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LEIL MUNICIPAL COMPLEMENTAR N°1.223/09 — DE_1°/06/20
DISPOE SOBRE REESTRUTURAGAO O REGIME PROPRIO Dy
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA

GUATAPORANGA/SP, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

POLICARPO SANTOSFREIRE,Prefeito Municipal de Nova Guataporanga,
Estado de Sao Paulo, no usolegal de suas atribuigées,etc..,

FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU:

E, ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

TITULOI

DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1° Esta Lei estabelece os principios e as formas para funcionamento do regime proprio de

previdéncia social dos servidores publicos titular de cargos efetivos e dos aposentados e

pensionistas do Municipio de Nova Guataporanga - SP, cuja organizac¢ao sera baseada em normas

gerais de contabilidade e atudria, de modo a garantir o seu equilibrio financeiro e atuarial.

Art. 2° - Fica reestruturado o Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga —

IPRENOGde que trata a Lei n° 1.025/01, com personalidade juridica de direito publico, de

natureza social, autarquia autonoma de acordo com o art. 107 a 110 da Lei n° 4.320, de 17 de

marco de 1964, para garantir o plano de custeio do RPPS, observadosos seguintescritérios:

I - Realizacao de avaliacao atuarial inicial e em cada balango anual, bem como de auditoria, por

entidades independentes legalmente habilitadas, utilizando parametros gerais, para organizacao e

revisao do plano de custeio e beneficios;
Il - Financiamento mediante recursos provenientes do municipio e das contribuigdes dos

servidores ativos, inativos e pensionistas titulares de cargos efetivos;
III - Cobertura exclusiva a servidores publicos titulares de cargos efetivos e a seus respectivos

dependentes, vedado 0 pagamento de beneficios, mediante convénios ou consdrcios com Estadose

Municipios;

IV- Pleno acesso dos seguradosas informagéesrelativas 4 gesto do regime, com participagao de

representantes e de servidores publicos, ativos e inativos, nos colegiados e instancias de decisao

em que osseus interesses sejam objeto de discussao e deliberagao;

V - Registro individualizado das contribuigdes de cada servidor e dos orgios da administra¢ao

publica direta e das autarquias e fundagdes de qualquer dos Poderes do Municipio:

VI - Identificacio e consolidagao em demonstrativos financeiros e or¢amentarios de todas as

despesas fixas e variaveis com pessoal inativo e pensionista, bem como dos encargos incidentes

sobre os proventos e pensdes pagos;
VII - Sujeicao as inspegdes e auditorias de natureza atuarial, contabil, financeira, orcamentaria e

patrimonial dos orgaos de controle interno e externo;

VIII - Realizagdo de recenseamento previdenciario, no minimoa cada 5 (cinco) anos, abrangendo

todos os aposentadose pensionistas do respectivo regime;

IX - Disponibilizacdo ao publico, inclusive por meio de rede publica de transmissfo de dados,

informagoes atualizadas sobre receitas e despesas do respectivo regime, bem comooscritérios e

parametros adotadospara garantir seu equilibrio financeiro e atuarial.
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Paragrafo tinico — As avaliacdes atuariais serio custeadas com recursos proprios do IPRJ
observado o limite previsto pela despesa administrativa. ’

Art. 3°- A previdéncia social dos servidores publicostitulares de cargos efetivos e dos aposentados
e pensionistas da Administragao Municipal de Nova Guataporanga/SP tem porfinalidade garantir

os meios de subsisténcia necessarios nos eventos de invalidez, doenga, acidente em servico, idade

avancada, reclusao e morte e a protegao 4 maternidade e a familia.
§ 1° - As contribuicgdes do ente e dos servidores ativos, inativos e pensionistas e os recursos
vinculados ao IPRENOG somente poderaoser utilizadas para fins previdenciarios, ressalvadas as
despesas administrativas, fixadas em 2% (dois por cento) do valortotal da remuneracao, proventos

e pensdes dos segurados vinculados ao regime proprio de previdéncia social, relativamente ao

exercicio financeiroanterior.

§ 2° - Os ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissao, declarado em lei de livre nomeagao e
exoneragao, bem comode outro cargo temporario ou de emprego publico, sio segurados
obrigatorios do Regime Geral de Previdéncia Social - RGPS — como empregados,a cujas leis e
regulamentos ficam vinculados.
§ 3° - Os beneficios de aposentadoria e pensao por morte ja concedida e decorrente de sistema
proprio nao contributivo serao custeados pelo IPRENOG, mediante aporte dos recursos pelo
municipio ou entes publicos responsaveis.
Art. 4° Na aplicacao desta Lei serao observados, além de outros, os seguintes conceitos:

1 - BENEFICIOS: compreendem as aposentadorias e as pensdes, que se constituemnosdireitos
primordiais do segurado a previdéncia municipal, além dos demais previstos no art. 13 desta Lei;

Il - SEGURADO: é a pessoafisica, legalmente investida em cargo publico efetivo municipal,
inativo ou pensionista, em condigdes de usufruir os beneficios da previdéncia municipal;
III - DEPENDENTE:¢ a pessoa economicamente dependente do segurado, que esteja habilitada
no cadastro previdenciario, apds preencher os requisitos legais, por solicitagéo do segurado e em

condic6es de usufruir os beneficios da previdéncia municipal;
IV - BENEFICIARIO:compreendetanto 0 segurado quanto o dependente;

V -INSCRICAO:€ 0 ato de habilitacdo, junto a previdéncia municipal, para usufruir os beneficios

previdenciarios;

VI - EMPREGADOR:sfoos 6rgaos da administrac4odireta, as autarquias e fundagdes do Poder

Executivo, bem como a Camara Municipal;

TITULO II |
DOS BENEFICIARIOS

CAPITULO I
DOS SEGURADOS

Art. 5° - Sao segurados obrigatérios do Regime Proprio de que trata esta Lei o servidor publico
titular de cargo efetivo dos érgios dos Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive

as de regime especial e fundagdes publicas, bem como os aposentados nos cargos citados neste

artigo.
§ 1° - Fica excluido do disposto no caput o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em
comissio declarado em lei de livre nomeac&o e exoneragao, bem como de outro cargo temporario

ou emprego publico, ainda que aposentado.
§ 2° - Na hipdtese de acumulagao remunerada, o servidor mencionado neste artigo sera segurado
obrigatorio em relagéo a cada um dos cargos ocupados. a
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-§ 3° - O segurado aposentado que vier a exercer mandato eletivo federal, estadual, dis

municipal filia-se ao Regime Geral de Previdéncia Social na condi¢ao de exercente de

eletivo.

_ Art. 6° - Permanecefiliado ao RPPS,na qualidade de segurado,o servidorativo queestiver:

I- cedido para outro orgio ou entidade da Administragao direta e indireta da Uniao, dos Estados,

do Distrito Federal ou dos Municipios; e

II — afastado ou licenciado, temporariamente, do cargo efetivo sem recebimento de subsidio ou

remuneracdo do Municipio, independentemente de contribuigao, até doze meses apos a cessacaéo

- das contribuigdes.
— §1° - O prazo a que serefere o inciso II sera prorrogado por mais doze meses, caso o servidor

tenha tempode contribuigao igual ou superior a cento e vinte meses.

§ 2° - O segurado de quetrata este artigo devera proceder ao recolhimento da sua contribuicao,

bem comodaintegralidade da contribuigao patronal.

Art. 7° O servidor efetivo requisitado da Uniao, de Estado, do Distrito Federal ou de outro

Municipio permanecefiliado ao regime previdenciario de origem.

CAPITULO II
DOS DEPENDENTES

Art. 8° - Consideram-se dependentes do segurado para a obten¢ao dos beneficios previstos nesta

Lei:
I- Classe I — 0 cénjuge, a companheira(o)e o filho nao emancipado, de qualquer condi¢ao, menor

de 21 (vinte e um) anos de idade ou invalido, que vivam sob a dependéncia econémica do

segurado;
II - Classe II — os pais e 0 irmao nao emancipado, de qualquer condicao, menorde vinte e

um anos ou invalido.

§ 1° - A dependéncia econémicadas pessoas indicadasnaclasseI é presumida e da

Classe II deve ser comprovada.
§ 2°- A existéncia de dependente indicado em qualquerdos incisos deste artigo exclui do

direito ao beneficio os indicados no inciso subseqiiente.

§ 3° - Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha

unido estavel com o segurado ou segurada.

§ 4° - Considera-se uniao estavel aquela verificada entre o homem e a mulher como

entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou

vitvos, ou tenham prole em comum,enquanto nao se separarem.

Art. 9° - Equiparam-se aos filhos, nas condigdes do inciso I do art. 8°, mediante

declaracao escrita do segurado e desde que comprovada a dependéncia econémica o

enteado e o menor que esteja sob sua tutela e nao possua bens suficientes para 0 proprio

sustento e educacao.
Paragrafo unico - O menorsob tutela somente podera ser equiparado aosfilhos do segurado

mediante apresentagdo do respectivo termo, Al  
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. CAPITULO Il
DA INSCRICAO DOS SEGURADOS E DOS DEPENDENTES

Art. 10 - A inscrigao do segurado obrigatério ¢ automatica e ocorre quando da investidura no

cargo efetivo e a do dependente mediante requerimento.

Art. 11 - A inscricdo do dependente sera efetuada mediante requerimento do segurado, na forma

de regulamento proprio.

§1° - Caso o segurado venha a falecer, 0 dependente nao inscrito podera requerer sua inscrigao, na

forma do regulamento.

