempo de serviço, • :espee' 
cial ou por idade, contando segurado com menos de 24(vinte e qUatro• 
contribuiçes no período ximo citado, o salário-de-benefício cor-
respondera a 1,24(um vinte e quatro)avos da soma dos salgtios-dée 
tribuiço apurados. 

§ 22  - O valor do sala,"rio-de- benefício não será inferida-, ac5 
de um sa]ario mínimo, nem superior ao do limite máximo do SalgriPe. 
de-contribuição na data de início do benefício. 

§ 3o - Serão considerados para o cálculo do salgrio-de-betà e d 
fício, os ganhos habituais do segurado servidor, sob forma de meet 	, 
cot-Tente ou de utilidades cobre os quais tenham incidido cont-pfbui-1- 
çCiee previdencigrias. 

§ 4e - No ser g considerado, para o cálculo do salgrio-benel 
f{cio, o aumento dos salg.rios-de contri'euteão que exceder o limite' 
legal,inclusive o voluntariamente eenoedidos eos 36(trinta e seis) 1 
meses imediatamente anteriores ao 'nício do benefício, salvo resul-1 

Adm. 
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tante de programaço regulada pelo Estatuto do Servidor Palie° 
14unicipal ou de reajustamento salarial obtido mediante Lei Comple-
mentar. 

  § 5 - Se, no período basic° de calculo, o segurado tiver 
recebi benefícios por incapacidade, sua duraç7to será contada, con-
siderando-se como salário-de-contribuiçao, no período, o salário-
de-bencfício que serviu de base para o calculo da renda mensal,re-
-tjustados nas mesmas pocas e bases dos benefícios em geral, 110 
podendo ser inferior ao valor de l(um)salário mínimo. 

Art. 	Todo d os salários-de-contribuiço comutados no 
:,.alcu3o do valor do beneficio serao reajustados, mes a mas, de a-
.s.ordo com os reajustes salariais concedidos através de lei comple-
nentar, referente ao período decorrido a partir da data de compe-
Cnoia do salár',o-dr-contribuiço atg o do início do benefício, de 
ilodo 	pr ---var os seus valores reais. 

SUBSEÇÃO II 
Da Ronda Mensal do Benefício 

.2O-A renda mensal do benefício de prestaçtie continuada 
iie substitur o snlgrio-de-contribuicRo ou o rendimento do traba-

lho do segurado ng.o, terá v:-;or inferior ao do salário mínimo, nem 
luperior RO do imite máximo do salário-de-contribuiçRo, ressalva-
lo o disposto no art.25 deste Decreto. 

SEÇÃO IV 
De REAJUSTAMENTO DO VALOR DOS BENEn:CIOS 

Art.21 - O reajustamento dos valores de benefícios obedece 
ra RS seguintes normas: 

I -g assegurado o reajustamento dos benefícios para pre 
3ervar-lhes, em caráter permanente, o valor real da data de conces 
3;.0; 

II -os valores dos benefícios em manutençao serio reajustad 
los, de acordo com seus respectivos reajustes, com base em lei com 
-Nlementar. 

§ IQ - O disposto no inciso II poder ser alterado por o-
asiao de reestruturaçao ou organizaçao do quadro de pessoal. 

§ 2Q - Na hipótese de se constatar perda de poder aquisi-
ivo com a aplica9;:o do disposto neste artigo, o Conselho Curador 
lo F.M.P.S, podera propor um reajuste extraordinário para recompor 
,sse valor, sendo feita igual recomposiçao das faixas e limites fi 
rldos para os saláríos-de-oontribuiçao. 

§ 39-Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limte 
lgximo do salário-de-benefício, nada data do reajustamento, respei-
ados os direito adquiridos. 

§ 49  - Os bencles devem, ser pagos ate o /0Q(decimo)dia 
do ms,  selinte ao de sua competencia, podendo o C.C.F.M.P.S. 

- zir esse prazo. 
5Q - O primeiro pagamento de renda men&U,d4Gbenefícío 

mmov'm 
7- 

	  PREFEfTURA DE RUSINÉU,k 
Cidade turismo 



'• 

v,ep 
1 #   CG C 45 135 043/0001-12 	  

-"" 	 Praça 31 de Março, 700 - Fone (0176) 61-1101 - Telefax 61-1146 - CEP 15.790-000 
ESTADO DE SÃO PAULO 

sera efetuado ate 45(quarenta e cínco)dias após a data da a.l. )resent:\  - 	 - 	 .  çao, paio segurado, da documentação necessaria a sua concessao. 

§ 6 - O pagamento de parcelas relativas a benefícios, efe-
tuado com atrazo por responsabilidade do F.M.P.S,, sera atualizado 
de acordo com a inflação verificada no perlodo compreendido entre't ! 
mas em que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. 

SEÇÃO V 
DOS BENEFfCIOS 

Subseção 
Da Aposentadoria por Invalidez 

Art.22 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida 
quando for o caso, a carencia exigida, serk;. devida ao segurado que, 
estando ou não em gozo de auxilio-doença, considerado incapaz e in-
saaeetivel de reabilitação para o oxercicio de atividade que lhe ga-
ranta a sa-asistncia, e ser-Me-r: paga enquanto permanecer nesta cor 
diço. 

ig - A concessão de aposentadoria por invalidez dependera 
da verificação de incapacidade mediante exame médico-pericial a car- 
go do F.M.P.S,, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 	a- 
companhar de médico de sua confiança. 

§ 29  - A doença ou lesão de que o segurado Á era portador 
ao filiar-se ao F.M.P.S. não lhe conferirg, direito à aposentadoria 
per invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevir por motivo de 
progresso ou agravamento dessa doença ou lesão. 

