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' ASSUNTO 
Projeto de Lei nº 75/18, que dá nova redação ao art. 
1° da Lei nº 6574, de 17 de outubro de 2014, que 
alterou o caput do art. 1" e seus§§ 1° e 2° da Lei nº 
6098, de 19 de julho de 2011 e altera e acrescenta 
dispositivos da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002. 
(aportes financeiros FUNPREV) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 267/18 
P. 40.800/18 ( l.904/18 - FUNPREV) 

Câmara Mu 1ir.ipal dA 8, 1uru 
Diretoria de ~polo Legisla.ivo auru, 03 de agosto de 2.018. 

O 3 A60. 2018 

Hora 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 75/18, que dá nova redação ao 
art. 1° da Lei Municipal nº 6.574, de 17 de outubro de 2.014, que alterou o caput do art. 1º e os seus§§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº 6.098, de 19 de julho de 2.011 e altera e acrescenta dis ositivos da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de 
maio de 2.002. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

OROBUSSOLA 

ANEXOS: cópia das Leis Municipais nsº 6.574, 6.048 e 4.830, cópia da Lei Federa nº 9.717, cópia das Portarias 
MPS nsº 204, 403 e 746, cópia da Ata 02 do Conselho Curador, cópia da fls. 63-64 e fls. 104-105 do Processo 
Adminitrativo 40.800/18 e cópia da Avaliação Atuarial. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 40.800/18 (1.904/18 - FUNPREV) 
PROJETO DE LEI N' 75/18 
Dá nova redação ao art. 1 º da Lei 
Municipal nº 6.574, de 17 de 
outubro de 2.014. que alterou o 
caput do art. 1° e os seus§§ 1º e 2° 
da Lei Municipal n' 6.098, de 19 
de julho de 2.011 e altera e 
acrescenta dispositivos da Lei 
Municipal nº 4.830, de 17 de maio 
de 2.002. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Municipio de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. l' 

Art. 2' 

O art. Iº da Lei Municipal nº 6.574, de 17 de outubro de 2.014, que alterou o caput do art. 1º e os seus§§ lº e 
2º da Lei Municipal nº 6.098, de 19 de julho de 2.011, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 1° 

§ l' 

§ 2º 

De acordo com a Lei Federal n' 9. 717, de 27 de novembro de 1.998, art. l '; Portaria MPS 
n' 403, de 10 de dezembro de 2.008, §§ l' e 2', art. 18; Portaria MPS n' 204, de 10 de 
julho de 2.008, art. 5', inciso li e Portaria n' MPS nº 746, de 27 de dezembro de 2.011, 
visando o perfeito equilibrio financeiro e atuarial da previdência social dos servidores 
públicos municipais efetivos do Municfpio de Bauru, ficam a Prefeitura Municipal de 
Bauru. o Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e a Câmara Municipal de 
Bauru. autorizados a realizar aportes financeiros à Fundação da Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - Funprev, confonne resultado do 
déficit técnico previdenciário apontado pela Avaliação Atuarial Anual de 31/12/2.017, 
nos tennos da legislação vigente. 

O repasse dos aportes financeiros a serem realizados pela Prefeitura.. DAE e Câmara 
Municipal, visando à cobertura do déficit técnico apontado nos cálculos atuariais anuais. 
serão escalonados no prazo mãximo de 29 (vinte e nove) anos, com inicio no exercicio de 
2.018 e término no exercício de 2.046, sendo que os pagamentos serão efetuados na 
proporção de l/t2 (um doze avos) até o último dia útil de cada mês, conforme a tabela 
abaixo: 

Ano Valor Anual (R$) 

2.018 R$ 22.282.703,09 

De 2.019 à 2.026 R$ 24.510.973,40 

2.027 R$ 57.459.463,31 

De 2.028 à 2.046 R$ 63.856.565,29 

Os valores referidos na tabela constante do§ lº estão posicionados, levando em conta o 
déficit atuarial de R$ 63.011.695,74 (sessenta e três milhões, onze mil, seiscentos e 
noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) apresentado na data base de 
31/1212.017, no valor de R$ 1.546.709.942,80 (um bilhão, quinhentos e quarenta e seis 
milhões, setecentos e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta 
centavos).Quando dos seus efetivos pagamentos deverão ser reavaliados, confonne o 
último fechamento de balanço e o respectivo cálculo atuarial, e corrigidos com juros de 
0,5% (meio por cento) ao mês, acrescido geometricamente da variação do IPCA-IBGE no 
período de 31/12/2.017 até a data do efetivo pagamento. Os novos valores a serem pagos 
serão calculados na mesma proporção dos valores constantes na tabela acima 
mencionada." (NR) 

O valor mensal dos aportes referidos no artigo anterior, após a atualização prevista. deverá ser rateado por 
todos os órgãos da administração municipal na proporção da sua respectiva folha mensal de remuneração dos 
servidores ativos em relação à folha total de remuneração dos servidores ativos base da totalidade da 
contribuição patronal do respectivo mês. 
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Ref. PL nº 75/18 

Art. 3° 

Art. 4° 

• 
Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

• Art. 8° 

Art. 9° 

Art. 10 

'PROC. Ne 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Altera o art. 96 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 96 O auxilio-doença será devido pelos órgãos empregadores, ao servidor que ficar 
incapacitado para o seu trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e consistirá no 
valor de seu último subsidio ou sua última remuneração no cargo efetivo, em data 
imediatamente anterior a sua concessão, nos termos do art. 141-A desta Lei." (NR) 

Altera o art. 97 e o § 3" da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 97 

( ... ) 

§ 3º 

( ... )" (NR) 

O auxilio-doença será concedido pelos órgãos empregadores, a pedido ou de oficio, com 
base em inspeção médica através da FUNPREV, a contar do 16° (décimo sexto) dia do 
afastamento da atividade, enquanto permanecer incapaz . 

O Auxilio-doença serâ pago pelo órgão empregador do servidor: 

Altera o art. 98 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 98 Se concedido novo beneficio decorrente da mesma doença dentro dos 60 (sessenta) dias 
seguintes à cessação do beneficio anterior, este será prorrogado." (NR) 

Altera o art. 1O1 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 101 O segurado em gozo de auxílio-doença será considerado pelo órgão de origem como 
licenciado." (NR) 

Acrescenta o art. 1 O l·A a Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com a seguinte redação: 

"Art. IOl·A O pagamento do auxilio-doença será efetuado mensalmente pela FUNPREV e os órgãos 
deverão repassar os valores até o 12° (décimo segundo) dia útil de cada mês." (NR) 

Altera a redação do art. 138 da Lei Municipal n' 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 138 A gratificação natalina previdenciária será devido àquele que, durante o ano, tiver 
recebido proventos de aposentadoria, pensão por morte, auxilio-reclusão e salário
matemidade pagos pela FUNPREV." (NR) 

Acrescenta o art. 138-A e o parágrafo único a Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com a seguinte 
redação: 

"Art. 138-A A gratificação natalina referente ao auxilio-doença será devido pelo órgão de origem do 
servidor, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do art. 138 desta Lei. 

Parágrafo único. A Funprcv efetuará o pagamento da gratificação natalina referente ao auxílio-doença e os 
órgãos deverão repassar os valores à conta da FUNPREV, até o 12° (décimo segundo) dia 
útil do mês subsequente." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto nos arts. 3°, 4°, 5°, 6º, 7º, 8° e 9º 
desta Lei, que entrarão em vigor a partir de O 1 de janeiro de 2.019. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

1 PROC. Ng 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
03, agosto, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o presente projeto de lei que tem 
como finalidade proceder a alteração na lei que dispõe sobre repasse de aportes financeiros da Prefeitura Municipal de Bauru, 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e Câmara Municipal de Bauru para a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV. 

Em função da necessidade de obedecer aos seguintes mandamentos legais, a Lei Federal nº 9.717, de 27 de 
novembro de 1.998, art. 1°; Portaria MPS nº 403, de 10 de dezembro de 2.008, §§1º e 2°, art. 18; Portaria MPS nº 204, de 10 de 
julho de 2.008, art. 5°, inciso II e Portaria MPS nº 746, de 27 de dezembro de 2.011 e no art. 3° da Lei Municipal nº 6.098, 19 de 
julho de 2.011, sobretudo na busca do equillbrio financeiro e atuarial das contas da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, considerando inclusive o câlculo atuarial realizado recentemente, toma-se 
necessário o envio do respectivo projeto de lei para que o Poder Legislativo possa autorizar à Prefeitura Municipal de Bauru, o 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e a Câmara Municipal de Bauru, a realizarem as contribuições (a partir de 
2.018 e com finalização em 2.046) de aportes financeiros à respectiva fundação. Importante salientar que uma vez autorizada 
pela Câmara Municipal, o Poder Executivo remeterã referida lei ao Ministério da Previdência Social para homologação, com o 
objetivo de manter sua regularidade, inclusive para fins da manutenção da Certidão de Regularidade Previdenciária - CRP (que 
vence no início do mês de agosto/2.018) de que trata a Lei Federal nº 9. 717, de 27 de novembro de 1.998 e o Decreto Federal nº 
3. 788, de 11 de abril de 2.001. 

Conforme consta no projeto de lei apresentados aos nobres Vereadores, levando em conta o déficit atuarial de 
R$ 63.011.695,74 (sessenta e três milhões, onze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) apresentado 
na data base de 3111212.017, apurou-se a existência de um déficit técnico previdenciário no importe de R$ 1.546. 709.942,80 (um 
bilhão, quinhentos e quarenta e seis milhões, setecentos e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos). Neste 
sentido, de acordo com o cálculo atuarial realizado, o Senhor Atuário sugeriu que o repasse dos aportes financeiros a serem 
realizados pela Prefeitura, DAE e Câmara Municipal, visando à cobertura do déficit técnico apontado nos cálculos atuariais 
anuais, fosse escalonados, respeitando o perlodo remanescente de 29 (vinte e nove) anos, com inicio no cxerclcio de 2.018 e 
ténnino no exercicio de 2.046. sendo que os pagamentos serão efetuados até o último dia útil de cada mês. O valor da parcela 
nonnal mensal será calculado, levando-se em consideração o perlodo total de amortização para o estabelecimento do equilíbrio 
financeiro e atuarial, ou seja, máximo em 29 (vinte e nove) anos, de acordo com o cálculo atuarial nas seguintes condições: 
2.018, R$ 22.282.703,09 (este valor já está sendo pago desde janeiro/2.018); de 2.019 a 2.026, R$ 24.510.973,40; 2.027, R$ 
57.459.463,31; de 2.028 à 2.046, RS 63.856.565,29 . 

O valor do aporte financeiro do exerc1c10 será repassado mensalmente pela Prefeitura, DAE e Câmara 
Municipal, na proporção equivalente a 1/12 (um doze avos) por mês. devidamente corrigido com taxa de juros de 0,5% (meio por 
cento), acrescido da variação do IPCA-!BGE no período de 31/12/2.018 até a data do efetivo pagamento, condição esta já 
constante da lei a ser alterada. 

Cabe infonnar que no cálculo atuarial o parâmetro utilizado para atualização dos dados é o IPCNIBGE, 
acrescidos de 0,5% (meio por cento) de juros ao mês. 

O Projeto de Lei visa também proceder alterações no art. 96, no art. 97, no art. 98, no art. 101 e no art. 138, 
assim como, acrescentar o art. 101-A e o art. 138-A à Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com o objetivo de 
transferir a responsabilidade do pagamento da concessão do auxilio-doença aos órgãos empregadores dos servidores públicos 
municipais. a partir de OI de janeiro de 2.019. 

Cumpre-nos esclarecer que essa medida além de extremamente importante, é vantajosa para os órgãos, pois 
esses valores deixarão de fazer parte do câlculo atuarial, fazendo com que os órgãos deixem de efetuarem os repasses 
devidamente corrigidos com taxa de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, acrescidos da variação do IPCA-IBGE no período 
de 31/12/2.018, até a data do efetivo pagamento, que condição esta, como mencionamos anteriormente, jâ consta da lei a ser 
alterada. 

É importante mencionar, que a medida proposta, também é vantajosa para a Fundação, pois os valores que a 
Fundação deixará de pagar a titulo de auxilio-doença. permanecerá aplicado no mercado financeiro, podendo trazer rentabilidade 
positiva a carteira da Fundação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Cumpre-nos esclarecer que em vãrias oportunidades a Secretaria de Previdência Social. inclusive nas suas 
sugestões para o texto original da PEC 287 (refonna da previdência), indicou que a legislação federal deveria ser alterada para 
que os regimes próprios sejam organizados para custear apenas beneficias de aposentadoria e pensão. 

Portanto, sob o aspecto previdenciário, legal e financeiro, é favorável e até recomendável que estes beneficias 
não sejam mais custeados pelo RPPS, haja vista que durante o perlodo de 2.019/2.046, com a transferência do pagamento do 
auxilio-doença aos órgãos, o Município deixaria de pagar mais de R$ t 37 es de juros e correções monetárias. 

Destarte, pela relevância da matéria, contamos co 

Atenciosas saudações, 

CLODOALDO 
REFE 
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P. 48.778/IO 

PROC. N2 _ __:-;::,.~..!...ll-/..

FOLHAS _ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.098, DE 19 DE JULHO DE 2.011 
Dispõe sobre repasse de aportes financeiros 
da Prefeitura Municipal de Bauru, 
Departamento de Água e Esgoto - DAE e 
Câmara Municipal de Bauru para a 
Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru -
FUNPREV. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 5 l da Lei Orgânica do Município 
de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1 º 

§ I' 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4' 

§ 5º 

§ 6º 

De acordo com a Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1.998, art. 1°, Portaria MPS n' 
403/2.008, §§ 1º e 2º, art. 18 e Portaria MPS nº 204/08, art. 5°, inciso li, visando o perfeito 
equilíbrio financeiro e atuarial da previdência social dos servidores públicos municipais efetivos 
do Município de Bauru, ficam a Prefeitura Municipal de Bauru, o Departamento de Água e 
Esgoto - DAE e a Câmara Municipal de Bauru, autorizados a realizar aportes financeiros à 
Fundação da Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, 
conforme resultado do déficit técnico previdenciârio apontado pela Avaliação Atuarial Anual de 
31/!2/2.009, nos termos da legislação vigente. 

O repasse dos aportes financeiros a serem realizados pela Prefeitura, DAE e Câmara Municipal, 
visando à cobertura do déficit técnico apontado nos câlculos atuariais anuais, serão escalonados 
no prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos, com inicio no exercfcio de 2.012 e término no 
exercício de 2.046, sendo que os pagamentos serão efetuados até o último dia útil de cada mês, 
conforme a tabela abaixo: 

Ano Valor Anual IR$) 
2.012 - 2.026 7.709.570.08 

2027 18.579.758.9 l 
2.028 - 2.046 21.339.294.50 

Os valores referidos na tabela acima estão posicionados, levando em conta o déficit atuarial 
apresentado na data base de 31/!2/2.010, no valor de R$ 539.669.905,61. Quando do seu efetivo 
pagamento deverão ser reavaliados, conforme o último fechamento de balanço e o respectivo 
cálculo atuarial, e corrigidos com juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, acrescido da variação 
do IPCA-IBGE no período. Os novos valores a serem pagos serão calculados na mesma 
proporção dos valores constantes na tabela acima. 

Os aportes financeiros devidos pela Prefeitura Municipal de Bauru, pelo Departamento de Água 
e Esgoto - DAE e pela Câmara Municipal de Bauru serão transferidos à Fundação da 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV. 

O valor dos aportes financeiros deverá ser rateado para pagamento pela Prefeitura Municipal de 
Bauru, Câmara Municipal de Bauru e Departamento de Água e Esgoto - DAE, na proporção da 
sua folha mensal de contribuição à FUNPREV. 

À Prefeitura Municipal de Bauru, caberá efetuar o aporte financeiro relativo aos seus servidores e 
respectivos dependentes, como também da Câmara Municipal de Bauru. 

O valor do aporte financeiro de cada exercício, será repassado mensalmente pela Prefeitura, DAE 
e Câmara Municipal, na proporção equivalente a 1/12 (um doze avos) de seu valor, devidamente 
corrigido com taxa de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, acrescidos da variação do IPCA
IBGE no período. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.098/1 l 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

O atraso ou o não repasse das contribuições previstas na forma desta lei, sofrerá a incidência de 
correção monetária nos moldes estabelecidos pela legislação tributária do Município de Bauru, 
com acréscimos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 

Os cálculos atuariais anuais serão realizados pela FUNPREV, em consonância com a legislação 
vigente, podendo o valor das parcelas ora definidas, serem alteradas, com apreciação do 
Legislativo quando majoradas, sempre respeitando o limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos e 
a forma de pagamento prevista no art. 1° e seus parágrafos. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 19 de julho de 2.01 l. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA 
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 28.625/14 (908/09 - Funprev) 
LEI Nº 6.574. DE 17 DE OUTUBRO DE 2.014 
Dá nova redação ao art. lº da Lei Municipal nº 
6.407, de 05 de setembro de 2.013, que alterou o 
capul do art. 1" e os seus §§ 1° e 2º da Lei 
Municipal nº 6.098, de 19 de julho de 2011. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. Iº 

Art. 2° 

O art. lº da Lei Municipal nº 6.407, de OS de setembro de 2.013, que alterou o capul do art. 1° e os seus§§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº 6.098, de 19 de julho de 2.011, passa a 1cr a seguinte redação: 

"Art. 1° De acordo com a Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1.998, art. 1°, Portaria MPS nº 403, de 10 de 
dezembro de 2.008, §§ 1° e 2º, art. 18, Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de 2.008, art. 5", inciso li e Portaria 
nº MPS nº 746, de 27 de dezembro de 2.011, visando o perfeito equillbrio financeiro e atuarial da previdência 
social dos servidores públicos municipais efetivos do Municfpio de Bauru, ficam a Prefeitura Municipal de 
Bauru, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e a Câmara Municipal de Bauru, autorizados a 
realizar aportes financeiros à Fundação da Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru -
FUNPREV, conforme resultado do déficit técnico previdenciário apontado pela Avaliação Atuarial Anual de 
31/12/2.013, nos termos da legislação vigente. 

§ 1" O repasse dos aportes financeiros a serem realizados pela Prefeitura, DAE e Câmara Municipal, visando à 
cobertura do déficit técnico apontado nos cálculos atuariais anuais, ser!lo escalonados no prazo máximo de 33 
(trinta e três) anos, com inicio no exercfcio de 2.014 e término no exerclcio de 2.046, sendo que os pagamentos 
serão efetuados na proporção de 1/12 (um doze avos) até o último dia útil de cada mês, conforme a tabela 
abaixo: 

§ 2' 

Ano Valor Anual (R$) 

2.014 13.019.813,34 

DE 2.015 -2.026 13.697.509,37 

2.027 33.010.455,74 

2.028 - 2.046 37.913.292,63 

Os valores referidos na tabela constante do § 1° estão posicionados, levando em conta o déficit atuarial 
apresentado na data base de 31/12/2.013, no valor de RS 930.752.941,55 (novecentos e trinta milhões, 
setecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). Quando do 
seu efetivo pagamento deverão ser reavaliados, conforme o Ultimo fechamento de balanço e o respectivo cálculo 
atuarial, e corrigidos cont juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, acrescido da variação do IPCA-IBGE no 
pcrlodo de 31/1212.013 até a data do efetivo pagamento. Os novos valores a serem pagos serão calculados na 
mesma proporção dos valores constantes na tabela acima mencionada." (NR) 

Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 17 de outubro de 2.014. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURfCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURIDICOS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentaçllo da Prefeitura, na mes1na data. 

ANDRÉA MARIA LIBERA TO 
DIRETORA 00 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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MARCOS RIOS DA SILVA - PROCURADOR JURÍDICO II 
(ATÉ LEI MUNICIPAL N.º 5.567/2.008) 

EDUARDO TELLES DE LIMA RALA - PROCURADOR JURÍDICO 1 
(A PARTIR DA LEI MUNICIPAL N.º 5.686/2.008) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 4830 DE 17 DE MAIO DE 2002 
TRANSFORMA O SERVIÇO DE 
PREVIDÊNCIA DOS 
MUNICIPIÁRIOS DE BAURU -
SEPREM - NA FUNDAÇÃO DE 
PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNI CIP AIS EFETIVOS DE 
BAURU - FUNPREV . 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei 
Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte lei: 

TÍTULO I 

DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI CIP AIS 
EFETIVOS 

DE BAURU - FUNPREV 

CAPÍTULO I 
DA TRANSFORMAÇÃO, NATUREZA JURÍDICA, SEDE e FORO 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS - Art. 3° 

CAPITULO III 
DA ESTRUTURA ADMINISTRA TIVA - Art. 4° 

Seção I 
Dos membros do Conselho Curador, do Conselho Fiscal e da Presidência - Art. 5° 

Seção II 
Do Conselho Curador - Art. 1 O 

Subseção I 
Da Competência do Conselho Curador - Art. 14 

Subseção II 
Das Atribuições do Presidente do Conselho Curador - Art. 15 

Subseção III 
Das Atribuições do Secretário do Conselho Curador - Art. 16 

Seção IV 
Da Presidência da FUNPREV - Art. 17 
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Subseção I 
Da Competência do Presidente da FUNPREV - Art. 20 

Seção V 
Do Conselho Fiscal - Art. 21 

Subseção I 
Da Competência do Conselho Fiscal - Art. 23 

Subseção II 
Da Eleição dos Membros do Conselho Curador, do Conselho Fiscal e seus Suplentes - Art. 24 

Seção VI 
Da Gestão -Art.33 

TÍTULO II 
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPÍTULO I 
Do Plano de Beneflcios 

Seção Única 
Das Disposições Gerais - Art. 49 

CAPITULO II 
Dos Beneficiários - Art. 52 

Seção I 
Dos Segurados - Art. 53 

Seção II 
Dos Dependentes - Art. 55 

CAPITULO III 
Das Inscrições 

Seção I 
Dos Segurados 

Subseção I 
Da Inscrição do Segurado - Art. 56 

Subseção II 
Da Suspensão da Inscrição de Segurado - Art. 58 

Subseção III 
Do Cancelamento da Inscrição do Segurado - Art. 59 

Seção II 
Do Dependente 

Subseção I 
Da Inscrição do Dependente - Art. 60 
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Subseção II 
Da Perda de Qualidade de Dependente e Cancelamento da Inscrição - Art. 61 

CAPITULO IV 
Da Base de Contribuição 

Seção Única 
Da Remuneração de Contribuição (NR) - Art. 62 

(Redaçélo Anterior - Das Disposições Gerals-Art. 62 

CAPITULO V 
Da Contagem do tempo de contribuição e de serviço - Art. 63 

CAPÍTULO VI 
Das Prestações em Geral 

Seção I 
Das Espécies de Prestações - Art. 73 

Seção II 
Dos Períodos de Carência - Art. 79 - Revogado 

Seção III 
Do Cálculo do Valor dos Beneficios 

Subseção Única 
Da Remuneração de Beneficio - NR - Art. 81 

(Redaçdo Anterior -Do Salário-de-beneficio -Art. 81) 

Seção IV 
Do Reajustamento do Valor dos Beneficios -Art. 85 

Seção V 
Dos Beneficios 

Subseção 1 
Da Aposentadoria por Invalidez - Art. 86 

Subseção II 
Das Aposentadorias por Idade e Tempo de Contribuição, Compulsória e por Idade (NR) -
Art. 92 

(Redação Anterior - Da Aposentadoria por Idade e Tempo de Contrlbulçllo -Arl. 92) 

Subseção III 
Do Auxílio-doença - Art. 96 

Subseção IV 
Do Salário-família - Art. 102 

Subseção V 
Do Salário-maternidade - Art. 113 

Subseção VI 
Da Pensão por morte - Art. 115 

Subseção VII 
Do Auxílio-reclusão - Art. 120 

Subseção VIII 
Do Auxílio-acidente - Art. 121 
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Seção VI 
Das Disposições Diversas Relativas às Prestações - Art. 122 

Seção VII 
Da Gratificação Natalina-Art. 138 

TÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
Do Abono de Permanência (NR)-Art. 139 

(Redaçtlo Anterior - Dos Serviços de Reabilitação Profissional - Arl. 139) 

TÍTULO IV 
CAPÍTULO I 

Das Disposições Finais - Art. 141 
Seção I 

Das Regras Especiais e de Transição (AC) - At. 142 
Seção II 

Do Direito Adquirido (AC)-Art. 146 

CAPÍTULO II 
Das Disposições Transitórias - Art. 165 - Revogado 
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TÍTULO I 

DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
EFETIVOS 

Art.1°-

DE BAURU - FUNPREV 

CAPÍTULO I 

DA TRANSFORMAÇÃO, NATUREZA JURÍDICA, SEDE e FORO 

O Serviço de Previdência dos Municipiários de Bauru-SEPREM-, autarquia 
municipal, fica transformado na Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV - entidade descentralizada 
da Administração Pública Municipal, com personalidade jurídica de direito 
público, com autonomia patrimonial, administrativa, financeira e contábil. 

§ 1°- VETADO. 

§ 2° - VETADO. 

§ 3° - Os cargos de provimento efetivo do SEPREM ocupados ou vagos ficam 
redistribuídos à Administração Direta nos termos do disposto na Lei 3373, de 
29 de julho de 1991, ficando desde já extintos os cargos em comissão (AC). 
(Redação dada pelo art. 2° da Lei Municipal n. 4845 de 07 de junho de 2002 -
Publicada no DOB de 08/06/2002) . 

Art. 2° -

Art. 3° -

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de 
Bauru - FUNPREV, tem como sede e foro a cidade de Bauru, Estado de São 
Paulo. 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

A FUNPREV, tem por objetivo: 

I) Gerir o regime de previdência social dos servidores públicos municipais 
efetivos da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e da Câmara 
Municipal de Bauru, com base em normas gerais de contabilidade, de 
modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial; 

II) Gerir os recursos previdenciários. 
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CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Constituem órgão deliberativo, fiscal e administrativo da FUNPREV, 
respectivamente: 

1- Conselho Curador; 
II- Conselho Fiscal; e, 
III - Presidência. 

SEÇÃO I 
Dos membros do Conselho Curador, do Conselho Fiscal e da Presidência 

Art. 5° - Os membros do Conselho Curador, do Conselho Fiscal e da Presidência devem 
pertencer aos quadros de servidores ocupantes de cargos efetivos, ativos ou 
inativos, da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Câmara Municipal. 

Parágrafo único - Revogado (NR) (Redação dada pelo art. 1° da Lei n. 5.686, de 15 de 
dezembro de 2008) (DOB 1606 de 16/12/2008) 

§ 1 o -

§ 2º -

o 
Art. 6 -

§ 1 o -

(Redaçllo anlerior: Parágrafo Único · Somente poderá integrar o Conselho Curador, o Conselho Fiscal ou a 
Presidência o servidor aJ/vo ou inallvo que contar no mlnimo com 3 (tr2s) anos de serviço público municipal, nllo ter 
sido condenado em processo criminal com .Jentença transJlada entjulgado ou punido administrativamente e nem estar 
respondendo à sindicdncia ou processo administrativo.) 

Somente poderá integrar o Conselho Curador, o Conselho Fiscal ou a 
Presidência, o servidor, ativo ou inativo, que contar no mínimo, com 3 (três) 
anos de serviço público municipal e não ter sido condenado em processo 
criminal, com sentença transitada em julgado, ou punido administrativamente, 
observando-se o disposto no parágrafo único do art. 39 da Lei 3781/94." (AC) 
(Acréscimo do §1°, pelo art. 2° da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro de 2008 
(DOB 1606 de 16/12/2008) 

Para os membros titulares e seus respectivos suplentes de que trata o inciso II 
do art. 1 O e inciso II do art. 11 desta lei, haverá necessidade de possuir o nível 
médio de escolaridade completo, sendo que para os membros titulares e seus 
respectivos suplentes, indicados pelo Executivo, haverá a necessidade de 
possuir o curso superior completo." (AC) (Acréscimo do §2, pelo art. 3° da Lei 
n. 5.686, de 15 de dezembro de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 

O mandato dos membros dos Conselhos e a Presidência será de 02 (dois) anos, 
a contar da nomeação, possibilitando uma única recondução por igual período. 

Os membros dos Conselhos e a Presidência permanecerão no exercício das 
funções para as quais foram eleitos até a data da investidura de seus 
sucessores. 

§ 2° - No caso de vacância do cargo de membro efetivo, o respectivo suplente 
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assumirá até a conclusão do mandato e no caso de vacância do cargo da 
Presidência da FUNPREV, o Conselho Curador elegerá outro membro para 
concluir o mandato. 

§ 3° - A posse dos cargos constantes deste artigo dar-se-á na mesma data. 

§ 4º -

Art. 7°-

o 
Art. 8 -

§ Iº -

§ 2º -

§ 3º -

§ 4º -

Art. 9° -

Para fins do previsto no caput deste artigo, a gestão máxima será de 04 (quatro) 
anos consecutivos, independentemente do Conselho que integrar o servidor, 
podendo este retornar somente o transcurso de um mandato, ou seja, 02 (dois) 
anos" (AC) (Acréscimo do § 4°, pelo art. 4° da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro 
de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 

Perderá o cargo de membro do Conselho Curador, do Conselho Fiscal e a 
Presidência aquele que: 

I - Automaticamente, faltar a três (3) reuniões consecutivas ou a cinco (5) 
alternadas, sem motivo justificado. 

II - For punido, em decisão final, em processo administrativo ou em processo 
criminal por infração patrimonial ou contra a Administração Pública, 
com sentença transitada em julgado. 

III - For nomeado ou assumir cargo ou função pública de confiança. 
Os membros do Conselho Curador e do Conselho Fiscal receberão 
remuneração equivalente a 02 (dois) pisos (Padrão 1-A) da grade salarial de 
oito horas dos Servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e não poderão se 
afastar de suas funções originais, salvo para o período necessário destinado a 
realizar diligências, estudos e reuniões no desempenho das suas atividades de 
Conselheiros previstas nesta lei. (Julgada improcedente a ADIN 
994.09.223506-1 - Proc. 40.883/08). 

O Presidente da FUNPREV se afastará das suas funções originais com todas as 
vantagens do cargo e receberá além de seus vencimentos normais, uma 
remuneração equivalente a 04 (quatro) pisos (Padrão 1-A) da grade salarial de 
oito horas dos Servidores da Prefeitura Municipal de Bauru 

Os suplentes dos Conselhos quando convocados em razão de faltas ou 
impedimentos dos titulares farão jus a remuneração proporcional. 

Os titulares dos cargos ocupados nos Conselhos, em razão de suas faltas ou 
impedimentos, perderão a remuneração proporcional às ocorrências. 

As remunerações de que tratam este artigo e parágrafos serão pagas pelos 
cofres da FUNPREV. 

Não poderão integrar o Conselho Curador, o Conselho Fiscal e a Presidência da 
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FUNPREV, ao mesmo tempo, representantes que guardem entre si relação 
conjugal ou de parentesco, consangüíneo ou afim e de convivência, até o 
terceiro grau, inclusive. 

Seção II 
Do Conselho Curador 

O Conselho Curador é constituído inicialmente por 04 (quatro) membros, da 
seguinte forma: 
I - 02 (dois) membros titulares e seus respectivos suplentes, indicados pelo 

Poder Executivo; 
II - 02 (dois) membros titulares e seus respectivos suplentes, eleitos, sendo os 

02 (dois) primeiros mais votados os titulares. 

O Presidente, o Secretário do Conselho Curador e o Presidente da FUNPREV 
serão eleitos entre os seus membros, na primeira reunião oficial. 

Parágrafo Único - A partir da sua eleição o Presidente da FUNPREV ficará automaticamente 
impedido de integrar o Conselho Curador. 

Art. 12 -

Art. 13 -

Art. 14 -

O Conselho Curador poderá reunir-se, ordinariamente, mensalmente, e só 
poderá deliberar com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) dos seus 
membros, devendo a decisão ser através da maioria simples dos votos dos 
presentes . 

O Conselho Curador pode ser convocado extraordinariamente pelo seu 
Presidente, ou através de requerimento assinado por maioria dos seus 
membros. 

Subseção I 
Da Competência do Conselho Curador 

Compete privativamente ao Conselho Curador: 

I - Aprovar e alterar o Regimento da FUNPREV, através de votação de 2/3 
(dois terços) de seus membros; 

II - Eleger o seu Presidente e Secretário, bem como o Presidente da 
FUNPREV; 

III - Participar, avaliar e acompanhar sistematicamente, a gestão 
administrativa, contábil, econômica e financeira dos recursos; 

IV - Estabelecer normas gerais de contabilidade e atuária de modo a garantir 
o equilíbrio financeiro e atuarial da Fundação; 

V - Autorizar a aceitação de doações; 
VI - Autorizar a alienação ou aquisição de bens e direitos; 
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VII - Determinar a realização de inspeções e auditorias por inspetores ou 
auditores independentes; 

VIII - Acompanhar e apreciar através de relatórios gerenciais a execução dos 
planos, programas e orçamentos da Fundação; 

IX - Autorizar a celebração e rescisão de acordos, convênios e contratos em 
todas as suas modalidades ainda que sob a forma de prestação de 
serviços por terceiros; 

X - Aprovar a prestação de contas anuais a ser remetida ao Tribunal de 
Contas do Estado - TCE; 

XI - Aprovar o encaminhamento, ao Prefeito Municipal, da proposta 
orçamentária anual e dos pedidos de Créditos Adicionais; 

XII - Apreciar sugestões e encaminhar ao Prefeito Municipal as propostas de 
modificação desta lei, devidamente justificadas, inclusive quanto as 
alterações das alíquotas de custeio do plano de previdência; 

XIII - Julgar, em grau de recurso, atos e decisões proferidas pela Presidência 
daFUNPREV; 

XIV - Orientar e decidir, sobre eventuais lacunas, omissões ou obscuridade 
sobre situações relacionadas à previdência disciplinada nesta lei; 

Parágrafo Único - As alterações da estrutura técnico administrativa da FUNPREV, a criação 
de cargos e plano de carreira dos servidores, se fará por lei de iniciativa do 
Poder Executivo, desde que haja proposta prévia fundamentada do Conselho 
Curador. 

Art. 15 -

Art. 16 -

Subseção II 
Das Atribuições do Presidente do Conselho Curador 

Ao Presidente do Conselho Curador compete: 

I - Convocar as suas reuniões ordinárias e extraordinárias e presidir seus 
respectivos trabalhos; 

II - Convocar, nos casos de ausência ou impedimento do membro do 
Conselho Curador, o seu suplente; 

III - Apresentar o balanço anual ao Prefeito Municipal, à Câmara Municipal e 
ao Promotor de Justiça Curador de Fundações, até quinze (15) dias após a 
data fixada ao Presidente da FUNPREV, caso o mesmo não o faça até o 
dia 30 de março de cada exercício. 

Subseção III 
Das Atribuições do Secretário do Conselho Curador 

São atribuições do Secretário do Conselho Curador: 

I - Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos temporários; 
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II - Secretariar as reuniões do Conselho Curador; 
III - Indicar outro membro para secretário na ocorrência do inciso I. 

Seção IV 
Da Presidência da FUNPREV 

A FUNPREV será representada por um Presidente, eleito pelo Conselho 
Curador. 

A estrutura administrativa da FUNPREV, será definida em 
projeto de lei próprio para esse fim, depois de escolhida a forma de 
gerenciamento dos recursos previdenciários da fundação. 
Referido artigo havia sido vetado pelo Prefeito, porém WALTER DO 
NASCIMENTO COSTA, Presidente da Câmara Municipal de Bauru, 
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade 
com o que dispõe o Artigo 38, Parágrafos 6° e 8°, da Lei Orgânica do 
Municipio de Bauru, combinado com o Artigo 126, Parágrafos 3° e 5° 
da Resolução nº 263/90 (Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Bauru), considerando as rejeições do Veto Parcial aposto pelo Senhor 
Prefeito Municipal, pelo Plenário desta Casa de Leis, publica a 
complementação da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, DOB 
29/05/2002. 
O Presidente da FUNPREV não pode fazer parte, ao mesmo tempo, do 
Conselho Curador ou do Conselho Fiscal. 