§2° - A inscrico de dependente invalido requer sempre a comprovacao desta condigao

por inspegdo médica.
§3° - As informacdes referentes aos dependentes deverao ser comprovadas

documentalmente.

§4° - O segurado respondera pelas despesas acarretadas ao IPRENOG,oriundas de inscrigao

indevida de dependentes, sem prejuizo das sangdes administrativas, civis e penais cabiveis.

Art. 12 - A perda da qualidade de dependente ocorre:

I — para o cénjuge; por nulidade ou anulagiio de casamento, por separagao judicial ou pordivércio,

sem que lhe tenha sido asseguradaa prestagao de alimentos, ou se voluntariamentea dispensou;

II — para a (0) companheira (0), mediante solicitago do segurado, quando nao mais existirem as

condigdes inerentes a essa situagao;

III — para osfilhos, enteados, tutelados, pela emancipagao ou ao completarem o limite maximo de

idade;

IV — por obito;

V — para o invalido, quando cessar a invalidez;

VI — quandocessar a dependéncia econdmica;

VII — porperda da qualidade de segurado de quem ele dependa.

Pardgrafo unico — A responsabilidade pela comunicagao do evento que faga cessar a dependéncia

sera do segurado, cabendo 4 Unidade Gestora do Regimecertificar e tomar as providéncias

necessarias para excluir o dependente em situagao indevida.

TITULO II :
DOS DIREITOS DOS BENEFICIARIOS

CAPITULO I
DOS BENEFICIOS EM GERAL

Art. 13 - As prestagdes asseguradas pelo RPPS, preenchidos os requisitos legais, classificam-se

nos seguintes beneficios:

I— quanto ao segurado:

a)aposentadoria porinvalidez;
b)aposentadoria compuls6ria;

c)aposentadoria por idade e tempo de contribui¢ao; r)

d)aposentadoria poridade;
e)auxilio doenga; /

f)salario-familia;

g)salario-maternidade;

h)abonoanual.
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II — quanto ao dependente:

a)pensdo por morte;
b)auxilio reclusao; 7
c)abono anual

SECAOI
DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Art. 14 - A aposentadoria por invalidez sera devida ao segurado que, estando ou néo em gozo de
auxilio-doenga, for considerado incapaz de readaptagao para o exercicio de seu cargo e ser-lhe-a
paga a partir da data do laudo médico-pericial que declarar a incapacidade e enquanto permanecer
nessa condi¢ao.

§1° - Os proventos da aposentadoria por invalidez serao proporcionais ao tempo de contribuicao,
exceto se decorrentes de acidente em servigo, moléstia profissional ou doenga grave contagiosa ou

incuravel;
§2° - Os proventos nao poderaoser inferiores a 70% do valor calculado na formaestabelecida no
art. 40 destalei.

§ 3° - Acidente em servico é aquele ocorrido no exercicio do cargo, que se relacione, direta ou
indiretamente, com as atribuicdes deste, provocando lesao corporal ou perturbacao funcional que
cause a perda ou redugao, permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho.

§ 4° - Equiparam-se ao acidente em servico, para os efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao servigo que, embora nao tenha sido a causa Unica, haja contribuido
diretamente para a redug&o ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido leséo que

exija atencaéo médica para a sua recuperag¢ao;

II - 0 acidente sofrido pelo segurado nolocal e no horario do trabalho, em conseqiiéncia de:
a) ato de agresso, sabotagem outerrorismo praticado porterceiro ou companheirode servigo;
b) ofensa fisica intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao servigo;

c) ato de imprudéncia,de negligéncia ou de impericia de terceiro ou de companheirode servico;
d) ato de pessoa privada do uso da razfo; e

e) desabamento, inundacao, incéndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de forga maior.
III - a doenga proveniente de contaminagfo acidental do segurado no exercicio do cargo; e

IV - 0 acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horario de servigo:
a) na execugdo de ordem ou narealizado de servico relacionado ao cargo:
b) na prestacéo espontanea de qualquer servico ao Municipio para lhe evitar prejuizo ou

proporcionar proveito;
c) em viagem a servigo, inclusive para estudo quando financiada pelo Municipio dentro de seus
planos para melhor capacitagéo da mfo-de-obra, independentemente do meio de locomogao
utilizado, inclusive veiculo de propriedade do segurado; e
d) no percurso da residéncia para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o

meio de locomogao,inclusive veiculo de propriedade do segurado.
§ 5° - Nos periodos destinados 4 refeigf&o ou descanso, ou por ocasiao da satisfagéo de outras

necessidades fisiolégicas, no local do trabalho ou durante este, o servidor é considerado no
exercicio do cargo.

§ 6° - Consideram-se doengas graves, contagiosas ou incuraveis, a que se refere o paragrafo

primeiro, as seguintes: corrigido LM 1159
a)Tuberculoseativa; A)

b)Hanseniase:;
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c)Alienacao mental;

e)Neoplasia maligna;

f)Cegueira;

g)Paralisia irreversivel e incapacitante;
h)Cardiopatia grave;

i)Doenga de Parkinson;
j)Espondiliartrose anquilosante;
1)Nefropatia grave;
m)Estado avangado de doencas de Paget (osteite deformante);

n)Sindromeda deficiéncia imunolégica adquirida — AIDS;

o)Contaminacao por radiacao;

p) Outras doengas que a Lei Federal venha a indicar ou que o orgdo da Biometria Médica através
de pronunciamento circunstanciado e com base em conclusdes da medicina especializada declarar
como graves, contagiosas ou incuraveis
§ 7° - A concessaio de aposentadoria por invalidez dependera ‘da verificago da condigiao de
incapacidade, mediante exame médico-pericial do 6rgaio competente.
§ 8° - O pagamento do beneficio por invalidez decorrente de alienagdo mental somente seré pago
ao respectivo curador do segurado, nos termos do Codigo Civil.

SECAO II

DA APOSENTADORIA COMPULSORIA

Art. 15 - O segurado sera aposentado aos 70 (setenta) anos dé idade, com proventos proporcionais
ao tempo de contribui¢ao calculado na formaestabelecidaart. 40, nao podendoserinferiores ao
valor do salario minimo.

Paragrafo unico. A aposentadoria sera declarada por ato da autoridade competente, com vigéncia
a partir do dia imediato aquele em queo servidoratingir a idade limite de permanéncia no servico
publico.

SECAO III
DA APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUICAO

Art. 16 - O segurado fara jus 4 aposentadoria voluntaria por idade e tempo de contribuicao com
proventos calculados na forma prevista no art. 40, desde que preencha, cumulativamente, os
seguintes requisitos:

I - tempo minimo de dez anos de efetivo exercicio no servigo publico federal, estadual, distrital e
municipal;

II - tempo minimo decinco anosde efetivo exercicio no cargo em quese dara a aposentadoria; e
III - sessenta anos deidadee trinta e cinco anos de tempo de contribuicdo, se homem, e cinqiienta
e cinco anosde idade e trinta anos de tempode contribuicao, se mulher.
§ 1° - Os requisitos de idade e tempo de contribuigao previstos neste artigo serao reduzidos em
cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercicio da funcao
de magistério na educagao infantil e no ensino fundamental e médio.
§ 2° - Para os fins do paragrafo anterior, considera-se funcdo de magistério a definida na Lei de
Diretrizes e Bases da Educacao Nacional.
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SECAO IV
DA APOSENTADORIA POR IDADE

Art. 17 - O seguradofara jus 4 aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de

contribui¢do, calculados na formaprevista no art. 40 desde que preencha, cumulativamente, os

seguintes requisitos:

I - tempo minimo de dez anos de efetivo exercicio no servigo publico federal, estadual, distrital e

municipal;

II - tempo minimo de cinco anosde efetivo exercicio no cargo em que se dara a aposentadoria: e

IL - sessenta e cinco anos deidade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher.

_SECAO V
DO AUXILIO-DOENCA

Art. 18 - O auxilio-doenca sera devido ao seguradoqueficar incapacitado para o seu trabalho por

mais de quinze dias consecutivos e consistiré no valor de seu ultimo subsidio ou de sua ultima

remunera¢ao.

§1° - Sera concedido auxilio-doenga, a pedido ou de oficio, com base em inspe¢ao médica.

§2° - Findo o prazo do beneficio, 0 segurado seré submetido a nova inspe¢ao médica, que

concluira pela volta ao servigo, pela prorrogacéo do auxilio-doenca, pela readaptagéo ou pela

aposentadoria por invalidez.

§3° - Nos primeiros quinze dias consecutivos de afastamento do segurado por motivo de doenga, €

responsabilidade do Municipio o pagamento da sua remunera¢ao.

§4° - Se concedido novo beneficio decorrente da mesma doenga dentro dos sessenta dias seguintes

A cessacéo do beneficio anterior, este sera prorrogado, ficando o Municipio desobrigado do

pagamentorelativo aos primeiros quinzedias.

§5° - O segurado em gozo de auxilio-doenga, insusceptivel de readaptagao para exercicio do seu

cargo devera ser aposentadoporinvalidez.

SECAO VI

DO SALARIO-MATERNIDADE

Art. 19 - Serd devido saldrio-maternidade a segurada gestante, por cento e vinte dias consecutivos,

com inicio entrevintee oito dias antes do parto e a data de ocorréncia deste.

§1° - Em casos excepcionais, os periodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser

aumentados em mais duas semanas, mediante inspegao médica.

§2° - O saldrio-maternidade consistira numa renda mensal igual ao ultimo subsidio ou a ultima

remuneracao da segurada.

§3° - Em caso de aborto nao criminoso, comprovado mediante atestado médico, a segurada tera

direito ao salario-maternidade correspondente a duas semanas.