Art. 23 - A aposentadoria por invalidez sera devida a par aaa. 
tir do dia imediato ao da concessão do auxilio-doença, ressalvando 
o diaaosto nos §§ lgag e 39 deste artigo . 

§ lg 	Concluindo a pari: eia medica inicial pela existeneíaa, 
de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadcriád 
por invalidez, quando decorrente de acidente do trabalho, ser 
cedida a partir da data em que o auxilio-doença deveria ter inZcio 

§ 2g - Durante os primeiros 15(quinze)dias de afastamenta 
da atiejdade por motivo de invalidez, caberá a empresa pagar ao  , • 

gurado aarvidor o saltIrio. 
3Q - Em aso de doença de segregaçao compulsorial  a a~en 

adora por invalidez independerá de auxílio-doençae de exara 	- 
Wericín1 pelo F.M.P.S., sendo devida a partir de data da segregaga:  

Artigo 24. - A aposentadoria por invalidez, observado o dità 
posto na Seção III deste Capitulo, especialmente no art.20, conSiati 
rn nnma renda mensal correspondente a: 

a)80%Oitenta por cento) do saltírio-de-beneficio,mais 
1%(um por cento) deste, por grupo de 12(doze)contribuiç6es, /IR() po-
dento ultrapassar 100(cem por cento) do salérío-de-beneficio; ou 

b)ou1100%(cem por cento) do dalário-de-benefcio ou 
do saléxio de contribuição vigente no dia do acidente, o que for ' 

;993 
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( mais vantajoso, caso o benefício seja decorrente de acidente do 
trabalho. 

§ lç - No cálculo do acrgscimo previsto na alínea "a" des-
te artigo, ser considerado como período de contribuição o tempo em! 
qáe o segurado recebeu auxílio-doença ou outra aposentadoria por 
invalidez. 

§ 2Q - Quando o acidente do trabalho,ou acidentado do 	tra 
balho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria 
por invalidez será, igual ao do auxílio-doença se este, por força de 
reajastamento, for superior ao previsto neste artigo. 

Art. 25 - O valor da aposentadoria por invalidez do segura- 
do que necessitar da assíst;ncia permanente de outra pessoa será a-
crescido de 25%(vinte e cinco por cento). 

parágrafo i.nico -O acréscimo de que trata este artigo: 
a)sera devido ainda que o valor da aposentadoria 

tinja o limite máximo legal; 
b)será recalculado quando o benefício que lhe deul . 

origem for reajustado; 
scessara com a morte do aposentado, nac.; sendo in-

corporado ao valor da penso. 
Artigo 26 - O aposentado por :Invalidez que retornar voluntá 

riamente à atividade terá sua aposen!didoria autowiticamente cancela;.-1  
da, a parfr dn data do retorno. 

Art. 27 - Verificada a recuperação da capacidade de traba- 
lho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedi-
manto: 

-quando a recuperaçj,o ocorrer dentro de 5(cinco)anos 
conto s da data do início da aposentadoria por invalidez ou do arL- í 
dilio-doença que a antecedeu sem interrupço, o benefício cessara::: 

a)de imediato para o segurado servidor que tiver di-
reito a retornar à funçra'o que cue desempenhava na empresa quando se 
aposentou, valendo como documento, para tal fim, o certificado de 
capacidade fnmecido pelo F.M.P.S0; ou 

WalÁs tantos meses quantos forem os anos de duraço 
do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, para os demais 
segurados. 

II -quando a recuperaçao for parcial, ou ocorrer apos o 
reri000 do inciso 1, ou ainda quando o segurado for declarado apto 
para o exercf_cio de trabalho diverso habitualemente exercia, a apo-
sentadoria reerà' mantida, sem prejuízo da volta à atividade: 

a)-10 seu valor integral. durante G(seis)meses contados 
da data em que for verificada a recuperaçgo da capacidade; 

b)com reduçRo de 50%(cínquenta por cento), no período 
seguinte de 6(eeis) meses; 

c)com reduçao de 75%(setenta e cinco por cento), tare-
bgm por igual período de 6(seis)meses, ao tç4;rmino do qual. cessara de 
finitivaelene. 	 fi 

are_ 

	  PRFFE1TURA DE RU6EN24 
Cidad0turismn 



fei fura 	uhixcpcu (11' 
	 , 

	 CGC 45 135 043/0001 -12 	  

Praça 31 de Março, 700 - Fone (0176) 61-1101 - Telefax 61-1146 - CEP 15.790-022 
ESTADO DE SÃO PAULO 

sr]3SEÇo TI 
Da Aposentadoria por Idade 

Art.28 - A ;2.posentadoria por idade ser devida ao segurado 
que, cumprida a carencia exigida neste Decreto, completar 65(sessen- 

1
ta P cinco)nnos de idade, se homem, ou 60(sessenta), se mulher. 

1 Art. 29 - A aposentadoria por idade será devida: 
i 	 I -ao segurado funcionE;xio, a partir: 
i a)da data do desligamento do funciongrio, quando re 
querida at,4; essa data ou ate 90(noventa)dias depois dela;ou _. 	. 
1b)da data do requerimento, quando no houver desli- 
gamen to do funcion4río ou quando for requerida apus o prazo previsto , 
lea alnea "e"; 
1 

II -para os demais segurados, da data da entrada do re- 
querimento. 