Subseção 1 
Da Competência do Presidente da FUNPREV 

Ao Presidente da FUNPREV compete: 

I - Representar a FUNPREV, judicial ou extra-judicialmente; 
II - Cumprir e fazer cumprir a legislação, bem como as deliberações do 

Conselho Curador; 
III - Elaborar o orçamento anual e plurianual da FUNPREV, juntamente com 

o Conselho Curador e Fiscal; 
IV - Propor ao Conselho Curador a abertura de créditos adicionais 

suplementares e especiais, quando necessitar; 
V - Constituir comissões; 
VI - Solicitar do Conselho Curador autorização para celebrar e rescindir 

acordos, convênios e contratos em todas as suas modalidades ainda que 
sob a forma de prestação de serviços por terceiros; 

VII - Decidir em primeira instância pedidos e pareceres em processos 
administrativos no âmbito da FUNPREV; 

VIII - Admitir, demitir, contratar, transferir, exonerar, dispensar servidores, 
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bem como praticar todos os demais atos, relativos ao pessoal 
diretamente vinculado pela FUNPREV; 

IX- Movimentar contas bancárias, assinando conjuntamente com o 
responsável financeiro da FUNPREV, cargo que será definido na 
estrutura criada pelo artigo 18 desta Lei; 

X - Efetuar ou determinar o recebimento de todas as importâncias devidas a 
FUNPREV, encaminhando à Contabilidade os elementos necessários à 
escrituração e à fiscalização; 

XI - Praticar todos os demais atos administrativos, inerentes à FUNPREV; 
XII - Apresentar o balanço anual ao Prefeito Municipal, à Câmara Municipal 

e ao Promotor de Justiça Curador de Fundações, até o dia 30 de março 
de cada exercício. 

Seção V 
Do Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal é constituído por 04 (quatro) membros, da seguinte forma: 

I - 02 (dois) membros titulares e seus respectivos suplentes, indicados pelo 
Poder Executivo; e, 

II - 02 (dois) membros titulares e seus suplentes, eleitos, sendo os primeiros 
mais votados os titulares. 

Art. 22 - Aplicam-se a este Conselho, as mesmas condições, pressupostos, prazos de 
mandatos, impedimentos, suplência e demais critérios estabelecidos para a 
composição do Conselho Curador. 

Parágrafo Único - O Presidente do Conselho Fiscal somente votará quando ocorrer empate 
nas decisões . 

Art. 23 -

Subseção I 
Da Competência do Conselho Fiscal 

Compete privativamente ao Conselho Fiscal: 

I - Fiscalizar os atos dos membros do Conselho Curador e da Presidência 
da FUNPREV e verificar o cumprimento de seus deveres legais e 
regulamentares; 

II - Aprovar os balancetes mensais ou balanço anual da FUNPREV, 
emitindo pareceres e/ou recomendações complementares que forem 
julgadas necessárias a serem cumpridas pelo Conselho Curador; 

III - Manifestar-se sobre os relatórios exarados pelo Conselho Curador; 
IV - Examinar todas as contas, escrituração, documentos, registros contábeis 

e demais papéis da FUNPREV, suas operações e, ainda, demais atos 
praticados pelo Conselho Curador; 

V - Examinar os resultados gerais do exercício e proposta orçamentária para 
o exercício subseqüente, sobre eles emitindo pareceres; 
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VI - Praticar todos os atos de fiscalização que forem julgados necessários ou 
recomendáveis, para o fiel desempenho de suas atribuições e 
competências. 

Subseção II 
Da Eleição dos Membros do Conselho Curador, do Conselho Fiscal e 

Suplentes que representarão os Servidores Efetivos 

Art. 24 - Os membros titulares e suplentes do Conselho Curador e do Conselho Fiscal 
que representarão os Servidores efetivos serão escolhidos através de eleição 
direta e secreta, coordenada por uma Comissão de Eleição . 

Parágrafo Único - A Comissão de Eleição será composta por 06 (seis) membros, sendo 02 
(dois) Conselheiros da Associação dos Servidores Públicos Municipais de 
Bauru e 04 (quatro) servidores efetivos indicados pelos respectivos órgãos de 
lotação da Administração Municipal - PMB, DAE, FUNPREV e Câmara 
Municipal de Bauru." (NR) (Redação dada pelo art. 5° da Lei n. 5.686, de 15 
de dezembro de 2008) (DOB 1606 de 16/12/2008) 

(Redaçao anterior: Parágrqfo Único - A Comlssilo de Eleiçtio será composta por 03 (três) membros Conselheiros da 
Associação dos Servidores Públicos Municipais de Bar1ru. (RedaçtJo dada pelo art. J" da lei n. 485J de 25 de junho de 
2001 (DOB de 1610612001)) 

(Redaçilo Ortglnal Anterior "Parágrq/o Único - A Comissão de Eleição será con1posta por 03 (três) membros da 
Diretoria Executiva do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e região - S!RSERM'') 

Art. 25 - A Comissão de Eleição adotará todas as providencias necessárias para a 
realização da eleição, compreendendo a votação e apuraçào, no mês anterior ao término dos 
mandatos dos Conselheiros e Suplentes. (Redação dada pelo art. 1° da Lei 5201 de 03 de 
novembro de 2004 - DOB 04/11/2004) 

(Redoçlio Original Anterior - Art. 25 - A Comissdo de Elelç!Jo adotará todas as providencias necessárias para a 
realt=ação da elelçOo que se reallrará no primeiro domingo do segundo mis anterior ao término dos mandatos dos 
Conselheiros e Suplentes.) 

(Redaçdo Anterior a ADIN 117.14J/O/O do TJSP-Ato da Mesa da Climara n. 00612006 -Art. 25- A Comissão de 
Eleição adotará todas as providencias necessárias para a realiznção da eleição, compreendendo a votação e apuração, 
no penúltimo m!s anterior ao ténnino dos mandatos dos Conselheiros e Suplentes (Redação dada pelo art. Iº da Lei 
5201 de 03 de novembro de 2004 - DOB 04/ l I 12004) 

Parágrafo único - Revogado. (Redação dada pelo art. 6.0 da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro 
de 2008) (DOB 1606 de 16/12/2008) 

(Redaçlio anterior: Parágrafo Único - À ComissOo de E/elçOo f1Xará os pra=os através de edlla/ e dará ampla 
publicidade de todos os atos, com antecedência mínima de 3 (três} dias, p11b/lcando-se, inclusive, stínrulas no Diário 
Oficial de Bauru. (Redaçtlo dada pelo art. /º da Lei 5201de03 de novembro de 2004 - DOB 0411112004)) 

(Redação Original Anterior - Parágrafo Único - A Comissão de eleição dará ampla publicidade de todos os atos 
praticados e a serem praticados, com antecedência m{nima de OJ (três) dias, publicando-se, Inclusive, súmulas no 
Diário Oficial de Bauru.) 

(Redação Anterior a ADIN 117.14J/O/O do TJSP - Ato da Mesa da CIJn1ara n. 00612006 - Parágrafo Único - A 



§ lº -

• § 2º-

Art. 26 -

• Art. 27 -

§ 1 o -

§ 2º -

Art. 28 -

PROC.N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Comissão de Eleição fixará os prazos através de edital e dará ampla publicidade de todos os atos com antecedência 
mlnima de 3 (três) dias, publicando-se, inclusive, súmulas no Diário Oficial de Bauru. A indicação dos membros dos 
Conselhos Curador e Fiscal pelo Poder Executivo serA no quinto dia útil do mês de janeiro. Os membros do Conselho 
Curador, do Conselho Fiscal e Presidente em exerclcio, pennanecerão em suas funções até a posse dos novos eleitos e 
indicados. (Redação dada pelo art. 1° da Lei 5201de03 de novembro de 2004 - DOB 04/11/2004) 

A Comissão de Eleição fixará os prazos através de edital e dará ampla 
publicidade de todos os atos, com antecedência mínima de 3 (três) dias, 
publicando-se, inclusive, súmulas no Diário Oficial de Bauru. (AC) 
(Acréscimo do § 1 º, pelo art. 7° da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro de 2008 
(DOB 1606 de 16/12/2008) 

As despesas decorrentes da eleição, serão suportadas pela FUNPREV, através 
de conta adiantamento específica para tal finalidade, o qual ficará sob 
responsabilidade do representante da Fundação na Comissão de Eleição." (AC) 
(Acréscimo do §2°, pelo art. 8° da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro de 2008 
(DOB 1606 de 16/12/2008) 

Somente poderão concorrer à eleição, servidores que preencham os requisitos 
estabelecidos nos artigos 5º e 6° desta lei e não tenham parentesco até terceiro 
grau, com os membros da Comissão de Eleição." (NR) (Redação dada pelo art. 
9° da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 

(Redaçllo anterior - Arl. 26 -Somente poderllo concorrer à elelçllo, servidores que preencham os requisitos 
estabelecidos no artigo S" e seu parágrafo único desta lei e não tenham parenlesco alé terceiro grau, com os membros 
da Comissão de Eleição. NR (Redação dada pelo art. /" da lei 5201 de 03 de novembro de 2004 - DOB 0411112004) 

(Redaçllo Original Anterior - Art. 26 - Somenle poderllo concorrer à eleição, senidores que se Inscreverem alé OS 
(cinco) dias antes do pleito e que preencham os requisitos estabelecidos no artigo S" e seu parágrafo único desta lei e 
nllo tenham parentesco olé terceiro grau, com os membros da Com/ssllo de Eleição.) 

Somente poderão votar os servidores ocupantes de cargos efetivos, ativos ou 
inativos, da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Câmara Municipal. 

O processo eleitoral deverá contar com a participação obrigatória da maioria 
simples de servidores com direito a voto, sob pena de serem realizadas novas 
eleições." (AC) (Acréscimo do §1°, pelo art. 10° da Lei n. 5.686, de 15 de 
dezembro de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 

Na hipótese de não haver a participação da maioria simples do total de 
servidores com direito a voto para eleição dos membros dos conselhos, os 
membros da atual administração deverão permanecer nas funções até a 
finalização da nova eleição e a posse dos eleitos" (AC) (Acréscimo do §2°, 
pelo art. 11 da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro de 2008 (DOB 1606 de 
16/12/2008) 

A Comissão de Eleição, após apurar os votos, declarará o resultado da votação, 
publicando-o no Diário Oficial de Bauru. 
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Os eleitos para os Conselhos, no primeiro dia de mandato, elegerão os 
Presidentes e Secretários de seus respectivos Conselhos, enquanto que os 
eleitos para o Conselho Curador escolherão o Presidente da FUNPREV. 

As eleições de que tratam este artigo serão nominais e abertas, considerando-se 
eleitos os mais votados, por maioria simples. 

Em caso de empate na votação será considerado eleito o que ti ver maior tempo 
de serviço municipal. 

Os membros da Comissão de Eleição e ocupantes de cargos no SIRSERM são 
inelegíveis para os Conselhos e Presidência da FUNPREV. 

O Presidente da Comissão de Eleição convocará seus membros através de 
ofício, e as reuniões somente poderão ocorrer com a presença mínima de 4 
(quatro) de seus membros, e suas deliberações serão aprovadas por maioria 
simples." (NR) (Redação dada pelo art. 12 da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro 
de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 

(Redaçlio original anterior: Art. J / - Todas as reun/{Jes da Comissão de ElelçBo deverão ser realizadas com a 
presença de sew três membros, devidamente convocados pelo seu Presidente através de ojlclo, e suas deliberaçlJes 
deverlio ser aprovadas por 1naioria simples.) 

§ 1° - O Presidente da Comissão de Eleição designará um de seus membros para 
atuar como secretário e lavrar as atas de suas reuniões e deliberações. 

§ 2º - Todas as atas e documentos referentes a Comissão de Eleição, após o pleito, 
deverão ficar com o Presidente do Conselho Curador da FUNPREV . 

Art. 32 -

Art. 33 -

Os servidores ativos ou inativos da Administração Direta, Autarquias e 
Fundações eleitos, serão nomeados por Decreto do Prefeito Municipal, 
enquanto que os Servidores do Poder Legislativo eleitos, serão nomeados por 
Ato da sua Mesa Diretora o que se fará em ambos os casos, imediatamente 
após o recebimento da relação fornecida pela Comissão de Eleição. 

Seção VI 
Da Gestão 

O orçamento da FUNPREV, integrará o orçamento do Município, observando
se na sua elaboração, os padrões e normas da Constituição Federal, Lei 
Orgânica do Município de Bauru e demais legislações pertinentes, e 
evidenciará as políticas e resultados dos programas de previdência do servidor 
Público Municipal efetivo. 

Parágrafo Único - O orçamento da FUNPREV, em obediência ao princípio da unidade, deverá 
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observar na sua elaboração e execução, os padrões e normas estabelecidas na 
Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e demais legislações 
pertinentes. 

A elaboração e execução orçamentária será instituída obedecendo ao que 
dispõe a Lei Federal nº 4.320/64 e demais legislações pertinentes. 

Parágrafo Único - A receita e a despesa da FUNPREV serão demonstradas por seus valores 
integrais nos orçamentos respectivos. 

Art. 35 -

Art. 36 -

Art. 37 -

Art. 38 -

Art. 39 -

Art. 40-

Art. 41 -

A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu 
produto nas fontes determinadas nesta lei. 

O saldo financeiro da FUNPREV, apurado em balanço será transferido para o 
exercício seguinte, a crédito do mesmo e mediante reprogramação no plano de 
aplicações. 

A contabilidade da FUNPREV tem por objetivo evidenciar a situação 
financeira, patrimonial e orçamentária, observados os padrões e normas 
estabelecidos na legislação pertinente. 

A contabilidade será organizada de forma a perm1t1r o exerc1c10 das suas 
funções de controle prévio, concomitante ou subseqüente, inclusive de 
apropriar e apurar custos dos serviços, visando consequentemente concretizar 
seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos . 

A escrituração contábil será feita dentro das normas vigentes refletindo os 
resultados da gestão da FUNPREV. 

A FUNPREV administrará e terá suas contas distintas das do tesouro 
municipal. 

Constituem o ativo da FUNPREV; 

I - disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa; 
II - aplicações financeiras; 
III - direitos que porventura vierem a constituir-se; 
IV - bens móveis e imóveis que forem destinados ou doados, com ou sem 

ônus à Fundação. 

Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados a 
FUNPREV, independentemente dos controles legais e contábeis pertinentes. 
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Art. 42 -

Art. 43 -

ESTADO DE SÃO PAULO 

Constituem o passivo da FUNPREV, as obrigações de qualquer natureza que 
porventura venha a assumir para a manutenção e funcionamento desta. 

São fontes do plano de custeio da FUNPREV as seguintes receitas: 
I - contribuição previdenciária da Administração Direta, Autarquias, Fundações 
e Câmara Municipal; 
II - contribuição previdenciária dos segurados ativos; 
III - contribuição previdenciária dos segurados aposentados e dos pensionistas; 
IV - doações, subvenções e legados; 
V - receitas decorrentes de aplicações financeiras e receitas patrimoniais; 
VI - o produto da alienação dos bens e direitos de seu patrimônio; 
VII - reversão de saldos não aplicados; 
VIII - produto de liquidação de bens e ativos de pessoa fisica ou jurídica em 
débito com o regime de previdência de que trata esta lei; 
IX - valores recebidos a título de compensação financeira, em razão do § 9º do 
art. 201 da Constituição Federal; 
X - as transferências de recursos e subvenções consignadas no orçamento do 
Tesouro Municipal; 
XI - Rendas extraordinárias ou eventuais; 
XII - Os demais recursos eventuais destinados para fins de incorporação à 
FUNPREV. (NR) 

Parágrafo único - Revogado (NR) 
(Nova Redação do caput do art. 43, incisos I a XII e Parágrafo Único dada pelo art. 1° da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

§ 1° - As contribuições previdenciárias de que tratam os incisos I e II do caput serão de 14,5% 
(quatorze e meio por cento) e 11 % (onze por cento), respectivamente, incidentes sobre a 
remuneração de contribuição, inclusive sobre a gratificação natalina. (AC) 
(Nova Redação do § 1° dada pelo art. 2° da Lei Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, 
publicado no DOB de 10/10/2006) 

§ 2º - Os índices de contribuições instituídos no parágrafo anterior, só serão descontados a 
partir de 01.04.2007. (AC) 
(Nova Redação do §2° dada pelo art. 2° em complemento da Lei Municipal n. 5397 de 6 de 
outubro de 2006, publicado no DOB de 28/10/2006, pela Câmara Municipal) 

(Redaçtlo Anterior com o Ver/o do Prefeito - § 2° - Vetodo.(AC) 
(Nova Redação do §'1° dada pelo art. 2" da Lei Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, p11b//cado no DOB de 
1OI!012006) 

§ 3° - Constituem também fonte do plano de custeio do Fundo as contribuições 
previdenciárias previstas nos incisos I, II e III incidentes sobre a gratificação natalina 
previdenciária, salário-maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão e os valores pagos ao 



• 

• 

~ROC.N2 
FOLHAS = 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

segurado pelo seu vínculo funcional com a Administração Direta, Autárquica, Fundacional e 
da Câmara Municipal, em razão de decisão judicial ou administrativa.(AC) 

§ 4º - As receitas de que trata este artigo. somente poderão ser utilizadas para pagamento de 
beneficias previdenciários aos segurados e para taxa de administração destinada à manutenção 
deste Regime Previdenciário. (AC) 

§ 5º - O valor anual da taxa de administração mencionada no parágrafo anterior será de, no 
máximo, 2% (dois por cento) do valor total da remuneração, subsídios, proventos e pensões 
dos vinculados ao regime de que trata esta Lei, no exercício financeiro anterior (AC) 

§ 6° - Os recursos da FUNPREV serão depositados em conta distinta da do Tesouro 
Municipal. (AC) 

§ 7º - As alíquotas constantes do § 1° deste artigo, somente poderão ser modificadas por Lei 
de iniciativa do Poder Executivo e desde que ocorra solicitação prévia do Conselho Curador, 
devidamente fundamentada, tão-somente para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial da 
FUNPREV" (AC) 
(Redação dos §§ 3° e 7° acrescidas pelo art. 3° da Lei Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 
2006, publicado no DO B de 10110/2006) 

Art. 44 -

(Redaçilo anterior - Art. 43 -ConsJ/Juem recursos da FUNPREV: 
1- Conlrlbu/çtJo obrlgat6r/a, dos segurados ativos regularmente Inser/los. na base de 8%(olto por cento) 

Incidente sobre o total das suas remunerações. observado o disposto no artigo 62 desta lei. 
II - Contribuição obrlgal6rla da AdmlnlstraçlJo Direta, Autarquias, FundaçlJes e Cdmara Municipal, na base 

de l.f.5% (quator:e e melo por cento) incidente sobre o total da remuneraç/Jo paga ao servidor, a qualquer 
tÍ/u/o, Inclusive sobre a grat!ficaçbo nataltna. observado o dispos/o no artigo 62 desta lei. 

Ili - Conlrlbulçilo facultativa, dos segurados jacu//atlvos, correspondentes as alíquotas I e li deste arllgo, 
incldenles sobre a remuneração, observado o dispos/o no artigo 62 desla lei. 

IV - O produlo da allenaçl!o dos bens e direi/os de seu patrimônio; 
V - Reverstlo de saldos nilo aplicados: 
VI - Produto de liquldaç/Jo de bens e olivas de pessoajlsica oujurldica em débito com o regime de previdência 

de que trata esta lei; 
VII - O resultado das aplicaç6esjinancelras dos recursos: 
VIII - As doações, legados, rendas exlraordinárlas ou evenluais: 
IX - Rendlmenlo do patrimônio, lncluldo os investimentos de caráler reprodutivo; 
X - As transferências de recursos e subvenções consignadas no orçamento do lesouro municipal e, 
XI - Os demais recursos eventuais destinados para fins de lncorporaçl!o à FUNPREV. 
Parágrafo Único - As a/fquolas constanles dos incisos Ia Ili deste arllgo, somenle poderilo ser modificadas por lei de 
lniclallva do Poder Executivo e desde que ocorra solicltaç/Jo prévia do Conselho Curador, tão somente para garanllr 
o equlllhrloflnancelro e aluaria/ da FUNPREVe devidamente fundamentada.) 

As contribuições e quaisquer outras importâncias devidas à FUNPREV, serão 
arrecadadas e repassadas pelos órgãos/entidades responsáveis pelo pagamento 
do pessoal e por estes recolhidos a instituição financeira oficial, à conta da 
FUNPREV, até o 12° (décimo segundo) dia útil de cada mês. 

Parágrafo Único - A inobservância do disposto neste artigo, constituirá falta grave, ficando os 
responsáveis sujeitos as sanções administrativas e judiciais cabíveis. 
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A contribuição dos órgãos da Administração Municipal, direta e indireta, bem 
como da Câmara Municipal, não poderá ser inferior ao valor da contribuição 
dos seus segurados, nem superior ao dobro desta" (NR) 
(Nova Redação do art. 45 dada pelo art. 4° da Lei Municipal n. 5397 de 6 de 
outubro de 2006, publicado no DOB de 1O/!0/2006) 

(Redaç/Jo anterior -Art. 45 - A contribuição do Município não poderá exceder, a qualquer titulo o dobro da 
contribuição do segurado. coriforme definido em lei especifica.) 

As aplicações financeiras dos recursos mencionados no art. 43, deverão ser 
efetuadas em conformidade com as regras de prudência, as quais deverão 
atender às Resoluções aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, de modo 
a garantir a otimização da combinação de risco, rentabilidade e liquidez." (NR) 
(Nova Redação do art. 46 dada pelo art. 5° da Lei Municipal n. 5397 de 6 de 
outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redação anterior - Art. 46 - A aplicação das reservas técnicas, deverá ser efetuada e1n conformidade com a 
regras de prudincia, aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, de modo a garantir a otlmi=açtlo da combinaçllo 
de risco, rentabilidade e liquidez). 

À FUNPREV é vedado: 

I - A utilização de bens, direitos e ativos para empréstimos de qualquer 
natureza, inclusive à União, Estados, Distrito Federal e aos Municípios, 
às entidades da Administração Indireta, Fundações e Câmara Municipal e 
aos respectivos segurados. 

II - Aplicação de recursos em títulos públicos, com exceção de títulos do 
Governo Federal. 

III - Atuar como instituição financeira, bem como prestar fiança, aval, 
endosso ou obrigar-se por qualquer outra modalidade. 

IV - Aplicar quaisquer de seus recursos financeiros em Fundos de Saúde . 

Parágrafo único - Revogado" (NR) 
(Nova Redação do Parágrafo Único dada pelo art. 6° da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

Art. 48 -

(Redação Anterior - Parágrafo Único - A taxa de administração do regime 
próprio de previdência não poderá exceder ao limite de 2% (dois por cento) do 
valor total da remuneração dos servidores ativos e inativos da Administração 
Direta, Autárquica, Fundacional e Câmara Municipal.) 

A gestão da FUNPREV, observará os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, probidade, eficiência e publicidade administrativa e perenidade de 
sua política, lavrando-se atas das reuniões que sempre serão públicas. 

TÍTULO II 
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPITULO I 
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Do Plano de Benefícios 

Seção Única 
Das Disposições Gerais 

O Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do 
Município de Bauru organizado na forma desta lei tem por finalidade 
assegurar, mediante contribuição, aos seus beneficiários os meios 
indispensáveis de subsistência nos eventos de incapacidade, velhice, 
inatividade e falecimento . 

O Regime de Previdência de que trata esta Lei, de filiação obrigatória, será 
mantido pelas contribuições do Município, através de seus Poderes Executivo e 
Legislativo, pelas suas Autarquias e Fundações, pelos seus segurados ativos, 
inativos e pensionistas, nos termos desta lei." (NR) (Redação dada pelo art. 13 
da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 

(RedaçtJo original anterior: Art, 50 ~ O Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos E;felivos do Municipio 
de Bauru, defi/laçl!o obrigatória, será mantido pelo Mun/clp/o, através de seus Poderes Execullvo e legislativo, pelas 
suas Autarquias e Fundaç6es, lnstltuldas e mantidas pelo Município e pelos seus segurados ativos, bem como pelos 
segurados facultativos, nos termos desta lei.) 

O Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do 
Município de Bauru rege-se pelos seguintes princípios: 

1 - universalidade de participação nos planos previdenciários; 
II - irredutibilidade do valor dos beneficios; 
III - veda a criação, majoração ou extensão de qualquer beneficio sem a 

correspondente fonte de custeio total; 
IV - custeio da previdência social dos servidores públicos municipais 

efetivos mediante recursos provenientes, dentre outros, do orçamento 
dos órgãos empregadores e da contribuição compulsória dos segurados 
ativos, inativos e pensionistas."(AC) 
(Redação do inciso IV acrescida pelo art. 7° da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redação Anterior~ IV· custeio da previdência social dos servidores públicos municipais efetivos mediante 
recursos provenientes, dentre outros, do orçamento dos órgãos empregadores e da contribuição 
compulsória dos segurados ativos. bem como da contrlbulç/10 dos segurados facultativos;) 

V - subordinação das aplicações de reservas, fundos e provisões 
garantidoras dos benefícios mínimos a critérios atuariais, tendo em vista 
a natureza dos benefícios; 

VI - valor mensal das aposentadorias e pensões não inferior ao salário 
mínimo vigente no país; 

VII - previdência complementar facultativa, custeada por contribuição 
adicional. 

VIII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a 
participação dos servidores efetivos em atividade e dos aposentados. 



Art. 52 -

• Art. 53 -

§ 1 o -

• § 2º -

§ 3º -

Art. 54 -

1 PROC. N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CAPITULO II 
Dos Beneficiãrios 

Os beneficiãrios do regime de previdência social de que trata esta lei 
classificam-se como segurados e dependentes, nos termos das Seções 1 e II 
deste Capítulo. 

Seção 1 
Dos Segurados 

Consideram-se segurados obrigatórios os servidores púbicos municipais, 
titulares de cargos efetivos, ativos e inativos, vinculados à Administração 
Municipal Direta, Autãrquica, Fundacional e à Câmara Municipal" (NR) 
(Nova Redação do artigo 53 dada pelo art. 8° da Lei Municipal n. 5397 de 6 de 
outubro de 2006, publicado no DOB de 10110/2006) 

(Redaçao Anterior - Art. 53 - Consideram-se segurados obrigatórios os servidores prlbllcos titulares de cargos 

efellvo!l, vinculados à Admlnlstraçao Direta, Autárquica, Fundacional e Câmara Municipal (NR). (Redação 
dada pelo art. 3° da Lei Municipal n. 4845 de 7 de junho de 2002, publicado no 
DOB de 08/06/2002) 
(RedaçtJo Original Anterior: "Consideram-se segurados obrigatórios, os servidores púb/lcos titulares de cargos 
e/elivos vinculados à adminlstraçOo direta. autárquica, fundacional e Câmara Mztnlcipal, os aposentados e os 
pensionistas na vigência desta lei.") 

Fica excluído do disposto no caput o servidor ocupante, exclusivamente, de 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem 
como de outro cargo temporãrio ou emprego público, ainda que 
aposentado.(AC) 

Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor mencionado neste artigo 
serã segurado obrigatório em relação a cada um dos cargos ocupados.(AC) 
(Redação dos §§ l 0 e 2° dada pelo art. 9° da Lei Municipal n. 5397 de 6 de 
outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

O segurado aposentado que vier a exercer mandato eletivo federal, estadual, 
distrital ou municipal, pelo exercício do mandato filia-se ao Regime Geral de 
Previdência Social."(AC) (Acréscimo do §3°, pelo art. 14 da Lei n. 5.686, de 
15 de dezembro de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 

O servidor afastado, cedido ou licenciado temporariamente do cargo efetivo 
sem recebimento de remuneração somente contarã o respectivo tempo de 
afastamento ou licenciamento, para fins de aposentadoria, mediante o 
recolhimento mensal das contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 
43." (NR) (Redação dada pelo art. 15 da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro de 
2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 



• 

• 

PROC. N2'-----'~....t...µ.~~ 

FOLHAS_ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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(Redação original anterior: Art. 54 - Consideram-se segurados facultativos, os se,-..,fdores efetivos descrflos no arllgo 
anterior, que venham entrar em licença para tratar de assun/03 particulares ou que sejam cedidos a outros órgOos ou 
entidades, com prejui=o de vencimentos e que nessa condição se inscrevam e passem a recolher as contrlbuiçiJes 
devidas.) 

§ 1° - As contribuições a que se refere o caput serão recolhidas diretamente pelo 
servidor, caso este venha a entrar em licença para tratar de assuntos 
particulares, observado o disposto nos art. 54-A e §§. (AC) (Acréscimo dos §§ 
!.º, 2.0 e 3.0

, pelo art. 16 da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro de 2008 (DOB 
1606 de 16/12/2008) 

§ 2º -

§ 3º -

Art. 54-A-

§ 1 o -

§ 2º -

Na hipótese do caput deste artigo, o interessado deverá requerer expressamente 
à FUNPREV a manutenção de sua inscrição como segurado junto ao órgão, a 
fim de que passe a recolher as contribuições devidas. (AC) (Acréscimo dos §§ 
!.º, 2.0 e 3.º, pelo art. 16 da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro de 2008 (DOB 
1606 de 16/12/2008) 

A contribuição efetuada durante o afastamento do servidor não será computada 
para cumprimento dos requisitos de tempo de carreira, tempo de efetivo 
exercício no serviço público e tempo no cargo efetivo na concessão de 
aposentadoria.(AC) (Acréscimo dos §§ !.º, 2.0 e 3.0

, pelo art. 16 da Lei n. 
5.686, de 15 de dezembro de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 

Permanece filiado ai Regime de que trata esta Lei, na qualidade de segurado, o 
servidor titular de cargo efetivo que estiver: 

I - cedido a órgão ou entidade da administração direita e indireta do Município 
e de outro ente federativo, com ou sem ônus para o Município; 
II - Quando afastado ou licenciado, observado o disposto no art. 54; 
III - durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato 
eletivo; e 
IV - durante o afastamento do país por cessão ou licenciamento com 
remuneração.(AC) 

O segurado exercente de mandato eletivo que ocupe o cargo efetivo e exerça, 
concomitantemente, o mandato filia-se ao RPPS - Regime Próprio de 
Previdência Social, pelo cargo efetivo, e ao RGPS - Regime Geral de 
Previdência Social, pelo mandato eletivo. (AC) 

Nos casos de que trata o caput, as contribuições previdenciárias deverão ser 
recolhidas até o décimo segundo dia útil do mês seguinte àquele a que as 
contribuições se referirem. (AC). 



• 

• 

§ 3º -

§ 4º -

§ 5º -

§ 6º-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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Na hipótese de alteração na remuneração de contribuição, a complementação 
do recolhimento de que trata o caput deste art. ocorrerá no mês subseqüente. 
(AC) 

Salvo na hipótese de recolhimento indevido, não haverá, em qualquer caso, 
restituição de contribuição pagas à FUNPREV. (AC). 

O desconto e repasse da contribuição devida pelo servidor à FUNPREV será de 
responsabilidade: 
I - do cedente, n o caso de o pagamento da remuneração do servidor continuar 
na origem . 

Revogado. (NR) (Redação dada pelo art. 17 da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro 
de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 

(RedaçtJo anterior: Nos casos de que /rata o capul, as contribuições previdenciárias deverilo ser recolhidas a/é o 12º 
dia útil do mês seguinte àquele a que as contribuições se referirem. (AC) 

§ 7° - Contribuição previdenciária recolhida ou repassada em atraso, fica sujeita à 
atualização monetária e juros de mora nos termos do art. 149 desta Lei. (AC). 
(Redação do caput do art. 54-A, incisos Ia IV,§§ 1° e 7° acrescidos pelo art.10 
da Lei Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 
10/10/2006) 

§ 8º -

§ 9º-

§ 10 -

Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento de servidor, de que trata 
o caput deste artigo, o cálculo da contribuição será feito de acordo com a 
remuneração do cargo efetivo de que o servidor é titular conforme previsto no 
art. 62. (AC) (Acréscimo dos §§ 8.º, 9.º, 10 e 11, pelo art. 18 da Lei n. 5.686, 
de 15 de dezembro de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 

No caso de cessão de servidores para outro ente, com ônus para o cessionário, 
inclusive para o exercício de mandato eletivo, será de responsabilidade do 
órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício o recolhimento e 
repasse das contribuições devidas pelo ente federativo de origem ao regime 
próprio (FUNPREV) a que o cedido estiver filiado, conforme art. 45. (AC) 
(Acréscimo dos §§ 8.0

, 9.0
, 10 e 11, pelo art. 18 da Lei n. 5.686, de 15 de 

dezembro de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 

No termo ou ato de cessão do servidor com ônus para o cessionário, deverá 
estar prevista à responsabilidade deste pelo desconto, recolhimento e repasse 
das contribuições previdenciárias ao regime de origem (FUNPREV), conforme 
valores informados mensalmente pelo cedente. (AC) (Acréscimo dos §§ 8.º, 
9.0

, 10 e 11, pelo art. 18 da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro de 2008 (DOB 
1606 de 16/12/2008) 



§ 11 -

• Art. 55 -

• 
§ 1 o -

§ 2º-

§ 3º -

§ 4º -
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Não serão devidas contribuições à FUNPREV, em que o servidor cedido esteja 
em exerc1c10, nem para o RGPS, sobre as parcelas remuneratórias 
complementares, não componentes da remuneração do cargo efetivo pagas pelo 
ente cessionário, exceto na hipótese em que houver a opção pela contribuição 
facultativa ao RPPS do ente cedente, na forma prevista no § 2º do artigo 62 
desta Lei." (AC) (Acréscimo dos §§ 8.0

, 9.0
, 10 e 11, pelo art. 18 da Lei n. 

5.686, de 15 de dezembro de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 

Seção II 
Dos Dependentes 

Consideram-se beneficiários do regime de previdência social de que trata esta 
lei, na condição de dependentes do segurado: 

I - o cônjuge, a companheira e o companheiro; 
II - o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um 

anos) ou inválido; 
III - os pais. 
IV - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um 

anos ou inválido". (AC) 
(Redação do inciso IV do art. 55 acrescido pelo art. 11 da Lei Municipal 
n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(RedaçtJo Anterior - § t• - A existência de dependentes e/encados nos incisos J e li deste arligo exclui do dlreJto às 
prestaçdes os dependentes previstos no Inciso Ili. 
§ 1º - Equiparam-se a filho, nas condições do inciso li, os legitimados, os adotivos, os enteados e tutelados, 
mediante documento hábil e declaração do segurado, desde que ainda não receba qualquer benejlcio previdenciário, 
quer como segurado, quer como beneficiário dos pais ou de outrem: 
§ 3 ° - O menor que, por determinaçOo judicial, esteja sob sua guarda: 
§ 4º - Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantenha união estável com o segurado ou com a 
segurada, há mais de cinco anos. 
§ 5" - Unllio estável é aquela verificada entre o homem e a mt1/her como entidade familiar, quando forem 
solteiros, separados judicia/mente, divorciados ot1 viúvos, enquanto nilo se separarem. 
§ 6° - A exlsJ4ncla de filhos em comum, supre a condição de pra:o previsto no§ 4°. 
§ 7º - A dependência econômica das pessoas e/encadas nos Incisos J e li deste artigo, exceção feita aos 
companheiros, é presumida: devendo ser comprovada a dos dependentes referidos no Inciso Ili.) 

A existência de dependentes nos incisos I e II deste artigo exclui do direito às 
prestações os dependentes previstos nos incisos III e IV. (NR) 
Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso II do art. 55, mediante 
declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência 
econômica o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens 
suficientes para o próprio sustento e educação. (NR) 

O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos mediante 
apresentação de termo de tutela. (NR) 

Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, mantenha união 
estável com o segurado ou segurada. (NR) 
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§ 5º - Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como 
entidade familiar, quando forem solteiros, separados de fato ou judicialmente, 
divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem 
(NR) 

§ 6° - Revogado (NR) 

§ 7º -

Art. 56 -

§ 1º -

§ 2º-

Art. 57 -

A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida 
e das demais deve ser comprovada. (NR) 
(Nova Redação dos§§ 1° ao 7° do art. 55 dados pelo art. 12 da Lei Municipal 
n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

CAPITULO III 
Das Inscrições 

Seção I 
Dos Segurados 

Subseção I 
Da Inscrição do Segurado 

A filiação do segurado junto ao regime de previdência social de que trata esta 
lei decorre automaticamente do ingresso do servidor no serviço público do 
Município de Bauru, devendo ser inscrito e/ou cadastrado de imediato junto à 
FUNPREV, mediante comprovação dos dados pessoais e de outros elementos 
necessários e úteis a sua caracterização, através de documentação hábil. (NR) 
(Nova Redação do caput do art. 56 dada pelo art. 13 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçlio Anterior - Art. 56 - A inscrlçllo do segurado junto ao regime de prevldencla social de que trata esta lei 
decorre automaticamente do ingresso do servidor no serviço público do Munlcfplo de Bauru, devendo ser cadastrado 
de imediato junto à FUNPREV.) 