§4° - O saldrio-maternidadenao podera ser acumulado com beneficio por incapacidade.

Art. 20 - A segurada que adotar, ou obtiver guarda judicial para fins de adogao de crianga é devido

salario-maternidade pelos seguintes periodos:

I - 120 (cento e vinte) dias, se a crianga tiver até 1(um) ano de idade;

II - 60 (sessenta) dias, se a criangativer entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade; ¢

III - 30 (trinta) dias, se a crianga tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade).
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SECAO VIL |
DO SALARIO-FAMILIA

Art. 21 - Sera devido o salario-familia, mensalmente, ao segurado ativo de baixa renda que receba

remuneracdo ou subsidio igual ou inferior ao valor estabelecido pelo RGPS, na proporgao do

numero de filhos ou equiparados até quatorze anos de idade ou invalido.

§1° - O valor do salario-familia sera corrigido pelos mesmosindices aplicados aos beneficios do

Regime Geral de Previdéncia Social.

§ 2°- O aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentados com 65 (sessenta € cinco)

anos ou mais de idade, se do sexo masculino, ou 60 (sessenta) anos ou mais, se do sexo feminino,

terao direito ao salario-familia, pago juntamente com a aposentadoria.

Art. 22 - Quandopai e mae forem segurados do RPPS,ambosterao direito ao salario-familia.

Paragrafo unico - Em caso de divércio, separacao judicial ou de fato dos pais, ou em caso de

abandono legalmente caracterizado ou perda do patrio-poder, o salario-familia passara a ser pago

diretamente aquele a cujo cargoficar o sustento do menor.

Art. 23 - O pagamento do salario-familia esta condicionado a apresentagao da

certidao de nascimento do filho ou da documenta¢ao relativa ao equiparado ou ao

invalido, e a apresentagéo anual de atestado de vacinacio obrigatoria e de

comprovagao de freqiiéncia a escola do filho ou equiparado.

Art. 24 - O salario-familia nao se incorporard ao subsidio, a remuneracdo ou ao beneficio para

qualquer efeito.

SECAO Vill

DA PENSAO POR MORTE

Art. 25 - A pensao por morte consistira numa importancia mensal conferida ao conjunto dos

dependentes do segurado, definidos nosarts, 8° e 9°, quando do seu falecimento, correspondentea:

1 — totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado nadata anterior 4 do dbito, até o limite

maximo estabelecido para os beneficios do regimegeral de previdéncia social, acrescida de setenta

por cento da parcela excedente a este limite; ou

IJ — totalidade da remuneragao do servidor no cargo efetivo na data anterior a do Obito, até o limite

maximoestabelecido para os beneficios do regime geral de previdéncia social, acrescida de setenta

por cento da parcela excedente a este limite. se o falecimento ocorrer quando o servidor ainda

estiver em atividade.

§1° - Serd concedida pensao provisoria por morte presumida do segurado, nos seguintes casos:

I—sentenca declaratéria de auséncia, expedida porautoridade judicidria competente, e

II - desaparecimento em acidente, desastre ou catastrofe.

§ 2° - A pensdo proviséria sera transformada em definitiva com o dbito do segurado ausente ou

deve ser cancelada com reaparecimento do mesmo, ficando os dependentes desobrigados da

reposigio dos valores recebidos, salvo ma-fe.
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Art. 26 - A pensdo por morte sera devida aos dependentes a contar:

1— do dia do dbito;

II — da data da decisao judicial, no caso de declaragao de auséncia; ou;

III - da data da ocorréncia do desaparecimento do segurado por motivo de acidente, desastre ou

catastrofe, mediante prova id6nea.
Art. 27 - A pensdo sera rateada entre todos os dependentes em partes iguais e nao sera protelada

pela falta de habilitagao de outro possivel dependente.

§ 1° - O cOnjuge ausente nao exclui do direito 4 penséo por morte o companheiro ou a

companheira, que somente fara jus ao beneficio mediante prova de dependéncia econ6mica.

§ 2°- A habilitagdo posterior que importe incluso ou exclusao de dependente sé produzira efeitos

a contar da data da inscrigao ou habilitagao.

§ 3° - O pensionista de que trata o § 1° do art. 25 devera anualmente declarar que o segurado

permanece desaparecido, ficando obrigado a comunicar imediatamente ao gestor do IPRENOG 0

reaparecimentodeste, sob pena de ser responsabilizadocivil e penalmentepeloilicito.

§ 4° - O valor da pensio seré rateado em cotas iguais entre todos os dependentes com direito a

pensao;

§ 5° - Sempre que um dependente perder esta qualidade, proceder-se-4 a novo calculo e novo

rateio do beneficio, considerados, no entanto, apenas os dependentes remanescentes.

Art. 28- A cota da pens4osera extinta:
I — pela morte do pensionista;

II — para o pensionista menor de idade, ao completar vinte e um anos, salvo, se invalido, ou pela

emancipagao, ainda que invalido, exceto, neste caso, se a emancipagao for decorrente de colagao

de grau cientifico em curso de ensino superior.
III — para o pensionista invalido, pela cessagao da invalidez.

Art. 29 - A pensio podera ser requerida a qualquer tempo, observado o disposto no art. 65.

Art. 30 - Sera admitido 0 recebimento, pelo dependente, de até duas pensGes no ambito do RPPS,

exceto a pensdo deixada por cénjuge, companheiro ou companheira que so serd permitida a

percepeado de uma,ressalvadoodireito de op¢do pela mais vantajosa.

Paragrafo Unico - Nao faz jus a pensio o dependente condenadopelapratica de crime doloso de

que tenha resultado a morte do segurado,

Art. 31- A condigao legal de dependente, para fins desta Lei, é aquela verificada na data do dbito
do segurado, observadosos critérios de comprovagao de dependéncia econdmica.

§ 1° - A invalidez ou a alteragao de condigdes quanto ao dependente, supervenientes 4 morte do
segurado, nao darao origem a qualquer direito a pensao.

§ 2°- Para comprovacio do vinculo e da dependéncia econémica, conforme o caso, devem ser
apresentados no minimo trés dos seguintes documentos:
I - certidfo de nascimento de filho havido em comum;
II — certidao de casamento religioso;
III — declaracéo do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu
dependente;

IV — disposigdes testamentarias;

V— declaragao especial feita perante tabeliao;

VI - prova de mesmo domicilio;
VII — prova de encargos domésticos evidentes e existéncia de sociedade ou comunhao nos atos da
vida civil;
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VIII — procuracao ou fianga reciprocamente outorgada;
IX — conta bancaria conjunta; fb

X — registro em associagao de qualquer natureza onde conste o interessado como dependents do
segurado;

XI — anotacao constantede ficha ou livro de registro de empregados;
XII — apélice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa

interessada como sua beneficiaria;

XIII — ficha de tratamento em instituicao de assisténcia médica, da qual conste 0 segurado como
responsavel;

XIV - escritura de compra e venda de imovel pelo segurado em nome de dependente;
XV — declaracio de nao emancipagao do dependente menorde vinte e um anos;
XVI — quaisquer outras que possam levar 4 convic¢ao do fato a comprovar.

§ 3°- Com a extincao daparte do ultimo pensionista a pensao extinguir-se-a.

SECAOIX __
DO AUXILIO-RECLUSAO

Art, 32 - O auxilio-reclusao consistira numa importancia mensal, concedida aos dependentes do
servidor segurado de baixa renda, recolhido a priséo que tenha remunera¢ao ou subsidio igual ou

inferior ao valor estabelecido pelo RGPS e que néo perceber remuneracdo dos cofres publicos e

correspondera a ultima remuneragio do segurado no cargo efetivo.

§ 1° - O valor limite referido no caput sera corrigido pelos mesmos indices aplicados aos

beneficios do Regime Geral de Previdéncia Social.
§ 2° - O auxilio-reclusao ser rateado em cotas-partes iguais entre os dependentes do segurado.
§ 3° - O auxilio-reclusao sera devido a contar da data em que o segurado preso deixar de perceber
dos cofres publicos.
§ 4° - Na hipotese de fuga do segurado, o beneficio sera restabelecido a partir da data da recaptura
ou da reapresentagéo a prisio, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver o

segurado evadido pelo periodo da fuga.
§ 5° - Para a instrugéo do processo de concessdo deste beneficio, além da documentagao que

comprovar a condicao de segurado e de dependentes, serio exigidos:

I - documento que certifique o nado pagamento do subsidio ou da remuneragdo ao segurado pelos

cofres publicos, em razao da prisio; e
II - certidao emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do segurado a prisao
€ 0 respectivo regime de cumprimento da pena, sendo tal documento renovado trimestralmente.
§ 6° - Caso o segurado venhaa ser ressarcido com o pagamento da remunera¢ao correspondente ao

periodo em que esteve preso, e seus dependentes tenham recebido auxilio-reclusio, o valor
correspondente ao periodo de gozo do beneficio devera ser restituido ao IPRENOGpelo segurado
ou por seus dependentes, aplicando-se os juros e indices de corre¢4o incidentes no ressarcimento

da remuneracao.

§ 7° - Aplicar-se-do ao auxilio-reclusao, no que couberem, as disposigdes atinentes 4 pensdo por

morte.
§ 8° - Se o segurado preso vier a falecer na prisfio, o beneficio sera transformado em pensao por

morte.  
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CAPITULO 1
DO ABONO ANUAL

Art. 33 - O abono anual sera devido aquele que, durante o ano, tiver recebido proventos de

aposentadoria, pensdo por morte, auxilio—reclusao, salario-maternidade ou auxilio-doenga pagos

pelo IPRENOG.