í 
1 

	

	Artigo 30 - A aposentadoria por idade, observado o disposto 
na SeçÃo III deste Capitulo, especialmente no art.20, consistire: ' 

numa renda mensal de 70%(setenta por cento) deste, por 100%(ceM pot 	, 

cento) do salrio-de-benefício.  
Art. 31 - A aposentadoria por idade pode ser requerida pela 

, " ■; 
empresa desde que o segurado funcionário tenha cumprido o período de 

,earencia e completado 70(setenta)anos de idade, se do sexo masculino, 
jou 65(sessenta e cinco)anos de idade, se do sexo feminino, sendo se 
tdo compulsgria, caso em que serei garantida ao funcionrio a indeniz,i]., 

I 
ção prevista na legislaçao trabalhista, considerada como data da re 

; 	

H ;cisas a imediatemte anterior a data do início da aposentadoria. 	1"  
1 

SEÇÃO III 

Da Aposentadoria por tempo de serviço 

Art. 32 - A aposentadoria por tempo de serviço Bera devida', 
leurrride, a carencia exigida neste Decreto, ao segurado que completa' 
I25(vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30(tiità)  
ianos eT1 do masculino. 

Are- 33 - A aposentadoria por tempo de serviço, observado o 
:disposto na Seco III deste Capitulo, especialmente no art.20, con 
isistirg. numa renda mensal de: 

I -para a mulher 70(setenta)por cento do salário-de-benefí! 
!cio aos 25(vinte e cinco)anos de serviço, mais 6%(seis por cento) 
cles4;e, para cada novo ano completo de atividade, ate o mg.ximo 	de 
10%%(cem por cento) do salário-de-beneficio aos 30(trinta)anos de 
¡serviço 

II -para o home:70%(setenta por cento) do salá:rio-de-bene- i 
Wcio aos 30(trinta)anos de serviço, mais -%(seis,por cento) deste, 
toara cada novo ano completo de atividade, ate o maximoo'e 100%(cem 
ipor cento) de nalarjo-de beneficio ao 35(trinta 	,e 
!anos do serviço. 	 ..W4~ 

-10- 
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r" 	Art. 34 - A data do inicio da aposentadoria por tempo 	de--   

serviço sera fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade ,  
conforme o disposto no art.29. 

Art. 35 -C  tempc, de serviço 1,-,3ni comprovado na forma e: .2- 
 no reRulamento compreendendo: 
1 -o tempo de serviço militar, inclusive o coluntrio, e o 

previsto no § lç do art.143 da Constituiço Federal, ainda que ante-I 
rior , filiaçg:o ao Regime Estatutg.río, 	desde oue n710 tenha sido con-1 
tn(ln para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria 
no 2erviço pjblico; 

II -o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-
-doença ou aposentadoria por invalidez; 

III -O tempo de contribuiço efetuado quando no regime da 
C.1,.T., vinculado a esta previdência desde que antes da vigencia 
deste Decreto; 	. 

IV -o tempo de serviço referente ao exerci= de mandato 
eletivo federal, estadual ou municipal, desde que riáo tenha sido coni 
tido para a inatividade remunerada nas Forças Aramadas.  

Art. 36 - O professor, apus 30(trinta)anos, e a professora 
ppos 25(vinte e cinco)anos de efetivo exercício em funço de magís-
, 

terio poderio anosentar-se por tempo de serviço, com ronda mensal ' 
correspondente a 100%(cem por cento) do salário-de-beneficio, obser-
vado o di3posto da Seção III deste Capitulo. 

SUBSEÇÃO IV 
Da aposentadoria Especial 

Art.37 - A aposentadora especial ser devida, uma vez cumpri 
da a car;,ncía exigida neste Decreto, ao segurado que tiver trabalha-
do durante 15(quinze), 20(vinte) ou 25(vinte e cinc•)anos, conforme 
a atividade profissional, sujeito a condiçtSes especiais que prejud-
qUeM a saae ou a integridade física. 

- 	I § 10  - A aposentadoria especial, observado o disposto 	na, 
Se a° III deste Capitulo, especialmente no art.20, consistira numa! 

, 	 , 

renda mensal de 85(oitenta e cinco por cento) do salário-de-benefi'- 
cio, mais 1%(um por cento) deste, por grupo de 12(doze)estribuiçesi, 
não podendo ultrapassar 10o%(cem por cento) do salÁrio-de-benefício.L , 

§ 20  -- A data de início do benefício cera fixadn_na mesma 
forma que a data da aposentadoria por idade, conforme o disposto xzta  
art.29. 

ft 
§ 3°  -^ O período em que o funcionário enquadrado neste ar4;i, 

go permanecer licenciado do emprego, para exercer cargo de adminis--4't 
tração ou representação sindical, cera, contado para aposentadoria e 
peeial. 

Art. 38 - A relação de atividades profissinais prejudicial 
sx;.de eu n integridade f{sica, caberes ap serviço de salide Munici- 

p,!1 -fTxrtr. 

r. 	 MM 
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SUBSEck V 
Do Auxilio Doença 

Art.39 - O auxílio-doença será devido ao segurado que,haven 
id.) cumprido, quando for o caso, o período de carnaia exigido neste 
'')-creto, fica incapacitado para o seu trabalho ou para a sua ativd-
dade habitual por mais de 15(quinze)dias consecutivos. 

Parágrafo Uniu(' 	Bera devido auxílio-doença ou lefa,:o 
invocada, como causa para o benefício, salvo quando a incapcidade 50 
brevier por motivo de progresso ou agravamento dessa doença çu le 
sp 

Art. 40 - O auxílio-doença será ovido ao segurado a con- 
tar do 16Q(décimo sexto)dia do afastamento da atividade, e o 	caso 
dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e 
enquanto ele permanecer incapaz. 

§ 1Q - Quando requerido por segurado afastado da ativida-
de por mais de 30(trinta)dias, o auxílio-doença será devido a contar' 
da data da entrada do requerimento. 