Todo aquele que exercer concomitantemente mais de um cargo efetivo sujeito a 
este Regime de Previdência Municipal, será obrigatoriamente inscrito em cada 
um deles. 
Os servidores municipais elencados no art. 53 que estejam em exercício na data 
da publicação desta lei, terão suas inscrições procedidas automaticamente, após 
atendidos os requisitos e o cadastramento necessário. 

Revogado (NR) 
(Nova Redação do caput do art. 57 dada pelo art. 14 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10110/2006) 
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• 

Art. 59 -

• 
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§ 1 o -

§ 2º -
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(Redaçlio anterior - Art. 57 - A lnscrlçdo dos segurados facultativos prevista no art. 54, somente ocorrerá pelo 
comparecimento junto a FUNPREV, com manljestaçllo expressa neste sentido, a fim de que passe a recolher as 
contrtbulções devidas.) 

Subseção II 
Da Suspensão da Inscrição do Segurado 

O segurado que, nas condições do art. 54-A, deixar de contribuir para este 
regime de previdência por mais de 03 (três) meses consecutivos, ou 06 (seis) 
intercalados, terá seus direitos de segurado suspensos até o restabelecimento e 
regularização das respectivas contribuições" (NR) 
(Nova Redação do caput do art. 58 dada pelo art. 15 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaç6o Anterior - Art. 58 - O segurado que deixar de contribuir para este regime de previdência por mais de 3 (trés) 
meses consecullvos, ou 6 (seis) me.ses alternaclamente. terá seus direllos de segurado suspensos até o restabelecimento 
e reg11larlração das respectivas contribuições.) 

Subseção III 
Do Cancelamento da Inscrição do Segurado 

Será cancelada a inscrição do segurado que, estando ou não em gozo do 
beneficio proporcionado por este regime de previdência, perder a condição de 
servidor público do Município de Bauru. 

Seção II 
Do Dependente 

Subseção I 
Da Inscrição do Dependente 

A inscrição do dependente junto ao regime de previdência social de que trata 
esta lei é condição essencial à obtenção de qualquer beneficio, incumbindo ao 
segurado promovê-la simultaneamente a seu ingresso no serviço público 
municipal, mediante comprovada documentação hábil. 

Ocorrendo o falecimento do segurado sem que tenha sido efetivada a inscrição 
do dependente, a este será permitido promovê-la. 

É obrigação do segurado, comunicar à Fundação, quaisquer modificações da 
situação relativa aos seus dependentes, bem como a existência de novos, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias da ocorrência, sob pena de responsabilidade 
civil e criminal. 

Subseção II 
Da Perda de Qualidade de Dependente e Cancelamento da Inscrição 
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A perda da qualidade de dependente ocorrerá: 

I - para o cônjuge, pela separação judicial ou pelo divórcio, desde que não 
lhe tenha sido assegurada a percepção de alimentos, ou em face certidão 
de anulação do casamento, com sentença transitada em julgado, ou 
certidão de óbito; 

II - para o(a) companheiro(a), quando revogada a sua indicação pelo 
segurado(a) ou pela cessação da união estável com o(a) segurado(a), 
desde que não assegurada a prestação de alimentos; 

III - Para o filho e o irmão, de qualquer condição, salvo se inválidos, ao 
completarem vinte e um anos de idade ou pela emancipação, ainda que 
inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação 
de grau científico em curso de nível superior; (NR) 
(Nova Redação do inciso III do art. 61 dada pelo art. 16 da Lei Municipal 
n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(RedaçlJo anterior - Ili- para o filho não invá/ldo, a emancipaçllo ou ao completar 21 de Idade (vinte e um 
anos):) 

IV - para os beneficiários economicamente dependentes, quando cessar esta 
situação; 

V - Revogado (NR) 
(Nova Redação do inciso V do art. 61 dada pelo art. 16 da Lei Municipal 
n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redaçlio anterior - V -para o Inválido, a cessação da Invalide:;) 

VI - para os dependentes em geral, pela cessação da invalidez, pelo 
falecimento e pela perda da qualidade de segurado daquele de que 
depende"(NR) 
(Nova Redação do inciso VI do art. 61 dada pelo art. 16 da Lei Municipal 
n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(RedaçlJo anterior - VI -para o dependente em geral, pelo falecimento ou pela perda da qualidade do 
segurado por aquele de quem depende.) 

Parágrafo Único - Na hipótese dos dependentes previstos nos incisos I e II do art. 55, os quais 
vierem a receber alimentos, permanecerão inscritos e concorrerão em igualdade 
de condições com a dependente em que o segurado venha a contrair novas 
núpcias ou mantenha nova união estável. 

CAPITULO IV 
Da Remuneração de Contribuição"(NR) 

(Nova Redação do Capítulo IV do Título II dada pelo art. 17 da Lei Municipal 
n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçt!o anterior Do Base de Conlribulção) 

Seção Única 
Das Disposições Gerais 



Art. 62 -

• 

• 
§ 1 o -

§2º -

PROC.N2 
FOLHAS 1&:::ér' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Entende-se como remuneração de contribuição o valor constituído pelo 
subsídio ou o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes, das incorporáveis, estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter 
individual ou outras vantagens, excluídas: 
(Nova Redação do caput do art. 62 dada pelo art. 18 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redação anterior - Art. 62 - Considera-se base de contribuição, para os efeitos desta lei, o vencimento do cargo 
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter Individual, ou 
quaisquer vantagens, inclusive as relativas à natureza ou ao local de trabalho, ou outra paga sob o mesmo 
fundamento, bem como a gratlficaçllo natalina, excluldas:) 

I - as diárias para viagens; 
II - ajuda de custo para filho deficiente; 
III - a indenização de transporte; 
IV - o salário-família; 
V - Vale Compra ou Vale Alimentação e 
VI - Auxílio-Acidente. 
VII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão 

ou de função gratificada; (AC) 
VIII - a ajuda de custo estudante; (AC) 
IX - o abono de permanência de que trata o art. 139 desta lei e, (AC) 
X - outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei. (AC) 
XI - remuneração de férias, correspondente a 113 (um terço) 

constitucional.( AC) 
(Os incisos VII a XI do art. 62 foram acrescido pelo art. 19 da Lei Municipal n. 
5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
txrr J.!???j 
XIII - horas extras. (AC) (Acréscimo dos incisos XIII, pelo art. 19 da Lei n . 
5.686, de 15 de dezembro de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 
XIV - adicional noturno. (AC) (Acréscimo dos incisos XIII, pelo art. 20 da Lei 
n. 5.686, de 15 de dezembro de 2008 (DOB 1606 de 16/J 2/2008) 

VETADO. 

O segurado ativo poderá optar pela inclusão na remuneração de contribuição de 
parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho, do 
exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, para efeito de 
concessão dos beneficios com fundamento nos arts. 86, 92, 92-A, 92-B e 142, 
respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no §5° do art. 82." 
(NR) (Redação dada pelo art. 21 da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro de 2008 
(DOB 1606 de 16/12/2008) 

(Redaçl1o anterior: § 2. •o segurado ativo poderá optar pela lnclusao na remuneraçtlo de contrfbuiçtlo de parcelas 
remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho, do exercicio de cargo em comlssllo ou de funçllo de 
confiança, para efeito de cálculo do beneficio a ser concedido com fundamento nos arls. 86, 92, 91'4, 918, 141, 145 e 
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146, respeitada, em ql1alquer hipótese, a /imitação estabelecida no §5ª do art. 82. (NR) 
(0 §2" do art. 62/ol dado nova redação pelo art. /"da lei Municipal n. 5409 de l de novembro de 2006, publicado no 
DOB de 0911112006) 

(Redação Anterior • § 2º - Para o custeio do regime de prevldtncia social. deverão ser observadas as alíquotas 
constantes no art. 43, Ia Ili desta lei.) 

§ 3º - A gratificação natalina previdenciária será considerada, para fins contributivos, 
separadamente da remuneração de contribuição relativa ao mês em que for 
paga(AC) 

§ 4º- Para o segurado em regime de acumulação remunerada de cargos considerar
se-á, para fins da FUNPREV, o somatório da remuneração de contribuição 
referente a cada cargo (AC) 

§ 5º - O Tesouro Público Municipal é o responsável pela cobertura de eventuais 
insuficiências financeiras da FUNPREV, decorrentes do pagamento de 
benefícios previdenciários" (AC) 
(Os §§ 3º ao 5° do art. 62 foram acrescido pelo art. 20 da Lei Municipal n. 
5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10110/2006) 

§ 6° - Para efeito de cumprimento do "caput", entende-se como vencimento do cargo efetivo 
as vantagens pecuniárias permanentes, de caráter individual, outras vantagens, 
o estabelecido a Lei Municipal nº 5387, de 28 de agosto de 2006. (AC) 
(Acréscimo do 62°, pelo art. 22 da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro de 2008 
(DOB 1606 de 16/12/2008) 

Art. 62-A - A contribuição previdenciária de que trata o inciso III do art. 43 será de 11 % 
(onze por cento) incidentes sobre a parcela que exceda o valor fixado como teto 
pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, dos seguintes benefícios: 

I - aposentadorias e pensões concedidas com base nos critérios estabelecidos 
nos arts. 86, 92, 92-A, 92-B, 115, 142, 145 e 146. 

II - as aposentadorias e pensões concedidas até 31 de dezembro de 2003, e 

III - os benefícios concedidos aos segurados e seus dependentes que tenham 
cumprido todos os requisitos para sua obtenção, com base nos critérios da 
legislação vigente até 31 de dezembro de 2003, conforme previsto no art. 
146 (AC) 

§ 1° - As contribuições incidentes sobre o benefício de pensão terão como base de 
cálculo o valor total desse benefício, conforme art. 116 e 146, antes de sua 
divisão em cotas, respeitada a faixa de incidência de que trata o caput (AC) 
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§ 2º - O valor da contribuição calculado conforme o § 1° será rateado para os 
pensionistas, na proporção de sua cota parte (AC) 
(O art. 62-A e os §§ 1° e 2° foram acrescido pelo art. 21 da Lei Municipal n. 
5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

Art. 62-B - A contribuição prevista no art. 62-A, incidirá apenas sobre as parcelas de 
proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo 
estabelecido para os beneficios do regime geral de previdência social de que 
trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for 
portador de doença incapacitante" (AC) 

Art. 63 -

Art. 64 -

§ 1 o -

§ 2º -

§ 3º -

Art. 65 -

(O caput do art. 62-B foi acrescido pelo art. 22 da Lei Municipal n. 5397 de 6 
de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

CAPITULO V 
Da Contagem do tempo de contribuição e de serviço 

O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para 
efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de 
disponibilidade, conforme determina o § 9° do art. 40 da Constituição Federal. 

É garantido ao segurado, para efeito de aposentadoria, e em obediência ao que 
estabelece o art. 80 da Lei Orgânica Municipal, a contagem do tempo de 
contribuição na atividade privada, hipótese em que os regimes de previdência 
social se compensarão financeiramente . 

A compensação financeira será feita junto ao regime ao qual o servidor público 
esteve vinculado sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão 
para seus dependentes, conforme disposto na legislação pertinente. 

O tempo de contribuição previsto neste artigo é considerado como de serviço 
efetivo para efeito de ,aposentadoria, desde que não concomitante com tempo 
de serviço público computado para o mesmo fim. 

As aposentadorias concedidas com base na contagem de tempo de contribuição 
prevista neste artigo deverão evidenciar o tempo de contribuição na atividade 
privada ou o de contribuição na condição do servidor público titular de cargo 
efetivo, conforme o caso, para fins de compensação financeira. 

O beneficio resultante de contagem de tempo de contribuição na forma deste 
Capitulo, será concedido e pago pelo regime previdenciário responsável pela 
concessão e o pagamento do beneficio da aposentadoria ou pensão dela 
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decorrente ao servidor público ou a seus dependentes, observada a respectiva 
legislação. 

Na hipótese de acúmulo legal de cargos, o tempo de contribuição referente a 
cada cargo será computado isoladamente, não sendo permitida a contagem de 
tempo anterior a que se refere o art. 64 desta lei para mais de um beneficio. 

Em hipótese alguma poderá ser estabelecido qualquer forma de contagem de 
tempo de contribuição fictício, bem como não será admitida a contagem em 
dobro ou em outras condições especiais . 

Será considerado o tempo de contribuição, referente ao exercício de mandato 
eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não tenha sido contado para 
efeito de aposentadoria por outro regime de previdência social. 

Obs.: Ver inciso IV do art. 38 da CF 
Fica vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade 
privada, quando concomitantes. 

A comprovação do tempo de contribuição para os efeitos desta Lei, será feita 
mediante a apresentação de certidão para efeitos de reciprocidade, outros 
documentos previstos em regulamento, e ainda por decisão administrativa e/ou 
judicial. 

O beneficio resultante da contagem de tempo de contribuição e de serviço na 
forma deste Capítulo e Lei, será concedido e pago pelo sistema a que o 
interessado estiver vinculado ao requerê-lo, e calculado na forma da respectiva 
legislação. 

Será considerado o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o 
previsto no art. 143, § 1° da Constituição Federal, ainda que anterior à filiação 
neste regime de previdência social, desde que não tenha sido contado para 
inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço 
público ou privado. 

CAPITULO VI 
Das Prestações em Geral 

Seção I 
Das Espécies de Prestações 

O regime de previdência social de que trata esta lei, compreende as seguintes 
prestações: 
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I - quanto ao segurado: 
a) aposentadoria por invalidez; 
b) aposentadoria por idade; 
c) aposentadoria por idade e tempo de contribuição; (NR) 

(Nova redação da alínea c do art. 73 dada pelo art. 23 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 
1O/10/2006) 
(Redação anterior - e) aposentadoria por tempo de contribuição:) 

d). Aposentadoria compulsória; (NR) 
Redação anterior - d) auxilio-doença;) 

e) salãrio-família; 
f) salãrio-matemidade; 
g) auxílio-doença; (NR) 

(Nova redação da alínea g do art. 73 dada pelo art. 23 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 
10/10/2006) 
(Redação anterior - g) auxílio-acidente:) 

h). Revogado (NR) 
(Nova redação da alínea h do art. 73 dada pelo art. 23 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 
10/10/2006) 
Redaçtlo anterior - h)reabllltaçlfo proflsslonal) 

II - quanto ao dependente: 
a) pensão por morte; 
b) auxílio reclusão. 

III - VETADO . 

Os beneficias serão concedidos nos termos e condições definidas nesta lei, 
observadas, no que couber, as normas previstas na Constituição Federal e 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru e legislação 
infraconstitucional em vigor. 

Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei 
de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de 
emprego público, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social Federal. 

O recebimento indevido de beneficias havidos por fraude, dolo ou má-fé, 
implicará na imediata devolução do valor total auferido, sem prejuízo de ação 
penal cabível. 

Acidente do trabalho é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, 
direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou 
temporária, da capacidade para o trabalho. (NR) 
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(Nova redação do caput do art. 74 dado pelo art. 24 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DO B de 1O/l0/2006) 

(Redaçtio anterior-Ar/. 74 - Acidenle de trabalho é o que ocorre pelo exercfclo do trabalho a serviço do órgão ou 
pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no art. 53 desta lei, provocando lesiio corporal ou perJurbaçOo 
funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.) 

O órgão de lotação do segurado, ou aquele o qual estiver cedido, será o 
responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção 
e segurança da saúde do servidor . 

O órgão que descumprir as normas de segurança e higiene do trabalho, estará 
sujeito as responsabilidades pelos seus atos. 

É dever do órgão prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da 
operação a executar e do produto a manipular. 

Considera-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes 
entidades mórbidas (NR) 
(Nova redação do caput do art. 75 dado pelo art. 25 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redação Anterior - Art. 75 - Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes 
enlldades mórbidas:) 

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo 
exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da 
respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e pelo Regime 
Geral de Previdência Social; 

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em 
função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se 
relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. 

Não são consideradas doenças do trabalho: 
I - doença degenerativa; 
II - a inerente a grupo etário; 
III - a que não produza incapacidade laborativa; 
IV - a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que 

ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição 
ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. 

Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação 
prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que 
o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social 
deve considerá-la acidente do trabalho. 

Equiparam-se, também, ao acidente do trabalho, para os efeitos desta Lei: 
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(Nova redação do caput do art. 76 dado pelo art. 26 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redaç4o Anler/or Arl. 76 - Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta lei:) 

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, 
haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou 
perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija 
atenção médica para a sua recuperação; 

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horãrio do trabalho, em 
conseqüência de: 

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou 
companheiro de trabalho; 

b) ofensa fisica intencional, inclusive de terceiro, por motivo de 
disputa relacionada ao trabalho; 

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou 
de companheiro de trabalho; 

d) ato de pessoa privada do uso da razão; 
d) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou 

decorrentes de força maior; 
III - a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no 

exercício do cargo; e 
(Nova redação do inciso III do art. 76 dado pelo art. 26 da Lei Municipal 
n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redaç6o Anlerior - til - a doença proveniente de conlamlnação acidental do servidor no exercício de sua 
aJivtdade:) 

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horãrio de 
serviço na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao 
cargo, ou na prestação espontânea de qualquer serviço ao Município para 
lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; (NR) 
(Nova redação do inciso IV do art. 76 dado pelo art. 26 da Lei Municipal 
n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçtio Anterior - IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que/ora do local e horário de trabalho: na 
execuçllo de ordem ou na reali:açOo de serviço sob a autoridade do órgdo a que estiver vinculado ou 
cedido o servidor/segurado;) 

V - na prestação espontânea de qualquer serviço ao órgão para lhe evitar 
prejuízo ou proporcionar proveito; 

VI - em viagem a serviço do órgão, inclusive para estudo quando financiado 
por este dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, 
independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veiculo 
de propriedade do segurado; 

VII - no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 
qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de 
propriedade do segurado. 

§ 1° - Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação 



§2º -

• Art. 77 -

§ 1 o -

§2º -

§3º -

• 
Art. 78 -

Art. 79 -

/PROC. Ne 
FOLHAS 1iÕ'?~iJ. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o 
servidor é considerado no exercício do cargo (NR). 
(Nova redação do §1° do art. 76 dado pelo art. 26 da Lei Municipal n. 5397 de 
6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redação Anterior - §1º -Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da sall!i,fação de outras 
necessldadesflsiológicas, no local do trabalho ou durante este, o servidor é considerado no exercício do trabalho.) 

Revogado" (NR) 
(Nova redação do §2° do art. 76 dado pelo art. 26 da Lei Municipal n. 5397 de 
6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redação Anterior - § 2" - Nlio é considerada agravamento ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, 
resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às conseqüéncias do anterior.) 

Revogado (NR) 

Revogado (NR) 

Revogado (NR) 

Revogado" (NR) 
(Nova redação do caput e §§ 1° ao 3° do art. 77 dado pelo art. 27 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçi!o anterior - Art. 77 - O superior Imediato do segurado, deverá comunicar o acidente do trabalho à 
FUNPREV até o /"(primeiro) dia útil seguinte ao da ocorrencia e, em caso de morte, de '"'edialo, sob pena de 
responsabilidade funcional. 
§ I 0 - Da comunicação a que Sfl refere e.ste artigo receberão cópia fie/ o acidentado ou seus dependentes. 
§ 2° - Na falia de comunicação por parte do superior Imediato, podem forma/Irá-la o próprio acidentado, seus 
dependenle.s, a enlldade sindical compelenle, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não 
prevalecendo ne.sles ca.sos o pra:o previ.slo neste arllgo . 
§ 3º - A comunicação a que se refere o § 2° nOo exime o superior imediato da responsabilidade pela falia do 
cumprimento do disposto neste arllgo.) 

Revogado (NR) 
(Nova redação do caput do art. 78 dada pelo art. 28 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redação Anterior -Art. 78 - Considera-se como dia do aclderue, no caso de doença profis.sional ou do trabalho, a 
data do Jnlcio da Incapacidade lahoratlva para o exercício da allvidade habitual, ou o dia da segregaç/Jo compulsória, 
ou o dia em que for rea/l:ado o diagnóstico, valendo para e.ste ejeilo o que ocorrer primeiro.) 

Seção II 
Dos Períodos de Carência 

Revogado (NR) 

I - Revogado (NR) 
II - Revogado (NR) 
(Nova redação do caput do art. 79 e incisos I e II dada pelo art. 28 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
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(Redação Anterior- Art. 79 - A concesslio das prestações pecuniárias da FUNPREV depende dos seguintes períodos 
de carlnc/a, ressalvado o disposto no art. 82 : 
1- auxilio-doença e aposentadoria por Invalide::: J 2 (doze) contribuições mensais,· 
li - aposentadoria por Idade e aposentadoria por tempo de serviço: mlnlmo de 10 (de=) anos de efetivo exercício 

no serviço público e 05 (cinco) anos no cargo efeltvo e1n que se dará a aposentadoria.) 

Revogado (NR) 

I - Revogado (NR) 
II - Revogado (NR) 
(Nova redação do caput do art. 80 e incisos I e II dada pelo art. 29 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redação Anterior - Art. 80 - Independe de carência a concessilo das seguintes pre.staçlJes: 
1- pensão por morte, auxilio-reclusão, salário-familia, salário-maternidade e auxilio-acidente,· 
li - auxilio-doença e aposentadoria por Invalide= nos casos de acidente de qualquer nature=a ou causa e de 

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após fillar·se a este Regime de 
Previdência Social, for acometido das doenças e afecç/Jes seguintes: tuberculose ativa, allenaçtlo mental, 
neoplasla maligna, cegueira, hansenlase, cardiopatia grave, doença Parkinson, paralisia irreversfvel e 
incapacitante, espondiloartrose. anqullosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget 
(osteitedeformante), Síndrome de Deficiência Imunológica Adquirida - AIDS, entre outras que através de 
análise de junta médica da FUNPREV considere o ssgiuado lncapa= para o trabalho e lnsuscetfvel de 
reabilltaçtlo para o exercfcio de atividade que lhe garanta a subslstincla.) 

Seção III 
Do Cálculo do Valor dos Benefícios 

Subseção Única 
"Da Remuneração de Beneficio" (NR) 

(Nova redação da Subseção Única dada pelo art. 30 da Lei Municipal n. 5397 de 6 de outubro 
de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

Art. 81 

Art. 82 -

(Redação Anterior· Do Salário-de-beneficio) 

O valor do beneficio de prestação continuada, inclusive o exigido por norma 
especial e o decorrente de acidente em serviço, exceto o salário-família, será 
calculado com base no art. 82 (NR) 
(Nova redação do caput do art. 81 dada pelo art. 31 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçélo Anterior -Arl. 81 ·O valor do beneficio de preslação continuada, Inclusive o exigido por norma especial e o 
decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário-familia, será calculado com base no salário-de·benejlcio.) 

No cálculo dos proventos das aposentadorias referidas nos arts. 86, 92, 92-A, 
92-B e 142 será considerada a média aritmética simples das maiores 
remunerações ou subsídios, utilizados como base para as contribuições do 
servidor ao regime de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 
80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência 
julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela 
competência" (NR) 
(Nova redação do caput do art. 82 dada pelo art. 32 da Lei Municipal n. 5397 
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de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redação Anterior - Art. 82 ·O salário de beneficio para os efeitos dessa lei, consisle na úlllma remuneraçllo auferida 
pelo segurado, considerando esla, como sendo o vencimento do cargo efetivo, acrescidos das vantagens pecuniárias 
permanentes e incorporadas, estabelecidas em lei (NR). (Redaçilo dada pelo arl. 4" da lei Municipal n. 4845 de 7 de 
junho de 1001, publicado no DOO de 0810611001) 

(Redaçtlo Original Anterior). O salário-de-beneficio para os efeitos desta lei, consiste na última remuneraçiJo 01!.ferida 
pelo segurado, considerando esta, como sendo o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniária.J 
permanentes e Incorporadas estabelecidas em lei, os adicionais de caráter Individual, ou quaisquer vantagens, 
Inclusive as relativas à nature:a ou ao local de trabalho, ou outro paga sob o mesmo fundamento. 

As remunerações ou subsídios considerados no cálculo do valor inicial dos 
proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a 
variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de
contribuição considerados no cálculo dos beneficios do regime geral da 
previdência social (AC) 

§2º - Nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido 
contribuição para regime próprio, a base de cálculo dos proventos será a 
remuneração do servidor no cargo efetivo, inclusive nos períodos em que 
houve isenção de contribuição ou afastamento do cargo, desde que o 
respectivo afastamento seja considerado como de efetivo exercício (AC) 

§3° - Na ausência de contribuição do servidor não titular de cargo efetivo vinculado 
a regime próprio até dezembro de 1998, será considerada a sua remuneração 
no cargo ocupado no período correspondente (AC) 

§4º - Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este 
artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e 
entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve 
vinculado ou por outro documento público (AC) 

§5°- Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da 
aposentadoria, atualizadas na forma do § 1° deste artigo, não poderão ser: 

I - inferiores ao valor do salário-mínimo; 
II - superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses 
em que o servidor esteve vinculado ao regime geral de previdência social (AC) 

§6º - Os proventos, calculados de acordo com o caput deste artigo, por ocasião de 
sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no 
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, conforme art. 141-A, observado 
a vedação do art. 141 (AC) 

§7° - Para o cálculo dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será 
utilizada a fração cujo nwnerador será o total desse tempo e o denominador, o 
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tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos 
integrais (AC) 

§8º - Os períodos de tempo utilizados no cálculo previsto no § 7° serão 
considerados em número de dias" (AC) 

Art. 83 -

Art. 84 -

Art. 85 -

(Acréscimos dos§§ J° ao 8° do art. 82 pelo art. 33 da Lei Municipal n. 5397 de 
6 de outubro de 2006, publicado no DOB de l 011012006) 
(Redação Anterior-Parágrafo Único - VETADO.) 

O valor da prestação do benefício previdenciário não será inferior ao de um 
salário mínimo. (NR) . 
(Nova redação do caput do art. 83 dada pelo art. 34 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DO B de 10/ 10/2006) 

(Redação Anterrior -Art. 83 - O valor do salário-de-benejlclo nllo será lriferlor ao de um salário mfnimo.) 

VETADO. 
Seção IV 

Do Reajustamento do Valor dos Benefícios 

Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os arts. 86, 92, 92-A, 
92-B e 142 serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o 
valor real, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social, de acordo com a variação do índice a ser definido 
em lei pelo Município. (NR) 

I - Revogado (NR) 
II - Revogado (NR) 
(Nova redação do caput do art. 85, incisos I e II dadas pelo art. 35 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redaçllo Anterior - Art. 8.5 - O reajustamento dos valores de benejiclos obedecerá às seguintes normas: 
l - é assegurado o reajustamento dos benejiclos para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real da 

data de sua concessão, sempre que ocorrer a variação do vencimento ou remuneraçilo dos servidores em 
atividade,· 

li - sem prejulzo do inciso anterior, os valores dos benefícios serilo sempre reajustados, quando ocorrer 
alteraçllo de vencimentos ou remuneraçllo dos servidores e na mesma proporção, sendo extensivos ao 
provento do aposenrado e às pensionistas quaisquer benejlclos ou vantagens posteriormente concedidas aos 
servidores em atividade, Inclusive quando decorrentes de reenquadramento, traneformação ou 
rec/asslficaçilo do cargo ou funçdo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a 
concessão da pensão, na forma da lei.) 

Parágrafo Único - Os benefícios devem ser pagos, no máximo, até o primeiro dia útil do mês 
seguinte ao de sua competência (AC) 
(Nova redação do Parágrafo Unico do art. 85, dada pelo art. 36 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/1012006) 
(Redaç!Jo Anterior - Parágrafo Único - Os benejlclos devem ser pagos, no máximo até o quinto dia útil do mês 
seguinte ao de sua competência.) 

Seção V 
Dos Benefícios 

Subseção I 
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§2º -

• 
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Da Aposentadoria por Invalidez 
A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando em gozo 
de auxílio-doença, for submetido à Junta Médica Oficial que atestar a 
invalidez, quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das 
atribuições do cargo ou verificada a impossibilidade de restrição funcional 
pelo órgão de origem, será paga enquanto permanecer nesta condição." (NR) 
(Nova redação do caput do art. 86, dadas pelo art.lo da Lei Municipal n. 5567 
de 2 de abril de 2008, publicado no DOB de 05/04/2008) 

A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da 
condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 
FUNPREV, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 
médico de sua confiança. 
A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se a 
FUNPREV não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo 
quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento 
dessa doença ou lesão. (NR) 
(Nova redação dos §§ 1° e 2° do art. 86, dadas pelo art. 37 da Lei Municipal n. 
5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redação Anterior - Arl. 86 - A aposentadoria por Jnvallde: será devida ao segurado que, estando ou niJo em 
go:o de auxilio-doença, for submelldo à Junta Médica Oficial, que atestar a Invalide:, q1wndo coracterl:ada a 
Incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou verificada a Impossibilidade de readaptação pelo 
6rgdo de origem e será paga enquanto permanecer nesta condlç(J.o, (Nova redaçllo do caput do arl. 86, dada pelo 
art. Jl da lei Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de J0/1012006) 

(Redação Anterior - Arl. 86 - Será concedido o beneficio da aposenlador/a por lmialidez permanente, sendo os 
provenlos proporcionais ao tempo de conlribulçlio, exceto se decorrenle de acidente em serviço, moléstia profissional 
ou doença grave, contagiosa ou incurável, como: 1ubercu/ose attva, a//enaçlio mental. neop/asia maligna, cegueira, 
hansenfase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paraflsla Irreversível e Incapacitante, espondlloartrose 
anqui/osante, nefropatla grave, estados avançados da doença de Paget (ostelledeformante), Sfndrome de DeficJencia 
Imunológica - AIDS, esclerose nn.íltlpla e hepatopalla grave. (NR) (Redaçtio dada pelo art. /º da lei Municipal n. 
4984 de 30 de n1aio de 2003, publicado no DOB de 0710612003)) 

(Redação Original Anterior). Será concedida o beneficio da aposentadoria por lnvaf/de= permanente, sendo os 
proventos proporcionais ao tempo de conlrlbuição, exceto se decorrenle de acidente em serviço, moféslia profissional 
ou doença grave, contagiosa ou Incurável, como: tuberculose ativa, alienaçdo mental. neoplasia maligna, cegueira, 
hansenfase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia /rreversfve/ e Incapacitante, espondlfoartrose, 
anquilosante, nefropatla grave, estados avançados da doença de Paget (osteiledeformanle), Slndrome de Deficiência 
Imunológica-AIDS, entre outras que após análise de junta médica da FUNPREV considere o segurado incapa:: para 
o Jrabalho e insuscetlvel de reabllitaçtlo para o exerclclo de atividade que lhe garanta a subsistência. 

(Redação Anterior -§1 º - Tratando-se de aposentador/a Integral, o valor do beneficio observará o disposto no art. 82 
desta Lei.) 

(Redaç{Jo Anterior - §2° - Na hipótese de aposentador/a proporcional, o valor do beneficio corresponderá a um trlnla 
e cinco avos da totalidade da renzuneraçllo do segurado, na data da concess/Io do beneficio por ano de serviço. se 
homem. e um trinta avos. se mulher, observando-se o disposto no arl. 84 desta Lei.) 

Será concedida a aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em trabalho, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável a seguir descritas: 
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tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; 
paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; 
espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de 
Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida -
Aids; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina 
especializada; hepatopatia e esclerose múltipla."(NR) (Redação dada pelo art. 
23 da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 

(Redação anterior: Art. 87 • Será concedido o beneficio da aposentadoria por Invalidez permanente, sendo os 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional 
ou doença grave, contagiosa ou Incurável, como: Jubercu/ose allva, alienação mental, neoplasia maligna. cegueira, 
hansenlase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e Jncapacflante, espondiloartrose 
anqullosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Pagel (osteiledeformante), Slndrome de Deficiência 
lmunológlca-AIDS, esclerose múlllpla e hepalopatfa grave." (NR) 

§ 1° - Revogado. (NR) 

§ 2° - Revogado. (NR) 

§3º -

§ 4º -

§ 5º -

(Nova redação do caput e §§ 1° e 2° do art. 87, dadas pelo art. 2°. da Lei 
Municipal n. 5567 de 2 de abril de 2008, publicado no DOB de 05/04/2008) 

(Redação Anterior - Arl. 87 • A aposentadoria por Invalidez, uma ve= cumprida, quando for o caso, a carência 
exigida, será devida ao segurado que. estando ou nílo em go=o de auxílio-doença, for submetido à junta médica 
oficial, que atestará a Invalide:: quando caracteri=ada a Incapacidade para o desempenho das atribulç/Jes do cargo ou 
verificada a Impossibilidade de readaplaçtlo no.r termos da fel e ser-lhe./J paga enquanto permanecer ne.rta condição.) 
(§ /º· A conce.rstlo de aposentadoria por Invalidez dependerá da verificaçao da condição de incapacidade 
mediante exame médico·perlc/a/ a cargo da FUNPREV, podendo o segurado, às suas expensas, fa=er·se acompanhar 
de médico de sua confiança.) 
(§ 2º • A doença ou Jesllo de que o segurado já era portador ao fillar~se a FUNPREV não lhe conferirá direito à 
aposentadoria por Invalide::. salvo quando a Incapacidade sobrevier por motivo de progresstlo ou agravamento dessa 
doença ou festlo.) 

O pagamento do beneficio de aposentadoria por invalidez decorrente de doença 
mental somente será feito ao curador do segurado, condicionado a apresentação 
do termo de curatela, ainda que provisório" (AC) 
(Acréscimo do §3° do art. 87, pelo art. 38 da Lei Municipal n. 5397 de 6 de 
outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

Tratando-se de aposentadoria integral, o valor do beneficio observará o 
disposto no art. 82 e §5° desta Lei. (AC) (Acréscimo dos §§ 4.º e 5.0

, pelo art. 
24 da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 

Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o 
denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com 
proventos integrais, conforme estabelece o inciso III do art. 92, não se 
aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o §5º do art. 
92 relativa ao professor." (AC) (Acréscimo dos §§ 4.0 e 5.º, pelo art. 24 da Lei 
n. 5.686, de 15 de dezembro de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 
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§ 6º - A fração de que trata o parágrafo anterior, será aplicada sobre o valor inicial do 
provento calculado pela média das contribuições conforme art. 82, observando
se, previamente, a aplicação do limite da remuneração do cargo efetivo de que 
trata o §6° do mesmo artigo. (AC) (Acréscimo dos §§ 6.0 e 7.0

, pelo art. 25 da 
Lei n. 5.686, de 15 de dezembro de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 

§ 7° - Os períodos de tempo utilizados no cálculo previsto neste artigo, serão 
considerados em número de dias." (AC) (Acréscimo dos §§ 6.0 e 7.0

, pelo art. 
25 da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 

Art. 88 -

Art. 89 -

Art. 90 -

O aposentado por invalidez que retomar voluntariamente à atividade terá sua 
aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retomo. 

Cessados os motivos geradores da incapacidade de trabalho, o segurado deverá 
retomar, imediatamente à função que desempenhava no órgão quando se 
aposentou, sob pena de cancelamento do beneficio da aposentadoria. 

O servidor aposentado por invalidez está obrigado, a qualquer tempo, sem 
prejuízo do disposto no parágrafo único, independentemente de sua idade e sob 
pena de suspensão do beneficio, a submeter-se a exame médico a cargo da 
FUNPREV e, constatada a possibilidade, de reabilitação profissional por ela 
prescrito (NR) 
(Nova redação do caput do art. 90, dada pelo art. 39 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçdo Anterior -Art. 90 - O servidor aposentado por Invalide= está obrigado, a qualquer tempo, sem prejufzo 
do disposto no parágrafo único e Independentemente de sua Idade e sob pena de suspensdo do beneficio, a submeter
se a exa1ne médico a cargo da FUNPREV, processo de reobllitaçtJo profissional por ela prescrllo e custeado e 
tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico 6 a transfustlo de sangue, que st!o facultalivos.) 

Parágrafo Único - Observado o disposto no "caput'', o aposentado por invalidez fica obrigado, 
sob pena de sustação do pagamento do beneficio, a submeter-se a exames 
médicos-periciais, a realizarem-se bienalmente, por no mínimo 02 (dois) 
médicos. 