Paragrafo unico. O abono de que trata 0 caput sera proporcional em cada ano ao numero de

meses de beneficio pago pelo IPRENOG, em que cada més correspondera a um doze avos, € tera

por base o valor do beneficio do més de dezembro, exceto quanto 0 beneficio encerrar-se antes

deste més, quando o valor sera o do més da cessa¢ao.

CAPITULO I

DAS REGRASESPECIAIS E DE TRANSICAO

Art. 34 - Ao segurado do RPPS quetiver ingressado por concurso puiblico de provas ou de provas

e titulos em cargo publico efetivo na administragao publica direta, autérquica e fundacional da

Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, até 16 de dezembro de 1998, serao facultadas sua

aposentadoria com proventos calculados de acordo com o art. 40 quando o servidor.

cumulativamente:

I- tiver cingiienta

e

trés.

ano
s

de

idade, se homem,e quarenta e oito anos de idade, se mulher:

Il - tiver cinco anos de efetivo exercicio no cargo em que se der a aposentadoria;

III - contar tempo de contribuigao igual, no minimo, 4 somade:

a)trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um periodo adicional de contribuigao equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de

publicagao daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alinea “a” deste

inciso.

§1° - O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigéncias para aposentadoria na forma do

caput tera os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relagéo aos

limites de idade estabelecidospelo art. 17, na seguinte propor¢ao:

I - trés inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as exigéncias para

aposentadoria na formado caput até 31 de dezembro de 2005;

IL - cinco por cento, para aquele que completar as exigéncias para aposentadoria na formado caput

a partir de 1° de janeiro de 2006.

§2° - O segurado professor que,até a data da publicagdo da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de

dezembro de 1998, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério na Uniao,

Estados, Distrito Federal ou Municipios, incluidas suas autarquias ¢ fundagdes, e que opte por

aposentar-se na forma do disposto no caput, tera o tempo de servigo exercido até a publicagao

daquela Emenda contado com 0 acréscimo de dezessete por cento, se homem,e de vinte por cento,

se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercicio nas fungdes de

magistério, observadoo disposto no § 1°.

§3° - As aposentadorias concedidas conforme este artigo serao reajustadas de acordo com 0

disposto noart. 41.

Art. 35 - Ressalvado o direito de op¢ao 4 aposentadoria pelas normas estabelecidas no arts. 16 €

17 ou pelas regras estabelecidaspeloart. 34, 0 segurado do RPPS que tenha ingressado no servi¢o

publico até 31 de dezembro de 2003, podera aposentar-se com proventos integrais, que

corresponderao a totalidade da remuneracao do servidor no cargo efetivo em que se der a

ry
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sentadoria quando, observadas as redugdes de idade e tempo de contribui¢éo contidas

art. 16, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condi¢6es:

sessenta anos de idade, se homem,e cinqiienta e cinco anos de idade, se mulher;

trinta e cinco anosde contribuicao, se homem, ¢ trinta anos de contribui¢ao, se mulher;

- vinte anos de efetivo exercicio no servico publico federal, estadual, distrital e municipal;

- dez anosde carreira e cinco anosde efetivo exercicio no cargo em que se der a aposentadoria.

a-§ 1°) - Os proventos das aposentadorias concedidas conforme este artigo, serao revistos na

‘mesma proporeao e na mesmadata, sempre que se modificar a remuneracdo dos servidores em

“atividade, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituico Federal, sendo também

estendidos aos aposentados quaisquer beneficios ou vantagens posteriormente concedidas

aos servidores em atividade, na forma dalei, inclusive quando decorrentes da transformagao ou

 reclassificacao do cargo ou funcdo em que se deu a aposentadoria.(Representado).

§ 2°) - As pensdes decorrentes das aposentadorias concedidas conforme este artigo serao

reajustadas na mesmadata em que se der o reajuste dos beneficios do regime geral de previdéncia

social.”

Art. 36 - Ressalvado direito de opgao 4 aposentadoria pelas normas estabelecidaspelo arts. 16 €

17 da ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 34 € 35, 0 servidor da Uniao, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municipios, incluidas suas autarquias e fundagées, que tenha ingressado no

servico publico até 16 de dezembro de 1998 poderao aposentar-se com proventosintegrais, desde

que preencha, cumulativamente, as seguintes condigdes:

I - trinta e cinco anos de contribuicado, se homem, trinta anos de contribuicao, se mulher;

I - vinte e cinco anos deefetivo exercicio no servico publico, quinze anos de carreira e cinco anos
no cargo em quese der a aposentadoria;
Ill - idade minima resultante da redugao, relativamente aos limites do art. 40, § 1°, inciso ITI,

alinea “a”, da Constituigdo Federal, de um ano de idade para cada ano de wontiibaieko que exceder

a voitdicd prevista no inciso I do caput deste artigo.
Paragrafo Unico:- Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias  concedidas com
base neste artigo o disposto no artigo 38 observando-se igual critério de revisao
as pensdes derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em
conformidade com este artigo.
Art. 37 - E assegurada a concess4o de aposentadoria e pensdo, a qualquer tempo, aos segurados e
seus dependentes que, até 31 de dezembro de 2003, tenham cumprido os requisitos para a obten¢gao
destes beneficios, com base noscritérios da legislagfo entaéo vigente, observando o disposto no

inciso XI do art. 37 da Constituigaéo Federal.

Paragrafo unico - Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos segurados referidos no
caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuic&o ja exercido até 31 de

dezembro de 2003, bem comoas pensGes de seus dependentes serfo calculadas de acordo com a
legislagéo em vigor 4 época em que foram atendidas as prescrigdes nela estabelecidas para a
concessao desses beneficios ou nas condigées da legislagao vigente.

Art. 38 — Observadoo disposto no art.37, XI, da Constituigéo Federal, os proventos de
aposentadoria dos segurados do RPPS, em fruigao em 31 de dezembro de 2003, bem como

os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensdes dos dependentes abrangidos pelos art.

37 seréo revistos ma mesma proporg¢fao e na mesma data, sempre que se modificar a

remuneragao dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e
pensionistas quaisquer beneficios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade, na forma da lei, inclusive quando decorrentes de transformagao oureclassificagio
do cargo ou fungao em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referéncia para a
concessao da_pensao. A

}
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CAPITULOIV | f
DO ABONO DE PERMANENCIA ,    Art. 39 - O segurado ativo que tenha completado as exigéncias para aposentadoria voluntaria

estabelecidas nosarts. 16, 34 e 37 e que opte por permanecer em atividade,fara jus a um abono de

> permanéncia equivalente ao valor de sua contribuicao previdencidria até completar as exigéncias

para aposentadoria compulséria contidasnoart. 15.

§1° - O abono previsto no caput sera concedido, nas mesmas condicées, ao servidor que.

até a data de publicacio da Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003,

tenha cumprido todos os requisitos para obten¢ao da aposentadoria voluntaria, com

proventos integrais ou proporcionais, com base noscritérios da legislacéo entio vigente,

como previsto no art. 37, desde que conte com, no minimo, vinte e cinco anos de

contribuicado, se mulher, outrinta anos, se homem.

§2° - O pagamento do abono de permanéncia ¢ de responsabilidade do Municipio e sera

devido a partir do cumprimento dos requisitos para obtencio do beneficio, mediante

solicitacao do segurado, naose lhe aplicando o disposto noart. 69.

CAPITULO V ;

DAS REGRAS DE CALCULO DOS PROVENTOSE REAJUSTE DOS BENEFICIOS

Art. 40 - No calculo dos proventos de qualquer das aposentadoriasreferidasnosartigos 14, 15, 16,

17 e 34 sera considerada a média aritmética simples das maiores remuneragdes ou subsidios,

utilizados como base para as contribuigdes do servidos aos regimes de previdéncia a que esteve

vinculado, correspondentesa oitenta por cento de todo o periodo contributivo desde a competéncia

de julho de 1994 ou desdea doinicio da contribuigao, se posterior aquela competéncia.

§ 1° - As remuneragdes ou subsidios considerados no calculo do valor inicial dos proventos terao

os seus valores atualizados, més a més, de acordo com a variagao integral do indice fixado para a

atualizaciio dossalarios-de-contribuigao considerados no calculo dos beneficios do regime geral da

previdéncia social.

§ 2° - A base de cdlculo dos proventos sera a remuneragaéo do servidor no cargo efetivo nas

competéncias a partir de julho de 1994 em que nao tenha havido contribuigao para regime proprio.

§ 3° - Os valores das remuneragées a serem utilizadas no calculo de que trata este artigo serao

comprovados mediante documento fornecido pelos Orgaos e entidades gestoras dos regimes de

previdéncia aos quais o servidor esteve vinculado ou poroutro documentopublico,

§ 4° - Para fins deste artigo, as remuneragdes consideradas no calculo da aposentadoria,

atualizadas na forma do § 1° deste artigo, nao poderaoser:

I - inferiores ao valor do salario-minimo;

II - superiores ao limite maximo do saldrio-de-contribuigao, quanto aos meses em que 0 servidor

esteve vinculado ao regimegeral de previdéncia social.

§ 5° - Os proventos, calculados de acordo com 0 caputdeste artigo, por ocasiao de sua concessio,

n&o poderaéo exceder a remuneracfo do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a

aposentadoria.

§ 6° - Para o cdlculo de proventos proporcionais ao tempo de contribui¢ao, considerar-se-a a fragao

cujo numerador sera o total desse tempo em anoscivis € 0 denominador, o tempo necessario 4

respectiva aposentadoria voluntaria, com proventosintegrais, no cargo considerado.
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§ 7° - Os periodos de tempoutilizados no calculo previsto no § 6° seréo considerados em ni
de dias.