§ 2Q - O disposto no § 1Q,  nlio se aplica quando o auxílio-
doença for decorrente de acidente do trabalho. 

§ 3g - Durante os primeiros 15(quinze)dias consecutivos 
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbira 	a 
empresa pagar ao segurado funcionário o seu salário integral. 

§ 42  - Ficará a cargo da Municipalidade, através dos seus 
sarviços de saúde o exame médico e o abono das fastas correspondam-
tas ao período referido nO § 3Q, somente devendo encaminhar o segu-
rado perícia médica do F.M.P.S quando a incapacidade ultrapassar 
15(quinze)dias. 

Art. 41 - O auxílio-doença, observado o disposto na Seac-• 
III deste Capítulo, especialmente no ar, t.20, consistirá numa relddej 
mensal correspondente a: 

a)80%(oitenta por cento) do salário-de-benefício 
mais ”,(um por cento) deste, por grupo de 12(doze)contribuiçges,nío 
podando urdrapassar 92%(noventa e dois por cento) do salário-de-bée- 
nefícia; ou 

b)92(noventa e dois por cento)do saláriio-de-bena-,  
ficio ou do salário-de-contribuição vigente no dia do acidente, 	o 
que -1:1" mais vantajoso, caso o benefício seja decorrente de aciden 
te do trabalho. 	 • 

Art. 42 - O segurado em gozo de auxílio-doença, insuseetV.el:  
de recuperação para a dUa atividade habitual, deverá submeter-aea • 
processo de reabilitaçâ'o profissional para o exercício de 	oUti 
atividade. Nao sesaara o benefício ate que seja dado com habiliadée 
para o desempenho de neva atividade que lhe garanta a subsistencia 
ou, quando considerado niZo recuperável, for aposentado por ivaiidez. 

Art. 42 - O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível 
de recuperaoao para a sua atividade habitu:el, devera submeter-se a 
rrocesaa de rehabilitaçao profissional para o exercício de outra a 
tividade. 

1996 
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r Nao sessar o benefício ate que seja dado corno habilitado rara 	o Çs 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistencia ou, 
quando considerado não-recupervel, for aposentado por invalidez.  

Art.43 - 0 segurado funcionário em gozo de auxílio-doença sel 
rr considerado pela empresa como licenciado. 

Par4grafo 1único - A empresa ao garantirao segurado 
remunerada ficara obrigada a pagar-lhe durante o período de 
-doença a eventual fifererça entre o valor deste e a impor', 
raotida pela licença. 

Art. 44 - Apgs a cessaoao do auxilio-doença acident 
_ 

do, ra•erno ao trabalho, havendo agravamen, de sege, 3a que 
na reabertura do beneficio, o novo sal ,rio-de-contribuição 

licença i 
auaí l i o4 

alicia 

aro e 
resulte 
sara con 

iderado no cg,lculo. 
SUBSEÇÃO VI 

Do Salário Família 

Art.45 - O Salário--família será devido será devido, mensalm n 
monte, 	ao segurado funcionário, na proporção do respectivo número - 
de filhos ou equiparados nos termos do § 2Q do art.5Q deste Decreto 
observado o disposto na art.46. 

Parágrafo único O aposentado por invalidez e os.demais 
posentados com 65(sessenta e cinco)anos ou mais de idade se do se 
xo masculino, ou 60(sessenta) anos ou mais, se dp feminina, terFio 
direito ao salário família, pago juntamente com a aposentadoria. a 

Art. 46 --O valor da cota do salário-familia por filho 0UO
, 

 
equiparado de qualquer condição, atg 14(quatorze)anos de idade ou 
inválido de qualquer idade g de 5%(cinco por cento) do piso saoardo 
ai da entidade empregadora. 

Art. 47 - O pagamento do salário-famif.lia g condiciO o 
apresentação de certidão de nascimento do filho ou da documentaçãa 
relativa PY-) equiparado ou ao inválido, e à aPresentação almaiade a 
teatado de vacinaço abrigatoria do filho. 

Art. 48 - As cotas do salário-fam,-rlia serão pagas 
presa, mensalmente, junto com o salarío, efetivando-se a coaa.oe _ 
no quaneio do recolhimento das contribuiçoes. 

§ 19  - A empresa consarvará durante 10(dez)canos ou 
rrovantes dos pagamentos c as cgpias das cer-oid3es correspode 4è 	• 
para exame pela fiscalização do P.M.P.S• e o I.N.S.S. 

Art. 49 - A cota do salárie-fama não será incOrp 
para qualquer efeito, ao salário ou ao benefircio. 

SUBSEÇÃO VII 
o Salário Maternidade 

Art. 50 - O salário-maternidade g devido à segurada funaiona __• 
ria, durante 28(vinte e oito)diaa antes e 92jnoventa e dois) 	?ire
vistas na legislação no que core erne à maternidade. 

1 ) 
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Art. 51 - O salario-maternidade para a segurada funciona-

ria, consistirá numa renda mensal igual a sua remuneração integral 
e será pago pela empresa, efetivando-se a compensação quando do re 
colhimento das contribuiçSes, sobre a folha de pagamento de salá--  
rios ou do vencimento. 

Parágrafo único - A empresa deverá conservar durante 10(dez 
anos os comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes 
para exame pela fiscalização do F.M.P.S. 

SUBSEÇÃO 
Da Pensão Por Morte 

Art. 52 - A pensão por morte será devida ao cojunto dos de-
pendenten do segurado que falecer aposentado nu não, a contar da 
data do óbito ou da decisão judicial, no caso de morte presumida. 