Art. 91 - Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por 
invalidez, excetuando-se a situação prevista no art. 90, serão observadas as 
normas seguintes: 

1 - quando a recuperação for total e ocorrer dentro de cinco anos contados 
da data de início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença 
que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará: 
a) de imediato, para o servidor que tiver direito a retornar à função 

que desempenhava ao se aposentar, valendo como documento para 
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tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela FUNPREV; 
b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio

doença e da aposentadoria por invalidez para os demais servidores; 

quando a recuperação for parcial ou ocorrer após o período previsto no 
inciso I, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício 
de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será 
mantida, sem prejuízo de volta à atividade: 
a) pelo seu valor integral, durante três meses contados da data em que 

for verificada a recuperação da capacidade; 
b) com redução de cinqüenta por cento, no período seguinte de três 

meses; e 
c) com redução de setenta e cinco por cento, também por igual 

período de três meses, ao término do qual cessará definitivamente. 

Subseção II 
Das Aposentadorias por Idade e Tempo de Contribuição, Compulsória e por Idade (NR) 

(Nova Redação da Subseção II da Seção V pelo art. 40 da Lei Municipal n. 5397 de 6 
de outubro de 2006, publicado no DOB de 10110/2006) 

Art. 92 -

§ 1 o -

(Redação Anterior -Da Aposenladoria por Idade e Tempo de Contribulçllo} 

O segurado fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de 
contribuição com proventos calculados na forma prevista no art. 82, desde que 
preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

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

II - tempo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que 
se dará a aposentadoria; e 

III - 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco anos) de tempo de 
contribuição, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 
(trinta anos) de tempo de contribuição, se mulher" (NR) 

(Nova redação do caput do art. 92, incisos 1, II e III dados pelo art. 41 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de 011tubro de 2006, publicado no DOB de 10110/2006) 

(Redaçlio Anterior -Art 92 - O segurado de que trata esta lei será aposentado: 
I - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição: 
li - voluntariamente. desde que cumprido tempo mínimo de de= anos de ejelivo exercício no serviço püblico e 

cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condlçDes: 
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e ctnqf1enta e cinco anos de Idade 

e trinta de contrlbuiçêto, se mulher, com proventos integrais: 
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos 

proporcionais ao tempo de conlribt11çl10.) 

Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião da sua concessão, não 
poderão exceder à remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em 
que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da 
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pensão. 

Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados 
com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria, observado o disposto no art. 82 desta Lei. 

Revogado (NR) 
(Nova redação 3° do art. 92, dada pelo art. 42 da Lei Municipal n. 5397 de 6 de 
outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redaçao Anlerlor - §3" - O cálculo dos valores proporcionais de proventos a que se refere o Inciso l deste artigo, 
corresponderá a um trinta e cinco avos da totalidade da remuneraçtlo do segurado na data da concessão do beneficio, 
por ano de serviço, se homem, e um trinta (1\IQS, se mulher, observado o disposto no art. 82 desta Lei. ) 

Revogado (NR) 
(Nova redação do §4° do art. 92, dada pelo art. 42 da Lei Municipal n. 5397 de 
6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(RedaçtJo Anterior - § 4" - O segurado que tenha preenchido os requl.Jilos pre"lllstos no inciso li deste artigo, mas não 
tenha cinco anos no cargo efetivo. poderá aposentar-se com a remuneraç4o do cargo anteriormente ocupado, desde 
que tenha o tempo de cinco anos neste cargo, cumulativamenle com os demais requis/los.) 

Os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos neste art. serão 
reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente 
tempo de efetivo exercício da função de magistério na educação infantil e no 
ensino fundamental e médio. (NR) 
(Nova redação do §5° do art. 92, dada pelo art. 42 da Lei Municipal n. 5397 de 
6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redação Anlerlor - § 5" - Os requisitos de Idade e de 1en1po de contribulçdo, serão reduzidos em cinco anos, em 
relaçilo ao dispostos no inciso li, allnea "a", deste artigo, para o professor que con1prove exclusivamente tempo de 
efetivo exerclclo dasfunçbes de magistério na educaçlJo Infantil e no ensinofundan1enlal e médio.) 

Para fins do disposto no parágrafo anterior, considera-se função de magistério a 
atividade docente do professor exercida exclusivamente em sala de aula (NR) 
(Nova redação do §6° do art. 92, dada pelo art. 42 da Lei Municipal n. 5397 de 
6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçdo Anterior - § 6° - Considera-se, para efeito de parágrafo anterior, como tempo de efellvo exercício das 
funções de magistério, exclusivamente a atividade docente.) 

§7° - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, 
nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: 

I - portadores de deficiência; 
II - que exerçam atividades de risco; 
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem 
a saúde ou a integridade física. (NR) 
(Nova redação do §7° do art. 92, dada pelo art. 42 da Lei Municipal n. 5397 de 
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6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(RedaçiJo Anterior - § 7º - t vedada, a partir de 16 de de=embro de 1998, a adoç!Jo de requisitos e critérios 
diferenciados para a conces.sl!o de aposentadoria aos servidores públicos abrangidos por esta lei, ressalvados os 
casos de atividades exercidas exc/uslvamenle sob condiç/Jes especiais que prejudiquem a solide ou a integridade 
fisica, a serem definidos em lei.) 

Ressai vadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da 
Constituição Federal, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à 
conta deste regime previdenciário. 

Art. 92-A - O segurado será aposentado aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, calculado na forma do artigo 82" (NR) 
(Redação dada pelo art. 26 da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro de 2008 (DOB 
1606 de 16/12/2008) 

(Redaçtio anterior: Art. 92-A: O segurado será aposentado aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, na forma §2º do artigo 87 desta Lei" (AC) 

Parágrafo Único - A aposentadoria será declarada por ato da autoridade competente, com 
vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite 
de permanência no serviço (AC) 
(Acréscimo do art. 92-A e Parágrafo Único pelo art.43 da Lei Municipal n. 
5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

Art. 92-B -

Art. 93 -

Art. 94 -

O segurado fará jus à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição, calculados na forma prevista no do artigo 82, desde 
que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - tempo mínimo de 1 O (dez) anos de efetivo exercício no serviço público 
federal, estadual, distrital e municipal; 

II - tempo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que 
se dará a aposentadoria; e 

III - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de 
idade, se mulher (AC) 

(Acréscimo do art. 92-B e Incisos 1, II e III pelo art.44 da Lei Municipal n. 
5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

Revogado (NR) 
(Nova redação do caput do art. 30, dada pelo art. 45 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçllo Anterior -Art. 93 • A aposentadoria compulsória será automcitlca e declarada por ato, com vigência a 
partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo.) 

A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da 
publicação do ato. 
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O provento de aposentadoria só poderá sofrer descontos autorizados em lei 

Subseção III 
Do Auxílio-doença 

O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu 
trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e consistirá no valor de seu 
último subsidio ou sua última remuneração no cargo efetivo nos termos do art. 
141-A, em data imediatamente anterior a da concessão do beneficio. 

Parágrafo Único - Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime de 
previdência de que trata esta Lei já portador da doença ou lesão invocada 
como causa para o beneficio, salvo quando a incapacidade, sobrevier por 
motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão 
(Nova redação do caput do art. 96 e Parágrafo Único, dada pelo art. 46 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

Art. 97 -

§ 1 o -

§ 2º -

§3º -

(Redaçtlo Anterior - Art. 96 - O auxilio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o 
caso, o período de carência exigido nesla lei.ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habllual 
por mais de J 5 (quln:e) dias consecullvos. 

Parágrafo Único - Nao será devido auxilio-doença ao segurado que se filiar a este Regime de Previdência Social já 
portador da doença ou da /esdo invocada como causa para o beneficio, salvo quando a Incapacidade sobrevier por 
motivo de progressão ou agravamento des.sa doença ou lesão.) 

O auxílio-doença será concedido, a pedido ou de oficio, com base em inspeção 
médica através da FUNPREV, a contar do 16° (décimo sexto) dia do 
afastamento da atividade, enquanto permanecer incapaz.(NR) 
(Nova redação do caput do art. 97, dada pelo art. 47 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redação Anterior - Art. 97 - O auxflto-doença será devido ao segurado a contar do J 6º (décln10 sexto) dia do 
afastamento da allvídade, enquanto permanecer /ncapa:.) 

Durante os primeiros 15 (quinze) dias consecutivos ao do afastamento da 
atividade por motivo de doença, incumbirá ao órgão ao qual estiver vinculado o 
servidor/segurado pagar a sua remuneração. 

O órgão a que estiver vinculado o segurado, terá a seu cargo o exame médico e 
o abono das faltas correspondentes ao período referido no § 1 º, somente 
devendo encaminhar o segurado à perícia médica da FUNPREV, quando a 
incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias. 

O Auxílio-doença será pago: 

I - a contar da data do início da incapacidade, quando requerido dentro de trinta 
dias desta, ou 
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II - a contar da data de entrada do requerimento, quando requerido após o 
trigésimo dia do afastamento da atividade (AC) 
(Acréscimo do §3° e incisos I e II do art. 87, pelo art. 48 da Lei Municipal n. 
5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro dos 60 
(sessenta) dias seguintes à cessação do benefício anterior, este será prorrogado, 
ficando o ente a qual o servidor é vinculado desobrigado do pagamento relativo 
aos primeiros 15 (quinze) dias (NR) 
(Nova redação do caput do art. 98, dada pelo art. 49 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçilo Anlerlor - Art. 98 - O auxílio-doença, Inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda 
mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-beneficio, observado o disposto no art. 84 desta Lei.) 

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação, 
temporariamente, para suas atividades habituais, deverá, se possível, ser 
submetido a processo de restrição funcional junto ao órgão de origem." (NR) 
(Nova redação do caput do art. 99, dada pelo art. 3o da Lei Municipal n. 5567 
de 2 de abril de 2008, publicado no DOB de 05/04/2008) 

(Redação Anterior - Art, 99 - O segurado em go:o de auxílio-doença, tnsuscet/vel de recuperação para sua atividade 
habitual, deverá submeter-se a processo de readaptaç/Jojunto ao órgdo de origem (NRJ) 
(Nova redaçtJo do caput do art. 99, dada pelo art. 50 da lei Municipal n. 5397 de 6 de ou111bro de 2006, publicado no 
DOO de I0//012006)) 

(Redação Anterior - Art. 99 - O segurado em go=o de auxilio-doença, insuscelfvel de recuperaçiJo para sua atividade 
habitual, deverá subrtteter-se a processo de readaptaçlio conforme o estabelecido no Es1atuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Baunt - ESP MB.) 

O pagamento do benefício ocorrerá até a efetiva restrição funcional ou, quando 
considerado não recuperável, até a concessão da aposentadoria por invalidez." 
(NR) 
(Nova redação do caput do art.100, dada pelo art. 4o da Lei Municipal n. 5567 
de 2 de abril de 2008, publicado no DOB de 05/04/2008) 

(Redaçlio Anterior - Art. 100 - O pagamenlo do beneficio ocorrerá atê a efetiva readaptação ou quando considerado 
não recuperável, até a concessllo da aposentadoria por Invalide=) 

O segurado em gozo de auxílio-doença será considerado pelo órgão como 
licenciado. 

Subseção IV 
Do Salário-família 

O salário-família será devido, nos termos do que estabelece os artigos 7°, inciso 
XII, §3° do art. 39 da Constituição Federal c/c art. 13 da E.C. n. 20/98, 
mensalmente, ao segurado ativo na proporção do número de filhos ou 
equiparados, nos termos do art. 55, de até quatorze anos ou inválidos, 
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observado o disposto no artigo seguinte: 
(Nova redação do caput do art. 102, dada pelo art. 51 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçlio Anlerlor - Art 102 - O salário-família será devido, nos termos do que estabelece os artigos 7°, Inciso XII. § 
3ª do art. 39 da Constituição Federal ele art. J J da E.C. nº 10198, mensalmente, ao segurado na proporç/lo do 
respectivo número de dependentes previsto no art. 55 desta lei,) 

Parágrafo Único - Estendem-se aos inativos e aos funcionários em disponibilidade os 
beneficios do salário família desta subseção. 

Art. 103 -

Art. 104 -

Art. 105 -

§ 1 o -

§ 2º -

Art. 106 -

Art.107 -

O valor da cota do salário-família será efetuado em conformidade com o 
estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 

O pagamento do salário-família está condicionado e será devido a partir da 
apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa 
ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de atestado de vacinação 
obrigatória e de comprovação de freqüência à escola do filho ou equiparado 
(NR) 
(Nova redação do caput do art. 104, dada pelo art. 52 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redação Anterior - Art. 104 - O pagamento do salário-fan1illa é condicionado à apresentaçllo da certidão de 
nascimento do filho ou da documentaçllo relativa ao equiparado ou ao Inválido, e à apresentação anual de atestado de 
vaclnaçtio obrigatória do filho.) 

As cotas do salário-familia serão pagas pelo órgão, mensalmente, junto com o 
vencimento, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das 
contribuições, conforme dispuser o Regulamento. 

Os órgão deverão conservar durante 10 (dez) anos os comprovantes dos 
pagamentos e as cópias das certidões correspondentes, para exame pela 
fiscalização da FUNPREV. 

Na hipótese de eventual pagamento de salário não for mensal, o salário-família 
será pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês. 

O salário-familia não se incorporará ao subsídio, à remuneração ou ao 
beneficio para qualquer efeito. (NR) 
(Nova redação do caput do art. l 06, dada pelo art. 53 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redação Anterlor-Art. 106 - A cola do sa/árlo:faml//a não será incorporada, para qualquer efeito, ao salário ou ao 
beneficio.) 

Quando pai e mãe forem segurados do RPPS, ambos terão direito ao salário
família (NR) 
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§ 1° - Em caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de 
abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio-poder, o salário-família 
passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor 

§2º -

Art. 108 -

Art. 109 -

Art.110-

Art. 111 -

(NR) 

Revogado (NR) 
(Nova redação do caput do art. 107, §§ 1° e 2o, dada pelo art. 54 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redaçtlo Anlerior - Art. 107 - Quando ambos os cônjuges ou companheiros forem servidores. ou lnatl\JOS, ou em 
disponibilidade, o salário familia será concedido a apenas um deles, desde que vivam em comum. 
§ /" - Se não 'li/verem t1'1 comum, será concedido ao que tiver dependen/es sob sua guarda. 
§ 2" - Se ambos os tiverem, será concedido a ambos, de acordo com o número de dependentes de cada um.) 

O salário família relativo a cada dependente será devido a partir do mês em que 
for regularmente inscrito nos termos do art. 60 desta Lei, e regularmente 
requerido. 

É vedada a percepção de salàrio família por dependente em relação ao qual já 
esteja sendo pago este benefício por entidade federal, estadual ou municipal. 

Sem prejuízo do disposto no § 2° do art. 60 desta Lei, o segurado que não fizer 
a devida comunicação de alteração na situação de seus dependentes, terá em 
seus vencimentos os descontos daquilo que recebeu indevidamente, com a 
devida atualização e estará sujeito a pena de demissão, uma vez noticiado ao 
órgão a que estiver vinculado o segurado, pela FUNPREV. 
Não será pago o salàrio família nos casos em que o servidor deixar de perceber 
o respectivo vencimento ou remuneração. 

Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica aos casos disciplinares ou penais, nem 
aos de licença por motivo de doença em pessoa da família. 

Art. 112-

Art. 113 -

O direito ao salàrio-família cessa automaticamente: 
I - por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito; 
II - quando o filho ou equiparado completar 14 anos de idade, salvo se 

inválido, a contar do mês seguinte ao da data de aniversàrio; 
III - pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar 

do mês seguinte ao da cessação da incapacidade; 
IV - pela exoneração ou demissão do servidor. 

Subseção V 
Do Salàrio-maternidade 

O salário-maternidade é devido à segurada, por 120 (cento e vinte) dias 
consecutivos, com início entre 28 (vinte e oito dias) antes do parto e a data de 
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ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no 
que concerne à proteção à maternidade. 

Parágrafo Único - Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto 
podem ser aumentados de mais de duas semanas, mediante inspeção médica 
(NR) 
(Nova redação do caput do art. 113 e Parágrafo Único, dada pelo art. 55 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçlio Anterior - Art. J 13 - O salário-maternidade é devido à segurada, durante J 20 (cento e vinte) dias, com 
Inicio no período entre 28 (vinte e oilo) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situaçlJes e 
condlçlJes previstas na legislação no que concerne à proteção à nzatem/dade. 

Parágrafo Único - Uma ve: ocorrido o parto, se nifo requerido nos JS (quinze) dias subsequentes ao mesmo o salário 
maternidade será concedido pela metade, a conlar do dia do evento.) 

Art. 113-A - À segurada que adotar, ou obtiver guarda judicial para fins de adoção, é devido 
salário-maternidade pelos seguintes períodos: 

I - 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até !(um) ano de idade; 
II - 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de 
idade; e 
III - 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade 
(AC) 

§ J 2 - O salário-maternidade é devido à segurada independentemente de a mãe 
biológica ter recebido o mesmo benefício quando do nascimento da criança. 

Art.114-

O salário-maternidade não é devido quando o termo de guarda não contiver a 
observação de que é para fins de adoção ou só contiver o nome do cônjuge ou 
companheiro. 

Para a concessão do salário-maternidade é indispensável que conste da nova 
certidão de nascimento da criança, ou do termo de guarda, o nome da segurada 
adotante ou guardiã, bem como, deste último, tratar-se de guarda para fins de 
adoção. 

Quando houver adoção ou guarda judicial para adoção de mais de uma criança, 
é devido um único salário-maternidade relativo à criança de menor idade, 
observado o disposto no art. 114-A. (AC) 
(Acréscimo do art. 113-A e §§1° ao 4o, pelo art. 56 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

O salário-maternidade devido consistirá numa renda mensal igual ao valor do 
subsídio ou à última remuneração da segurada nos termos do art. 141-A, em 
data imediatamente anterior a da concessão do benefício e será pago pelo órgão 
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que a servidora estiver vinculada, efetivando-se o ressarcimento pela 
FUNPREV preferencialmente na data do recolhimento das contribuições sobre 
a folha de salários (NR) 
(Nova redação do caput do art. 114, dada pelo art. 57 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçdo Anterior-Ar!. 114 - O salário-maternidade para a segurada consistirá numa renda 1nensa/ Igual ao salário
de-beneficJo previsto no art. 82 e será pago pelo 6rgtio a qual estiver vinculado, efetivando-se a compensaçtlo quando 
do recolhimento das contrlbuiçiJes, sobre afolha de salários.) 

Parágrafo Único - O órgão pagador deverá conservar durante 10 (dez) anos os comprovantes 
dos pagamentos e os atestados correspondentes para exame pela fiscalização da 
FUNPREV, sob pena de não serem compensados referidos pagamentos. 

Art. 114-A - Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a 
segurada terá direito ao salário-maternidade correspondente a duas semanas. 
(AC) 

§ 1° - O salário-maternidade não poderá ser acumulado com beneficio por 
incapacidade.(AC) 

§2° - Quando ocorrer incapacidade em concomitância com o período de pagamento 
do salário-maternidade, o beneficio por incapacidade, conforme o caso, deverá 
ser suspenso enquanto perdurar o referido pagamento, ou terá sua data de 
início adiada para o primeiro dia seguinte ao término do período de cento e 
vinte dias. (AC) 

§3º - O salário-maternidade deverá ser requerido junto à FUNPREV pela segurada e 
será concedido mediante apreciação de requerimento devidamente instruído 
com os seguintes documentos: (AC) 

I - quando o beneficio for requerido após o parto, o documento comprobatório 
é a certidão de nascimento, podendo, no caso de dúvida, a segurada ser 
submetida a avaliação pericial junto a FUNPREV; 
II - o início do afastamento do trabalho da segurada será determinado com base 
em atestado médico ou certidão de nascimento do filho. (AC) 

§4° - No caso de acumulação remunerada de cargos, a segurada fará jus ao salário
maternidade relativo a cada cargo (AC) 
(Acréscimo do art. 114-A e §§ 1° ao 4°, pelo art. 58 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

Subseção VI 
Da Pensão por morte 
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A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que 
falecer, aposentado ou não, a contar da data: 

I - do óbito, quando requerida: (NR) 
(Nova redação do inciso Ido art. 115, dada pelo art. 59 da Lei Municipal 
n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redação Anterior 1- do óbilo, quando req11erida até trinta dias depois deste;) 

a) pelo dependente maior de dezesseis anos de idade, até trinta dias 
depois; e (AC) 

b) pelo dependente menor até dezesseis anos de idade, até trinta dias 
após completar essa idade; (AC) 

(Acréscimo das alíneas "a" e "b'', pelo art. 60 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 
anterior; 

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. 

IV - da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de 
acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idônea. (AC) 
(Acréscimo do inciso IV, pelo art .61 da Lei Municipal n. 5397 de 6 de 
outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

O valor mensal da pensão por morte será correspondente a: (NR) 
(Nova redação do caput do art 116, dada pelo art. 62 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redação Anterior -Art. 116 - O valor mensal da pensão por morte, será de cem por cento do valor da aposentadoria 
que o segurado recebia ou daquela a que teria dirello se estivesse aposentado por /nvalldez na data de se11 
falecimento, observado o disposto art. 82 desta lei.) 

I - totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado à data do óbito, até o 
limite máximo do valor dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social 
- RGPS, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite; ou 
(AC) 

II - totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o 
falecimento, conforme definido no art. 141-A, até o limite máximo do valor 
dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, acrescido de 
setenta por cento da parcela excedente a este limite, se o falecimento ocorrer 
quando o servidor ainda estiver em atividade (AC) 
(Acréscimo dos incisos I e II, pelo art .62 da Lei Municipal n. 5397 de 6 de 
outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

§ 1° - Na hipótese de que trata o inciso II, aplica-se a vedação de inclusão no 
benefício de pensão de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local 
de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão ou do abono de 
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permanência de que trata o art. 139, observado o disposto no Parágrafo 2° do 
art. 62 (AC) 

§2º - Compreende-se na vedação do parágrafo anterior a previsão de incorporação 
de tais parcelas diretamente no valor da pensão ou na remuneração, apenas 
para efeito de concessão do beneficio, ainda que mediante regras específicas 
(AC) 

§3º - O direito à pensão configura-se na data do falecimento do segurado, sendo o 
beneficio concedido com base na legislação então vigente (AC) 

§4º - Será admitido o recebimento, pelo dependente, de até duas pensões no âmbito 
deste regime, exceto a pensão deixada por cônjuge, companheiro ou 
companheira que só será permitida a percepção de uma, ressalvado o direito de 
opção pela mais vantajosa (AC). 
(Acréscimo dos §§1° ao 4° do art. 116, pelo art .63 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

Art. 116-A - A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, observado o disposto no art. 
124 desta Lei. (AC) 
(Acréscimo do Art. 116-A, pelo art .64 da Lei Municipal n. 5397 de 6 de 
outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

Art. 117 - A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de 
outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que 
importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da 
data da inscrição ou habilitação . 

§ 1 o -

§ 2º-

Art. 118-

§ 1 o -

O cônjuge ausente somente fará jus ao beneficio mediante prova de 
dependência econômica, não excluindo do direito à pensão por morte o 
companheiro ou a companheira (NR) 
(Nova redação do § 1° do art.117, dada pelo art. 65 da Lei Municipal n. 5397 de 
6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redação Anterior - § /º - O cônjuge ausente nllo exclui do direi/o à pensão por morte o companheiro ou a 
companheira, que somente fará jus ao beneficio a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência 
económica.) 

O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão 
de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes 
referidos no inciso I do art. 55 desta Lei. 

A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos 
em parte iguais, independente de eventual valor fixado anteriormente pelas 
partes a título de alimentos. 

Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar. 
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§ 2º - A parte individual da pensão extingue-se: 

§ 3º -
Art. 119-

§ 1 o -

I - pela morte do pensionista; 

II - para o pensionista menor de idade, ao completar vinte e um anos, salvo 
se for inválido, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste 
caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em 
curso de ensino superior; ou (NR) 
(Nova redação do inciso II do §2° do art. 118, dada pelo art. 66 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 
10/10/2006) 
(Redaçl1o Anlerior -li - para o filho ou pessoa a ele equiparada, pela emancipação ou ao completar 21 

(vinle e um) anos de idade, salvo sefor Inválido:) 

III - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez, verificada em 
exame médico-pericial a cargo da FUNPREV (NR) 
(Nova redação do inciso III do §2° do art. 118, dada pelo art. 66 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 
10/10/2006) 
(Redaçllo AnJerior -Ili - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez.) 

Com a extinção da parte do último pensionista a pensão extinguir-se-á. 
Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial 
competente, depois de 6 (seis) meses de ausência, será concedida pensão 
provisória, na forma desta Subseção. 

Mediante prova do desaparecimento do segurado em conseqüência de acidente, 
desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória 
independentemente da declaração e do prazo deste artigo. 

§ 2° - Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará 
imediatamente, desobrigando os dependentes da reposição dos valores 
recebidos, salvo má-fé. 

§3° - O pensionista de que trata este art. deverá anualmente declarar que o segurado 
permanece desaparecido, ficando obrigado a comunicar imediatamente à 
FUNPREV o reaparecimento deste, sob pena de ser responsabilizado civil e 
penalmente pelo ilícito (AC) 
(Acréscimo do §3° do art. 119, pelo art. 67 da Lei Municipal n. 5397 de 6 de 
outubro de 2006, publicado no DOB de 10110/2006) 

Art. 119-A - A condição legal de dependente, para fins desta Lei, é aquela verificada na 
data do óbito do segurado, observados os critérios de comprovação de dependência 
econômica (AC) 
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A invalidez ou a alteração de condições quanto ao dependente, supervenientes 
à morte do segurado, não darão origem a qualquer direito à pensão (AC) 

O dependente menor de idade que se invalidar antes de completar vinte e um 
anos deverá ser submetido a exame médico-pericial, não se extinguindo a 
respectiva cota se confirmada a invalidez" (AC) 
(Acréscimo do caput do art. 119-A e §§ 1° e 2°, pelo art. 68 da Lei Municipal n. 
5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

Subseção VII 
Do Auxílio-reclusão 

O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal, concedida aos 
dependentes do servidor segurado recolhido à prisão, sob regime fechado ou 
semi-aberto, que tenha remuneração ou subsídio igual ou inferior ao valor 
fixado para o mesmo fim no Regime Geral de Previdência Social, que não 
perceber remuneração dos cofres públicos e corresponderá à ultima 
remuneração do segurado no cargo efetivo (NR) 
(Nova redação do caput do art. 120, dada pelo art.69 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redaçtlo Anlerlor - Arl. J 20 - O aux{/lo-reclusiJo será devido, nas mesmas condlçiJes da pensão por morte, aos 
dependentes do segurado recolhido à prisão. que ntJo receber remuneraçllo do órgilo nem estiver em go=o de auxflio
doença, de aposentadoria ou salário-malemldade.) 

O valor limite referido no caput será corrigido pelos mesmos índices aplicados 
aos beneficios do Regime Geral de Previdência Social (NR) 
(Nova redação do § 1° do art.120, dada pelo art. 70 da Lei Municipal n. 5397 de 
6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redação Anterior - § /º -O requerimento do auxilio-reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo 
recolhimento à prlsilo, sendo obrigatória, para a "tanutenção do beneficio, a apresentaçdo de declaraçélo de 
permanência na condlçl/o de presidiário.) 

O auxílio-reclusão será rateado em cotas-partes iguais entre os dependentes do 
segurado (NR) 
(Nova redação do §2° do art. 120, dada pelo art. 70 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redação Anterior • § 1" ~ O requerimento de auxilio reclusao, devidamente lnstruido, deverá ser renovado 
semestralmente.) 

§3°- O auxílio-reclusão será devido a contar da data em que o segurado preso deixar 
de perceber dos cofres públicos (AC) 

§4º - Na hipótese de fuga do segurado, o beneficio será restabelecido a partir da data 
da recaptura ou da reapresentação à prisão, nada sendo devido aos seus 
dependentes enquanto estiver o segurado evadido e pelo período da fuga" (AC) 
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(Acréscimo dos §3° e 4° do art. 120, pelo art. 71 da Lei Municipal n. 5397 de 6 
de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

Art. 120-A - Para a instrução do processo de concessão deste beneficio, além da 
documentação que comprovar a condição de segurado e de dependentes, serão 
exigidos: 

§1 o -

§2º -

§3º -

Art. 121 -

I - documento que certifique o não pagamento do subsídio ou da 
remuneração ao segurado pelos cofres públicos, em razão da prisão; e 

II - certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento 
do segurado à prisão e o respectivo regime de cumprimento da pena, 
sendo tal documento renovado trimestralmente (AC) 

Caso o segurado venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração 
correspondente ao período em que esteve preso, e seus dependentes tenham 
recebido auxílio-reclusão, o valor correspondente ao período de gozo do 
beneficio deverá ser restituído à FUNPREV pelo segurado ou por seus 
dependentes, aplicando-se os juros e índices de correção incidentes no 
ressarcimento da remuneração (AC) 

Aplicar-se-ão ao auxílio-reclusão, no que couberem, as disposições atinentes à 
pensão por morte (AC) 

Se o segurado preso vier a falecer na prisão, o beneficio será transformado em 
pensão por morte (AC) 
(Acréscimo do art. 120-A e§§ 1° ao 3°, pelo art.72 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de l 0/10/2006) 

Revogado (NR) 

Subseção VIII 
Do Auxílio-acidente 

(Nova redação do caput do art.121, dada pelo art. 73 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçtlo An/erior - Art. 121 - O awdllo-acldenle será concedido, como lndeni::ação, ao segurado quando, após a 
consolldaçt1o das lesfJes decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqQe/a definitiva que lntpllque: 
1- reduç/Jo da capacidade para o trabalho que habilualniente exercia; 
li - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exija maior esforço para o desempenho 

da me.1ma atividade que exercia à época do acidente: 
Ili - Impossibilidade de desempenho da allv/dade que exercia à época do acidente, porém permita o desempenho 

de outra, após processo de reabllitaçéfo profissional, nos casos Indicados pela perfcta da FUNPREV:) 

§ 1° - Revogado (NR) 
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(Nova redação do § 1 o do art.121, dada pelo art. 73 da Lei Municipal n. 5397 de 
6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redação Anlerior - § /" - O auxf//o-acidente mensal corresponderá a 50% (clnqOenta por cento) do salário-de
benejlcio e serd devido, observado o disposto no§ 2~ até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data 
do óbUo do segurado.) 

Revogado (NR) 
(Nova redação do §20 do art.121, dada pelo art. 73 da Lei Municipal n. 5397 de 
6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redação Anterior - § 2" - O auxilio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxllio-doença, 
independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulaçlJo com 
qualquer aposentadoria.) 

Revogado (NR) 
(Nova redação do §30 do art.121, dada pelo art. 73 da Lei Municipal n. 5397 de 
6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redaçilo Anterior - § 3" - O recebimento de salário ou concesslio de outro beneficio, exceto auxilio-acidente ou 
aposenladorta, observado o disposto no § 2°, não prejudicará a conl/nuldade do recebimenlo do auxillo-acidenle.) 

Revogado (NR) 
(Nova redação do §40 do art.121, dada pelo art. 73 da Lei Municipal n. 5397 de 
6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçtlo Anterior - § 4° - A perda da audiç1Io, somente proporcionará a concessdo do auxl/io-acidenle, quando, além 
do reconhecimenlo de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, no reduç!Jo ou perda da 
capacidade para o trabalho qi1e estava exercendo.) 

Seção VI 
Das Disposições Diversas Relativas às Prestações 

O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentado por invalidez e demais 
beneficiários inválidos estão obrigados, sob pena de suspensão do beneficio, a 
submeter-se a exame médico a cargo da FUNPREV, ou através de outro órgão 
ou entidade, ou profissional, indicados pela FUNPREV. 
A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes 
a essa qualidade. 

Parágrafo Único - Em hipótese alguma será concedida pensão por morte aos dependentes do 
segurado que falecer após a perda desta qualidade. 

Art. 124 - É de 5 (cinco) anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação 
do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de beneficio, a 
contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira 
prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão 
indeferitória definitiva no âmbito administrativo (NR) 
(Nova redação do caput do art. 124, dada pelo art. 74 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redação Anterior - Art. 124 - É de 05 (cinco anos) o pra=o de prescrição e decadência de lodo e qualquer direilo ou 
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açOo do segurado ou beneficiário para a revisão do alo de concesstlo de beneficio, ou para haver prestações vencidas 
011 quaisquer restlluições ou diferenças devidas pela FUNPREV. a contar do primeiro dia do mês do recebimento da 
primeira pre.slaç/Jo ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão regularmente publicada no 
Diário Oficial do Municlpio em âmbllo administrativo.) 

§ 1° - Prescreve em 5 (cinco) anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, 
toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições 
ou diferenças devidas pela FUNPREV, salvo o direito dos menores, incapazes 
e ausentes, na forma do Código Civil (AC) 

§2º -

§3º -

Art. 125 -

Art. 126 -

Não é considerado pedido de revisão de decisão indeferitória definitiva, mas de 
novo pedido de beneficio, o que vier acompanhado de outros documentos além 
dos já existentes no processo (AC) 

Não terá seqüência eventual pedido de rev1sao de decisão indeferitória 
definitiva de beneficio confirmada pela instância de recurso do Conselho 
Curador da FUNPREV, aplicando-se, no caso de apresentação de outros 
documentos, além dos já existentes no processo, o disposto no § 2° (AC) 
(Acréscimo do §§1° ao 3° do art.124, pelo art. 75 da Lei Municipal n. 5397 de 
6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para recusa 
do requerimento de beneficio, sem que isto implique necessariamente na 
obrigatoriedade de sua concessão, o que poderá ficar prejudicado. 

O beneficio será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência 
na forma da lei civil, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, 
quando será pago a procurador legalmente constituído, cujo mandato com 
poderes específicos, não exceda a 06 (seis) meses, renováveis (NR) 
(Nova redação do caput do art. 126, dada pelo art.76 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçdo Anterior - Art. J 26 - O beneficio será pago dlretamenle ao beneficiário. salvo em caso de ausência, moléstia 
contagiosa ou Impossibilidade de locomoç!Jo, quando será pago a procurador, crljo manda/o co"' poderes especiais, 
por lnslrumento público ou inslrumento pari/cu/ar com firma reconhecida e ainda com pra=o não superior a do=e 
meses, podendo ser renovado.) 

Parágrafo Único - A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, efetuada na 
presença de servidor da FUNPREV, devidamente certificado por ele no 
documento, vale como assinatura para quitação de pagamento de beneficio. 

Art. 126-A - O recebimento indevido de benefícios por fraude, dolo ou má-fé, implicará na 
imediata devolução do valor total auferido, sem prejuízo da ação penal 
cabível.(AC) 
(Acréscimo do Art. 126-A, pelo art. 77 da Lei Municipal n. 5397 de 6 de 
outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
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O beneficio devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz, serã feito 
ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta e por período 
não superior a 6 (seis) meses, o pagamento a herdeiro necessãrio, mediante 
termo de compromisso firmado no ato do recebimento. 

O valor não recebido em vida pelo segurado e a pensão por morte deste, só serã 
pago aos seus dependentes habilitados na forma do art. 55 desta Lei, ou na falta 
deles, a seus sucessores na forma da lei civil, desde que munidos de alvarã 
judicial, independentemente de inventãrio ou arrolamento. (NR) 
(Nova redação do caput do art. 128, dada pelo art. 78 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçllo Anterior - Arl. 128 - O valor ndo recebido em vida pelo segurado e a pensão por morte deste, só será pago 
aos seus dependentes habl/Jtados na forma do art. 55 desta lei, ou na/alia dele.s, a seus sucessores na forma da lei 
civil, desde que munidos de alvará judicial.) 

O beneficio poderã ser pago mediante depósito em conta corrente ou por 
autorização de pagamento. 

Salvo quanto a valor devido a este Regime de Previdência Social, ou ao 
desconto autorizado por esta Lei, ou derivado da obrigação de prestar 
alimentos reconhecida em sentença judicial, o beneficio não pode ser objeto de 
penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou 
cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de 
poderes irrevogãveis ou em causa própria para o seu recebimento. 
Podem ser descontados dos benefícios: 

I - contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social; 
II - o valor da restituição do que tiver sido pago indevidamente pela 

FUNPREV; (NR) 
(Nova redação do inciso II do art.131, dada pelo art. 79 da Lei Municipal 
n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redaçllo Anterior - li - pagamento de beneficio além do devido;) 

Ili - Imposto de Renda retido na fonte; 
IV - pensão de alimentos decretada em sentença judicial; 
V - mensalidades de associações, sindicais e demais entidades de 

aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus 
filiados. (NR) 
(Nova redação do inciso V do art. l 31, dada pelo art. 79 da Lei Municipal 
n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 
(Redação Anterior -V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente 
reconhecidas, desde que autori:adas por seus filiados.) 