Art. 41 Os beneficios de aposentadoria e pensao, de que tratam os artigos 14, 15, 16, 17
reajustadospara preservar-lhes, em carater permanente, o valor real, na mesma data em que seder
0 reajuste dos beneficios do Regime Geral de Previdéncia Social, de acordo com a variacgio do
indice Nacional de Pregos ao Consumidor — INPC, calculado pela FundacaoInstituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica.

TITULO IV
DO CUSTEIO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL

Art. 42 — Constituem recursos do IPRENOG:

I — o produto da arrecadacao referente as contribuigdes de carater compulsério, dos servidores
ativos de qualquer dos Poderes do Municipio, suas autarquias e fundagdes na razao de 11 % (onze
por cento) sobre a remuneragao de contribui¢ao;

Il — o produto da arrecadagao referente as contribuicdes dos aposentados e pensionistas de
qualquer dos Poderes do Municipio, suas autarquias e fundagdes na razao de 11 % (onze por
cento), incidentes sobre a parcela dos beneficios que supere o limite maximo estabelecido para os
beneficios do Regime Geral de Previdéncia Social de que trata 0 art. 201 da Constituic&o Federal.

III — 0 produto da arrecadacao da contribuicdo do Municipio — administraciio direta, indireta e
fundacional, no total de 22,62 % (vinte e dois virgula sessenta e dois por cento) sobre o valor
total da folha de pagamento, sendo 10,79% Contribuigao Patronal; 2% - Taxa de Administracio;
e, 9,83% - Aporte Financeiro e/ou custo Suplementar;

IV — o produto da arrecadacao dos segurados previsto no Art. 6° desta Lei, que sera integral — parte
patronal e parte do segurado, do respectivo salario-de-contribuigado a queteria se estivesse no
exercicio do cargo;
V — o produto dos encargos de correcéo monetaria e juros legais devidos pelo municipio, em
decorréncia de eventuais atrasos no recolhimento das contribuigdes;

VI — os rendimentosejuros decorrentes da aplicacao do saldo de recursos do Instituto:
VIL — aportes de capital que satisfagam o disposto no inciso III do Art. 6° da Lei Federal n° 9.717
de 17 de novembro de 1998;
VIII - valores recebidos a titulo de compensagao financeira, em razdo do § 9° do art. 201

da Constituigao Federal;
IX — 0 produto de arrecadagao referente ao financiamento do passivoatuarial inicial; e

X — outros recursos que lhe sejam destinados.

§ 1° - Constituem também fonte do plano de custeio do RPPS as contribuigdes
previdenciarias previstas nos incisos I, II, II] e IV incidentes sobre o abono anual,
salario-maternidade, auxilio-doenga, auxilio-reclusio e os valores pagos ao segurado pelo

seu vinculo funcional com o Municipio, em razao de decisao judicial ou administrativa,
§ 2° - A contribuigao de que trata o inciso II deste artigo incidira somente sobre as parcelas dos
proventos de aposentadorias e de pensdes que superem o limite maximo estabelecido para os
beneficios do regime geral de previdéncia social de quetrata 0 art. 201 da Constituigao.
§ 3° — A contribuigaéo de que trata o pardgrafo anterior incidira apenas sobre as parcelas de

proventos de aposentadoria e de pensfio que superem o dobro do limite maximo estabelecido para
os beneficios do regime geral de previdénciasocial de que trata o art. 201 da Constituigao, quando
o beneficiario, na formadalei, for portador de doenga incapacitante;
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§ 4° - Entende-se por remuneracao de contribuicéo o valor constituido pelo subsidio
vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecunidrias permanentes estabeleg

‘lei, dos adicionais de carater individual ou de outras vantagens, excluidas as seguintes parcelas:
a)-salario-familia:
b)-didrias;

' c)-ajuda de custo;
» d)-indenizagao de transporte;

e)-adicionalpela prestacao de servico extraordinario:
§ f)- adicional noturno;

g)-adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercicio deatividades penosas;
h)-adicional de férias;

i)- auxilio-alimentagao;

j)- auxilio pré-escolar;

k)- o abono de permanénciade quetrata o art. 39, desta lei; e

)- outras parcelas cujo carater indenizatério esteja definido em lei.
§5° - O segurado ativo podera optar pela inclusio na remuneracao de contribuigao de parcelas
remuneratérias percebidas em decorréncia de local de trabalho e do exercicio de cargo em
comisséo ou de funcao de confianga, para efeito de calculo do beneficio a ser concedido com
fundamento nos beneficios de aposentadoria pela regra geral ou pelas regras especiais e de
transi¢éo, desde que o valor do provento nao exceda a remuneragdo do respectivo servidor no
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria

§6° - O abono anual sera considerado, para fins contributivos, separadamente da remuneracao de
contribui¢ao relativa ao més em quefor pago.

§7° - Para o segurado em regime de acumulagdo remunerada de cargos legal, sera
considerada, para fins do RPPS, 0 somatério da remuneracdo de contribuigdo referente a
cada cargo

§8° - Os percentuais de contribuicdo previstos nos incisosI, II e III deste artigo seraio avaliados
atuarialmente, conforme dispde a Legislagao Federal e, quando necessdrio, alterados por Lei
Municipal.

§9° - O recolhimento das contribuigdes dos segurados obrigatérios e dos empregadores sera
efetuado ao IPRENOG até 5° (quinto) dia apds a data de pagamento da remuneracao dos
servidores municipais

§ 10 - O atraso no recolhimento das contribuigdes ao IPRENOGimplicard em multa de 2% (dois
por cento) e juros 4 razio de 1% (um por cento) ao més, calculado sobre o débito atualizado pela
IGP-M da Fundagao Gettlio Vargas ou pelo indice que vier eventualmente substitui-lo, até a data
de seu efetivo pagamento

§ 11 - O servidor afastado ou Licenciado temporariamente do cargo efetivo sem recebimento de
remuneragdéo pelo municipio, somente contara o respectivo tempo de afastamento ou
licenciamento, para fins de aposentadoria, mediante 0 recolhimento mensal das contribuigdes de
que trata o Inciso IV — do artigo 42 desta Lei.

Art, 43 - Os recursos do IPRENOGserio depositados em conta distinta da conta do Tesouro
Municipal. n
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Art. 44 - As disponibilidades do IPRENOG serao aplicadas em estabelecimento b
mediante operagao que assegure, no minimo, corregao monetaria do valor, respeitando 04
no art. 6° da Lei Federal n° 9.717, de 1998, e Resolucdo de n° 3.244/04 do Conselho Monetario
Nacional, vedados empréstimos de qualquer natureza, inclusive ao proprio Municipio, a entidades
da administragaoindireta e os respectivos segurados.

TITULO V

- CAPITULO I .
DA ORGANIZACAO DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA

GUATAPORANGA- IPRENOG

SECAO I
DA LEGISLACAO, SEDE E FORO

Art. 45 — O Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOG.observada a
Legislacéo Federal pertinente, reger-se-a por esta Lei, regulamentos, normas, instrucdes e atos
normativos, aprovados pelo seu Conselho Deliberativo.

Art. 46 — O Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOGtera como

sede e foro o Municipio de Nova Guataporanga do Estado de Sao Paulo e sua duracio sera por
prazo indeterminado.

SECAO II
DA ADMINISTRACAO

Art. 47 — O Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOGtera a seguinte
estrutura:

1- Conselho Deliberativo
II - Conselho Fiscal

III - Diretoria Executiva, com sua estrutura organizacional.

SECAOIII
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 48 — O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga —
IPRENOGsera constituido de 6 (seis) membros todos servidores efetivos com formagao minima
em ensino médio completo e 1 (um) membro suplente para cada um, cuja composi¢ao serd o
seguinte:

I — 02 (dois) representantes do Poder Executivo, indicados pelo Prefeito, entre servidores do
quadro efetivo do Municipio de Nova Guataporanga, sendo que um deles, a critério do Prefeito,
sera o Presidente do Conselho Deliberativo;

II — 01 (um) representante do poder Legislativo, indicado por este entre servidores do quadro
efetivo do Municipio de Nova Guataporanga;
II — 03 (trés) representantes dos segurados serao escolhidos dentre os servidores municipais
eleitos entre seus pares,garantida participagao de servidores inativos.
§ 1°- Os membrossuplentes serao designados aplicando-se os mesmoscritérios fixados para os
membrosefetivos. \
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§ 2° - Juntamente com ostitulares e para cada um,sera designado 01 (um) suplenie respectiffFftic
os substituiraéo em suas licengas e impedimentos e os sucederfio em caso de vacincia, cg isiada
sempre a vinculacao da representatividade. “
§ 3° - O mandato dos membros do Conselho Deliberativo sera de 02 (dois) anos, sendo permitido a
recondugao para o mandato subseqiiente.
§ 4° - O Conselho reunir-se-d ordinariamente, uma vez por semestre, com a presenca da maioria de
seus membros e suas decisdes serao tomadas por maioria simples de voto,
§ 5° - A funcao de Conselheiro nao sera remunerada, devendo ser desempenhada no horario
compativel com o expediente normaldetrabalho.
§ 6° - O Conselheiro que, sem justa causa, faltar a trés sessées consecutivas ou seis alternadas, tera
seu mandato declarado extinto.
§ 7° - Os membros do Conselho Deliberativo deverio ser contribuintes ou beneficidrios do
Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOG;
§ 8° - O Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova
Guataporanga — IPRENOGterd voz e voto de desempate nas reunides do Conselho.
§ 9° - As deliberagdes do Conselho Deliberativo serio lavradas em Livro de Atas,
§ 10 -As convocagées ordinarias e extraordinarias do Conselho Deliberativo serio feitas por
escrito.