Arte 53 -A pensão mensal por morte cera: 
a)-constituldo de uma parcela, relativa à família,de 

80%(oitenta por cento)do valor da aposentadoria que o segurado re 
ce"!)ia ou a que teria direito, se estivesse aposentado na data 	do' 
seu falecimento, mais tantas parcelas de 10%(dez por cento) do va-
lor da mesma aposentadoria quantos forem od seus dependentes, at,4. O 

maxime de 2(due.); 
b)100%(cem por cento) do salári.o-de-beneficio ou .dol 

sairío-de-contribuição vigente no dia do acidente, o que for mais 
vnntajoso, caso o falecimento seja consequência de acidente  
tralho. ~ 

Art.54 - A concessão da penso por morte no ser a protelw-
da pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qUedqui 
inscrição ou habilitaçao posterior que importe em exclusão de pepeni 
dentes sg produzirá efeito a contar da dahi da inscrição ou 
taçao. 

§ 1Q - O c,Sjuge ausente não exclui do direito à pensão o !' 
companheiro ou a companheira, que somente fará jus no beneficio a 
partir da data da eua habilitação e mediante prova de dependencia 
economica. 

22  - O cônjuge divorciado ou separado judicialmente (p..a 
fato clue recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade dê conl 
di0Taas som os dependentes referidos no inciso 1, do art.52 deste 	s  
ereto. 

Art.55-A pensa() por mortelhavendo mais de um pensionista: 

	

. 	• 
1 -será rateada entre todos, em partes iguais; 	 I , 
II -reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo-

reitn à pensão cessar. 
§ 19  - O direito da pensão por morte cessa: 

a)pela morte do pensionista; 
b)para o filho ou irmo ou dependente designado menor, 

de ambos os sexos, que completar 21(vinte e um)anos de idade,salvo 
se for invalido; 

—14— • 	 k.; 
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c)para o pensinista ínvlido,pela cesso da invalidez. 
19  - Com a extinção da parte do Ultimo pensionista a pen 

2e extinguira. 
/ir t. 56 - Por morte presumida do ser;urado, declarada. pela 

autoridade judicial competente, depois de 6(seis)meses de aus(Sncia, 
sra concedida pensão provicoria, na forma desta subseçao. 

(S' 1 0  - i''ediante prova do desaparecimento do segurado em 
conseguncla de acidente, desaire ou catastrofe, seus dependentes , 	, 
fR.rão jus a penso proviseria indopendetemente da declaração e do 
p=o dente Tr:;lgo. 

2 - Verificado o reaparecimento do segurado, o pagament 
da ponsao cessara imediatamente, desobrigados os dependentes da re- 

co 	valores recebidos. 
57 - Não se aplica ao pensinjsta menor ou incapaz 

nmlento na forma da lei. aplicavel a especie. 

SUBSEÇÃO IX 
Do Auxilo-Reclusã i 	o 

Art. 58 - O auxílio--reclusão será devido, nas mesmas condi-
coes de penso por morte aos dependentes do segurado recolhido a 
prisao, que nao receber remuneraçao da empresa e nem estivar em go 
zo de aulific-doença, de aposentadoria ou de abono de .permanência f-37 

serviço. 
Par.Eírafo Ilnico-0 requerimento do auxilio-reclusão deverá 

ser instruido com certidão do efetivo recolhimento ;3, presa°, sendo 
obrigatória, para manutençao dn benefício, a apresentação de de 
claraçao de permarencia na condlçao de presidiário. 

SUBSEÇÃO X 
Dos Pecúlios 

Art.59 - Serão devidos pecúlios: 
1 -aos segurado que se incapacitar para o trabalh 

an tes de ter completado o per:(dio de caréncia; 
IT -aos smurado aposentado por idadc,  ou ror tempo 8 

de serviço pelo F.M.P.S que voltar a exercer atividade abrangida 
lo mesmo, quando dele se afastar; 

III - ao segurado, ou a seus dependen tes, em caso de 
invalidez ou morte decorrente de acidente do trabalho. 

Art- 	- No caso do inciso 	e 11 do art. , o peclaio con- 
sistirá em pagamento unico de valor correspondente a soma das impor 
tancias relativas as contribuiçges do segurpdo, remuneradas de acor-
do com o -Indice de remuneraçao básica dos depsitos de poupança com 
data de aniversário no dia primeiro. 

Art.61 - No caso do inciso 111 do art.60, o ,Jecillio consis-
tira, em um pagamento Tini= de 75%(setenta e cinco por cento) do 
mi :te mgximo do salg,rio de contribuiçao, no caso de invalidez e 	de 
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((cento e cinquenta por cento) desse mesmo limite, no caso 

Art.62-0 segurado aposentado que receber pecúlio, na forma 
do art.61, e voltar a exercer atividade abrangida pelo F,M.P.S. se- 
mente poderá. levantar o novo pecúlio após 36(trinta e seis)meses ' 
contados na neva filia; ao. 

Art,63 O disposto no art.61 aplica-se a contar da data dal 
ontrrda em vigor deste Decreto, observada, com relação as contribui 
çFes anteriores, a legislaçe vigente à epoca de seu recolhimento. 1 

SUBSEÇÃO XI 
Do Auxílio Acidente 

Art.64 - O auxilio acidente será concedido ao segurado quan 
do Rogo a consolidação das lesões decorrentes do acidente do traba-
Mo, resultar seqfielas : 

1 -reclina° da capacidade laborativa que axija maior esfor 
ço ou nr-eessidade de adaptaçao para exercer a mesma atividade, finde 
oendntemente de reabilitaçao profissional; 

II -reclina° dl capacidade labor {e iva, que impeça!  por si sg, 

o dnneweno da atividade que exercia ;.1. época do acidente, porém, 
n.,o e de outra, do mesmo nível de complexidade, apgs reabilitação 
profireional; ou 

111 --redução da capacidade laborativa que impeça, Por 	si 1  
• 

SO, o desempenho da atividade que exercia a epoca do acidente, po- j 
rem nao o de outra, de nivel inferior de complexidade, após reabili 
terço profional. f 1 

§ 	auxílio acidente, mensal e vitalício, correspondera!! 
respectivamente• as situações previstas nos incisos 1,11 e III deste 

artigo, 	30%(trinta por cento), 40%(quarenta por cento) ou 60%(sea+.  

senta por cento) do salArío-de-contribuiçao do seg► rado vigente 
dia do acidente, nao podendo ser inferior a esse percenttal do '4' 
sal-nrio-de-benefício. 