VI - outros definidas em lei. 
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Na hipótese do inciso II, o desconto será feito em parcelas, não superiores a 
décima parte do valor do benefício, salvo má-fé. 

No caso da perda de qualidade de segurado, havendo divida com a previdência, 
o débito deverá ser quitado integralmente. 

Por morte do segurado, o valor devido será descontado dos valores recebidos 
pelos seus beneficiários, na forma do § 1° deste artigo e na inexistência destes, 
o ressarcimento ocorrerá na forma da legislação civil. 

Será fornecido ao beneficiário quando solicitado, demonstrativo minucioso das 
importâncias pagas, discriminando-se os valores das contribuições, as 
diferenças eventualmente pagas, o período a que se referem e os descontos 
efetuados. 

Ficam desde já autorizados, os órgãos municipais a que estiverem vinculados 
os segurados, a celebrar convênios, acordos, contratos e credenciamentos, 
encarregando-se, relativamente a seus servidores e respectivos dependentes, de: 
I - processar requerimento de benefício, preparando-o e instruindo-o de 

maneira a ser despachado pela FUNPREV; 
II - submeter o requerente a exame médico, inclusive complementar, 

encaminhando à FUNPREV o respectivo laudo, para efeito de 
homologação e posterior concessão de beneficio que depender de 
avaliação de incapacidade; 

III - Revogado. (NR) (Redação dada pelo art. 27 da Lei n. 5.686, de 15 de 
dezembro de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 

(Redaçbo original anterior: Ili - pagar benejlcio). 

Revogado. (NR) (Redação dada pelo art. 27 da Lei n. 5.686, de 15 de dezembro 
de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 

(Redaçlio original anterior: § /. º - O convênio poderá dispor sobre o reembolso das despesas efetuadas pelos órgdos, 
correspondente aos benejlclos n1ediante dedução do valor das contribuições previdenciárias a serem recolhidas pelos 
11utsmos.) 

Ocorrendo inadimplência pelo segurado ao Regime de Previdência Social -
RPS, o órgão pagador da remuneração do mesmo, efetuará o desconto 
necessário, repassando o numerário correspondente à FUNPREV. 

Os órgãos públicos deverão promover, regularmente, instrução e formação com 
vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionistas em matéria de 
acidente, especialmente do trabalho. 

Parágrafo Único - O órgão pagador deverá conservar durante 10 (dez) anos os comprovantes 
dos pagamentos e os atestados correspondentes para exame pela fiscalização da 
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FUNPREV, sob pena de não serem compensados respectivos valores (NR) 
(Nova redação do Parágrafo Único do art. 134, dada pelo art. 80 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do 
trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a FUNPREV proporá 
ação regressiva contra os responsáveis. 

Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos 
seguintes beneficios da Previdência Social: 

I - aposentadoria e auxílio-doença; 
II - mais de uma aposentadoria, observado o § 6° do artigo 40 da 

Constituição Federal; 
III - salário-maternidade e auxilio-doença; 

IV - Revogado (NR) 
(Nova redação do inciso IV do art. 136, dada pelo art. 81 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 
10/10/2006) 

(Redaç4o Anterior - IV - mais de um auxflio-acidenle;) 

V - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o 
direito de opção pela mais vantajosa. 

As normas do Regime Geral de Previdência Social-RGPS-, serão aplicadas 
subsidiariamente em casos de omissões desta lei 

Art.137-A - Salvo em caso de divisão entre aqueles que a ele fizerem jus e na hipótese dos 
arts. 102 e 139, nenhum beneficio previsto nesta Lei terá valor inferior a um 
salário-mínimo (NR) 

Art. 138 -

(Nova redação ao caput do art.137-A, dada pelo art. 82 da Lei Municipal n. 
5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/1012006) 

Seção VII 
Da Gratificação Natalina 

A gratificação natalina previdenciária será devido àquele que, durante o ano, 
tiver recebido proventos de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão, 
salário-maternidade ou auxílio-doença pagos pela FUNPREV (NR) 
(Nova redação do caput do art.138, dada pelo art. 83 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redação Anterior - Art. 138 - A grati.ficaçtio natalina será paga pela FUNPREV aos servidores aposentados e 
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pensionistas em valor eq11/va/ente ao respectivo beneficio referente ao mls de de=embro de cada ano (NR). (Redação 
dada pelo art. 5" da lei Municipal n. 4845 de 7 de junho de 2002, pt1bllcado no DOB de 0810612002) 
(Redação Original Anterior). A gratificaçl!o natalina será devida aos servidores aposentados e pensionistas em valor 
equivalente ao respeclfvo beneficio referente ao mês de de=embro de cada ano. 

Parágrafo Único - A Gratificação de que trata o caput será proporcional em cada ano ao 
número de meses de beneficio pago pela FUNPREV, em que cada mês 
decorrido, ou fração de dias superior a quinze, corresponderá a 1/12 (um doze 
avos), e terá por base o valor do beneficio do mês de dezembro, exceto quanto 
o beneficio encerrar-se antes deste mês, quando o valor será o do mês da 
cessação(NR) 

Art. 139 -

Art. 140 -

(Nova redação do Parágrafo Único do art. 138, dada pelo art. 83 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçtio Anterior - Parágrafo Único - Na hipótese de ocorrência de fato extinto do beneficio, o cálculo da 
gratificaçllo natalina obedecerá a proporciona/Idade da manutenção do beneficio no correspondente exerc{cfo, 
eqilfva/endo cada mês decorrido, oufraçdo de dias superior a quin=e. a Ili 2 (um do=e avos).) 

TÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DO ABONO DE PERMANÊNCIA"(NR) 

(Nova redação do Capítulo Único do Título III, dada pelo art. 84 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 
1011012006) 

(Redação Anterior - Dos Serviços de Reabilitaçdo Profissional) 

O segurado ativo que tenha completado as exigências para aposentadoria 
voluntária estabelecidas nos arts. 92 e 142 e que opte por permanecer em 
atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua 
contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria 
compulsória contidas no art. 92-A (NR) 
(Nova redação do caput do art. 139, dada pelo art. 85 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(RedaçiJo Anterior - Arl. 139 - A assistência reeduca/lva e de reabi/JJaçdo profissional, Jnstltu{da sob denominação 
genérica de reabi/Jtaçào profissional. visa proporcionar aos segurados, incapacJtados parcial ou /olalmenle para o 
trabalho, lndependenlemente de carência, os meios para a (re)educaçlJo ou (re)adaptação profissional ao serviço 
púb/Jco municipal.) 

O abono de permanência será concedido, nas mesmas condições, ao servidor 
que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumprido todos os requisitos para 
obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou 
proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como 
previsto no art. 146, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de 
contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem (NR) 
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(Nova redação do caput do art. 140, dada pelo art. 86 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redação Anlerlor - Art. 140 - O processo de reabilitação profissional será desenvolvido através de fases básicas, 
simultâneas ou sucessivas, compreendendo avaliações flslológlcas, psicológicas e sócto-proflsstonals, bem como a 
recuperaç!Jo e readaptação para o desempenho de cargo que garanta a subsistência do reabilitado.) 

O recebimento do abono de permanência pelo servidor, conforme previsto no 
artigo 139 e no caput do art. 140, que cumpriu todos os requisitos para 
obtenção da aposentadoria voluntãria com proventos integrais ou proporcionais 
em qualquer das regras previstas nos arts. 92, 142 e 146, não constitui 
impedimento à concessão do beneficio de acordo com outra regra, inclusive a 
prevista nos arts. 145 e 145-A, desde que cumpridos os requisitos previstos 
para a hipótese." (NR) (Redação dada pelo art. 28 da Lei n. 5.686, de 15 de 
dezembro de 2008 (DOB 1606 de 16/12/2008) 

(Redação anterior-§/,": O receblmenlo do abono de permanência pelo servidor, conforme previsto no caput e§/~ 
que cumpriu todos os requisitos para obtençlio da aposentadoria voluntária com proventos Integrais ou proporcionais 
em qualquer das regras previstas nos arls. 92, 92-B, 142 e 146, nlJo constllui impedimento à concessão do benejlclo de 
acordo com outra regra, inclusive a prevista no art. 138, desde que cumpridos os requisitos previstos para a hipótese 
(NR) 
(Nova redação do§/" do arl. 140, dada pelo art. 87 da Lei Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no 
DOB de 10/1012006) 

(Redação Anterior - § I º - Sua execuçlio dar-se-á mediante trabalho de equipe multi-profissional subordinado a 
Presidência desta Fundação.) 

O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição 
efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a 
cada competência (NR) 
(Nova redação do §2° do art. 140, dada pelo art. 87 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redação Anterior - § 2º - A Previdência nlJo reembolsará as despesas reali=adas com tratamento ou aquisição de 
órtese ou prótese e outros auxl/los materiais não prescritos ou níio autori=ados pelos seus setores de reabilitação 
profissional.) 

§3° - O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do 
órgão/entidade em que o servidor é vinculado e será devido a partir do 
cumprimento dos requisitos para obtenção do beneficio, mediante opção 
expressa pela permanência em atividade (AC) 
(Acréscimo do §3° do art. 140, dada pelo art. 88 da Lei Municipal n. 5397 de 6 
de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

TÍTULO IV 

CAPÍTULO 1 
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Das Disposições Finais 

É vedada a inclusão nos beneficios de aposentadoria e pensão, para efeito de 
percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de 
trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão ou do abono de 
permanência de que trata o art. 140 (NR) 
(Nova redação do caput do art. 141, dada pelo art. 89 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redação Anterior - Art. 141 - O tempo de serviço considerado pela legtslaçllo vigente para efeito de aposentadoria, 
será contado como tempo de contrlhulçtlo, sendo vedada qualquer forma de contagem do tempo flctlclo de 
contrfbuiçilo.) 

O disposto no caput não se aplica às parcelas remuneratórias pagas em 
decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão 
que tiverem integrado a remuneração de contribuição do servidor que se 
aposentar com proventos calculados conforme art. 82, respeitado, em qualquer 
hipótese, como limite previsto no §6° do art. 82 desta lei (AC). 
(Acréscimo do §1° do art. 141, pelo art. 90 da Lei Municipal n. 5397 de 6 de 
outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

Compreende-se na vedação do caput a previsão de incorporação de tais 
parcelas diretamente nos beneficios ou na remuneração, apenas para efeito de 
concessão de beneficios, ainda que mediante regras específicas" (AC) 
(Acréscimo do §2° do art. 141, pelo art. 91 da Lei Municipal n. 5397 de 6 de 
outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

Art. 141-A - Considera-se remuneração do cargo efetivo o valor constituído pelos 
vencimentos, vantagens pecuniárias permanentes e as incorporáveis, 
estabelecidas em lei, acrescido dos adicionais de caráter individual e das 
vantagens pessoais permanentes (AC) 

Parágrafo Único - Fica estabelecido que a Administração Direta, no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar da publicação desta Lei, deverá definir quais serão as vantagens 
pecuniárias permanentes do cargo e estabelecidas em lei, bem como os 
adicionais de caráter individual, local de trabalho e as vantagens pessoais 
permanentes (AC). 
(Acréscimo do caput do art. 141-A e Parágrafo Único, pelo art. 92 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

SEÇÃO I 
DAS REGRAS ESPECIAIS E DE TRANSIÇÃO (AC) 



Art. 142 -

• 

• § 1 o -

1 
PROC. N2 __ -1'-=6~5/'--'l'"'"x._,zc,_r/ 

. FOLHAS ':1=5 _ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

(Acréscimo da Seção I no Capítulo I do Título IV, pelo art. 93 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 
10/10/2006) 

Ao servidor que tenha ingressado por concurso público de provas ou de provas 
e títulos em cargo efetivo na administração pública direta, autárquica e 
fundacional, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, até 
16 de dezembro de 1998, é facultado aposentar-se com proventos calculados de 
acordo com o art. 82 quando o servidor, cumulativamente:" (NR) 

(Redação anterior: Art. 142 -Ao segurado deste regime de previdência que tiver ingressado por concurso público de 
provas ou de provas e títulos em cargo público efetivo na admlnlslraçtlo ptíb/fca direta, autárquica e fimdaclonal do 
Munlcfplo, até 16 de de::embro de 1998, seráfac11/1ada suo aposentaçdo com proventos calculados de acordo com o 
art. 82 quando o servidor, cumulativamente: (NR) 
(Nova redaçtlo do caput do art. 142, dada pelo art. 94 da lei Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publlcado 
no DOB de /0/1012006) 

(Redaçtlo Anterior - Art. 142 - Ressalvado o direito de opçlio pela aposentadoria prevista no Capítulo V/, Seçlio li, 
desta lei, o servidor púbilco que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na admtnlstraçlio pública direta, 
autárquica, fundacional ou Cdmara Municipal, até J 5 de de:embro de 1998, terá assegurado o direito ã 
aposentadoria voluntária com proventos Integrais calculados com base no salário-de-beneficio, previsto no art. 82 
desta lei, quando cumulallvamente:) 

I - contar cinqüenta e três anos ou mais de idade, se homem, e quarenta e 
oito anos ou mais de idade, se mulher; 

II - tiver cinco anos ou mais de efetivo exercício no cargo em que se dará a 
aposentadoria; 

III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 
b) um período adicional de contribuição equivalente a, no mm1mo, 

vinte por cento do tempo que, no dia 16 de dezembro de 1998, 
faltava para atingir o limite do tempo constante da alínea anterior. 

O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria 
na forma do caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano 
antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 92, inciso III e 
§ 5°, na seguinte proporção: 

I - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para aquele que completar 
as exigências para aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro 
de 2005; 

II - 5% (cinco por cento) para aquele que completar as exigências para 
aposentadoria na forma do caput a partir de 1° de janeiro de 2006 (NR) 

(Nova redação do § 1° e acréscimos dos incisos 1 e II do art. 142, dados pelo art. 
95 da Lei Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 
10/10/2006) 

(Redação Anterior - § /º - Os proventos da aposentadoria proporcional seriJo equivalentes a setenta por cento do 
valor máximo que o segurado poderia obter de acordo com o "caput" deste artigo, acrescido de 5% (cinco por cento) 
por ano da contribuição que superar a soma a que se refere o Inciso Ili do parágrafo anterior, até o limite de cem por 
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§2º - O número de anos antecipados na forma do § 1° será verificado no momento da 
concessão do beneficio (NR) 

§3º -

§4º-

Art. 143 -

Art. 144 -

(Nova redação do §2° do art. 142, dada pelo art. 96 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçllo Anterior - § 2º - O segurado que tenha preenchido os requisitos previstos no "caput" e § 1°. deste artigo, 
mas não tenha cinco anos no cargo efetivo, poderá aposentar-se com a remuneração do cargo anteriormente oc11pado 
desde que tenha o tempo de cinco anos neste cargo, cumulativamente com os de1'1als requisitos.) 

Os percentuais de redução de que tratam os incisos I e II do § 1° serão 
aplicados sobre o valor calculado segundo o art. 82, verificando-se previamente 
a observância ao limite previsto no § 6º do mesmo artigo. (NR) 
(Nova redação do §3° do art. 142, dada pelo art. 96 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçdo Anterior - § 3" - O senidor que, até IS de dezembro de 1998. tenha cumprido os requisitos para obter a 
aposentadoria proporcional somente fard jus ao acréscimo de cinco por cento a que se refere o § /º, se cumprir os 
requis/los previstos nos incisos I e II do "caput" deste artigo.) 

O segurado professor que, até 16 de dezembro de 1998, tenha ingressado, 
regularmente, em cargo efetivo de magistério, e que opte por aposentar-se na 
forma do disposto no caput, terã o tempo de serviço, exercido até aquela data, 
contado com o acréscimo de 17% (dezessete por cento), se homem, e de 20 % 
(vinte por cento), se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com 
tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, observado o disposto nos 
§§ 1 º, 2° e 3°" (NR) 
(Nova redação do §4° do art. 142, dada pelo art. 96 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(RedaçlJo Anlerlor - § 4° - O professor, servidor do Município, incluídas suas autarquias ou fundações, que, até 15 de 
de=embro de 1998, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na 
forma do disposto no "caput" deste artigo, lerá o tempo de serviço exercido até aquela data contado com o acréscimo 
de de=essete por cento. se homem, e de vinte por cento, se mulher, dado que se aposente, exclusivamente, com tempo 
de efetivo exercfcio das funções de magistério.) 

As aposentadorias concedidas, conforme o artigo anterior serão reajustadas de 
acordo com o disposto no art. 85 (NR) 
(Nova redação do caput do art. 143, dada pelo art. 98 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçlio Anterior - Art. 143 - É assegurada a concessllo de aposentadoria e pens(Jo, a qualquer te111po, aos 
segurados, bem como aos seus dependentes, nas condições previstas pelo legislação em vigor à época em que foram 
atendidas as prescrições nela esJabelecidas ou nas condições previstas na /egislaçlJo vigente até 15 de de=embro de 
J 998, àqueles que até aquela data, tenham cumprido os requisitos para obtê-las.) 

A partir de 16 de dezembro de 1998, a soma total dos proventos de inatividade, 
ainda que quando decorrentes de acumulação de cargos ou empregos públicos, 
bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o Regime Geral de 
Previdência Social - RGPS, e o montante resultante da adição de proventos de 
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inatividade com remuneração do cargo acumulável na forma de Constituição 
Federal, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, 
e de cargo eletivo, não poderá exceder a valor máximo previsto no art. 3 7, XI, 
da Constituição Federal. 

Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas no 
art. 92, ou pelas regras estabelecidas pelo art. 142, o segurado que tiver 
ingressado no serviço público da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, até 31 de dezembro de 2003, poderá aposentar-se com proventos 
integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo 
efetivo em que se der a aposentadoria nos termos do art. 141-A, quando, 
observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5° do 
art. 92, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: (NR) 
(Nova redação do caput do art. 145, dada pelo art. 98 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redação Anlerior ·Art. J 45 - Ê vedada a partir de J 6 de dezembro de 1998:) 

I - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos de 
idade, se mulher; (NR) 

(Nova redação do inciso I do art. 145, dada pelo art. 98 da Lei Municipal n. 
5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redação Anterior - ! - a percepçllo simultdnea do provento de aposentadoria decorrente desta Lei, com 
remuneraçllo do cargo, emprego 011 junç/Jo pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na 
Constituição Federal, e os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração:) 

II - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de 
contribuição, se mulher;(NR) 

(Nova redação do inciso II do art. 145, dada pelo art. 98 da Lei Municipal n . 
5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçllo Anterior - li - a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de que /rata 
esla lei, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal; 

III. - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público federal, estadual, 
distrital e municipal; (AC) 

IV - 10 (dez) anos de carreira e 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em 
que se der a aposentadoria (AC) 

§ 1 º - Aplica-se aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos que se 
aposentarem na forma do caput deste artigo, o disposto no art. 7° da EC n. 
41/2003 

§2° - Para fins de fixação da data de ingresso no serviço público, de que trata este 
artigo, quando o servidor tiver ocupado, sem interrupção, sucessivos cargos na 
Administração Pública direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos entes 
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federativos, será considerada a data da mais remota investidura dentre as 
ininterruptas; (AC) 

§3º - Na hipótese de o cargo em que se der a aposentadoria não estar inserido em 
plano de carreira, o requisito previsto no inciso IV deverá ser cumprido no 
último cargo efetivo (AC) 

§4° - O tempo de carreira deverá ser cumprido no mesmo ente federativo e no 
mesmo poder (AC) 
(Acréscimo dos incisos III, IV e §§1° ao 4° do art. 145, pelo art. 99 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

Art. 145-A - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo 
art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6° 
da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor que tenha ingressado no 
serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com 
proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes 
condições: (AC) 

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 
contribuição, se mulher; (AC) 

II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos 
de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; (AC) 

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 
40, § 1 º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de 
idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no 
inciso I do caput deste artigo. (AC) 

Parágrafo Único - Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com 
base neste artigo o disposto no art. 7° da Emenda Constitucional nº 41, 
de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas 
dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em 
conformidade com este artigo.(AC) 

Art.146 -

(Acréscimo do art. 145-A, incisos I a III e Parágrafo Único, pelo art. 
100 da Lei Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no 
DOB de 10/10/2006) 

SEÇÃO II 
DO DIREITO ADQUIRIDO (AC) 

(Acréscimo da Seção II ao Capítulo Ido Título IV, pelo art.101 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 
10/10/2006) 

É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos 
segurados e seus dependentes que, até 31 de dezembro de 2003, tenham 
cumprido os requisitos para a obtenção destes beneficios, com base nos 
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critérios da legislação então vigente, observado o disposto no inciso XI do art. 
37 da Constituição Federal (NR) 
(Nova redação do caput do art. 146, dada pelo art. 102 da Lei Municipal n. 
5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçllo Anterior· Art. 146 - Nenhum beneficio ou serviço de Previdência Social poderá ser criado, majorado ou 
estendido, sem a correspondente fonte de custeio total.) 

Parágrafo Único - Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos segurados referidos no 
caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já 
exercido até 31 de dezembro de 2003, bem como as pensões de seus 
dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em 
que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão desses 
beneficios ou nas condições da legislação vigente (AC) 
(Acréscimo do Parágrafo Único ao art. 146, pelo art. 103 da Lei Municipal n. 
5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

Art. 146-A - Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de 
aposentadoria dos segurados deste regime previdenciário, em fruição em 31 de 
dezembro de 2003, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e 
as pensões dos dependentes, abrangidos pelo artigo anterior, serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
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 da 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão (AC) 
(Acréscimo do art. 146-A, pelo art. 104 da Lei Municipal n. 5397 de 6 de 
outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

Art. 146-B - Nenhum beneficio ou serviço de previdência social poderá ser criado, majorado 
ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total.(AC) 
(Acréscimo do art. 146-B, pelo art. 105 da Lei Municipal n. 5397 de 6 de 
outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

Art. 147 - O Poder Público Municipal ficará também obrigado a: 

I - preparar folha de pagamento da remuneração paga ou creditada a todos 
os servidores a seu serviço; 

II - lançar mensalmente em títulos, próprios de sua contabilidade, de forma 
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante 
das quantias descontadas, as contribuições do Poder Público Municipal e 
os totais recolhidos; 

III - prestar à Previdência Municipal, todas as informações cadastrais, 
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ela 
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. 
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§ 2º -

§ 3º -• 
Art. 148 -

§ 1 o -
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§ 2º-

Art. 149 -

Art. 150 -

l PROC. Nll 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O Poder Público deverá manter à disposição da fiscalização, durante !O(dez) 
anos, os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações referidas 
neste artigo, observadas as normas estabelecidas pela Previdência Municipal. 

A comprovação dos pagamentos de beneficios reembolsados ao Poder Público 
também devem ser mantidos à disposição da fiscalização durante 1 O( dez) anos. 

A folha de pagamento de que trata o inciso I, elaborada mensalmente, deverá 
discriminar: 
a) nomes dos segurados, relacionados coletivamente, bem como indicação de 

seus registros; 
b) cargo ocupado pelos Segurados constantes da relação; 
c) parcelas integrantes da remuneração; 
d) parcelas não integrantes da remuneração; 
e) descontos legais. 

O repasse das contribuições de que trata o art. 43 desta Lei, será feito por 
transferência bancária automática, na data fixada no art. 44, da conta da 
Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Câmara Municipal, para a 
conta da FUNPREV, ficando obrigado o Prefeito Municipal, Presidente da 
Câmara e os Administradores das entidades mencionadas a autorizar à 
instituição bancária respectiva a efetivar a transferência dos valores. 

Os órgãos gestores financeiros da Administração Direta, Autárquica, 
Fundacional e Câmara Municipal, deverão adotar as medidas necessárias à 
transferência do numerário mencionado no "caput" deste artigo. 

Revogado (NR) 
(Nova redação do §2° do art. 148, dada pelo art. 106 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(RedaçlJo Anterior - § 2º - A falta do repasse das contrlbulçlJes stl}eitará o Prefeito Municipal e o Presidente da 
Câmara Municipal à cassaçtio dos seus mandatos e importará no Impedimento dos Presidentes e Diretores dos demais 
órgilos para o exerclclo do cargo, independente das demais responsabilidades administrativas, cíveis ou criminais que 
possam advir da conduta de cada um.) (Ato da Mesa n. 000812004- Fica temporarla1nente declarada sem eficácia a 
norma, diante da liminar concedida pelo TJSP na ADIN 109.217.015); (Ato da Mesa n. 016/200j - Fica declarada 
sem eficácia a norma, diante do transito em julgado da AD/N 109.217.0/j pelo em TJSP em 2310312005) - DOB 
091071200!!, 

Sobre as contribuições e demais importâncias não recolhidas até a data de seu 
vencimento, incidirá atualização monetária nos termos cobrados pela legislação 
tributária do Município de Bauru e juros de 1 % (um por cento) ao mês. 

Os prazos previstos nesta Lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o 
dia do começo e incluindo-se o do vencimento, salvo expressa disposição em 
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FOLHAS 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Parágrafo Único - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o 
término ocorrer no sábado, domingo, feriado ou em dia que não haja 
expediente, ou o expediente for encerrado antes do horário normal ou ainda se 
for declarado ponto facultativo. 

Art. 151 - O Presidente poderá autorizar a FUNPREV, a formalizar ou abster-se de 
propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a ação versar 
matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal - STF, Súmula ou jurisprudência consolidada pelo 
STF ou dos tribunais superiores . 

Art. 152 -

Art.153-

A formalização de desistência ou transigência judiciais, por parte dos 
Procuradores da FUNPREV, será sempre precedida da anuência, por escrito, do 
Presidente, ou outro por este designado. 

Revogado. 
(Nova Redação dada pelo art. 2° da Lei Municipal n. 5424 de 12 de fevereiro 
de 2007 - Publicada no DOB de 17 /02/2007). 

(Redação Anterior - Art, 153 - Os atuais aposentados e aqueles que adquirirem essa condição no prazo de um ano, a 
contar da entrada em vigor da presente lei, passarl1.o a ser remunerados pelos respectivos órgãos.) 

Parágrafo Único - Revogado (NR) 

Art. 154 -

Art.155-

(Nova Redação dada pelo art. 2° da Lei Municipal n. 5424 de 12 de fevereiro 
de 2007 - Publicada no DOB de 17 /02/2007). 

(RcdaçAo Anterior - Parágrafo Único - Os atuais pensionistas que recebem remuneração do SEPREM e aqueles que 
adquirirem essa condição no prazo de um ano, a contar da entrada em vigor da presente lei, passarão a ser remunerados 
pelos respectivos órgãos que, no corrente ex:ercfcio, deduzirão o montante pago mensalmente a esse titulo, do valor da 
contribuição constante do inciso li do artigo 43 e, nos exerclcios subseqüentes, farão constar referidos gastos nn Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, respectivas. (NR). (Nova Redação dada pelo art. 1° da Lei 
Municipal n. 4883 de 16 de agosto do 2002 - Publicada no DOB de 2 l/08/2002).} 

(Redação Original Anterior: Parágrafo Único: Os atuais pensionistas que recebam remuneração do SEPREM e aqueles 
que adquirirem essa condição no prazo de um ano, a contar da entrada cm vigor da presente lei, passarão a ser 
remunerados pelos órgãos de origen1 dos titulares.} 

No caso de extinção do regime próprio de previdência social, o tesouro público 
municipal assumirá integralmente a responsabilidade de todos os bens, ativos, 
passivos e principalmente os benefícios concedidos durante a sua vigência, 
bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários à sua concessão, 
foram implementados anteriormente a extinção do regime próprio de 
previdência social, bem como o quadro do pessoal relacionado a FUNPREV. 

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Efetivos da Administração 
Municipal Centralizada, Autárquica e Fundacional de Bauru - FUNPREV, terá 
prazo de duração ilimitado. 
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Art. 156-

Art. 157 -

Art. 158 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

A FUNPREV observará as normas de contabilidade, fixadas pelo órgão 
competente da União (NR) 
(Nova redação do caput do art. 156, dada pelo art. l 07 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçllo Anterior - Art. J 56 - Fica o Poder Executivo autorl::ado a abrir Crédito Adicional Especial ou Suplementar, 
para cobrir as despesas de lmplantaçiJo deste regime próprio de previdincia, o qual velo criar a FUNPREV -
fundaçllo pública de que trata a presente lei.) 

A FUNPREV encaminhará ao Ministério da Previdência Social, até trinta dias 
após o encerramento de cada bimestre do ano civil, nos termos da Lei nº 9. 717, 
de 2 7 de novembro de 1998, e seu regulamento, os seguintes documentos: 

I - Demonstrativo das Receitas e Despesas da FUNPREV; 
II - Comprovante mensal do repasse a FUNPREV das contribuições a seu 

cargo; e 
III - Demonstrativo Financeiro relativo às aplicações da FUNPREV" (NR) 
(Nova redação do caput do art. 157, incisos I ao III, dada pelo art. 108 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(RedaçlJo Anterior - Art. J 57 - Durante o processo de lmplanlaçtlo e de execuçtlo orçamentária-financeira da 
FUNPREV. contará com a assessor/a técnica da Secretar/a Municipal de Economia e Finanças e da Secretar/a 
Municipal dos Negócios Jurldicos.) 

Fica estabelecido que os atuais segurados e dependentes regularmente inscritos 
junto ao SEPREM, terão para todos os efeitos legais, computado o período de 
carência cumprido, não devendo se submeter a novo período de carência, bem 
como a nova inscrição, salvo se for excluído . 

Parágrafo Único - Para tal finalidade, o cadastro mantido pelo Serviço de Previdência dos 
Municipiários de Bauru-SEPREM, será repassado para a FUNPREV, 
destinando-se uma cópia à Secretaria de Administração. 

Art. 158-A - A FUNPREV manterá registro individualizado dos segurados com as seguintes 
informações: 

I - nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes; 
II - matricula e outros dados funcionais; 
III - remuneração de contribuição, mês a mês; 
IV - valores mensais e acumulados da contribuição; e 
V - valores mensais e acumulados da contribuição do ente municipal (AC) 
(Acréscimo do art. 158-A e incisos Ia V, pelo art. 109 da Lei Municipal n. 
5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 



• 

• 

IPROC. N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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Art. 158-B - Ao segurado serão disponibilizadas as informações constantes de seu registro 
individualizado, mediante extrato anual, relativas ao exercício financeiro 
anterior. 

Parágrafo Único - O registro cadastral individualizado será consolidado para fins contábeis: 

Art. 159 -

Art. 160 -

I -
II -
III -
IV -

nome; 
matrícula; 
remuneração de contribuição, ou subsídio mês a mês; e 
valores das contribuições previdenciárias mensais e das acumuladas nos 
meses anteriores do segurado e do ente municipal (AC) 

(Acréscimo do art. 158-B e incisos Ia IV, pelo art. 110 da Lei Municipal n. 
5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

O ativo e passivo do SEPREM, após a publicação desta lei, passará a integrar o 
patrimônio da FUNPREV. 

Revogado (NR) 
(Nova redação do caput do art. 160, dada pelo art. 111 da Lei Municipal n. 
5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçilo Anterior - Art. 160 - Criado o quadro da estrutura mencionada no arJ. 18, a FUNPREV, após a 
readequaçllo dos funcionários do SEP REM. providenciará o concurso público para preenchimento dos cargos nele 
constante, de acordo com a necessidade do novo órgi'Jo.) 

Parágrafo Único - VETADO. 

Art. 161 -

Art. 162 -

Art. 163 -

§ 1 o -

§ 2º -

§ 3º -

As tabelas de vencimentos e o plano de carreira dos servidores da FUNPREV 
manterão correspondência com a Administração Direta, observando-se as 
disposições legais pertinentes aos referidos atos. 

VETADO. 

Quadrimestralmente será realizada audiência pública na Câmara Municipal, da 
qual se dará ampla publicidade aos servidores municipais efetivos ativos e 
inativos, visando a transparência nas atividades da FUNPREV. 

Na audiência pública obrigatoriamente deverão comparecer os Conselheiros e 
administradores da FUNPREV que apresentarão balanços, relatórios e outros 
documentos demonstrando a regularidade das suas atividades. 

Na audiência pública analisar-se-á a execução orçamentaria, financeira e 
contábil do quadrimestre anterior, dando-se ciência dos resultados da gestão e 
propondo medidas cabíveis para cada caso. 

A audiência pública será presidida pelo Presidente da Comissão Interpartidária 
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Art. 164 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

da Câmara Municipal. 

No que couber a audiência pública seguirá o procedimento contido no Artigo 
58-A e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru. 

Art. 164-A - A FUNPREV deverá garantir pleno acesso dos segurados às informações 
relativas ao regime próprio (AC) 

Parágrafo único - O acesso do segurado às informações relativas à gestão da FUNPREV dar
se-á por atendimento a requerimento e pela disponibilização dos 
demonstrativos contábeis, financeiros, previdenciários e demais dados 
pertinentes (AC) 
(Acréscimo do art. 164-A e Parágrafo Único, pelo art. 112 da Lei Municipal n. 
5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

CAPÍTULO li 
Das Disposições Transitórias 

SEÇÃO l 

Da Primeira Eleição dos Membros do Conselho Curador, do Conselho Fiscal e seus Suplentes 

Art. 165 -

Art. 166 -

Art. 167 -

Art. 168 -

Revogado (NR) 
(Nova redação do caput do art.165, dada pelo art. 113 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DO B de l 0/ 10/2006) 

(Redaçllo Anlerlor - Art. 165 - Para a rea/fzação da primeira eleiçi!o dos membros do Conselho Curador e Conselho 
Fiscal deverão ser seguidas as nornras conlldas nos artigos 24 a 32 desta Lei.) 

Revogado (NR) 
(Nova redação do caput do art.166, dada pelo art. 113 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçllo Anterior - Art. 166 - A Comissão de Eleiçilo que coordenará a primeira eleição será formada no pra=o 
máximo de 10 (de=) dias após a publlcaçllo desta Lei e obedecerá o contido nos artigos 24 a 32 desta lei.) 

A Comissão de Eleição deverá declarar eleitos os candidatos inscritos mais 
votados, segundo o número de cargos e de suplentes de cada uma das eleições e 
expedirá imediatamente relação para que no dia seguinte sejam expedidos 
Decreto pelo Executivo e Ato da Mesa da Câmara Municipal, com a publicação 
destes no Diário Oficial de Bauru, se possível, no primeiro dia útil seguinte. 

No prazo máximo de 05 (cinco) dias após o disposto no artigo anterior, os 
membros do Conselho Curador e do Conselho Fiscal deverão se reunir, cada 
qual sob a presidência do seu membro mais idoso e eleger os respectivos 
Presidentes e Secretários, bem como o Presidente da FUNPREV pelo Conselho 
Curador, lavrando-se ata. 
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Art. 169 -

Art. 170 -
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Revogado (NR) 
(Nova redação do caput do art. 169, dada pelo art. 113 da Lei Municipal n. 
5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçllo Anrerlor -Art. 169 - Os eleitos terllo mandato tampllo desde a posse até o úllimo dia do ano que ocorreu a 
primeira elefçl/o, a partir do cumprimento deste, exercerão o mandato regular por 02 (dois) anos, na forma do 
"caput" do Artigo 6º desta Lei.) 

Revogado (NR) 
(Nova redação do caput do art. 170, dada pelo art.113 da Lei Municipal n. 5397 
de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(Redaçlio Anterior - Art. 170 - Publicada a presente lei, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os 
Senhores Prefeito Municipal, Presidente do Departamento de Agua e Esgota de Bauru e o Presidente 
da CAmara Municipal, cada qual nomeará um servidor efetivo que cumpra os requisitos do parágrafo 
único do Artigo 5° desta Lei, para comporem um colegiado que Administrará a FUNPREV attj a posse 
dos titulares a serem eleitos.) 

Parágrafo único - Revogado (NR) 
(Nova redação do Parágrafo Único do art. 170, dada pelo art.113 da Lei 
Municipal n. 5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 
10/10/2006) 

Art. 171 -

(Redaçllo Anterior· Pardgrafo Únfco - Os mambros do colegiado de que trata este artigo: 
a) desenvolverlJo atividades visando a liquidação do SEPREM. 
b) esMo proibidos de fazer quelsquor gastos ou contrataç/Jes em nome da FUNPREV. podendo, 

entretanto, se necessário no perfodo, fazer pagamentos pendentes de água, luz, aluguel e 
outros encargos do SEPREM.) 