Art. 49 Ao Conselho Deliberativo compete:
I — Deliberar sobre a politica de investimento do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova
Guataporanga — IPRENOG
Il — Deliberar sobre 0 Regimento Interno do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova
Guataporanga — IPRENOG
Ill — Deliberar sobre as diretrizes Gerais de atuacao do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova
Guataporanga — IPRENOG;
IV — Delibere sobre 0 Quadro de Pessoal e 0 Plano de Cargo e Salarios;
V — Deliberar sobre a Nota Técnica Atuarial e o Plano Anualde Custeio;
VI — Deliberar sobre o Relatério AnualdaDiretoria:
VII — Deliberar sobre os Balancetes Mensais, bem comoo Balanco e as Contas Anuais do Instituto
de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOG, depois de apreciados pelo
Conselho Fiscal e Auditor Independente;
VIII — Deliberar sobre a aceitagao de bens e legados oferecidos ao Instituto de Previdéncia
Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOG
IX — Deliberar sobre a aquisicao, alienacaio ou oneracao de bens iméveis, bem como a aceitacdo de
doagdes com encargo;
X — Deliberar sobre a Proposta Orcamentaria anual, bem como suas respectivas alteracdes,
elaborada pela Diretoria Executiva do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga —
IPRENOG;

XI — Deliberar sobre a contratacéo das Instituicdes Financeiras Privadas ou Publicas que se
encarregario da administragao das Carteiras de Investimentos do Instituto de Previdéncia
Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOG,porproposta da Diretoria Executiva:
XII — Deliberar sobre a contratagio de Consultoria Externa Técnica Especializada para
desenvolvimento de Servigos Técnicos Especializados necessdérios ao Instituto de Previdéncia
Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOGporindicagao da Diretoria Executiva:
XIII — Funcionar como érgao de aconselhamento 4 Diretoria Executiva do Instituto de Previdéncia
Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOG,nas questées porele suscitadas;
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taporanga — IPRENOG;

—Baixar Atos e Instrugdes Normativas, complementares ou esclarecedoras; e
—Praticar os demais atos atribuidos porestalei.

SECAO IV
DO CONSELHO FISCAL

. 50 — O Conselho Fiscal sera composto de 03 (trés) membrosefetivos e 3 (trés) suplente;
-— 01 (um) representante do Poder Executivo, indicado pelo Prefeito, entre servidores do quadro

efetivo do Municipio de Nova Guataporanga;;

Il - 02 (dois) representantes dos segurados, escolhidos entre os Servidores efetivos, ativos e
inativos;

§1°- Os membros suplentes serao designados aplicando-se os mesmoscritérios fixados para os
membros efetivos.

§ 2°- O mandato dos membros sera de 02 (dois) anos, sendo permitido a reconducao para o
mandato subsequente.

© § 3° - O Conselho reunir-se-a, ordinariamente, uma vez a cada semestre, com a presenca da

maioria de seus membrose suas decisdes sero tomadas com o minimo de 02 (dois) votos.
§ 4° - A Fungao de Conselheiro Fiscal nao sera remunerada, devendo ser desempenhada no horario
compativel com o expediente normal detrabalho.

§ 5° - O Conselheiro que, sem justa causa, faltar a trés sessdes consecutivas ouseis alternadas,tera
seu mandato declarado extinto.

§ 6° - O Conselho Fiscal elegera, dentre seus membros, o seu Presidente em sua primeira reuniao
ordinaria, apds a sua posse.
§ 7° - O Presidente do ConselhoFiscal tera voz e voto de desempate;
§ 8°— Os membros do Conselho Fiscal deverdo ser segurados do Instituto de

Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOG;
§ 9° - As deliberagdes do Conselho Fiscal serao lavradas em Livro de Atas.
Art. 51 — Compete ao ConselhoFiscal:
I- Acompanhar a organiza¢ao dos servicos técnicos e admissao do pessoal:

Il — Acompanhar a execucdo orgamentaria do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova
Guataporanga — IPRENOG,conferindoa classificagao dos fatos e examinando a sua procedéncia e
exatidao;

ll] — Examinar as prestagdes efetivadas pelo Instituto de Previdéncia Municipal de Nova
Guataporanga — IPRENOGaos servidores e dependentes e a respectiva tomada de contas dos
responsaveis;

IV — Proceder, em fase dos documentosde receita e despesa, a verificagao dos balancetes mensais,
os quais deverao estar instruidos com os esclarecimentos devidos, para encaminhamento ao
Conselho Deliberativo;

V = Indicar, para contratagao, perito de sua escolha para examedelivro e documentos;
VI — Encaminhar ao Prefeito Municipal, anualmente, até o més de mar¢o, com o seu parecer

técnico, o relatério do exercicio anterior da Diretoria Executiva, o processo de tomadas de contas,
o balango anual e o inventario a ele referente, assim como relatério estatistico dos beneficios

prestados; .
\
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VII — Requisitar 4 Diretoria Executiva e ao Presidente do Conselho deliberativo as inform:
igencias que julgar convenientes e necessarias ao desempenho de suas atribuicgdes e ng
correcao de irregularidades verificadas e exigir as providencias de regularizacio;

VIII - Propor ao Presidente da Diretoria Executiva do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova
uataporanga — IPRENOG as medidas que julgar de interesse para resguardar a lisura e

ansparéncia da administragdéo do mesmo;
IX — Acompanhar o recolhimento mensal das contribuigdes para que sejam efetuadas no prazo

legal e notificar e interceder junto ao Prefeito Municipal e aos demaistitulares de érgiosfiliados
ao Sistema Municipal, na ocorréncia de irregularidades, alertando-os para os riscos envolvidos,
denunciando e exigindo as providéncias de regularizagao, e adotando as providéncias de retencao

dos impostos e taxas junto aos 6rgaos competentes para regularizacao das contribuigdes em atraso;

EX — Proceder a verificacfo dos valores em deposito na tesouraria, em bancos, nos administradores

_ de carteira de investimentose atestar a sua correcéo ou denunciando irregularidades constatadas e
> exigindo as regularizagGes;

> XI - Examinar e dar parecer prévio nos Contratos, Acordos e Convénios a serem celebradospelo
“Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOG,porsolicitagao da

© Diretoria Executiva;

XII — Pronunciar-se sobre a alienagao de bens imdéveis do Instituto de Previdéncia Municipal de
Nova Guataporanga — IPRENOG;
XIII - Acompanhar os processos de concessao de beneficios, verificando sua legitimidade;

XIV — Acompanhar a aplicagado das reservas, fundos e provisdes garantidores dos beneficios
previstos nesta Lei, notadamente no que concerne a observancia dos critérios de seguranca.
rentabilidade e liquidez, e de limites maximos de concentragao dos recursos; e

XV — Rever as suas proprias decisdes, fundamentando qualquer possivelalteragao;
XVI — Proceder aos demais atos necessarios 4 fiscalizagao do Instituto de Previdéncia Municipal

de Nova Guataporanga — IPRENOG, bem como dagestdo do Regime Préprio de previdéncia do
Municipio de Nova Guataporanga.

Paragrafo Unico — Compete a todos os membros do Conselho Fiscal, individualmente, o direito de
exercer fiscalizagao dos servigos do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga —
IPRENOG,naolhes sendo permitido envolver-se na diregao e administracio do mesmo.

SECAO V
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 52 — A Diretoria Executiva do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga —
IPRENOGsera composta de um Diretor Presidente, um Diretor Administrativo/ Financeiro e
um Diretor de Beneficios, indicados e nomeados pelo Poder Executivo.
§1° - Os cargos do Diretor Presidente, Diretor Administrativo/Financeiro e o Diretor de Beneficios
serao ocupados por servidores municipais ocupantes de cargos efetivos e nomeados pelo Prefeito
Municipal.

§ 2° - O mandato dos membrosda Diretoria Executiva sera de 02 (dois) anos, sendo permitido
reconduc¢ao.

§ 3° - Os servidores indicados deverao pertencer ao quadro efetivo do Municipio de Nova
Guataporanga; possuir 0 2° grau completo de escolaridade e qualificagao necessiria; e terem o
consentimento e aval do Conselho Deliberativo;

§ 4° -As deliberagdes da Diretoria Executivaserio registradas em Livro de Atas.

§ 5° - Sera firmado Termode Posse dos Diretores nomeados.
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* § 6° - Os cargos de Diretores, seréo exercidos cumulativamente com as fungdes em que 0,396

pertence ao quadro efetivo e/ou designado de confianga de quaisquer dos entes

Municipio,

§ 7° - O Diretor Presidente fara jus a gratificacao de 20 % do remuneragiio do cargo de Secretario

Administrativo do Municipio, aplicando-se um fator de redugao de 15%, para os cargos de Diretor

Administrativo/Financeiro e Diretor de Beneficios.

§ 8° - Nao poderfo ser nomeados para as fung6es de Diretoria profissionais que tenham

parentesco, até 2° grau, com membros do Conselho Deliberativoe Fiscal.