§ 2 - O auxilio-acidente será devido a partir do dia 
guiaste ao da cessação do aux;lio-doença, independentemnte de e 
quer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado. 

§ 39 - O recebimento de salário ou concessão de outro b  
fício nEl.o prejudicargi a continuidade do recebimento do auxílio-:at- 

dente; 
49 - Quando o segurado falecer em gozo do auxílio-ac 

te, a metade do valor deste será incorporada ao valor da pens 4O SO, 
a morte no resultar do acidente do trabalho; 

§ 59 - Se o acidentado em gozo de auxílio-doença falece 
coneequ-ncia de outro acidente, o valor do auxílio-acidente 	será  
somado ao da penso, nao podendo a soma ultrapassar o limite maxi-
mo previsto no § 22  do art.17 desta Decreto. 

—16-- 
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SUBSEck XII 
Do Abono de Permanencia em Serviço 

Art. 65 - - segurado que, tendo direito à aposentadoria por 
!tempo de serviço, optar pejo prosseguimento na atividade, faro jus 
1-1 aono de permanencia em serviço, mensal, correspondente a 25% - 

I
(vinte e cinco por cento) dessa aposentadoria para o segurado 	com 
35( trintae einco)anos ou mais de serviço e para a segurada 	com 

1 30(trinta)n,110S ou mais de serviço.  t 	 , 	 1 Parap-raio un• ico - O abono de permanencía em serviço 	serr,  _ 
Ice- c a cent,,,,r da data da entrada de :requerimento, no variar 
'acordo com n Pvolno;t-0 do nalgrio-de-contrilsuiço do segurado, seral 
reajuts.do na for na doe demais beneficlos e no incorporra-a, pra I I 

. 	-  

I ... 	 _ , 
írao utilizados :interveçao tecnioa, assiatencia de natureza jur-IdicalI,' 
'ajuda material, recursos sociais, intercambio com outras Prefeitura0.: ... 	, 	- 	 t 	• 	• 
!e pesquisa social, inclusive mediante celebraçae de convenios, pcorl .' • 
dos ou-contratos; 	 :;'  . 	•t, 	,,..• 

I 	§ 
 

3 - O serviço social ter como diretriz a partidipar-ãO'.dd ,-  ,  
Ibenc,iniario na implantaçao e no forneci• mento da poli.tica Previde 
I 	

•••''' 
• . 	

.:. 
tciaria, em nrticulaçr-ío com as associaçes e entidades de clasc!.-,• \ •:-  

I _ 
SUBSEÇ10 ï' 	

.r.. 	 ,., 
li.• 

1 	7)a Hui„;-,iJitaçao e d- Reabilitaçrlo Profssionai 	 ..,„,.,.., 
_', •4::j: 

i 	Art.67 - A habilitpço e a reabiJitaco profiseional e•Hdãe:,.. ,., , 
1 ai d.erao proporcionar ao beneficirio incapoitado total ou . 

Paragrafo unte° -A reabilitaçao profissional compreende: 
I 	-   a)o fornecimento do aparlebo de protese, ortese e 
1 	 f 	 ,.. 

l
instrumento de auxilio para locomoçao quando a perda ou a reduçao'da 

1 capacidade funcional puder sor atenur:Ida por seu us ,  _, dos ecuipa- __., 
:. --, 
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quIquer Pfeite, a aposentadoria ou penso.  
! 	 sniTP su 	

1 

1 
i 	 DOS SFP.Irc'eS 

SU3SEcX0 1 
, 	 Do Serviço Social 

I 	A7:-t.r:6 -Compete ao serviço snoial esclarecer junto aos bei 
Ineficiarios SPOS Ç3irnitos sociais e os meios de exerce-los e estabe; • 

,  
..•  

hecer oojuntmeute com eles o processo de soluço dos problemas que 
I emeT.giem da sua relaçao com o F.M.P.S., tanto no ambito interno da  
f ' 

I
instituço como na dinamica da sociedade. 

 § lP - Sera daaa- prioridade ao segurado em beneficios 	por 	.., , . 
1.7.apacidade temporaria e atençao especial aos aposentados e pensi- 

	

, 	.. 
ionistas. 	 .1'., 

§ 2P - rara assegurar o efetivo aendimento dos usus,lrios se• . • 

I , a_im.,„ue para o t-irbalho, e as pessias portadoras de doficiencia00 
¡meios para a (re)educaçao e de (re)adaptacao profissional p sot;:,íál. 
indicados para participar do mercado de trabalhe e do contexto 	em 

!Que Vive. 
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Irio. 
A prestaçao de que trata o., artigo anterior g devid rjj  

- em. rarg,ter obrigatgrio aos segurados, inclusive aos aposentados e, 
nn medida das possibilidades do orgao do F.M.P.S., aos seus dependem 
tes 	 ---1 

Art.69 - Será concedido, no caso de habilitaço e reabili- 
tacee prefiseiorall  auxílio para o tratamento ou exame fora do domil 
cliic ir!o beneficirio, mediante estudo prvio e autorizaçao do FYPS,! 
li? 	que 

 
n 	hajam recursos locais.  
Art. 70 - Conoludo o processo de habilitaço ou reabili- i 

.elro, nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual i 
dual, indicando as atividades que poderio ser exercida pelo benefi-

se enrncitr. 