1. Referido artigo havia sido vetado pelo Prefeito. porém WALTER DO NASCIMENTO COSTA, 
Presidente da Cdmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições e de 
conformidade com o que dispõe o Arligo 38, Paragrafas 6° e 8", da Lei Orgdnlca do Municlpio de 
Bauru, combinado com o Artigo 126. Parágrafos 3º e 5ª da Resolução nª 263190 (Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Bauru), considerando as rejeições do Veto Parcial aposto pelo 
Senhor Prefeito Municipal, pelo Plenário desta Casa de Leis, publica a complementação da Lei nº 
4830, de 17 do maio de 2002, (DOB 2910512002). 

2. Ver Decreto Municipal n. 9215 de 0410612002 (DOB 0510612002) e Portaria RH n. 02812002 da Câmara 

Municipal, DOB - 0510612002 - Nomeando membros do Colegiado. 

O Artigo 79 da Lei Orgânica do Município de Bauru passa a ter a 
seguinte redação: 

Art. 79 - A previdência social será exercida pela Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru -
FUNPREV. 

Referido artigo havia sido vetado pelo Prefeito, porém WALTER 
DO NASCIMENTO COSTA, Presidente da Câmara Municipal de 
Bauru, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições e de 
conformidade com o que dispõe o Artigo 38, Parágrafos 6º e 8º, da 
Lei Orgânica do Município de Bauru, combinado com o Artigo 126, 
Parágrafos 3° e 5° da Resolução nº 263/90 (Regimento Interno da 
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IPROC. NR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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Câmara Municipal de Bauru), considerando as re1e1çoes do Veto 
Parcial aposto pelo Senhor Prefeito Municipal, pelo Plenário desta 
Casa de Leis, publica a complementação da Lei nº 4830, de 17 de 
maio de 2002, (DOB 29/05/2002). 

Revogado (NR) 
(Nova redação do caput do art. 172, dada pelo art. 113 da Lei Municipal n. 
5397 de 6 de outubro de 2006, publicado no DOB de 10/10/2006) 

(RedaçlJo Anterior -Art. 172 - Esla lei entrará em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto no Inciso li 
do art. 43, que entrará e"' vigor 90 (noventa) dias da publicação des/a lei, nos termos do art. 195, §6" da Conslituiçilo 
Federal, permanecendo válidas, neste perlodo, as alfquotas praticadas atualmente, revogando-se as disposlçbes em 
contrário e, em especial a Lei n. 1.746, de 28 de agosto de 1973, arl. 10 da lei n. J.373, de 29 de julho de 1991 e lei 
n, 3.769, de 12 de setembro de 1994.(NR)) (Nova Redação dado pelo art, 2", da Lei M11nicipal n. 4883, de 16 de 
agosto de 2002, publicado no DOB de 2110812002). 
Obs.: A Lei Municipal n. 488312002, por força do art. 4", retroagiu seus efeitos a partir de 1810512002. 

(Redação Original anterior: Art 172 - Esta fel entrará em vigor, na data de .rua publicação, revogando-.re a.r 
dl.rpo.rições em contrário, e, em especial a.r leis n• 1.746, de 28 de ago.rto de 1973, art. 10 da Lei n" 3.373, de 29 de 
julho de 1991 e Lei n" 3. 769, de 12 de setembro de 1994). 

Bauru, 17 de maio de 2002. 

NILSON COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

JOSÉ ROBERTO ANSELMO 
RESPONDENDO PELA SECRETARIA DOS 

NEGÓCIOS JURÍDICOS 
Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

ROBENILSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Lei Consolidada até Lei Municipal n. 5.686, de 15 de dezembro de 2.008, publicada 
no 0.0.B. de 16/12/2.008. 
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PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Ministério da Previdência Social 

LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO 

LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998. 

(Conversão da Medida Provisória n2 1.723, de 29/10/1998) 

Atualizada até 0410612009 

Dispõe sobre regras gerais para a 
organização e o funcionamento dos regimes 
próprios de previdência social dos 
servidores públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, dos 
militares dos Estados e do Distrito Federal e 
dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 12 Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federa1 e dos Municípios, dos militares dos Estados e do 
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e 
atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes 
critérios: 

I · realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se 
parâmetros gerais, para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios; (Redação 
dada pela Medida Provis6ria n! 2.187-12, de 2710712001) 

Original: I · realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço. bem como de 
auditoria, por entidades independentes legalnrenre habilitadas, utilizando-se 
partlmetros gerais, para a organização e revisão do plano de custeio e 
benefícios: 

II - financiamento mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios e das contribuições do pessoal civil e militar, ativo, 
inativo e dos pensionistas, para os seus respectivos regimes; 

III - as contribuições e os recursos vinculados ao Fundo Previdenciário da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as contribuições do pessoal civil e 



• 

IPROC. N2 
FOLHAS 

\~ 
155//8~ 
_gç 

militar, ativo e inativo, e dos pensionistas, somente poderão ser utilizadas para pagamento 
de benefícios previdenciários dos respectivos regimes, ressalvadas as despesas 
administrativas estabelecidas no art. ~. inciso VIII, desta Lei, observado os limites de 
gastos estabelecidos em parâmetros gerais; (Redação dada pela Medida Provis6ria n! 2.043-20, de 
2810712000) 

Alteração: li! - as contribuições da União, dos Estados , do Distrito Federal e dos 
Munic(pios e as contribuições do pessoal civil e militar, ativo e inativo, e dos 
pensionistas, somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios 
previdenciários dos respectivos regimes, ressalvadas as despesas 
administrativas estabelecidas no art. 6~. inciso VIII, desta lei, observado os 
limites de gastos estabelecidos em partlmetros gerais; (Redação dada pela 
Medida Provisória n' /.89/-8, de 24/0911999) 

Original: Ili - as contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Munic(pios e as contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos 
pensionistas, somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios 
previdenciários dos respectivos regimes,· 

IV - cobertura de um número mínimo de segurados, de modo que os regimes 
possam garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos no plano de benefícios, 
preservando o equilíbrio atuarial sem necessidade de resseguro, conforme parâmetros 
gerais; 

V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a 
militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de 
benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e Municípios e 
entre Municípios; 

VI - pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime e 
participação de representantes dos servidores públicos e dos militares, ativos e inativos, 
nos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão 
e deliberação; 

VII - registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e dos 
entes estatais, conforme diretrizes gerais; 

VIII identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e 
orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com pessoal inativo civil, militar e 
pensionistas, bem como dos encargos incidentes sobre os proventos e pensões pagos; 

IX - sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, 
orçamentária e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo. 

X - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de 
parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança 
ou de cargo em comissão, exceto quando tais parcelas integrarem a remuneração de 
contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no art. 40 da Constituição 
Federal, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto no § 22 do citado artigo; 
(Redação dada pela Lei 11" 10.887, de 1810612004) 

Alteração: X - vedação de inclusão nos bene[fcios, para efeito de cálculo e percepção 
destes, de parcelas reniuneratórias pagas em decorrência de função de 
confiança ou de cargo en1 comissão, exceto quando tais parcelas integrarem a 
remuneração de contribuição do servidor que se aposentar coni funda1nento 
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no art. 40 da Constituição, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto 
no § 2" do citado artigo; (Redação dada pela Medida Provis6ria n• 167, de 
19/0212004, convertida na Lei n" 10.887, de 18/0612004) 

Alteração: X - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de cálculo e percepção 
destes, de parcelas renzuneratórias pagas em decorrência de funçdo de 
confiança, de cargo em comissão ou do local de trabalho. (lnc/uldo pela 
Medida Provis6ria n' 2.043-20, de 28/0712000) 

XI - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, do 
abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 52 do 
art. 22 e o § 12 do art. 32 da Emenda Constitucional n2 41, de 19 de dezembro de 2003. 
(Redação dada pela Lei ri' 10.887, de 1810612004) 

Alteração: X/ - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de cálculo e percepção 
destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de 
trabalho ou do abono de permanência de que tratam o § 19 do an. 40 da 
Constituição, o § 5" do art. 2• e o § 1• do art . .J" da Emenda Constitucional n• 
41, de 19 de dezembro de 2003. (lnclufdo p~la Medida Provis6ria n• 167, de 
19/0212004, convertida na Lei n• 10.887, de 18/0612004) 

Parágrafo umco. Aplicam-se, adicionalmente, aos regimes próprios de 
previdência social dos entes da Federação os incisos II, IV a IX do art. 6°. (Redação dada pela 
Medida Provis6ria 11' 2.187-12, de 2710712001) 

Alteração: § 1• Fica vedada a constituição e manutenção de regime pr6prio de 
previdDncia social pelos Munic{plos que não tenham receita diretamente 
arrecadada ampliada, na forma estabelecida por parllmetros gerais, superior 
à receita proveniente de tranlferências constitucionais da União (Incluído 
pela Medida Provis6ria n• 2.043-20, de 28/0712000) 
§ 212. O disposto no pardgrafo anterior não se aplica aos Municípios que 
tenham constituído regime próprio de previdência social destinado a atender 
servidor público titular de cargo efetivo até a data anterior à publicação 
desta Lei. (Incluído pela Medida Provis6ria n• 2.043-20, de 28/0712000) 

Alteração: Parágrafo único. No caso dos Municípios, constitui requisito adicional para 
organização e funcionamento de regime próprio de previdência social dos 
servidores públicos ter receita diretamente arrecadada ampliada, na forma. 
estabelecida por parélmetros gerais. superior à proveniente de transferências 
constitucionais da União. (Redação dada pela Medida Provis6ria n• 1.891-8, 
de 24/0911999) 

Original: Parágrafo único. No caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
constitui requisito adicional, para organização e funcionamento de regime 
próprio de previdência social dos servidores públicos e dos militares, ter 
receita diretamente arrecadada ampliada, na forma estabelecida por 
pardmetros legais, superior à proveniente de transferlncia.s constitucionais 
da União e dos Estados. 

Art. 12-A O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios ou o militar dos Estados e do Distrito Federal filiado a 
regime próprio de previdência social, quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da 
federação, com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime de 
origem. (lttclrtfdo pela Medida Provis6ria 11' 2.043-20, de 2810712000) 

Art. 22 A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de previdência 
social a que estejam vinculados seus servidores não poderá ser inferior ao valor da 
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contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta contribuição.(Redação dada pela 
Lei n' 10.887, de 1810612004) 

Alteração: Art. 2• A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios aos regimes próprios de previdência social não poderá ser 
inferior ao valor da contribuição do segurado nem superior ao dobro desta 
contribuição.(Redação dada pela Medida Provisória n• 167, de 19/0212004, 
convertida na Lei n• to.887, de 18/0612004) 

Original: Art. 2" A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municfpios aos respectivos regimes próprios de previdência social dos 
servidores públicos e dos militares não poderá exceder, a qualquer t[tulo, o 
dobro da contribuição do segurado. 

§ 12 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis 
pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, 
decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 167, de 1910212004, convertida.na Lei n' 10.887, de 1810612004) 

Original: § Jº- A despesa líquida co"t pessoal inativo e pensionistas dos regimes próprios 
de previdência social dos servidores públicos e dos militares de cada um dos 
entes estatais não poderd exceder a doze por cento de sua receita corrente 
líquida em cada exercício financeiro, observado o limite previsto no caput, 
sendo a receita corrente lfquida calculada conforme a Lei Complementar nº 
82, de 27 de março de 1995. 

§ 2Q A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios publicarão, até 30 
(trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, demonstrativo financeiro e 
orçamentário da receita e despesa previdenciárias acumuladas no exercício financeiro em 
curso.(Redação dada pela Lei n' 10.887, de 1810612004) 

Alteração: § 24 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão ao 
Ministério da Previdincia Social demonstrativo das receitas e despesas do 
respectivo regime próprio, correspondente a cada bimestre, até trinta dias 
após o seu encerramento, na forma do regulamento (Redação dada pela 
Medida Provisória n• 167. de 1910212004, convertida na lei n• 10.887. de 
18/0612004) 

Original: § 2• Entende-se, para os fins desta lei, como despesa Uquida a diferença 
entre a despesa total com pessoal inativo e pensionistas dos regimes próprios 
de previdência social dos servidores e dos militares de cada um dos entes 
estatais e a contribuição dos respectivos segurados. 

§ 3Q REVOGADO pela Medida Provisória n• 167, de 1910212004, convertida na Lei n• 
I0.887, de 1810612004 

Alteração: § 3° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municlpios publicarão, até 
trinta dias após o encerramento de cada bimestre, demonstrativo financeiro e 
orçamentdrio da receita e despesa previdenciárias e acumulada no exercício 
financeiro em curso, explicitando, confonne diretrizes gerais, de forma 
desagregada: (Redação dada pela Medida Provisória n' 2.043-20, de 
28/0712000) 

IV - o valor da despesa total com pessoal civil e militar;( Redação dada pela 
Medida Provisória n' 2.043-20, de 2810712000) 

VIII - o valor do saldo financeiro do regime próprio de previdência 
social.(/nc/u{do pela Medida Provisória n' 2.043-20, de 28/0712000) 
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§ 3° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Munictpios publicarão, até 
trinta dias após o encerramento de cada mê.ç, demonstrativo da execução 
orçamentária mensal e acumulada até o mês anterior ao do demonstrativo, 
explicitando. conforme diretrizes gerais, defornia desagregada: 
/ - o valor da contribuição dos entes estatais; 
II - o valor das contribuições dos servidores públicos e dos militares, ativos; 
Ili - o valor das contribuições dos servidores públicos e dos militares, 
inativos e respectivos pensionistas; 
IV - o valor da despesa total com pessoal ativo civil e militar; 
V - o valor da despesa com pessoal inativo civil e militar e com pensionistas: 
VI - o valor da receita corrente líquida do ente estatal, calculada nos termos 
do§/"; 
VII - os valores de quaisquer outros itens considerados para efeito do cálculo 

da despesa líquida de que trata o § 2º deste artigo. 

§ 42 REVOGADO pela Medida Provisória n• 167, de 1910212004, convertida na Lei n• 
I0.887, de 1810612004 

Alteração: § 4" Os Municfpios com população inferior a cinqüenta mil habitantes 
podem optar pela publicação, em até trinta dias após o encerramento de cada 
semestre, do demonstrativo mencionado no § 3°.(Redação dada pela Medida 
Provisória n' 2.129-9, de 2410512001) 

Alteração: § 4' Os Munidpios com população inferior a cinqüenta mil habitantes 
podeni optar pela publicação, em até trinta dias ap6s o encerramento de cada 
semestre, do demonstrativo mencionado no parágrafo anterior .(Redaçdo 
dada pela Medida Provisória n' 2.043-20, de 28/0712000) 

Original: § 4° Antes de proceder a quaisquer revisões, reajustes ou adequações de 
proventos e pensões que impliquem aumento de despesas, os entes estalais 
deverão regulariz.ar a situação sempre que o demonstrativo de que trata o 
parágrafo anterior, no que se refere à despesa acumulada até o mes, indicar 
o descumpriniento dos liniites fixados nesta Lei. 

§ 5Q REVOGADO pela Medida Provisória 11• 167, de 1910212004, convertida na Lei n• 
10.887, de 1810612004 

Alteração: § 5° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
informar, anualmente, no demonstrativo niencionado no § 3° o quantitativo de 
servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas vinculados ao regime 
próprio de previdBncia social.(Redaçdo dada pela Medida Provisória nº 
2.187·12, de 27/0712001) 

Alteração: §5º Antes de proceder a quaisquer revisões. reajustes ou adequações de 
proventos e pensões que impliqueni aumento de despesas, os entes estatais 
deverão regularizar a situação sempre que o demonstrativo de que trata o 
§3°, no que se refere à despesa acumulada até o bimestre, indicar o 
descumprimento dos limites fixados nesta lei. (lnclufdo peta Medida 
Provisória nº 2.043-20, de 28/0712000) 

§ f? REVOGADO pela Medida Provisória ri• 167, de 1910212004, c011vertida na Lei n• 
10.887, de 1810612004 

Alteração: § 6° Antes de proceder a quaisquer revisões, reajustes ou adequações de 
proventos e pensões que impliqueni aumento de despesas, os entes estalais 
deverão regularizar a situação sen1pre que o denionstrativo de que trata o § 
3°, no que se refere à despesa acumulada até o bimestre, indicar o 
descumprimento dos limites ftxados nesta Lei.( Redação dada pela Medida 
Provis6ria nº 2.187-12, de 27/0712001) 

Alteração: §6° É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa 
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previdencidrias, sem a observdncia dos limites previstos neste artigo. 
(lnclufdo pela Medida Provisória n' 2.043-20, de 28/0712000) 

§ 72 REVOGADO pela Medida Provisória 11• 167, de 1910212004, co11vertida 11a Lei 11• 
10.887, de 1810612004 

Alteração: § 7' É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesas 
previdencidrias, sem a observO.ncia dos limites previstos neste 
artigo.(lncluldo pela Medida Provisória n• 2.187-12, de 27/0712001) 

Art. 22-A REVOGADO pela Medida Provisória n• 167, de 1910212004, co11vertida na Lei 
n" I0.887, de 1810612004 

Alteração: Art. 2ª-A. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 2003. a exigibilidade do 
disposto no caput e no § !'do art. 2ª desta Lei. (Redação dada pela Medida 
Provisória n' 2.187-12, de 27/0712001) 

_A,.lleração: Art. 2ª-A. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 2001, a exigibilidade do 
disposto no caput e no§ /°do an. 2' desta Lei. (RedaÇão dada pela Medida 
Provisória nª 2.043-20, de 28/0712000) 

Alteração: Art. 2ª-A. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 2000. a exigibilidade do 
disposto no § !° do art. 2" desta Lei. (Incluído pela Medida Provisória nª 
I.891-10, de 2311111999) 

Art. 32 As alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios para os respectivos regimes próprios de previdência 
social não serão inferiores às dos servidores titulares de cargos efetivos da União, devendo 
ainda ser observadas, no caso das contribuições sobre os proventos dos inativos e sobre as 
pensões, as mesmas alíquotas aplicadas às remunerações dos servidores em atividade do 
respectivo ente estatal. (Redação dada pela Lei nª 10.887, de 1810612004) 

Original: Art. 3u. As contribuições dos servidores públicos e militares federais, estaduais 
e municipais e os militares dos Estados e do Distrito Federal, inativos e 
pensionistas, para os respectivos regimes próprios de previdência social, 
fuadas por critérios definidos em lei, serão feitas por alíquotas não superiores 
às aplicadas aos servidores ativos do respectivo ente estatal 

Art. 42 REVOGADO pela Lei n• 10.887, de 1810612004 

Original: Art. ~ A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
ajustar os seus planos de beneficias e custeio sempre que excederem, no 
exercício, os limites previstos no art. 2"' desta lei, para retomar a esses limites 
no exercfcio financeiro subseqüente. 

Art. 52 Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do 
Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral 
de Previdência Social, de que trata a Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição 
em contrário da Constituição Federal. 

Parágrafo único. Fica vedada a concessão de aposentadoria especial, nos termos 
do § 42 do art. 40 da Constituição Federal, até que lei complementar federal discipline a 
matéria. (Incluído pela Medida Provis6ria n' 2.043-20, de 2810712000) 

Art. 62 Fica facultada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
a constituição de fundos integrados de bens, direitos e ativos, com finalidade 
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previdenciária, desde que observados os critérios de que trata o artigo 12 e, adicionalmente, 
os seguintes preceitos: 

I - REVOGADO pela Medida Provisória n• 2.043-20, de 2810712000 

Original: l - estabelecimento de estrutura técnico-administrativa, coni conselhos de 
administração e fiscal e autonomiafinanceira; 

II existência de conta do fundo distinta da conta do Tesouro da unidade 
federativa; 

III - REVOGADO pela Medida Provisória,,• 2.187-12, de 2710712001 

Original: lll - aporte de capital inicial em valor a ser definido conforme diretrizes 
gerais; 

IV - aplicação de recursos, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário 
Nacional; 

V - vedação da utilização de recursos do fundo de bens, direitos e ativos para 
empréstimos de qualquer natureza, inclusive à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, a entidades da administração indireta e aos respectivos segurados; 

VI - vedação à aplicação de recursos em títulos públicos, com exceção de títulos 
do Governo Federal; 

VII - avaliação de bens, direitos e ativos de qualquer natureza integrados ao 
fundo, em conformidade com a Lei 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações 
subseqüentes; 

VIII - estabelecimento de limites para a taxa de administração, conforme 
parâmetros gerais; 

IX - constituição e extinção do fundo mediante lei. 

Art. 72 O descumprimento do disposto nesta Lei pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios e pelos respectivos fundos, implicará, a partir de l2dejulho de 1999: 

I - suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União; 

II - impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem 
como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou 
entidades da Administração direta e indireta da União; 

III - suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras 
federais. 

IV - suspensão do pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de 
Previdência Social em razão da Lei n2 9.796, de 5 de maio de 1999. (Inclrddo pela Medida 
Provisória 11' 2.043-20, de 2810712000) 

Art. 82 Os dirigentes do órgão ou da entidade gestora do regime próprio de 
previdência social dos entes estatais, bem como os membros dos conselhos administrativo 
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e fiscal dos fundos de que trata o art. 6!!, respondem diretamente por infração ao disposto 
nesta Lei, sujeitando-se, no que couber, ao regime repressivo da Lei nº 6.435, de 15 de 
julho de 1977, e alterações subseqüentes, conforme diretrizes gerais. 

Parágrafo único. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo 
que tenha por base o auto, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, em 
que se assegure ao acusado o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com 
diretrizes gerais. 

Art. 9~ Compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência e 
Assistência Social: 

I - a orientação, superv1sao e o acompanhamento dos regimes próprios de 
previdência social dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e dos fundos a que se refere o art. 6!!, para o fiel 
cumprimento dos dispositivos desta Lei; 

II - o estabelecimento e a publicação dos parâmetros e das diretrizes gerais 
previstos nesta Lei. 

III - a apuração de infrações, por servidor credenciado, e a aplicação de 
penalidades, por órgão próprio, nos casos previstos no art. 8° desta Lei. (lnclrddo pela Medida 
Provisória n' 1.891-8, de 24109/J999) 

Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
prestarão ao Ministério da Previdência e Assistência Social, quando solicitados, 
informações sobre regime próprio de previdência social e fundo previdenciário previsto no 
art. 62 desta Lei. (lnc/u(do pela Medida Provisória 11' 1.891-8, de 2410911999) 

Art. 10. No caso de extinção de regime próprio de previdência social, a União, o 
Estado, o Distrito Federal e os Municípios assumirão integralmente a responsabilidade pelo 
pagamento dos benefícios concedidos durante a sua vigência, bem como daqueles 
benefícios cujos requisitos necessários a sua concessão foram implementados 
anteriormente à extinção do regime próprio de previdência social. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 27 de novembro de 1998; 1772 da Independência e 1102 da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Waldeck Ornélas 

Bste texto 11ão s11bstil11i o publicado 110 D.O. U. de 28/ll/1998. 
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PRBVID.NCIA SOCIAL 
Miri1St~r10-da Previdência Social 

PORTARIA N-2 204, DE 10 DE JULHO DE 2008. 

(Publicada no DOU de 11/07/2008) 

Atualizada até 1910712017. 

Dispõe sobre a em1ssao do Certificado de 
Regularidade Previdenciária - CRP e dá outras 
providências. 

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II da Constituição e tendo em vista o disposto nos arts. 
72 e 92 da Lei n2 9.717, de 27 de novembro de 1998, resolve: 

Art. 12 A emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, instituído pelo Decreto n2 3.788, de 11 de abril de 2001, 
obedecerá ao disposto nesta Portaria. 

Seção I 
Disposições Preliminares 

Art. 22 O CRP será fornecido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPS, 
aos órgãos ou entidades da Administração Pública direta e indireta da União, por sistema 
informatizado, dispensada a assinatura manual ou aposição de carimbos. 

§ 1 º O CRP conterá numeração única e terá validade de cento e oitenta dias a contar da 
data de sua emissão. (Redação dada pela Portaria MPS n' 83, de 1810312009) 

Original: § /!! O CRP conterá numeração única e terá validade de noventa dias a contar da 
data de sua emissão. 

§ 22 O CRP será cancelado por reforma da decisão judicial que fundamentou sua emissão 
ou por emissão indevida. 

§ 3º Excepcionalmente, a SPS poderá fornecer certificado específico para cumprimento 
de decisão judicial nos casos em que se determine a suspensão de irregularidades relacionadas à 
Lei nº 9.717, de 1998, ou a regularização da situação do ente federativo quanto ao regime próprio 
de previdência social nos cadastros da União. (lnc/11fdo pela Portaria MPS n• 1, de 06/0112011) 
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Art. 32 Para acompanhamento e supervisão dos regimes de previdência social da União, 
dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios, a SPS desenvolverá e manterá o Sistema de 
Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social - CADPREV. 

Parágrafo único. A SPPS poderá emitir o CRP quando o registro da situação de 
regularidade depender de adequação das funcionalidades do CADPREV, desde que o Estado, o 
Distrito Federal ou o Município tenha apresentado todos os documentos e informações aptos a 
comprovar o atendimento aos critérios e exigências estabelecidos nesta Portaria. (lt1c/ufdo pela 
Portaria MPS n' 311, de 0210712013) 

Seção II 
Da Exigência do CRP 

Art. 42 O CRP será exigido nos seguintes casos: 

l - realização de transferências voluntárias de recursos pela União; 

II - celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como recebimento de 
empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da 
Administração direta e indireta da União; 

III - liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras 
federais; e 

IV - pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, 
em razão do disposto na Lei n2 9.796, de 5 de maio de 1999. 

§ 12 Aplica-se o disposto neste artigo aos requerimentos para realização de operações de 
crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 
21, inciso Vlll, da Resolução n2 43, de 2001, do Senado Federal. 

§ 22 Para fins de aplicação do inciso l, excetuam-se as transferências relativas às ações 
de educação, saúde e assistência social. 

§ 32 O responsável pela realização de cada ato ou contrato previsto nos incisos do caput 
deverá juntar ao processo pertinente, ou atestar nos autos, a verificação da validade do CRP do 
ente da federação beneficiário ou contratante, no endereço eletrônico do Ministério da 
Previdência Social - MPS na rede mundial de computadores - Internet, mencionando seu 
número e data de emissão. 

§ 42 O servidor público que praticar ato com a inobservância do disposto no § 32 
responderá civil, penal e administrativamente, nos termos da lei. 

§ 52 O CRP cancelado nos termos do art. 22, § 22, continuará disponível para consulta 
com a indicação do motivo de seu cancelamento. 
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Seção III 

IPROC.Ne 
FOLHAS 

Dos Critérios para Emissão do CRP 

Art. s~ A SPS, quando da emissão do CRP, examinará o cumprimento, pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, dos critérios e das exigências abaixo relativas aos Regimes 
Próprios de Previdência Social - RPPS: 

1 - observância do caráter contributivo do RPPS, que será cumprido por meio de: 

a) fixação, em texto legal, de alíquotas de contribuição do ente, dos segurados ativos, dos 
segurados inativos e dos pensionistas; 

b) repasse integral dos valores devidos ao RPPS; (Redação dada pela Portaria MTPS n' 360, de 
3010312016) 

Original: b) repasse integral dos valores das contribuições à unidade gestora do RP PS: 

c) retenção, pela unidade gestora do RPPS, dos valores devidos pelos segurados e 
pensionistas relativos aos benefícios e remunerações cujo pagamento esteja sob sua 
responsabilidade; e 

d) pagamentos à unidade gestora do RPPS dos valores relativos a débitos de 
contribuições parceladas mediante acordo. 

II - observância do equilíbrio financeiro e atuarial, correspondente à implementação, em 
lei, atendidos os parâmetros estabelecidos pelas Normas de Atuária aplicáveis aos RPPS, do que 
segue: 

a) alíquotas de contribuição necessárias para a cobertura de seu plano de benefícios; e 

b) plano de amortização ou a segregação de massas para equacionamento de seu déficit 
atuarial. 

III - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares e 
seus respectivos dependentes; 

IV - existência de apenas um RPPS e uma unidade gestora do respectivo regime em cada 
ente federativo; 

V - existência de colegiado ou instância de decisão em que seja garantida a representação 
dos segurados do RPPS; (Redação dada pela Portaria MPS n' 402, de 1011212008) 

Original: V - participação de representantes dos segurados, ativos e inativos, nos colegiados e 
instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão e 
deliberação 

VI - utilização de recursos previdenciários apenas para o pagamento de benefícios e para 
a taxa de administração do RPPS; 

VII - não pagamento de benefícios mediante convênios, consórcios ou outra forma de 
associação entre Estados, entre Estados e Municípios e entre Municípios; 
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Vlll - pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do RPPS; 

IX - não inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas 
remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou de cargo 
em comissão e do abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição, o § 52 
do art. 22 e o § 12 do art. 32 da Emenda Constitucional n2 41, de 19 de dezembro de 2003; 

X - manutenção de contas bancárias destinadas aos recursos financeiros do RPPS 
distintas das contas do tesouro do ente federativo; 

XI - concessão de benefícios de acordo com a Lei n2 9.717, de 1998 e Lei n2 10.887, 18 
de junho de 2004, observando-se ainda: 

a) os requisitos e critérios definidos em ato normativo do MPS que estabeleça os 
parâmetros gerais para concessão, cálculo e reajustamento dos benefícios; 

b) a limitação de concessão apenas dos seguintes benefícios: aposentadorias previstas na 
Constituição, pensão por morte, auxflio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e salário
famflia; e 

c) limitação ao rol de dependentes previsto pelo RGPS. 

XII - atendimento, no prazo e na forma estipulados, de solicitação de documentos ou 
informações pelo MPS, em auditoria indireta, ou pelo Auditor Fiscal, em auditoria direta; 

Xlll - adoção do plano de contas e dos procedimentos contábeis aplicados ao setor 
público, na forma de ato normativo especifico do MTPS; (Redação dada pela Portaria MTPS n' 360, 
de J0/0311016) 

Original: XIII - elaboração de escrituração contábil de acordo com Plano de Contas definido 
por norma específica do MPS; 

XIV - observância dos seguintes limites de contribuição previdenciária ao RPPS: 

a) contribuição dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas em alíquota não inferior 
à prevista para os servidores titulares de cargos efetivos da União; 

b) contribuição sobre os proventos dos inativos e sobre as pensões, incidente sobre a 
parcela que ultrapassar o limite máximo estabelecido para os beneficios do RGPS, ou que 
ultrapassar o dobro desse limite, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nas 
mesmas alíquotas aplicadas às remunerações dos servidores ativos do respectivo ente federativo; 
e 

c) contribuição do ente não inferior ao valor da contribuição do servidor ativo nem 
superior ao dobro desta, além da cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo 
RPPS decorrentes do pagamento de beneficios previdenciários. 

XV - aplicação dos recursos do RPPS no mercado financeiro e de capitais de acordo com 
as normas do Conselho Monetário Nacional; 

XVI - encaminhamento à Secretaria de Previdência, dos seguintes documentos e 
informações: (Redação dada pela Portaria MF n' 333, de I 110711017) 
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lPROC. Ne 
FOLHAS 

Original: XVI - encaminhamento à SPS, dos seguintes docu"1en1os: 

a) legislação completa referente ao regime de previdência social; 

b) Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA; 

c) REVOGADO pela Portaria MPS n' 21, de 1610112013 

Original: e) Demonstrativo Previdenciário; 

d) Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR; (Redação dada 
pela Portaria MPS n' 519, de 2410812011) 

Original: d) Demonstrativo de Investimentos e Disponibilidades Financeiras; 

e) REVOGADO pela Portaria MPS n' 21, de 1610112013 

Original: e) Comprovante do Repasse e Recolhimento ao RPPS dos valores decorrentes da . 
contribuições, aportes de recursos e débitos de parcelamento; 

t) informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais; (Redaçllo dada pela Portaria MF n' 
333, de 1110712017) 

Alteração: j) Demonstrativos de informações contábeis; (Redação dada pela Portaria MTPS ri 
360, de 30/03/2016) 

Original: j) Demonstrativos Contábeis; e 

g) Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN. (Redação dada pela Portaria MPS n' 
519, de 24/0812011) 

Original: g) Demonstrativo da Política de Investimentos. 

h) Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR. (lnc/ufdo pela 
Portaria MPS n! 21, de 16/011201.1) 

i) Nota Técnica Atuarial - NTA. (lnclufdo pela Portaria MPS n' 563, de 2611212014) 

§ l~ A legislação referida no inciso XVI do caput, alínea "a" deverá ser encaminhada 
impressa, acompanhada de comprovante de sua publicidade, considerados como válidos para 
este fim os seguintes documentos: 

I - publicação na imprensa oficial ou jornal de circulação local; ou 

II - declaração da data inicial da afixação no local competente. 

§ 22 Na hipótese do encaminhamento de cópias da legislação, estas deverão ser 
autenticadas em cartório ou por servidor público devidamente identificado por nome, cargo e 
matrícula. 

§ 32 A legislação editada a partir da data de publicação desta Portaria deverá ser 
encaminhada também em arquivo magnético (disquete) ou ótico (CD ou DVD), ou eletrônico 
(correio eletrônico), ou por dispositivo de armazenamento portátil (pen drive). 
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[PROC. NR 
FOLHAS 

§ 42 A disponibilização da legislação para consulta em página eletrônica na rede mundial 
de computadores - Internet suprirá a necessidade de autenticação, dispensará a apresentação e, 
caso conste expressamente, no documento disponibilizado, a data de sua publicação inicial, 
dispensará também o envio do comprovante de sua publicidade. 

§ 52 Para aplicação do disposto no § 42, o ente federativo deverá comunicar à SPS, o 
endereço eletrônico em que a legislação poderá ser acessada. 

§ 6º Os documentos e informações previstos no inciso XVI do caput, alíneas "b" a "i", 
serão encaminhados na forma e conteúdo definidos pela Secretaria de Previdência, conforme 
divulgado no endereço eletrônico da Previdência Social na rede mundial de computadores 
Internet, nos seguintes prazos: (Redação dada pela Portaria MF 11' 333, de 11/0712017) 

Alteração: § 6° Os documentos previstos no inciso XVI do caput, alíneas "b" a "i", serllo 
encaminhados na forma e conteúdo definidos pela SPPS, conforme divulgado no 
endereço eletrônico do MTPS na rede mundial de computadores - Interne/, nos 
seguintes prazos: (Redação dada pela Portaria MTPS n' 360, de 30/03/2016) 

Alteração: § 6ª Os documentos previstos no inciso XVI do caput, alíneas "b" a "i", serao 
encaminhados por meio do endereço eletrônico do MPS na rede mundial de 
computadores - Internei, conforme estipulado pela SPPS, para os perlodos 
definidos no extrato previdenciário a que se refere o ar/. 11, nos seguintes pra:os: 
(Redação dada pela Portaria MPS n' 563, de 26/12/2014) 

Alteração: 

Alteração: 

Original: 

§ 6º Os documentos previstos no inciso XVI do caput, a/fneas "b" a "h", serão 
encaminhados por meio do endereço eletrônico do MPS na rede mundial de 
computadores - Internet, conforme estipulado pela SPPS, para os períodos 
definidos no extrato previdenciário a que se refere o art. 11, nos seguintes prazos: 
(Redação dada pela Portaria MPS n' 307, de 20/06/2013) 

§ 6" Os documentos previstos no inciso XVI do caput, alíneas "b" a "h", serão 
encaminhados por via eletrônica, no endereço eletrônico do MPS na rede 
mundial de computadores - Internet, conforme estipulado pela SPPS, nos 
seguintes prazos: (Redação dada pela Portaria MPS n• 21, de 16/01/2013) 

§ 6" Os documentos previstos no inciso XVI do caput, a/ineas "b" a "g" serão 
encaminhados por via eletrônica, no endereço eletrônico do MPS na rede 
mundial de computadores - Internet, conforme estipulado pela SPS, nos seguintes 
prazos: 

l - o DRAA, previsto na alínea "b", até o dia 31 de março de cada exercfcio; (Redação 
dada pela Portaria MPS 11' 83, de 1810312009) 

Original: I - o DRAA, previsto na alínea "b ", até o dia 31 de março de cada exercício, a 
partir de 2009; 

II - o Demonstrativo das Aplicações e Investimento dos Recursos - DAIR, previsto na 
alínea "d", até o último dia de cada mês, relativamente às infonnações das aplicações do mês 
anterior, e o Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR, previsto na 
alínea "h", até o último dia do mês seguinte ao encerramento de cada bimestre do ano civil; 
(Redação dada pela Portaria MF n' OI, de 03/0112017) 

Alteração: li - os demonstrativos previstos nas alineas "d" e "h" até o último dia do mês 
seguinte ao encerramento de cada bimestre do ano civil; (Redação dada pela 
Portaria MPS n• 307, de 20/06/2013) 
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t;C.N2 
FOLHAS 

Alteração: // - o demonstrativo previsto na alínea "d" até o último dia do mês seguinte ao 
encerramento de cada bimestre do ano civil; (Redação dada pela Portaria MPS n2 

21, de 16/01/2013) 

Original: // - os demonstrativos previstos nas alíneas "e", "d" e o comprovante da alínea 
"e", até o último dia do mês seguinte ao encerramento de cada bimestre do ano 
civil;previsto na a/fnea "b ", até o dia 31 de março de cada exercício, a partir de 
2009; 

III - as informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, previstos na alínea "f', até 
o último dia de cada mês, relativamente ao mês anterior, por meio do Sistema de Informações 
Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI; (Redação dada pela Portaria MF n' 333, 
de 1110712017) 

Alteração: Ili - os Demonstrativos de infor1nações contábeis previstos na alínea ·r·. até 30 de 
setembro, em relação ao primeiro semestre, e até 31 de março, em relação ao 
encerramento do exercfcio anterior; (Redação dada pela Portaria MTPS n2 360, de 
30/03/2016) 

Alteração: //{ - os Demonstrativos Contábeis previstos na a/inea ''f', até 30 de setembro, em 
relação ao primeiro semestre, e até 31 de março, em relação ao encerramento do 
exercício anterior; e (Redação dada pela Portaria MPS n• 83, de 18/03/2009) 

Original: /// - os Demonstrativos Contábeis previstos na alínea ''f', a partir do exercício de 
2009, até 30 de setembro, em relação ao primeiro semestre, e até 31 de março, em 
relação ao encerramento do exercício anterior: e 

IV - o Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN, previsto na alínea "g", até 31 
de outubro de cada exerc!cio em relação ao exercício seguinte. (Redação dada pela Portaria MF n' 
OI, de 0310112017) 

Original: IV - o Demonstrativo da Polflica de Investimentos, previsto na alínea "g", até 31 
de dezembro de cada exercício em relação ao exercício seguinte. 