Art. 53 - Compete ao Diretor Presidente:

I — Representar o Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOGem juizo

oufora dele;

Il - Superintender e exercer a Administracao Geraldo Instituto de Previdéncia Municipal de Nova

Guataporanga — IPRENOGe presidir o Colegiado da Diretoria Executiva;

Ill — Autorizar, conjuntamente com o Diretor Administrativo/Financeiro, as aplicagdes ¢

investimentos efetuados, atendido o plano de Aplicagées e Investimentos;

IV — Celebrar, em nome do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga —

IPRENOG em conjunto com outro Diretor, os Contratos de Gestéo e suas alteragdes, € as i

contratacdes em todas as suas modalidades, inclusive de prestacdo de servigos por terceiros;

V — Praticar conjuntamente com o Diretor de Beneficios, os atos relativos a concessaéo dos 4

beneficios previdencidrios previstos nesta Lei;

VI — Elaborar em conjunto com o Diretor Administrativo/Financeiro, a proposta orcamentaria |

anual do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOG, bem comosuas

alteragdes;

VII — Organizar o quadro de pessoal de acordo com o orgamento aprovado;

VIII - Propor o preenchimento das vagas do quadro de pessoal, mediante Concurso publico;

IX — Expedir instrugdes e ordensde servigos;

X — Organizar, em conjunto com o Diretor de Beneficios, os servigos de Prestacéo Previdenciaria

do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOG;

XI — Assinar e assumir, em conjunto co o Diretor Administrativo/ Financeiro os documentos e

valores do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOGe responder

juridicamente pelos atos e fatos de interesse do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova

Guataporanga — IPRENOG;

XII — Assinar, em conjunto com o Diretor Administrativo/ Financeiro, os cheques e demais

documentos do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOG,

movimentando os fundosexistentes;

XII — Encaminhar, para deliberagdo, as contas anuais da Institui¢ao para o Conselho Deliberativo

e para o Tribunal de Contas do Estado, acompanhadas dos pareceres co Conselho Fiscal, da

Consultoria Atuarial e da Auditoria Externa Independente;

XIV — Propor, em conjunto com o Diretor Administrativo/Financeiro, a contratagdo de

Administradores de Carteiras de Investimentos do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova

Guataporanga — IPRENOGdentre as instituicdes especializadas do mercado, de Consultores

técnicos Especializados e outros servigos de interesse;
XV — Submeter ao Conselho Deliberativo a ao Conselho Fiscal os assuntos a eles pertinentes ¢

facilitar 0 acesso de seus membros para o desempenhodesuas atribui¢des;

XVI —Cumprir e fazer cumprir as deliberagdes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal;

XVII — Praticar os demais atos atribuidos por este lei como de sua competéncia.

Art. 54 - Compete ao Diretor Administrativo/Financeiro:
n\

| fi

( 20  
2
5
4
e
e
e

e
t



 

   

   

 

Prefeitura Municipal de Nova Guatapor.
‘ - ¢, ’ ~

Paco Municipal “Prefeito Jodo Rosa
Rua Pedro Zanetti, 50 — Fone (18) 3856-1222 — Fax (18) 3856-1229 — CEP 179500

NOVA GUATAPORANGA- SP.

CNPJ: 44,882.223/0001-03 E-Mail: pmnguatasecreta@abcrede.com.
Site: www.novaguataporanga.sp.gov.br

 

I - Manter o servico de protocolo, expediente, arquivo, bem como, baixar ordens de s
relacionados com aspecto financeiro;

II - Elaborar e transcrever em livros proprios os contratos, termos, editais e licitagdes;

III -Supervisionar o servigo de relagdes publicas e os de natureza interna;
IV -Administrar a area de Recursos Humanos do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova
Guataporanga — IPRENOG;

V -Assinar juntamente com o Diretor Presidente, todos os atos administrativos referentes a
admiss4o, contrato, demissao, dispensa, licenga, férias, afastamento dosservicos da autarquia, bem

como, os cheques e requisigdes junto as instituigdes financeiras;

VI -Cuidar para que até o décimodia util de cada més, sejam fornecidos os informes necessarios a
elaboracao do balancete do més anterior:
VII -Manter a contabilidade financeira, econémica e patrimonial em sistemas adequados e sempre

atualizados, elaborando balancetes e balangos, além de demonstrativos das atividades econémicas

deste instituto;
VIII -Promovera arrecadacao, registro e guarda de rendas e quaisquervalores devidosao Instituto
de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOG, e dar publicidade da
movimentagao financeira;

IX - Elaborar orgamento anual e plurianual de investimentos, bem como todas as resolucdes
atinentes 4 matéria org¢amentaria ou financeira e o acompanhamento da respectiva execugao;
X - Apresentar periodicamente os quadros e dadosestatisticos que permitam 0 acompanhamento
das tendéncias orgamentarias e financeiras para 0 exercicio;

XI - Providenciar a abertura de créditos adicionais, quando houver necessidade;
XI- Efetuar tomada de caixa, em conjunto com os demais membros da Diretoria;
XIII - Organizar, anualmente, o quadro de fornecedores, opinando sobre 0 mesmo e submetendo-o
a aprovacao do Conselho Deliberativo;

XIV - Organizar e acompanhar as licitagdes dando o seu parecer para o respectivo julgamento;
XV - Supervisionar o Setor de Compras, Almoxarifado e Patrim6nio do Instituto de Previdéncia
Municipal de Nova Guataporanga - IPRENOG, através de sistema prdéprio, verificando
periodicamente os estoques, bem como o controle e conservagao de material permanente;

XVI - Manter os servicos relacionados com a aquisigao, recebimento, guarda e controle, bem
comofiscalizagéo do consumo de material, primando pela economia;
XVII - Supervisionar os servigos de seguranga, limpeza, portaria e servicos gerais do Instituto de
Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOG;
XVIII - As agdes de gestaéo orgamentaria de planejamento financeiro, os recebimentos e

pagamentos, os assuntos relativos 4 area contabil, as aplicagdes em investimentos em conjunto
com o Diretor Presidente e deliberado pelo Conselho Deliberativo e o gerenciamento dos bens
pertencentesao Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga —- IPRENOG,velando
porsua integridade.

XIX - Manter controle sobre a guarda dosvalores, titulos e disponibilidades financeiras e demais
documentos que integram o Patriménio do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova
Guataporanga — IPRENOG
XX - Proceder 4 contabilizagaéo das receitas, despesas, fundos e provisdes do Instituto de
Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOG, dentro dos critérios contabeis
geralmente aceitos e expedir os balancetes mensais, 0 balan¢o anual e as demais demonstracdes

contabeis;

XXI - Prover recursos para o pagamento da folha mensal de beneficios e da folha de pagamento
dos salarios dos funciondrios do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga —
IPRENOG; f .
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XXII - Propora contratacao dos Administradores de Ativos e Passivos Financeiros do Ins hhdePrevidéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOGe promover o acompanhamvfito dosContratos;
XXIII - Integrar 0 Colegiado da Diretoria Executiva nas deliberagdes operacionais do Instituto dePrevidéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOG.
XXIV.Substituir o Diretor Presidente em seus impedimentos eventuais.
Art. 55 - Compete ao Diretor de beneficios:
I -Manter atualizado o cadastro dos servidores segurados,ativos e inativos, e de seus dependentes.tanto da Prefeitura, da Camara Municipal e demais orgdos empregadores municipais vinculadosInstituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOG;
Il - Providenciar 0 calculo da folha mensal dos beneficios a serem pagos pelo Instituto dePrevidéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOG aos segurados e dependentes, deacordo com os dispositivos legais;
Ill - Responder pela exatidio das caréncias e demais condigées exigidas para a concessao dequaisquer beneficios aos segurados que o requererem;
IV - Proceder ao atendimentoe a orientacdio aos segurados quanto aosseus direitos e deveres paracom o Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOG;
V - Substituir o Diretor Administrativo/Financeiro em seus impedimentoseventuais:
V1 - Proceder ao levantamentoestatistico de beneficios concedidos e a conceder;
VII - Propor a contratagio de Atuario para proceder as revisdes atuariais do SistemaPrevidenciario Municipal;
VIII - Integrar 0 Colegiado da Diretoria Executiva em suas deliberagdes operacionais:
IX - Proceder ao atendimento dos integrantes dos demais orgaos Colegiados da EstruturaAdministrativa do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOG
Art. 56 - O Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOG,para aexecugao de seus servicos, poderd ter pessoal requisitado da municipalidade, dentre os seusservidores, os quais serao colocados a sua disposi¢ao com todos os seus direitos e vantagensasseguradas, garantias e deveres previstos em Lei, nao podendoperceber remuneracao adicional.

 

SECAO VI -
DAS DISPOSICOES GERAIS DA ADMINISTRACAO

Art.57 - Os membrosrepresentantes dos diversos orgaos colegiados da Estrutura Administrativa
do Instituto de Previdéncia Municipal de Nova Guataporanga — IPRENOGnao poderao acumularcargos, ainda que indicadospara orgios diferentes e por diferentes entes municipais ou entidades,
ressalvadas as hipdteses previstas na Constituicdo Federal.

SECAO VII
DOS ATOS NORMATIVOS

Art. 58 - O Conselho Deliberativo, por suainiciativa ou solicitagao da Diretoria Executiva ou doConselho Fiscal, deliberara quanto a emissao de instrugdes e normas operacionais em atos
normativos.
Pardgrafo Unico Os atos normativos serdo emitidos sobre assuntos omissos em Lei, ou em
complemento com o objetivo de esclarecer.