Laç;-4 social e profissional, e F.m.r.s. emitirá certificado indivi-  t 

SECO VII  

Da ntagem Recíproc de Tempo de erviço 

t.71 - Para e 	 n feito dos beefir.cios previstos no jA:eèuThmentel• 

	

Co a 	 S 
 

	

- - 	.  do F.M.P,S., e assegurada n contagem recprOca do tempo de -contribui 
çao PU de serviço na administração publica e na atividade privada , i ee,e 
rural e urbana, hipotese em que os diferentes sistemas de previden- 
ele eocial se compensara° financeiramente.. 	 ..e 

	

,. 	:.:-... 

Parágrafo linice - A compensaçgo financeira será feita 	ao 	.,... 

sisema a que o interessado estiver vinculado ao requerer o benel 
ndo pelos demais sistemas, em relaçao aos respectivos tempo de 
trihnicno nu. de serviço, conforme dispuser o Regulamento. 

eb. 

Ar,72 - Observada a carencia de 36 (trinta e seis)contri'  
oae mensais, o segurado podera contar, para fins de obtençao '•....;',. 

beries do F.M.P.S,, o tempo de serviço prestado à administra , 	 -, 
pubil. Ped,,.:yrl. direta, autarquica e funcial. on 	 , . 

Pararafo unico - Podera ser contado o tempo de serviço 
tado a administracao pjbliea direta, autarquica e funcional dos .1,! 

, 	 , 

tados„ dr) 1:,;strito Federal e dos Municípios, desde que estes aSsee'....'-e 
rem aos seuí,:, servidores a contagem cio tempo de serviço em atív,'IA4;. 
vinculada ao F.M.P.S.: 

- 	. 
-nao ser admitida a contagem de serviço em dobro pix:ron: 

out 	corçUes especiais;  
. 

II -g vedada a contagem de tempo de serviço publico com. o 
de atividade privada, quando comcomitantes; 

ITI -não ser gt contado por um sistema o tempo de serviço u-i 

1 
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• 

ire tethira 

equi///equipamentos necessarios a habilitaça0 e reabilitaçao soeij) 
te prefissiona:1; 

h)a reparaçao ou a substituiçao dos aparelhos mencionados 
lo inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrencia 
'estranha à vontade do beneficiário; 

c)o trensporte do acidentado do trabalho, quando neeessá 

pra a coneessao de aposentadoria pelo outro; 
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(- 
TV - O tempo de serviço anterior ou posterior t obrigatorie 

desde de filiaço ao P.M.P.S. sg seres contado mediante indenizaçgeS-! 
da contribuição correspondente ao peri:'odo respectivo, com os acrgs- 1 
cimos legais. 

Art.73-A aposentadoria por tempo de serviço, com contagem de'. . 
tempo na forma desta seção, cera concedida ao segurado do sejo felros- 
nino a partir de 25(vinte e cinco)anos completos de serviço e, 	ao 
r.eora,lo do sexo masculino, a partir de 30(trinta)anos de serviço , 
r=alvads.s as ipoteses de reduçao previstas em lei. 

Art.74 - Quando a soma dos tempos de serviços ultrapassar ' 
30(trinta)anos, se do sexo feminino, e 35 anos, se do sexo masoof1:,  
no, o exdeoso nao seres considerado para qualquer efeito. 

Art.75-0 benefício resultante de contagem de tempo de servi-
ço na :"'o..ma (testa Seçao cera concedido e pago pelo sistema a que o 
internsod3o estiver vinculado ao requrs-lo, e calculado ris. forma  
resredtiva lep;islaçao. 

SEÇÃO VIII 
DAS DISCOSIOES DIVERSAS 

RELATT;;AS AS PRESTAcr5ES 

Art.76 -- 0 segurado em gozo de aposentadoria por invalide 
eu do aux7Clio-doença e o pensionista inwaido, enquanto não comple- 
tarem 55(einquenta e cinco)ar 	de idade, estão obrigados, sob pen-.t 
de supensr̂io do beneficio, a submeter-se a exame mgdico a cargo do ' 
F.M.P.S., processo de reabilitação profissional por ele prescrito e 1 
custerslo e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico 
e a tran.e4fus;;.o de sangue que serao facultativos. 

Art.77-A perda da qualidade de segurado apgs o preenchimento 
de todos os requisitos exigíveis para a concessão de aposentadoria ' 
ou pensão não importa em extínçg.o do direito a esses benefícios. 

Art. 78 - Sem prejuízo do direito ao beneficio, presóre em 
5(cinco)anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na e--
roca •rgpria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos 
incapazes ou dos ausentes. 

Art. 79 - As açes referentes a prestaçgea por acidente de 
trahalbo-preserevem em 5(cinco)anos, observado o disposto no art.76 

dertc dddrno, contados da data: 
-do acidente, quando dele resultar a morte eu a tricaP • 

I dade toTporgoria, verificada esta em penda medica a carro do YMPC,  
IT --em que for recor ec:ida pelo F.M»P.S a inoapcidade 

manente ou o agravamento das seqteles do acidente. 
Art. 80 - apresentaçao de documentaço incompleta 

cor -. .i 	motivo para recusa d') requerimento do benefício. 
Ar. 81 — A comprovação d.o exoodício de atividade rural fas 

se-a, alternativamente, atrrtves de: 
--contrato individud de trabalho ou Carteira d' Trnbanio 

e Previdncia Social; 
— Adm. ,99:1 

lre8 
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de i 
qualquer benef:rcio. 