V - REVOGADO pela Portaria MPS n' 307, de 2010612013 

Alteração: V - o denronstrativo previsto na alínea "h" até o último dia do mês seguinte ao 
encerramento de cada bimestre do ano civil, para os bimestres a partir de 2013. 
(Incluído pela Portaria MPS n• 21, de 16/01/2013) 

VI - a NT A, prevista na alínea "i", até 31 de julho de 2015, ou imediatamente, em caso de 
sua posterior alteração ou de instituição de RPPS. (Inc/uido pela Portaria MPS n' 563, de 261/2120U) 

§ 7º REVOGADO pela Portaria MPS n' 21, de 1610112013 

Original: §7º O comprovante previsto no inciso XVI do caput, alínea "e" será também 
encaminhado à SPS devidamente assinado pelo representante do ente e pelo 
dirigente da unidade gestora, via postal ou via correio eletrônico. 

§ 8º Deverá ser informado, nos Demonstrativos de que trata o inciso XVI deste artigo, o 
número de inscrição do fundo com finalidade previdenciária do RPPS no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ, na condição de estabelecimento matriz. (lticluido pela Portaria MPS n' 519, 
de U/0812011) 

§ 9° O demonstrativo previsto na alínea "h" do inciso XVI do caput será acompanhado 
de documento que certifique a veracidade de suas informações, assinado pelos representantes 
legais do ente federativo e da unidade gestora do RPPS. (Inc/ufdo pela Portaria MPS n' 21, de 
16/0112013) 
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\ PftOC. Nll 
FOLHAS 

§ 1 O. O Demonstrativo Previdenciário e o Comprovante do Repasse e Recolhimento ao 
RPPS continuarão exigidos em relação aos bimestres anteriores à sua substituição pelo 
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR. (Incluído pela Portaria MPS n' 
1I, de 1610111013) 

§ 11. A NTA e o DRAA observarão os parâmetros estabelecidos pelas Normas de Atuária 
aplicáveis aos RPPS, definidas em ato normativo do MTPS, devendo ser encaminhados por meio 
do CADPREV-Web, acompanhados de: (Redação dada pela Portaria MPS n' 360, de 30/0311016) 

Alteração: § 11. O DRAA e a NTA observarao os parâmetros estabelecidos pelas Normas de 
Atuária aplicáveis aos RPPS, definidas em ato normativo do MPS. ([ncluldo pela 
Portaria MPS n• 563, de 26/12/2014) 

I - a NTA, do documento que certifique a sua elaboração e utilização nas avaliações e 
reavaliações atuariais do RPPS e da respectiva Nota Técnica Atuarial digitalizada; (Tnc/uldo pela 
Portaria MPS n' 360, de 3010311016) 

II - o DRAA, do documento que certifique a veracidade de suas informações, dos fluxos 
atuariais com as projeções das receitas e despesas do RPPS, da base cadastral utilizada na 
avaliação atuarial e do Relatório da Avaliação Atuarial digitalizado. (lnc/uldo pela Portaria MPS n' 
360, de 3010311016) 

§ 12. A legislação que implementar as medidas previstas para observância do equilíbrio 
financeiro e atuarial, na forma das alíneas "a" e "b" do inciso II do caput deste artigo, deverá ser 
editada, publicada e encaminhada até o último dia de cada exercício, devendo o plano de custeio 
ou de equacionamento do déficit atuarial apontado na reavaliação atuarial anual, entrar em vigor 
até o 1 o dia do exerclcio subsequente. (Inc/uldo pela Portaria MPS n' 563, de 2611111014) 

§ 13. Caso não seja cumprido o prazo de que trata o parágrafo anterior, as medidas para 
revisão do plano de custeio ou equacionamento do déficit atuarial deverão observar os resultados 
da reavaliação atuarial do exercício subsequente e ser implementadas de imediato. (Incluído pela 
Portaria MPS n' 563, de 1611111014) 

§ 14. Nos termos das Normas de Atuária aplicáveis aos RPPS, a revisão do plano de 
custeio que implique redução das alíquotas ou aportes destinados ao RPPS e a implementação da 
segregação da massa ou alteração dos seus parâmetros deverão ser submetidos previamente à 
aprovação da SPPS. (lllcluldo pela Portaria MPS n' 563, de 1611111014) 

§ 15. Observado o disposto no § 16, o envio das informações e dados contábeis, 
orçamentários e fiscais pelo SICONFI, na forma do inciso III do § 6° deste artigo, será exigido a 
partir da competência janeiro de 2018, para os Estados, Distrito Federal e Capitais, e da 
competência julho de 2018, para os demais Municípios. (Incluldo pela Portaria MF n' 333, de 
1110711017) 

§ 16. Alternativamente às informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais pelo 
SICONFI, os entes federativos poderão manter o envio dos demonstrativos contábeis pelo 
CADPREV-WEB: (lncluldo pela Portaria MF n' 333, de 1110711017) 

1 - os Estados, Distrito Federal e Capitais em relação ao primeiro semestre e ao 
encerramento do exercício de 2017, até 30 de setembro de 2017 e 31 de março de 2018, 
respectivamente; (Inc/uldo pela Portaria MF n' 333, de 1110711017) 
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II - os demais Municípios em relação ao primeiro semestre e encerramen o 
de 2017, até 30 de setembro de 2017 e 31 de março de 2018, respectivamente, e em relação ao 
primeiro semestre de 2018, até 30 de setembro de 2018. (lnc/uido pela Portaria MF 11' 333, de 
11/0712017) 

§ 17. O envio dos demonstrativos contábeis pelo CADPREV-WEB permanecerá exigível 
em relação ao encerramento do exercício de 2016. (lncluído pela Portaria MF '" 333, de 1110712017) 

Art. 5º-A Poderá ser emitido o CRP do Estado, do Distrito Federal ou do Município que 
tenha submetido à SPPS, com a finalidade de atendimento aos critérios de que tratam os incisos I 
e VI do art. 5°, termos de acordo de parcelamento formalizados com fundamento nos arts. 5° e 
5°-A da Portaria MPS/GM nº 402, de 2008, que contemplem todo o período dos débitos e 
estejam na situação de "aguardando análise" no CADPREV-WEB. (lncluido pela Portaria MPS n' 
524, de 1911112013) 

Parágrafo único. A emissão do CRP será permitida quando não existirem impedimentos 
em critérios diversos daqueles referidos no caput e não afastará a posterior verificação, pela 
SPPS, da conformidade dos termos de acordo de parcelamento apresentados ao disposto nos arts. 
5° e 5º-A da Portaria MPS/GM nº 402, de 2008. (lnc/uido pela Portaria MPS n' 524, de 1911212013) 

Art. 6° O registro no CADPREV da vinculação dos servidores titulares de cargos efetivos 
ao RGPS, por meio de leis editadas a partir de 1 º de janeiro de 201 O, será precedido de auditoria 
direta, destinada a verificar as providências adotadas para cumprimento, pelo ente, do disposto 
no art. 10 da Leí nº 9.717/98, no art. 21 do Decreto nº 3.112, de 1999, e a obter as seguintes 
informações: (Redação dada pela Portaria MPS n' 346, de 2911212009) 

Original: Art. 6º A vinculação dos servidores titulares de cargos efetivos ao RGPS será 
registrada ou con.firn1ada no CADPREV mediante o exame da legislação completa 
relativa ao regime de previdência social, sendo necessário também o 
encaminhamento, pelo ente, à SPS, de documento contendo as seguintes 
informações, relativas aos servidores de todos os poderes: 

1 - legislação necessária à realização do histórico do regime de previdência social do ente 
no CAD P RE V; (Redação dada pela Portaria M PS n' 346, de 2911212009) 

Original: I - relação dos servidores ativos que possuem direito a se aposentar pelo regime 
próprio em extinção em razão de terem adquirido os requisitos necessários antes da 
vinculação ao RGPS; 

II - relação de servidores ativos que possuem direito a se aposentar pelo regime próprio 
em extinção em razão de terem adquirido os requisitos necessários antes da vinculação ao RGPS; 
(Redação dada pela Portaria MPS n' 346, de 2911212009) 

Original: // - nomes dos inativos e dos pensionistas e correspondentes valores dos proventos e 
das pensões concedidos pelo ente, ainda que mantidos com recursos do tesouro,· e 

III - relação dos servidores inativos e dos pensionistas e correspondentes valores dos 
proventos e das pensões concedidos pelo ente, ainda que mantidos com recursos do tesouro; 
(Redação dada pela Portaria MPS n' 346, de 2911212009) 

Original: Ili - montante das disponibilidades financeiras, relação e valor contábil dos bens, 
direitos e ativos do RPPS em extinção, inclusive os vinculados a fundos com 
finalidade previdenciária, existente na con1petência da vinculaç(lo ao RGPS e na 
competência em que for prestada a informação; 
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IV - o montante das disponibilidades financeiras, relação e valor contábil dos bens, 
direitos e ativos do RPPS em extinção, inclusive os vinculados a fundos com finalidade 
previdenciária, existente na competência da vinculação ao RGPS e na competência em que for 
realizada a auditoria; (Incluído pela Portaria MPS n' 346, tle 2911212009) 

V - outros dados requeridos no decorrer do trabalho de auditoria. (Incluído pela Portaria 
MPS 11' 346, de 2911212009) 

§ 1° O registro no CADPREV, da vinculação de servidores ao RGPS prevista em leis 
editadas em data anterior à prevista no caput, será realizada mediante o exame da legislação 
completa relativa ao regime de previdência social, sendo necessário também o encaminhamento, 
pelo ente, à SPS, de relação com os nomes dos inativos e dos pensionistas, relativos a todos os 
poderes, cujos proventos e pensões sejam mantidos pelo ente, ainda que com recursos do 
tesouro. (lncluldo pela Portaria MPS n' 346, de 2911212009) 

§ 2º A documentação que tenha originado a relação de que trata o § 1 º deste artigo deverá 
permanecer à disposição da SPS pelo prazo de cinco anos, contados da data em que as 
informações forem prestadas. (/llc/uldo pela Portaria MPS 11! 346, de 2911112009) 

Alteração: Parágrafo único. A documentação que tenha originado as informações de que 
trata o caput deste artigo deverá permanecer à disposição do MPS pelo prazo de 
cinco anos, contados do recebimento das informações no MPS. (Redação dada 
pela Portaria MPS nº 83, de 18/03/2009) 

Original: Parágrafo único. A documentação que tenha originado as informações de que 
traia este artigo deverá permanecer à disposição do MPS pelo prazo estipulado 
no ar/. 45 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, contado a partir do 
recebimento das informações no MPS. 

§ 3° Até que seja concluído o procedimento de que trata o caput, deverão ser cumpridas 
as exigências contidas no art. 7° para a emissão do CRP, condicionado à verificação pela 
auditoria direta. (Jncluldo pela Portaria MPS n' 347, de 3010712012) 

Art. 7° Na emissão do CRP dos entes que vincularam, por meio de lei, a partir de 1 º de 
janeiro de 201 O, ou que venham a vincular, todos os servidores titulares de cargos efetivos ao 
RGPS, será observado o cumprimento dos critérios previstos no art. 5º, 1, "b" "c" e "d", VI, X, 
XII, XV, e XVI, "a", "d" e "h", observado o disposto nos§§ 6° e 10 do art. 5º. (Redação dada pela 
Portaria MTPS n' 360, de 3010312016) 

Alteração: Art. 7º Na emissão do CRP dos entes que vincularam, por meio de lei, a partir de 30 
de outubro de 1998, ou que venham a vincular, todos os servidores titulares de 
cargos efetivos ao RGPS, será observado o cumprimento dos critérios previstos no 
art. 5º, /, "b" "e" e "d", VI, X. XII, XV, e XV!, "a", "d" e "h", observado o disposto 
nos§§ 6º e 10 do art. 5~ (Redação dada pela Portaria MPS n• 307, de 20/06/2013) 

Alteração: Ar/. 7º Na emissão do CRP dos entes que vincularam, por meio de lei, a partir de 30 
de outubro de 1998, ou que venham a vincular, todos os servidores titulares de 
cargos efetivos ao RGPS, será observado o cun1prin1ento dos critérios previstos no 
art. 5~ !, "b" "e" e "d", VI, X. XII, XV, e XVI, "a", "e" e "d". (Redação dada pela 
Portaria MPS n• 347, de 30/07/2012) 

Alteração: Art. 7º Na emissão do CRP dos entes que vinculara1n, por meio de lei, a partir de 30 
de outubro de 1998, ou que venhan1 a vincular, todos os servidores titulares de 
cargos efetivos ao RGPS, será observado o cumprimento dos critérios previstos no 
art. 5º, /, "b" "e" e "d", Vi, X. XII, XV. e XVI. "a" e "e". (Redação dada pela Portaria 
MPS n• 346, de 29/12/2009) 
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Alteração: Art. 7º Na emissilo do CRP dos entes que vincularam, por meio de lei, a partir de 

30 de outubro de 1998, ou que venham a vincular, todos os servidores titulares de 
cargos efetivos ao RGPS, será observado o cumprimento dos critérios previstos no 
ar/. 5~ incisos VI, X. XII, XV. e XVI, alíneas "a" e "e" e dos seguintes: 
1- manutenção do paganzento dos beneflcios concedidos pelo RPPS; e 
li - concessão dos benefícios cujos requisitos necessários para sua obtenção lenham 
sido implementados antes da vigência da lei prevista no caput. 
(Redação dada pela Portaria MPS nº 83, de 18/03/2009) 

Original: Arl. 7~ Na emissão do CRP dos entes que vincularan1, por meio de lei, a partir de 
30 de outubro de 1998, ou que venham a vincular, todos os servidores titulares de 
cargos efetivos ao RGPS, será observado o cumprimento dos critérios previstos no 
art. 5', incisos 1, Ili, V, VI, VII, VIII, IX, X. XI, XII. XIV. XV, e XVI, allneas "a", "c", 
"d", "e" e "g", e dos seguintes: 

Parágrafo único. Além dos critérios definidos no caput, permanecerá exigível o envio dos 
seguintes documentos, referidos nas alíneas do inciso XVI do art. 5°, relativos às competências 
anteriores à vinculação ao RGPS: (Inc/ufdo pela Portaria MPS n' 307, de 2010612013) 

I - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR; (1nctuido pela 
Portaria MPS n' 307, de 2010612013) 

II - Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR; (Incluído pela 
Portaria MPS n' 307, de 2010612013) 

III - Demonstrativo Previdenciário e Comprovante do Repasse e Recolhimento ao RPPS, 
em relação aos bimestres anteriores à sua substituição pelo Demonstrativo de Informações 
Previdenciárias e Repasses - DIPR. (lnclufdo pela Portaria MPS n' 307, de 2010612013) 

§ 1° REVOGADO peta Portaria MPS n'307, de20/0612013 

Alteração: § J º Os entes de que trata este artigo deverão encaminhar o Demonstrativo 
Previdenciário previsto na alínea "c" do inciso XVI do ar/. 5°, das competências 
decorridas após a data da vinculação dos servidores ao RGPS até trinta dias após o 
encerramento de cada semestre civil, a contar do segundo semestre de 2006, 
mantendo-se a exigibilidade de envio dos Demonstrativos relativos às competências 
anteriores à vinculação ao RGPS. (Redação dada pela Portaria MPS n• 346, de 
29/12/2009) 

Alteração: Parágrafo único. Os entes de que traia o caput deste artigo deverão encaminhar o 
Demonstrativo Previdenciário previsto na a/lnea "c" do inciso XVI do ar/. 5º até 
lrinla dias após o encerramento de cada semestre civil, a contar do segundo 
semestre de 2006. (Redação dada pela Portaria MPS nº 83, de 18/03/2009) 

Original: § /!! Os entes de que trata este artigo, deverão encaminhar os documentos previstos 
no art. 52, inciso XV/, alíneas "e", "d" e "e", até trinta dias após o encerramento 
de cada semestre civil, a contar do segundo semestre de 2006. 

§ 2º REVOGADO pela Portaria MPS n' 307, de 2010612013 

Alteração: § 2º Além dos critérios previstos no caput. permanece exigível o envio do 
Den1onstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAJR e do 
Comprovante do Repasse e Recolhimento, previstos nas alíneas "d" e "e" do inciso 
XVI do art. 5~ relativos às competências anteriores à vinculação ao RGPS. 
(Redação dada pela Portaria MPS n• 519, de 24/08/201 l) 
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Alteração: § 2º Além dos critérios previstos no caput, permanece ex1g1ve do 
Den1onstrativo de Investimentos e Disponibilidades Financeiras e do Comprovante 
do Repasse e Recolhin1enlo, previstos nas a/ineas "d" e "e" do inciso XVI do ar/. 5~ 
relativos às competências anteriores à vinculação ao RGPS. (Redação dada pela 
Portaria MPS nº 346, de 29/12/2009) 

Alteração: § 2' REVOGADO pela Portaria MPS n2 83, de 18/03/2009. 

Original: § 22 O disposto no inciso l do art. 52 será exigido relativamente às remunerações 
pagas aos segurados em atividade que implementaram os requisitos para concessão 
de aposentadoria pelo RPPS e sobre a parcela dos benejfcios de aposentadoria e 
pensão de responsabilidade do RPPS em extinção que ultrapassare1n o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. 

§ 3° REVOGADO pela Portaria MPS 11' 307, de2010612013 

Alteração: § 3º O Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR, previsto 
na alínea "d" do inciso XVI do art. 5º, relativo às competências decorridas depois 
da data da vinculação dos servidores ao RGPS, deverá ser encaminhado até o 
últin10 dia do mês subsequente ao encerramento de cada bimestre do ano civil, a 
contar do quarto bimestre de 2012. (Incluído pela Portaria MPS n2 347, de 
30/07/2012) 

Art. 8º Na emissão do CRP dos entes cujo regime jurídico de trabalho estatutário esteja 
em extinção, pela adoção do regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT como regime 
jurídico único para seus servidores até 4 de junho de 1998, em cumprimento ao art. 39, caput, 
redação original, da Constituição de 1988, e que garantam, em lei, a concessão de aposentadoria 
aos servidores ativos amparados pelo RPPS em extinção e de pensão a seus dependentes, será 
verificado o cumprimento dos requisitos e critérios previstos no art. 5º, I, "b" "c" e "d", VI, X, 
XII, XV, e XVI, "a", "d" eh", observado o disposto nos §§ 6° e 1 O do art. 5º. (Redação dada pela 
Portaria MPS n! 307, de 20/0612013) 

Alteração: Art. 8º Na emissilo do CRP dos entes cujo regime jurídico de trabalho estatutário 
esteja em extinçllo. pela adoçllo do regime da Consolidaçllo das leis do Trabalho -
CLT como regime jurídico único para seus servidores até 4 de junho de 1998, em 
cumprimento ao art. 39, caput, redação original, da Constituição de 1988, e que 
garantam, en1 lei, a concessão de aposentadoria aos servidores ativos amparados 
pelo RPPS em extinção e de pensão a seus dependentes, será verificado o 
cumprimento dos requisitos e critérios previstos no ar/. 5º, 1, "b" "c" e "d", VI, X, 
XII, XV. e XVI, "a", "c" e d", observado o disposto nos§§ lº, 2º e 3º do art. 7º . 
(Redação dada pela Portaria MPS n2 347, de 30/07/2012) 

Alteração: Art. 8º Na emissão do CRP dos entes cujo regime jurídico de trabalho estatutário 
esteja em extinção, pela adoçllo do regime da Consolidação das leis do Trabalho -
CLT como regime jurídico único para seus servidores até 4 de junho de 1998, em 
cumprimento ao art. 39, caput, redaçllo original, da Constituiçllo de J 988, e que 
garantam. em lei, a concessão de aposentadoria aos servidores ativos amparados 
pelo RPPS em extinção e de pensão a seus dependentes, será verificado o 
cumprimento dos requisitos e critérios previstos no art. 5~ /, "b" "c" e "d", VI, X 
XII, XV. e XVI, "a" e "c'', observado o disposto nos§§ Iº e 2º do art. 7~ (Redação 
dada pela Portaria MPS n2 346, de 29/12/2009) 
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Alteração: Art. 8' Na emissão do CRP dos entes cujo regime jurldico de trabalho estatutário 
esteja etn extinção, pela adoção do reginre da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT como regime jurfdico único para seus servidores até 4 de junho de J 998, em 
cumprimento ao art. 39, caput, redação original, da Constituição de 1988, e que 
garantam, em lei, a concessão de aposentadoria aos servidores alivos amparados 
pelo RPPS em extinção e de pensão a seus dependentes, será verificado o 
cumprimento dos requisitos e critérios previstos no ar/. 5°, incisos VI, X. XII, XV. e 
XVI, alíneas "a" e "e" e nos incisos l e li do art. 7~ observado o disposto no 
parágrafo único do art. 7'. (Redação dada pela Portaria MPS n' 83, de 18/03/2009) 

Original: Ar/. 8!! Na emissão do CRP dos entes cujo regime jurídico de trabalho estatutário 
esteja em extinção, pela adoção do regime da Consolidação das leis do Trabalho -
CLT como regime jurldico único para seus servidores até 4 de junho de 1998, em 
cumprimento ao art. 39, caput, redação original, da Constituição de 1988, e que 
garantam, em lei, a concessão de aposentadoria aos servidores ativos amparados 
pelo RPPS em extinção e de pensão a seus dependentes, será verificado o 
cumprimento dos requisitos e critérios previstos no art. 52, incisos I, Ili, V. Vi, Vil, 
VIII. IX. X. XI, Xll XIV. XV. XVI. alíneas "a", "c", "d'~ "e"e "g", e incisos !e lido 
ar/. 7!!, observado o disposto nos§§ J!! e 2!! deste último artigo . 

Art. 92 Será emitido, após o exame dos requisitos previstos no art. 62 e mediante a 
verificação do cumprimento da exigência estabelecida no art. 52, inciso XII, o CRP dos entes 
que: 

I - vincularam, por meio de lei, os servidores titulares de cargos efetivos ao RGPS, até 31 
de dezembro de 2009; (Redação dada pela Portaria MTPS n' 360, de 3010312016) 

Original: l - vincularam, por meio de lei, os servidores titulares de cargos 
efetivos ao RGPS, antes de 30 de outubro de 1998; 

II - extinguiram o regime jur!dico de trabalho estatutário, pela adoção, até 4 de junho de 
1998, do regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CL T como regime jur!dico único para 
seus servidores, em cumprimento ao art. 39, caput, redação original, da Constituição de 1988, 
não possuindo mais responsabilidade pela concessão de aposentadoria a servidores; 

III - nunca garantiram, por lei, aos servidores, a concessão dos beneficios de 
aposentadoria e pensão; 

IV - não sejam responsáveis pela concessão e manutenção de beneficios; e 

V - utilizaram o valor correspondente à totalidade das disponibilidades de caixa, bens, 
direitos e ativos do RPPS em extinção no pagamento de beneficios previdenciários, da 
compensação financeira de que trata a Lei n2 9.796, de 1999, e de débitos com o RGPS. 

Seção IV 
Do Registro e Controle das Exigências 

Art. 1 O. O cumprimento dos critérios previstos nesta Portaria será supervisionado pela 
SPS mediante auditoria direta ou indireta. 

§ 12 As irregularidades nos critérios previstos nos incisos l, XIV e XVI do art. 5°, 
quando observadas por meio de auditoria indireta, ou aquelas decorrentes de inobservância do 
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d;opo"° "º § 6º"" ,oo §§ l2 o 14 do ort. s• ~'""'º om ;mod;ow reg;o<ro "º i= , 
independentemente de notificação ao ente. (Redaçdo dada pela Portaria MPS n' 563, de 26112/:JOU) 

Original: § J2 As irregularidades nos critérios previstos nos incisos /, XIV e XVI do ar/. 5~ 
quando observadas por meio da auditoria indireta ou forem decorrentes de 
inobservância dos pra=os previstos nesta Portaria, resultarão em imediato registro 
no CADPREV. independentemente de notificação ao ente. 

§ 22 O descumprimento das normas do Conselho Monetário Nacional, identificados 
quando do recebimento do Demonstrativo de que trata a alínea "d" do inciso XVI do art. 52, 
causarão o imediato registro de irregularidade no CADPREV, cujos fundamentos serão 
disponibilizados ao ente por meio de notificação eletrônica. 

§ 3º O descumprimento do critério previsto no inciso II do art. 5°, quando observado por 
meio da auditoria direta ou indireta e dos critérios previstos nos incisos III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, Xlll e XV do art. 5°, quando observado por meio da auditoria indireta, será notificado 
ao ente federativo por meio eletrônico ou pelo CADPREV-WEB. (Redação dada pela Portaria MTPS 
n'360, deJ0/0312016) 

Alteração: § 3° O descumprimento do critério previsto no inciso li do art. 5°, quando 
observado por meio da auditoria direta ou indireta e dos critérios previstos nos 
incisos Ili, IV. V, VI. VII, VII[, IX. X. XI, Xlll e XV do ar/. 5~ quando observados 
por meio da auditoria indireta, serão objeto de Notificação de Irregularidade 
encaminhada ao ente federativo por meio eletrónico. (Redação dada pela Portaria 
MPS n• 346, de 29/12/2009) 

Original: § 3º O descumprimento do critério previsto no inciso li do art. 5~ quando 
observado por meio da auditoria direta ou indireta e dos critérios previstos nos 
incisos Ili, IV, V, VI. VII, VIII, IX, X. XI, XIII e XV do art. 5' e incisos I e li do art. 
7~ quando observados por meio da auditoria indireta, serão objeto de Notificação 
de Irregularidade encaminhada ao ente federativo por meio eletrónico. 

§ 4° A situação dos critérios de que trata o § 3° será registrada no CADPREV com a 
atribuição dos seguintes conceitos: (Redação dada pela Portaria MPS 11' 83, de 1810312009) 

Original: § 4!! A situação dos critérios de que trata o§ J! será registrada, no CADPREV. com 
a atribuição dos seguintes conceitos: 

I - "em análise", sem causar impedimento para a emissão do CRP, durante o prazo 
máximo de cento e oitenta dias, conforme definido em Notificação de Irregularidade quanto aos 
critérios previstos nos incisos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XV do art. 5°; 
(Redação dada pela Portaria MPS n' 346, de 2911212009) 

Alteração: I - "em análise", se1n causar impedimento para a emissão do CRP, durante o prazo 
máximo de cento e oitenta dias, conforme definido em Notificação de Irregularidade 
quanto aos critérios previstos nos incisos li, Ili, IV. V. VI, VII, VII/, IX. X. Xf, XIII e 
XV do ar/. 5' e incisos/ e li do ar/. 7'; (Redação dada pela Portaria MPS nº 83, de 
18/03/2009) 

Original: I - "em análise", sem causar impedimento para a emissão do CRP, durante o pra=o 
máximo de cento e oitenta dias, conforme definido na Notificação de Irregularidade 
quanto ao critério previsto no inciso li do art. 5~ ou durante o pra:o de sessenta 
dias, quanto aos critérios previstos nos incisos Ili, IV. V. VI, VII, VIII, IX. X. XI. XIII 
e XV do art. 5!!. e incisos I e li do art. 7!!; 

II - "irregular", depois de decorrido o prazo definido na notificação, acaso mantida a 
situação de descumprimento; e 
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III - "regular'', quando da comprovação da regularização, a qualquer tempo. 

§ 52 O não atendimento de solicitação de documentos ou informações pelo MPS, prevista 
no inciso XII do art. 52, implicará no registro da irregularidade no CADPREV, imediatamente 
após o decurso do prazo estipulado. 

§ 6º A regularidade dos pagamentos à unidade gestora do RPPS dos valores relativos a 
débitos de contribuições parceladas, conforme previsto na alfnea "d" do inciso 1 do art. 5°, será 
verificada, para fins de emissão do CRP, a partir de 1 º de junho de 201 O, mantendo-se, no 
CADPREV, até a referida data, o registro do conceito "em análise" para o critério 
correspondente. (Redaçllo dada pela Portaria MPS n' 83, de 18/0312009) 

Original: § 62 A regularidade dos pagamentos à unidade gestora do RPPS dos valores 
relativos a débitos de contribuições parceladas, conforme previsto na a/fnea "d" do 
inciso l do art. 5!!, será verificada, para fins de emissão do CRP, a partir de 01 de 
junho de 2009, mantendo-se, no CADPREV. até a referida data, o registro do 
conceito "em análise" para o critério correspondente . 

§ 7° A verificação a que se refere o § 6° abrangerá todo o período constante nos acordos 
de parcelamento, observando-se que: 

l - aplica-se o disposto no § 1 ºquanto às parcelas vencidas a partir de maio de 201 O; e 

II - quanto às parcelas vencidas até abril de 201 O, a regularidade será verificada por meio 
de auditoria direta. (Redação dada pela Portaria MPS n' 315, de 2110612010) 

Original: § 7º A verificação a que se refere o § 6º abrangerá todo o periodo constante nos 
acordos de parcelamento. 

§ 82 A consistência das informações prestadas pelo ente nos demonstrativos previstos no 
art. 5°, XVI, será verificada pela SPPS. (Redaçllo dada pela Portaria MPS n' 3'17, de 30/0712012) 

Original: § 8!! A consistência das informações prestadas pelo ente por meio do Demonstrativo 
Previdenciário e do Demonstrativo de Investimentos e Disponibilidades Financeiras 
de que tratam as a/lneas "e" e "d" do inciso XVI do art. 5' será objeto de 
verificação em auditoria direta . 

§ 92 As irregularidades observadas em auditoria direta obedecerão às regras aplicáveis ao 
Processo Administrativo Previdenciário estabelecidas em ato normativo específico do MPS, 
ressalvada a hipótese de notificação prevista no § 32, quanto ao critério de que trata o inciso II do 
art. 52. 

§ 1 O. O exame do atendimento do critério Caráter Contributivo, previsto no art. 5°, inciso 
!, alíneas "b" "c" e "d", quanto aos entes que se encontrarem na situação prevista nos arts. 7° e 8°, 
será verificado em auditoria direta. (l11cluldo pela Portaria MPS ,,, 346, de 2911212009) 

Art. 11. A situação do RPPS será registrada no CADPREV e divulgada em extrato 
previdenciário resumido disponível no endereço eletrônico do MPS na rede mundial de 
computadores - Internet. 

· Parágrafo único. As irregularidades registradas no CADPREV são impeditivas da 
emissão do CRP desde o seu registro e somente serão sanadas a partir da comprovação do 
cumprimento das disposições desta Portaria. 
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Seção V 
Das Disposições Gerais e Finais 

Art. 12. Fica prorrogado para 30 de novembro o prazo previsto no inciso 1 do § 6° do art. 
5° para o encaminhamento à SPPS do DRAA, no exercício de 2015. (Redação dada pela Portaria 
MPS n' 300, de 0310712015) 

Alteração: Art. 12. Fica prorrogado para 31 de julho o pra=o previsto no inciso Ido§ 6° para 
o encaminhamento à SPPS do DRAA de 2015. (Redação dada pela Portaria MPS n' 
563, de 26/12/2014) 

Alteração: Ar/. 12. No exercício de 2009, o DRAA, previsto na alínea "b" do inciso XVI do ar/. 
5º será encaminhado até o dia 31 de julho do mesmo exercício. (Redação dada 
pela Portaria MPS n' 83, de 18/03/2009) 

Original: Art. J 2. No exercício de 2008, o DRAA, previsto na allnea "b" do inciso XVI do 
art. 5~ será encaminhado até o dia 31 de julho do mesmo exercício. 

• Art. 13. Os Demonstrativos Contábeis previstos na alínea "f' do inciso XVI do art. 5°, 

• 

relativos ao exercício de 201 O, deverão ser encaminhados ao MPS até 30 de abril de 2011. 
(Redação dada pela Portaria MPS n' 440, de 2210912010) 

Alteração: Arl. 13. Os Demonstrativos Contábeis previstos na alfnea ''f" do inciso XVI do art. 
5~ relativos aos exercícios de 2008 e 2009, deverão ser encaminhados ao MPS até 
30 de abril dos exerclcios seguintes. (Redação dada pela Portaria MPS nº 83, de 
18/03/2009) 

Original: Art. 1.3. Os Demonstrativos previstos na alínea ''f' do inciso XVI do art. 5~ 
relativos ao exercício de 2007 e 2008, deverão ser encaminhados até 30 de abril 
dos exercícios de 2008 e 2009, respectivamente. 

Art. 14. O ente federativo, cuja alíquota de contribuição corresponda ao dobro da 
alíquota do servidor, deverá cumprir o requisito estabelecido na alínea "b" do inciso II do art. 52, 
até 31 de dezembro de 2011. (Redação dada pela Portaria MPS n' 440, de 2210912010) 

Original: Art. 14. O ente federativo, cuja affquota de contribuição corresponda ao dobro da 
alíquota do servidor, deverá cumprir o requisito estabelecido na alínea "b" do 
inciso IJ do ar/. 5'. até 31 de dezembro de 20 /O . 

Art. 15. A Portaria MPS n2 64, de 24 de fevereiro de 2006, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 32 O PAP será instaurado quando do recebimento, pelo Departamento dos 
Regimes de Previdência no Serviço Público - DRPSP, da Notificação de Auditoria-Fiscal -
NAF indicativa de irregularidades."(NR) 

"Art. 5.'! ............................................................................................................ . 

§ 22 As cópias de provas documentais deverão ser autenticadas em cartório ou por 
servidor público devidamente identificado por nome, cargo e matricula."(NR) 

Art. 16. A SPS adotará as providências necessárias para a viabilização do cumprimento 
das disposições desta Portaria, sendo o órgão competente para dirimir os casos omissos. 
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Art. 17. Ficam convalidados os prazos concedidos aos entes federativos nas notificações 
emitidas pela SPS durante vigência da Portaria MPS nº 172, de 11 de fevereiro de 2005, relativas 
às irregularidades observadas no critério previsto no art. 5º, inciso II dessa Portaria. 

Art. 18. Revogam-se a Portaria MPS nº 172, de 11 de fevereiro de 2005, os incisos 1, li, 
Ill, IV e V do art. 2°, os§§ 1° e 2° do art. 3º e os Anexos 1 e II da Portaria MPS nº 64, de 24 de 
fevereiro de 2006. 

Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ BARROSO PIMENTEL 

Este texto não s11bstlt11i o publicado no Didrio Oficial da Un/1io de I 110712008 . 