TITULO VI )
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__ CAPITULOT ; Le
DAS DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS BENEFICIOS

Art. 59 - E vedada a inclusio nos beneficios, para efeito de percepcio destes, de parcelas
remuneratorias pagas em decorréncia de local de trabalho, de fungao de confianga, de cargo em
comissao ou do abono de permanéncia de quetrata o art. 39.
Paragrafo unico - O disposto no caput nao se aplica as parcelas remuneratérias pagas em
decorréncia de local de trabalho, de fungao de confianga, de cargo em comissfo que tiverem

integrado a remuneracdo de contribuicdo do servidor que se aposentar com proventos calculados
conformeart. 40, respeitado, em qualquerhipotese, o limite previsto no § 5° do citado artigo.

Art. 60 - Ressalvado o disposto nos artigos 14 e 15, a aposentadoria vigorara a partir da data da
publicagao do respectivo ato.

Art. 61 - A vedacio prevista no §10, art. 37, da Constituigaéo Federal, ndo se aplica aos membros

de poder e aosinativos, servidores e militares, que, até 16 de dezembro de 1998, tenha ingressado

novamente no servigo publico por concurso publico de provas ou de provas e titulos, e pelas

demais formas previstas na Constituigao Federal, sendo-Ihes proibida a percepgao de mais de uma
aposentadoria pelo regime de previdéncia a que se refere o art. 40 da Constituigao Federal,

aplicando-Ihes, em qualquerhipotese, o limite de que trata o §11, deste mesmoartigo.
Paragrafo unico - Enquanto nao editada a lei a que se refere o § 11 do art. 37 da Constituicao
Federal, nao sera computada, para efeito dos limites remuneratérios de que trata 0 inciso X1 do
caput do mesmoartigo, qualquer parcela de carater indenizatério, assim definida pela legislacado
em vigor na data de publicagao da Emenda Constitucional n° 41 de 2003.
Art. 62 - Para fins de concessao de aposentadoria pelo RPPS, é vedada a contagem de tempo de
contribuigaoficticio.

Art. 63 - Sera computado, integralmente, o tempo de contribuig&o no servico publico federal,
estadual, distrital e municipal, prestado sob a égide de qualquer regime juridico, bem como o
tempo de contribuigao junto ao Regime Geral de Previdéncia Social.

Art. 64 - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumulaveis na forma da
Constituicao Federal, sera vedada a percepcio de mais de umaaposentadoria por conta do RPPS.
Art. 65 - Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e
qualquer a¢géo do beneficidrio para haver prestacdes vencidas ou quaisquer restituigdes ou
diferengas devidas pelo RPPS, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do

Codigo Civil.

Art. 66 - O segurado aposentado por invalidez permanente e o dependente invalido,
independentemente da sua idade deverao, sob pena de suspensio do beneficio, submeter-se
anualmente a exame médicoa cargo do érgiio competente.
Art. 67 - Qualquer dos beneficios previstos nesta Lei sera pago diretamente ao beneficiario.
§ 1° - O disposto no caput nao se aplica na ocorréncia das seguintes hipéteses, devidamente
comprovadas:
I - auséncia, na formadalei civil;

II - moléstia contagiosa; ou

III - impossibilidade de locomocio.
§ 2° - Na hipotese prevista no pardgrafo anterior, 0 beneficio podera ser pago a procurador
legalmente constituido, cujo mandatoespecifico nao exceda de seis meses, renovaveis.
§ 3° - O valor nao recebido em vida pelo segurado sera pago somente aos seus dependentes
habilitados a penso por morte, ou, na falta deles, aos seus sucessores, independentemente de
inventario ou arrolamento, na formadalei.

Art. 68 - Serdo descontados dos beneficios pagos aos seguradose aos dependentes:
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I - a contribuicao prevista no inciso I e II do art. 42:
II - o valor devido pelo beneficiario ao Municipio;
III - o valor da restituigfo do que tiver sido pago indevidamente pelo RPPS:
IV - o imposto de rendaretido na fonte;

V- a pensdo de alimentos prevista em decisao judicial; e
VI - as contribuigdes associativas ou sindicais autorizadas pelos beneficiarios.
Art. 69 - Salvo em caso de divisao entre aqueles que a ele fizerem jus e na hipdtese dosarts. 21 a
24, nenhum beneficio previsto nesta Lei tera valor inferior a um saldrio-minimo.
Art. 70 - Concedida a aposentadoria ou a pensio, sera 0 ato publicado e encaminhado a apreciacao
do Tribunal de Contas.

Paragrafo unico Caso 0 ato de concessao nao seja aprovado pelo Tribunal de Contas, 0 processo

do beneficio sera imediatamente revisto e promovidas as medidas juridicas pertinentes.
Art. 71 - E vedadaa celebracdo de convénio, consércio ou outra forma
de associagao para a concessao dos beneficios previdenciarios de quetrata esta Lei com a Uniao,
Estado, Distrito Federal ou outro Municipio.

CAPITULO II
Dos Registros Financeiro e Contabil

Art. 72 - O RPPSobservard as normas de contabilidade, fixadas pelo érgado competente da Unido.
Art. 73 - O Municipio encaminhara ao Ministério da Previdéncia Social, até trinta dias apds o
encerramento de cada bimestre do ano civil, nos termos da Lei n° 9.717, de 27 de novembro de
1998, e seu regulamento, os seguintes documentos:
1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas do RPPS:

II - Comprovante mensal do repasse ao RPPS das contribuigdes a seu cargo e dos valores retidos
dos segurados, correspondentes as aliquotas fixadas noart. 42; €
III - Demonstrativo financeiro relativo as aplicagdes do RPPS.
Art, 74 - Sera mantidoregistro individualizado para cada segurado que contera:
I - nome;

II - matricula;
III — remuneracao de contribuicaéo, ou subsidio més a més: e
IV - valores das contribuigdes previdencidrias mensais e das acumuladas nos mesesanteriores do
segurado e do Municipio, suas autarquias e fundagées;
§ 1° - Ao segurado serfo disponibilizadas as informagdes constantes de seu registro
individualizado, mediante extrato anual de prestacfo de contas, relativos ap exercicio financeiro
anterior.
§ 2° - O registro cadastral individualizado sera consolidado para fins contabeis.

_ CAPITULO III
DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

Art. 75 - A autoridade administrativa ou o servidor que, no exercicio de suas fungdes, deixar de
efetuar os recolhimentos ao Instituto incorrerd, respectivamente, em crime de responsabilidade
pelo descumprimento delei, sem prejuizo das sanedesde naturezacivil ou criminal cabiveis.
Art. 76 - O orcamento e a escrituragao contabil do IPRENOGintegrarao 0 seu orcamento bem
como a prestagao de contas anual, e obedecerao aos principios fundamentais de contabilidade e
normasbrasileiras de contabilidade.
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Art. 77 - Dentro de até trinta dias do encerramento do exercicio, o IPRENOG remetera ao
central de contabilidade do Municipio a prestacao de contas do exercicio, para fins de appx¥Acao
de incorporagao dos resultados e compor a prestac&o de contas do Municipio que devéra ser
entregueao tribunal de contas do Estado e 4 Camara Municipal.
Art. 78 - O Poder Executivo expedira os atos regulamentares necessarios a plena execucao desta
Lei, inclusive os regulamentos sobre os Conselhos nela previstos e os publicara no Jornal do
Municipio.

Art. 79 - O Poder Executivo e Legislativo, suas autarquias e fundacées encaminhardo
mensalmente ao Orgdo gestor no IPRENOGrelac&o nominal dos segurados e dependentes, valores
de subsidios, remuneracéese contribuicdes respectivas.
Art. 80 - O Municipio podera, por lei especifica de iniciativa do respectivo Poder Executivo,
instituir regime de previdéncia complementar para os seus servidorestitulares de cargo efetivo,
observado 0 disposto no art. 202 da Constituigaéo Federal, no que couber, por intermédio de
entidade fechada de previdéncia complementar, de natureza publica, que oferecera aos respectivos
participantes planos de beneficios somente na modalidadede contribuicao definida.
§ 1° - Somente apésa aprovagao dalei de que trata o caput, 0 municipio poderd fixar, para o valor
das aposentadorias e pens6es a serem concedidas pelo RPPS, o limite maximo estabelecido para os
beneficios do Regime Geral de Previdéncia Social - RGPS de quetrata o art. 201 da Constituicao
Federal.
§ 2° - Somente mediante sua prévia e expressa op¢ao, 0 disposto neste artigo podera ser aplicado
ao servidor quetiver ingressado no servigo publico Federal, Estadual, Distrital ou Municipal até a
data da publicagao do ato de institui¢éo do correspondente regimede previdéncia complementar.
Art. 81 - O ente sera responsavel pela cobertura de eventuais insuficiéncias financeiras do regime
proprio, decorrentes do pagamento de beneficios previdenciarios, consoante determina o § 1° do
artigo 2° da Lei n° 9.717 de 27 de novembro de 1998.
Art. 82 - As contribuigdes, anteriormente previstas nos incisos I, II e II] do art, 74 da Lei
Municipal n° 1.025, de 18 de outubro de 2001, alterado pela Lei n° 1.125 de 20 de dezembro de
2005, Lei Municipal n. 1.155, de 20 de Dezembro de 2006, Lei Municipal n. 1.178, de
02.01.2008, cujas aliquotas passaram a integrar, sem majoragdo ou qualquer outra alteragao,o art.
42 desta Lei, serao exigiveis imediatamente.
Art, 83 - Ficam revogadas a Lei n° 1.025, de 18 de outubro de 2001, a Lei 1125, de 20 de
dezembro de 2005, Lei Municipal n. 1.155, de 20.12.2006, Lei Municipal n. 1.159, de
20.03.2007, Lei Municipal n. 1,178, de 02.01.2008, bem como as demais disposigdes em
contrario.
Art. 84 - Esta lei entra em vigorna data de sua publicacao.
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