Art. 83-Mediante justificaço processada perante o F.M.P.S. 
observado o disposto no § 3Q do art.35 e na forma estabelecida no 
Regulamento, poderg, ser suprida a falta de documento ou provado ato 
do interesse de beneficigrio ou empresa, salvo no que se refer e rei 
girtro 

Art. 84 - O beneficio ser a pago diretamente ao beneficiArioj 
srOvn em caso de ausencia, moleria contagiosa ou impossibilidade 
dr loonmoço, quando ser paro  a procurador cujo mandato no ter 
prazo superior a 6(seis)meses, podendo ser renovado. 

Parágrafo jnico - A impres4o digital do beneficigrio Meai 
paz de assinar, posta na presença de servidor do F.M.P.S. ou junto 
ao 13nco autorizado, vale como assinatura para quitação de pagamento. 

Art.85 - O segurado menor poder, conforme dirpuner o regu- 
lamento, firmar recibo de beneficio, independentmente da presença ° 
dos pais ou do tutor. 

Art. 86 - O valor no recebido em vida pelo segurado so sei 
ra pago aos seus dependentes habilitados a penso por morte ou, na 
falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independen-
temente de inven5.;,rio ou arrolamento. 

Art. 87-O benef.:leio podorg ser pago mediante depositoOt 
conto corrente ou por ar.toriaço de pagamento, conforme se dispu-
ser em Rf.:-)1amento. 

quaxito 
cm to autorizado 
mentos reconhecida 
objeto de penhora, 
to a sua venda ou cess:7,o, 
le, bem como a autorga de 
para o ser reconimento. 

Art, 89 - Pode ser descontado dos beneficigrics: 

TI -pagamento de benefícios alem dc devido; 
I -contribulçes devidas pelo segurado do p.m.r.s.; 

IIT-Imposto de Renda Retido na Fonte; 
IV -pensg:o de alimentos decretada em sentença judicial; 
V -mensalidades de associaçó'es e demaia entidades de ape- 

nentaGos legalemte reconhecidas, desde gue autorizados pelos 	seus 

—20— 
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II-contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; 
do sindicato de trabalhadores rurais, desde 

que homolada pelo Ministgrio PINlíco ou por outras autoridades coes 
tituídas definidas pelo F.M.P.S.; 

IV -declaraço do Ministgrio 
V -idontifícaçao específica emitida pela Providencia SocaiI; 
VI -outros meios definidos pelo F.M.P.S. 
Art. 82 - O tempo de serviço de que trata o art.35 deste de 

ereto cera considerado para calculo do valor da renda mensal 

ao valor devido ao F.M.P.S. e a dc:-. 
por lei, ou derivado da obrigaço de prestar ali 
em sentença judicial, o benefício no pode 
rixrespo ou sequestro, sendo nula de pleno 

ou a constítpção de qualquer ônus sobx, 
poderes írrevogaveis ou em causa propa 
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t- Paragra fo mico-Na hipotese do inciso II, o desconto serra feito erT, 
conforme dispuser o Regulamento, salvo mr-fg. 

3,rtg0 Serg fornecido ao beneficigrio demonstrativo mi-
nucioso das importancias pagas, discriminando-se o valor da mensali 

-A dado, as difnrenças eventualmente pagas com o perTido a que se refe 
rem e os descontos efetuados. 

isrt.91-0 pagnmento,pelo FMPS.,das .prestações por acidente 
do trabnlho nao exclui a responsabilidade civil da Prefeitura ou 
de outrem. 

Art.92-0 aposentado pelo Rei  eme Estatutgrio, tendo ou nao 
retornado a atividade, apresentar doença profissional ou do traba-
ho relaci(Cnada com as condiçges em que antes exercia a sua atividiA, 

de, ter: direito a transformaço de sua aposentadoria em aposentado] 
rio por invalidez acidentgría,bem como ao pec►:llio desde que atenda • 
r:s condíçges desses beneffeios. 

Art.931vo no caso do direito adquirido, n%jo g - 	permiti- 
(1.o r recebimento conjunto dos seguintes benefi.cios previdencigrios: 

r--aposentadoria e auxílio-doença; 
II-duas aposentadoria ou mais,euando aposentado por este 

Munielpio, salvo os que se aposentaram por outro Município,Estado 
e a Uni;.e, que estejam a serviço deste MuniciPTio, que poderg,o ser 
aposentado por este,proporoional ao tempo de serviço prestados a es-
te ninic-Ipio. 

CAPITULO IV 
DAS DISPOSIc('ES FINAIS E TRANSITMIAS 

Art.94-Nenbum benef leio Ou serviço do FM1S poderá ser 
criado,mojorado ou extendido, sem a corresponaente fonte de Custos. 

Art. 95 - Das decisgen administrativas relativas a ma 
tgria tratada neste Decreto, caberg. para o Conselho 	5.M.P.S, 
conforme disouser o regulamento. 

	

Art.96-Sem prejui.zo do disposto n.o :'a-ti 	nterior, 
Cgdigo de Processo Civil seroa,aplicgvel subsidiariam.ente a este De-
creto. Art, 97 -Este Decreto entrarg, em vigor na data d 	sua 
uublicoc;„fl. 	 A 

Prefeitura Municipal de Rubingir<64 do Ç. ›-t13 de 1..993 

ANTONIO ALVES 
Á:?ito Municipal 

Registra.do no livro pro 	o 	publicado por afixaçFío no lugar 
puhljen do costume, de,c refeitura P,'unicipal,na mesma data. 

LIT,..// • 
Di-re tre 	 1. o tracio 
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