Alterado pela Portaria MPS n• 402, de 1011212008 - DOU de I 111212008 
Alterado pela Portaria MPS n• 83, de 1810312009 - DOU de 1910312009 
Alterado pela Portaria MPS 11• 346, de 2911212009 - DOU de 3011212009 
Alterado pela Portaria MPS 11• 315, de 21/0612010 - DOU de 2210612010 
Alterado pela Portaria MPS 11• 440, de 22/0912010 - DOU de 2310912010 
Alterado pela Portaria MPS n' OI, de 0610112011 - DOU de 07/0112011 
Alterado pela Portaria MPS n• 519, de 2410812011 - DOU de 25/0812011 
Alterado pela Portaria MPS 11• 347, de 3010712012 - DOU de 3110712012 
Alterado pela Portaria MPS n• 21, de 1610112013 - DOU de 18101121113 
Alterado pela Portaria MPS n• 307, de 2010612013 - DOU de 2110612013 
Alterado pela Port11ria MPS 11• 312, de 0210712013 - DOU de 03/0712013 
Alterado pela Portaria MPS n• 514, de 1911212013 - DOU de 2011212013 
Alterado pela Portaria MPS n• 563, de 2611212014 - DOU de 2911212014 
Alterado pela Portaria MPS n• 300, de 0310712015 - DOU de 06/0711015 
Alterado pela Portaria MTPS n• 360, de J0/0312016 - DOU de Jl/0312016 
Alterado pela Portaria MF 11• OI, de 0310112017 -DOU de 0510112017 
Alterado pela Portaria MF n• 333, de 1110712017 - DOU de 1110712017 
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PRll1nDillNCIA SOCIAL 
Mlnlstérk> da Previdência Social 

PORTARIA N!! 403, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008. 

(Publicada no D.O.V. de 11112/2008 e republicada no D.O.V. de 12/12/2008) 

Atualizada até 1810112013 

Dispõe sobre as normas aplicáveis às 
avaliações e reavaliações atuariais dos 
Regimes Próprios de Previdência Social -
RPPS da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, define parâmetros 
para a segregação da massa e dá outras 
providências. 

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II da Constituição e tendo em 
vista o disposto no art. 92 da Lei n2 9.717, de 27 de novembro de 1998, resolve: 

Art.12 As avaliações e reavaliações atuariais com o objetivo de dimensionar os 
compromissos do Plano de Beneficias e estabelecer o Plano de Custeio para a observância 
do equilíbrio financeiro e atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão ser elaboradas tendo 
como parâmetros técnicos as normas fixadas nesta portaria. 

Seção 1 
Disposições Preliminares 

Art. 22 Para os efeitos desta Portaria considera-se: 

1 - Equilíbrio Financeiro: garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as 
obrigações do RPPS em cada exercício financeiro; 

II - Equilíbrio Atuarial: garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das 
receitas estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, a longo prazo; 

III - Plano de Beneficias: o conjunto de benefícios de natureza previdenciária 
oferecidos aos segurados do respectivo RPPS, segundo as regras constitucionais e legais 
previstas, limitados aos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social; 

IV - Plano de Custeio: definição das fontes de recursos necessárias para o 
financiamento dos beneficias oferecidos pelo Plano de Benefícios e taxa de administração, 
representadas pelas alíquotas de contribuições previdenciárias a serem pagas pelo ente 
federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas ao respectivo RPPS e 
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aportes necessários ao atingimento do equilíbrio financeiro~e,amium!ff.=Etmr=tJi~~\m!Mt;==J 
do custo normal e suplementar; 

V - Atuário: profissional técnico com formação acadêmica em ciências atuariais e 
legalmente habilitado para o exercício da profissão; 

VI - Avaliação Atuarial: estudo técnico desenvolvido pelo atuário, baseado nas 
características biométricas, demográficas e econômicas da população analisada, com o 
objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários 
para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano; 

VII - Nota Técnica Atuarial: documento exclusivo de cada RPPS que descreve de 
forma clara e precisa as características gerais dos planos de benefícios, a formulação para o 
cálculo do custeio e das reservas matemáticas previdenciárias, as suas bases técnicas e 
premissas a serem utilizadas nos cálculos, contendo, no mínimo, os dados constantes do 
Anexo desta Portaria; 

VIII - Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA: documento 
exclusivo de cada RPPS que registra de forma resumida as características gerais do plano e 
os principais resultados da avaliação atuarial; 

IX - Parecer Atuarial: documento que apresenta, de forma conclusiva, a situação 
financeira e atuarial do plano, certífica a adequação da base de dados e das hipóteses 
utilizadas na avaliação e aponta medidas para a busca e manutenção do equilíbrio 
financeiro e atuarial; 

X - Tábuas Biométricas: instrumentos estatfsticos utilizados na avaliação atuarial que 
expressam as probabilidades de ocorrência de eventos relacionados com sobrevivência, 
invalidez ou morte de determinado grupo de pessoas vinculadas ao plano; 

XI - Regime Financeiro de Capitalização: regime em que as contribuições 
estabelecidas no plano de custeio, a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores 
ativos e inativos e pelos pensionistas, acrescidas ao patrimônio existente, às receitas por ele 
geradas e a outras espécies de aportes, sejam suficientes para a formação dos recursos 
garantidores a cobertura dos compromissos futuros do plano de benefícios e da taxa de 
administração; 

XII - Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura: regime em que as 
contribuições estabelecidas no plano de custeio, a serem pagas pelo ente federativo, pelos 
servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, em um determinado exercício, sejam 
suficientes para a constituição das reservas matemáticas dos beneficios iniciados por 
eventos que ocorram nesse mesmo exercício, admitindo-se a constituição de fundo 
previdencial para oscilação de risco; 

XIII - Regime Financeiro de Repartição Simples: regime em que as contribuições 
estabelecidas no plano de custeio, a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores 
ativos e inativos e pelos pensionistas, em um determinado exercício, sejam suficientes para 
o pagamento dos benefícios nesse exercício, sem o propósito de acumulação de recursos, 
admitindo-se a constituição de fundo previdencial para oscilação de risco; 

XIV - Reserva Matemátíca: montante calculado atuarialmente, em determinada data, 
que expressa, em valor presente, o total dos recursos necessários ao pagamento dos 
compromissos do plano de benefícios ao longo do tempo; 
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XV - Custo Normal: o valor correspondente às necessidades de custeio do plano de 

beneficios do RPPS, atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros e método 
de financiamento adotados, referentes a períodos compreendidos entre a data da avaliação 
e a data de início dos beneficios; 

XVI - Custo Suplementar: o valor correspondente às necessidades de custeio, 
atuarialmente calculadas, destinadas à cobertura do tempo de serviço passado, ao 
equacionamento de déficits gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de 
contribuição, inadequação da metodologia ou hipóteses atuariais ou outras causas que 
ocasionaram a insuficiência de ativos necessários às coberturas das reservas matemáticas 
previdenciárias; 

XVII - Serviço Passado: a parcela do passivo atuarial dos servidores ativos, inativos 
e pensionistas, correspondente ao período anterior ao ingresso no RPPS do respectivo ente 
federativo; 

XVIII - Ativo do Plano: somatório de todos os bens e direitos vinculados ao plano; 

XIX - Segregação da Massa: a separação dos segurados vinculados ao RPPS em 
grupos distintos que integrarão o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário; 

XX - Plano Previdenciário: sistema estruturado com a finalidade de acumulação de 
recursos para pagamento dos compromissos definidos no plano de beneficios do RPPS, 
sendo o seu plano de custeio calculado atuarialmente segundo os conceitos dos regimes 
financeiros de Capitalização, Repartição de Capitais de Cobertura e Repartição Simples e, 
em conformidade com as regras dispostas nesta Portaria; 

XXI - Plano Financeiro: sistema estruturado somente no caso de segregação da 
massa, onde as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e 
inativos e pelos pensionistas vinculados são fixadas sem objetivo de acumulação de 
recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de 
fundo financeiro; 

XXII - índice de Cobertura: relação entre o Ativo Real Líquido e a Reserva 
Matemática Previdenciária calculada pelo Método do Crédito Unitário Projetado . 

XXIII - Data da Avaliação: a data focal para o cálculo do valor atual dos 
compromissos futuros do plano de beneficios, das necessidades de custeio e para 
precificação dos ativos e apuração do resultado atuarial. (Incluído pela Portaria MPS n' 21, de 
16/0112013) 

Art. 3~ As avaliações e reavaliações atuariais obedecerão às premissas e diretrizes 
fixadas na Nota Técnica Atuarial do respectivo RPPS e os resultados deverão constar do 
Parecer Atuarial. 

Seção II 
Dos Regimes Financeiros nas Avaliações e Reavaliações Atuariais 

Art. 4~ Os RPPS poderão adotar os seguintes regimes de financiamento de seu plano 
de beneficios para observância do equilíbrio financeiro e atuarial: 

I - Regime Financeiro de Capitalização; 
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II - Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura; 

III - Regime Financeiro de Repartição Simples. 

§1~ O Regime Financeiro de Capitalização será utilizado como o mínimo aplicável 
para o financiamento das aposentadorias programadas e pensões por morte de aposentado. 
(Redação dada pela Portaria MPS n' 21, de 1610112013) 

Original: §1~ O Regime Financeiro de Capitalização será utilizado como minimo 
aplicável para o financiamento das aposentadorias programadas. 

§ 2~ O Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura será utilizado 
como o mínimo aplicável para o financiamento dos beneficios não programáveis de 
aposentadoria por invalidez e pensão por morte de segurados em atividade. (Redação dada 
pela Portaria MPS n' 21, de 1610112013) 

Original: § 2' O Regime Financeiro de Reparliçt/o de Capitais de Cobertura será 
utili=ado como mínimo aplicável para o financianrento dos benefícios de 
risco de aposentadoria por invalidez e pensllo por mor/e . 

§ 3~ O Regime Financeiro de Repartição Simples será utilizado como mínimo 
aplicável para o financiamento dos beneficios de auxílio-doença, salário-maternidade, 
auxílio-reclusão e salário-família. 

§ 4~ O método de financiamento atuarial mínimo para apuração do custo normal dos 
beneficios avaliados no Regime Financeiro de Capitalização será o Crédito Unitário 
Projetado, devendo constar a perspectiva de crescimento das alíquotas na Nota Técnica 
Atuarial e no Relatório da Avaliação Atuarial. (lncluldo pela Portaria MPS n' 21, de 1610112013) 

Seção III 
Das Hipóteses Atuariais 

Art. s~ O ente federativo, a unidade gestora do RPPS e o atuário responsável pela 
elaboração da avaliação atuarial deverão eleger conjuntamente as hipóteses biométricas, 
demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de 
segurados e de seus dependentes para o correto dimensionamento dos compromissos 
futuros do RPPS, obedecidos os parâmetros mínimos de prudência estabelecidos nesta 
Portaria, tendo como referência as hipóteses e premissas consubstanciadas na Nota Técnica 
Atuarial do respectivo RPPS. 

§ 1~ A Nota Técnica Atuarial deverá ser encaminhada à Secretaria de Políticas de 
Previdência Social - SPS, como fundamento de observância do Equilíbrio Financeiro e 
Atuarial do RPPS, até a data de exigência do DRAA no exercício de 201 O, contendo os 
elementos mínimos estabelecidos no Anexo desta Portaria, devidamente assinada pelo 
representante legal do ente, pelo dirigente da unidade gestora e pelo atuário responsável. 

§ 2~ Na instituição do RPPS, a Nota Técnica Atuarial deverá ser encaminhada à SPS 
até a data de envio do primeiro DRAA. 

§ 3~ A avaliação atuarial inicial e as reavaliações do RPPS deverão ter como base a 
Nota Técnica Atuarial apresentada à SPS. 
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§ 42 No caso de segregação da massa, a Nota Técnica Atuarial deverá estar 
segregada por plano. 

§ Y. A Nota Técnica Atuarial poderá ser alterada mediante termo aditivo e 
justificativa técnica apresentados à SPS pelo ente federativo, devidamente chancelados 
pelas autoridades previstas no § 1 º. 

Art. 6! Para as avaliações e reavaliações atuariais deverão ser utilizadas as Tábuas 
Biométricas Referenciais para projeção dos aspectos biométricos dos segurados e de seus 
dependentes mais adequadas à respectiva massa, desde que não indiquem obrigações 
inferiores às alcançadas pelas seguintes tábuas: 

1 - Sobrevivência de Válidos e Inválidos: Tábua atual de mortalidade elaborada para 
ambos os sexos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE, divulgada no 
endereço eletrônico do MPS na rede mundial de computadores Internet 
www.previdencia.gov.br, como limite mínimo de taxa de sobrevivência. 

II - Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas, como limite mínimo de taxa de entrada em 
invalidez. 

Art. 72 A avaliação atuarial deverá contemplar as perspectivas de alteração futura no 
perfil e na composição da massa de segurados. 

§ 12 A rotatividade máxima admitida será de 1 % (um por cento) ao ano. 

§ 22 A expectativa de reposição de servidores não poderá resultar em aumento da 
massa de segurados ativos e os critérios deverão ser demonstrados e justificados na Nota 
Técnica Atuarial. (Redação dada pela Portaria MPS n' 21, de 16/0112013) 

Original: § 2.! A expectativa de reposição de servidores ativos será admitida, desde 
que não resulte em aumento da massa de segurados alivos e os critérios 
adotados estejam devidamente demonstrados e justificados na Nota 
Técnica Atuarial. 

§ 32 Deverão constar do Relatório da Avaliação Atuarial os critérios definidos pela 
Nota Técnica Atuarial e a separação entre os compromissos, custos e demais informações 
relativos aos integrantes da geração atual e das gerações futuras. (1ncluido pela Portaria MPS 
n' 21, de 16/0112013) 

Art. 82 A taxa real mínima de crescimento da remuneração ao longo da carreira será 
de l % (um por cento) ao ano. 

Art. 92 A taxa real de juros utilizada na avaliação atuarial deverá ter como referência 
a meta estabelecida para as aplicações dos recursos do RPPS na Polftica de Investimentos 
do RPPS, limitada ao máximo de 6% (seis por cento) ao ano. 

Parágrafo único. É vedada a utilização de eventual perspectiva de ganho real 
superior ao limite de 6% (seis por cento) ao ano como fundamento para cobertura de 
déficit atuarial. 

Art. 10. Os beneficias de auxílio-doença, salário-família e salário-maternidade 
deverão ter os seus custos apurados a partir dos valores efetivamente despendidos pelo 
RPPS, não podendo ser inferior à média dos dispêndios dos três últimos exercícios, exceto 
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quando houver fundamentada expectativa de redução desse custo, demonstrada no Parecer 
Atuarial. 

Parágrafo único. Na instituição do RPPS o custo dos benefícios de que trata o 
capnt deverá ser apurado a partir do histórico dos pagamentos feitos pelo RGPS para os 
servidores do respectivo ente federativo. 

Art. 11. Poderão ser computados, na avaliação atuarial, os valores a receber em 
virtude da compensação previdenciária pelo RPPS que, na condição de regime instituidor, 
possua convênio ou acordo de cooperação técnica em vigor para operacionalização da 
compensação previdenciária com os regimes de origem. 

§ 12 O cálculo do valor da compensação previdenciária a receber pelo RPPS que 
tenha formalizado acordo de cooperação técnica ou convênio, deverá estar fundamentado 
em base cadastral atualizada, completa e consistente, inclusive no que se refere ao tempo 
de contribuição do segurado para o regime de origem. 

§ 22 Na Nota Técnica Atuarial e na Avaliação Atuarial, deverá ser indicada a 
metodologia de cálculo utilizada para a determinação do valor da compensação 
previdenciária a receber, devendo ficar à disposição da SPS os demonstrativos dos valores 
a compensar, discriminados por beneficio e a documentação correspondente, pelo prazo de 
cinco anos contados da data da avaliação. 

§ 32 Não constando da base cadastral os valores das remunerações ou dos salários
de-contribuição de cada servidor no período a compensar com o regime previdenciário de 
origem, o cálculo do valor individual a receber não poderá ser maior que o valor médio per 
capita do fluxo mensal de compensação dos requerimentos já deferidos, vigentes na data
base da avaliação atuarial. 

§ 4~ Na ausência de requerimentos já deferidos, o cálculo do valor individual a 
receber terá como limite o valor médio per capita dos beneficios pagos pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, divulgado mensalmente no endereço eletrônico do 
Ministério da Previdência Social - MPS na rede mundial de computadores - Internet -
www.previdencia.gov. br. 

§ ~ Caso a base cadastral esteja incompleta ou inconsistente, inclusive no que se 
refere ao tempo de contribuição para o regime de origem, o valor da compensação 
previdenciária a receber poderá ser estimado, ficando sujeito ao limite global de 10% (dez 
por cento) do Valor Atual dos Benefícios Futuros do plano de beneficios. 

§ 6~ Em qualquer hipótese, é admitido o cômputo dos valores a receber em virtude 
da compensação previdenciária pelo RPPS apenas para a geração atual. 

Seção IV 
Da Base Cadastral 

Art. 12. A avaliação atuarial deverá contemplar os dados de todos os servidores 
ativos e inativos e pensionistas, e seus respectivos dependentes, vinculados ao RPPS, de 
todos os poderes, entidades e órgãos do ente federativo. 

Art. 13. O Parecer Atuarial deverá conter, de forma expressa, a avaliação da 
qualidade da base cadastral, destacando a sua atualização, amplitude e consistência. 



• 

• 

t;C.N2 
FOLHAS -§ l~ Caso a base cadastral dos segurados esteja incompleta ou inconsistente, o 

Parecer Atuarial deverá dispor sobre o impacto em relação ao resultado apurado, devendo 
ser adotadas, pelo ente federativo, providências para a sua adequação até a próxima 
avaliação atuarial. 

§ 2~ Inexistindo na base cadastral informações sobre o tempo de contribuição efetivo 
para fins de aposentadoria, será considerada a diferença apurada entre a idade atual do 
segurado e a idade estimada de ingresso no mercado de trabalho, desde que tecnicamente 
justificada no Parecer Atuarial, respeitado o limite mínimo de dezoito anos. 

§ 3~ Na falta ou inconsistência de dados cadastrais dos dependentes, deverá ser 
estimada a composição do grupo familiar para fins de cálculo do compromisso gerado pela 
morte do servidor ativo ou inativo, esclarecendo-se, no Parecer Atuarial, os critérios 
utilizados, sempre numa perspectiva conservadora quanto aos impactos na diminuição das 
obrigações do RPPS. 

Art. 14. As reavaliações atuariais, e os respectivos DRAA, deverão ter como data da 
avaliação o último dia do exercício anterior ao da exigência de sua apresentação, e serão 
elaboradas com dados cadastrais posicionados entre os meses de julho a dezembro do 
exercício anterior ao da exigência de sua apresentação. (Redação dada pela Portaria MPS n' 21, 
de 1610112013) 

Original: Ar/. 14. As reavaliações atuariais, e os respectivos DRAA, deverão ser 
elaborados com dados cadastrais posicionados entre os meses de julho a 
dezembro do exercício anterior ao da exigência de sua apresentação. 

Art. 15. Os documentos, bancos de dados e informações que deram suporte à 
avaliação e reavaliações atuariais deverão permanecer arquivados na unidade gestora do 
RPPS, podendo ser solicitados pela SPS a qualquer tempo. 

Seção V 
Da Apuração do Resultado Atuarial 

Art. 16. Nas reavaliações atuariais anuais deverá ser efetuada a análise comparativa 
entre os resultados das três últimas avaliações atuariais, no m!nimo . 

Art. 17. As avaliações e reavaliações atuariais indicarão o valor presente dos 
compromissos futuros do plano de beneficios do RPPS, suas necessidades de custeio e o 
resultado atuarial. 

§ l~ O passivo atuarial do RPPS é representado pelas reservas matemáticas 
previdenciárias que correspondem aos compromissos líquidos do plano de beneficios. 

§ 2~ Na hipótese do RPPS constituir fundo previdencial para oscilação de risco este 
deverá compor o passivo atuarial. 

§ 3~ As reservas matemáticas previdenciárias serão registradas no Passivo Exigível a 
Longo Prazo, no grupo de contas denominado Provisões Matemáticas Previdenciárias, 
observado o detalhamento estabelecido no Plano de Contas aplicável aos RPPS. 

§ 4~ O resultado atuarial será obtido pela diferença entre o passivo atuarial e o ativo 
real líquido, sendo este representativo dos recursos já acumulados pelo RPPS. 
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§ 52 Poderão ser incluídos como ativo real lfquido os créditos a receber do ente 
federativo, desde que: 

1 - os valores estejam devidamente reconhecidos e contabilizados pelo ente federativo 
como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS; 

li - os valores tenham sido objeto de parcelamento celebrado de acordo com as 
normas gerais estabelecidas pelo Ministério da Previdência Social; e 

III - o ente federativo esteja adimplente em relação ao pagamento das parcelas. 

§ 62 REVOGADO pela Portaria MPS n' 11, de 1610111013 

Original: § ~ O resultado atuarial deverá ser apurado considerando as alíquotas 
de contribuiç{lo e outros aportes que estejam sendo efetivamente 
praticados pelo RPPS na data-base da avaliação atuarial, conforme lei. 

§ 72 A Avaliação Atuarial indicará o plano de custeio necessário, a partir de sua 
realização, para a cobertura do custo normal e do custo suplementar do plano de benefícios 
do RPPS. 

§ 82 O plano de custeio contemplará o valor necessário para a cobertura da taxa de 
administração definida para o RPPS. 

Art. 18. No caso da avaliação indicar déficit atuarial deverá ser apresentado no 
Parecer Atuarial plano de amortização para o seu equacionamento. 

§ 12 O plano de amortização deverá estabelecer um prazo máximo de 35 (trinta e 
cinco) anos para que sejam acumulados os recursos necessários para a cobertura do déficit 
atuarial. 

§ 22 O plano de amortização poderá ser revisto nas reavaliações atuariais anuais, 
respeitando sempre o período remanescente para o equacionamento, contado a partir do 
marco inicial estabelecido pela implementação do plano de amortização inicial. 

Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer Atuarial somente será 
considerado implementado a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo. 

§ 12 O plano de amortização poderá consistir no estabelecimento de alfquota de 
contribuição suplementar ou em aportes periódicos cujos valores sejam preestabelecidos. 

§ 22 A definição do plano de amortização deverá ser acompanhada de demonstração 
da viabilidade orçamentária e financeira para o ente federativo, inclusive dos impactos nos 
limites de gastos impostos pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. (Redação 
dada pela Portaria MPS n'll, de 16101/1013) 

Original: § 2.! A definição de a/fquota de contribuição suplementar ou aportes 
periódicos deverá estar fundan1entada na capacidade orçamentária e 
financeira do ente federativo para o cumpritnento do plano de 
amortização. 

§ 32 Poderão ser aportados ao RPPS, mediante lei do ente federativo, bens, direitos e 
demais ativos de qualquer natureza para constituição dos fundos referidos no art. 249 da 



• 

• 

Constituição Federal, para o equacionamento do déficit atuarial, desde que garantidas a 
solvência e a liquidez do plano de beneficios. (lnc/uído pela Portaria MPS n' 21, de 1610112013) 

Seção VI 
Da Segregação da Massa 

Art. 20. Na hipótese da inviabilidade do plano de amortização previsto nos art. 18 e 
19 para o equacionamento do déficit atuarial do RPPS, será admitida a segregação da 
massa de seus segurados, observados os princfpios da eficiência e economicidade na 
realocação dos recursos financeiros do RPPS e na composição das submassas, e os demais 
parâmetros estabelecidos nesta Portaria. (Redação dada pela Portaria MPS n' 21, de 1610112013) 

Original: Art. 20. Alternativamente ao plano de amortização previsto nos art. 18 e 
19, o ente federativo poderá optar pelo equaciona1nento do déficit atuarial 
do seu RPPS por intermédio de segregaçllo da tnassa de seus segurados, 
observados os parâmetros estabelecidos nesta Portaria. 

§ 1! A segregação da massa existente na data de publicação da lei que a instituir 
poderá tomar por base a data de ingresso do segurado no ente federativo na condição de 
servidor titular de cargo efetivo vinculado ao RPPS, a idade do segurado ou a sua condição 
de servidor em atividade, aposentado ou pensionista, admitindo-se a conjugação desses 
parâmetros, para fins de alocação dos segurados ao Plano Financeiro e ao Plano 
Previdenciário. (Redação dada pela Portaria MPS n' 21, de 1610112013) 

Original: § l' A segregação da massa deverá tomar por base a data de ingresso do 
segurado no ente federativo, na condição de servidor titular de cargo 
efetivo vinculado ao RPPS, não podendo a data de corte ser superior a 
da/a de implementação da segregação. 

§ 2! O Plano Financeiro deve ser constituído por um grupo fechado em extinção 
sendo vedado o ingresso de novos segurados, os quais serão alocados no Plano 
Previdenciário. (Redação dada pela Portaria MPS n' 21, de 1610112013) 

Original: § 2.!! Os servidores admiJidos anteriormente à data de corte integrarão o 
Plano Financeiro e os admitidos a partir desta integrarão o Plano 
Previdenciário . 

§ 3! REVOGADO pela Portaria MPS 11'21, de 1610112013 

Original: § 3.e Os beneficiários de aposentadorias e pensões concedidas entre a data 
de corte e a data de implementação da segregação da massa, se admitidos 
ap6s a data de corte, poderão ser alocados ao Plano Previdenciário ou 
destinados em sua totalidade ao Plano Financeiro. 

§ 4! A proposta de segregação da massa dos segurados do RPPS deverá ser 
submetida à aprovação da SPPS, acompanhada da avaliação atuarial e justificativa técnica 
apresentada pelo ente federativo. (Incluído pela Portaria MPS n' 21, de 1610112013) 

§ SJ!. A justificativa técnica de que trata o parágrafo anterior deverá demonstrar a 
viabilidade orçamentária e financeira da segregação para o ente federativo, por meio dos 
fluxos das receitas e despesas do Plano Financeiro e do Plano Previdenciário, inclusive os 
impactos nos limites de gastos impostos pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000. (l11cl11fdo pela Portaria MPS n' 21, de 1610112013) 
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§ 6~ Não serão admitidos como forma de equacionamento do déficit atuarial 
quaisquer outros modelos de agrupamentos ou desmembramentos de massas ou submassas 
de segurados ou a adoção de datas futuras, que contrariem o disposto neste artigo. (lncluido 
pela Portaria MPS 11' 21, de 1610112013) 

Art. 21. A segregação da massa será considerada implementada a partir do seu 
estabelecimento em lei do ente federativo, mediante a separação orçamentária, financeira e 
contábil dos recursos e obrigações correspondentes. (Redação dada pela Portaria MPS n' 21, de 
1610//2013) 

Original: Art. 21. A segregação da massa será considerada implementada a partir 
do seu estabelechnento en1 lei do ente federativo, acompanhado pela 
separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações 
correspondentes. 

§ 1~ O relatório da avaliação atuarial deverá demonstrar como se dará a separação 
dos recursos entre o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário, devendo ser observado que 
todos os recursos já acumulados pelo RPPS deverão ser destinados ao Plano 
Previdenciário. (Redação dada pela Portaria MPS n' 21, de 1610112013) 

Original: § /!! O Parecer Atuarial deverá demonstrar como se dará a separação dos 
recursos já acumulados pelo RPPS e dos recursos a receber por débitos de 
contribuições passadas, parcelados ou não, entre o Plano Financeiro e o 
Plano Previdenciário, não se admitindo a destinaçlJo de recursos para o 
Plano Financeiro no caso do Plano Previdenciário apresentar déficit 
atuarial. 

§ 22 Uma vez implementada a segregação da massa, fica vedada qualquer espécie de 
transferência de segurados, recursos ou obrigações entre o Plano Financeiro e o Plano 
Previdenciário, não se admitindo, também, a previsão da destinação de contribuições de 
um grupo para o financiamento dos beneficios do outro grupo. 

§ 32 A avaliação atuarial que indicar a segregação da massa e as reavaliações 
atuariais anuais posteriores deverão apurar separadamente, sem prejufzo de outras 
informações solicitadas em conformidade com o art. 15 desta Portaria: (Redação dada pela 
Portaria MPS n' 21, de 1610112013) 

Original: § JE A avaliação atuarial que indicar a segregação da massa e as 
reavaliações atuariais anuais posteriores deverão apurar separadamente: 

1 - Para o Plano Financeiro: o resultado atuarial e as projeções atuariais de receitas e 
despesas avaliados a taxa real de juros referencial de 0% (zero por cento). (Redação dada 
pela Portaria MPS n! 21, de 16/0112013) 

Original: I - Para o Plano Financeiro: o resultado atuarial e as projeções atuariais 
de receitas e despesas. 

II - Para o Plano Previdenciário: o resultado atuarial, o plano de custeio necessário e 
as projeções atuariais de receitas e despesas. 

Art. 22. Observado o disposto no artigo 25, o RPPS que implementar a segregação 
da massa, somente poderá alterar os seus parâmetros ou desfazê-la, mediante prévia 
aprovação da SPS. 
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Do Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA 

Art. 23. Os resultados da avaliação atuarial inicial e das reavaliações anuais deverão 
ser encaminhados à SPS, por intermédio do Demonstrativo de Resultado da Avaliação 
Atuarial - DRAA, conforme modelo e instruções de preenchimento disponíveis no 
endereço eletrônico do MPS na Internet - www.previdencia.gov.br. 

Art. 24. No ato do preenchimento e envio do DRAA será gerado comprovante, no 
qual se atestará a veracidade e correspondência entre as informações contidas na avaliação 
atuarial e no DRAA, que deverá ser impresso, assinado pelo responsável técnico pela 
avaliação atuarial e pelos representantes legais do ente federativo e da unidade gestora do 
RPPS, e encaminhado à SPS na forma por ela estabelecida. 

Seção VIII 
Das Disposições Gerais e Finais 

Art. 25. A revisão do plano de custeio que implique em redução das alíquotas ou 
aportes destinados ao RPPS deverá ser submetida previamente à aprovação da SPPS e 
deverá atender, cumulativamente, os seguintes parâmetros: (Redação dada pela Portaria MPS 
n' 21, de 16/0112013) 

Original: Art. 25. Na hipótese do Plano Previdenciário apresentar resultado 
superavUário com Índice de Cobertura superior a 1,25 em, no mlnimo, 
cinco exercícios consecutivos, poderá ser revisto o plano de custeio. 

I - Índice de Cobertura igual ou superior a 1,25 em, no mínimo, cinco exercícios 
consecutivos, para os planos superavitários; (lllcluído pela Portaria MPS n' 21, de 16/0112013) 

II - a avaliação atuarial indicativa da revisão tenha sido fundamentada em base 
cadastral atualizada, completa e consistente, inclusive no que se refere ao tempo de serviço 
e de contribuição anterior dos segurados; (lnclufdo pela Portaria MPS n' 21, de 1610112013) 

III - os bens, direitos e demais ativos considerados na apuração do resultado atuarial 
estejam avaliados a valor de mercado e apresentem liquidez compatível com as obrigações 
do plano de beneficios; (Inclufdo pela Portaria MPS n' 21, de 16/0112013) 

IV - o histórico da rentabilidade das aplicações e investimentos dos recursos do 
RPPS não tenha apresentado performance inferior à meta estabelecida na polftica anual de 
investimentos dos três últimos exerc(cios; (Inc/ufdo pela Portaria MPS n' 21, de 16/0112013) 

V - a taxa de juros utilizada na avaliação atuarial seja condizente com a meta 
estabelecida na poHtica de investimentos dos recursos do RPPS, em perspectiva de longo 
prazo. (lnc/ufdo pela Portaria MPS n' 21, de 1610112013) 

Art. 26. Independentemente da forma de estruturação do RPPS as eventuais 
insuficiências financeiras para o pagamento dos beneficios previstos no Plano de 
Beneficios são de responsabilidade do tesouro do respectivo ente federativo. 

Art. 27. A SPS realizará a análise e acompanhamento dos resultados das avaliações 
atuariais e definirá, por meio de seus relatórios, pareceres e notificações, as situações não 
previstas nas Normas de Atuária Aplicáveis aos RPPS. 
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Art. 28. A Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPS e a Empresa de -
Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV adotarão as medidas 
necessárias para a viabilização do cumprimento das disposições desta Portaria. 

Art. 29. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Políticas de 
Previdência Social. 

Art. 30. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ BARROSO PIMENTEL 

ANEXO 

NOTA TÉCNICA ATUARIAL 

Elementos Mínimos 

1. Objetivo. 
2. Hipóteses Biométricas, Demográficas, Financeiras e Econômicas. 

2.1. Tábuas Biométricas; 
2.2. Expectativa de Reposição de Servidores Ativos; 
2.3. Composição Familiar; 
2.4. Taxa de Juros Real; 
2.5. Taxa de Crescimento do Salário por Mérito; 
2.6. Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade; 
2.7. Projeção de Crescimento Real dos Beneficios do Plano; 
2.8. Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários; 
2.9. Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Beneficios. 

3. Modalidade dos beneficios assegurados pelo RPPS. 
4. Regimes Financeiros e Métodos de financiamento por beneficio assegurado pelo RPPS. 
5. Metodologia de cálculo para cada beneficio assegurado pelo RPPS e suas evoluções dos 
beneficios assegurados pelo RPPS, contribuições e reservas de natureza atuarial. 

5.1. Expressão de cálculo do Custo Anual para os Beneficios Futuros (Beneficios a 
Conceder e Beneficios Concedidos), no regime de Repartição Simples. 

5.2. Expressão de cálculo do Custo Anual para os Beneficios Futuros (Beneficios a 
Conceder e Beneficios Concedidos), no regime de Repartição de Capital de 
Cobertura. 

5.3. Expressão de cálculo Valor Atual dos Benefícios Futuros (Beneficios a Conceder 
e Beneficios Concedidos) no regime de Capitalização. 

5.4. Expressão de cálculo do Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente 
Federativo (Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos); 

5.5. Expressão de cálculo do Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, 
Aposentado e Pensionista (Beneficios a Conceder e Beneficios Concedidos); 

5.6. Expressão de cálculo do Valor Atual dos Salários Futuros; 
5. 7. Expressão de cálculo e evolução das Reservas Matemáticas de Beneficios a 

Conceder e Concedidos; 
5.8. Expressão de cálculo da alíquota de contribuição, segregada por Ente Federativo, 

por Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas. 
6. Metodologia de cálculo da Compensação Previdenciária a Receber e a Pagar. 
7. Parâmetros da Segregação da Massa, quando for o caso. 
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PRl!VIDÊNCIA SOCIAL 

PORTARIA Nº 746, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011 

(Publicada no 0.0.U. de 28/1212011) 

Dispõe sobre cobertura de déficit atuarial 
dos Regimes Próprios de Previdência 
Social - RPPS por aporte. 

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II da Constituição e tendo em vista o 
disposto nos arts. 7º e 9° da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, resolve: 

Art. l º O Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência 
Social - RPPS instituído pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em 
conformidade com a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, de que trata a Portaria 
Conjunta STN/SOF nº 02, de 19 de agosto de 201 O deverá atender às seguintes 
condições: 

I - se caracterize como despesa orçamentária com aportes destinados, exclusivamente, à 
cobertura do déficit atuarial do RPPS conforme plano de amortização estabelecido em 
lei especifica do respectivo ente federativo; e 

II - sejam os recursos decorrentes do Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do 
RPPS utilizados para o pagamento de benefícios previdenciários dos segurados 
vinculados ao Plano Previdenciário de que trata o art. 2°, inciso XX, da Portaria MPS nº 
403, de 1 O de dezembro de 2008. 

§ 1° Os Aportes para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS ficarão sob a 
responsabilidade da Unidade Gestora, devendo: 

I - ser controlados separadamente dos demais recursos de forma a evidenciar a 
vinculação para qual foram instituídos; e 

II - permanecer devidamente aplicados em conformidade com as normas vigentes, no 
mínimo, por 05 (cinco) anos. 

§ 2° Para fins desta Portaria não se caracterizam como Aporte os repasses feitos à 
Unidade Gestora em decorrência de alíquota de contribuição normal e suplementar. 

Art. 2º A Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência 
Social adotará as medidas necessárias ao cumprimento desta Portaria. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

GARIBALDI ALVES FILHO 
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PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV 
CNPJ 46.139.960/0001-38 

Rua Rio Branco nº 19-31 - CEP 17014-037 - Bauru - SP 
Fone/Fax - (014) 3009-5500 FUNPREV 

ATA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.0 02, DE 30 DE JULHO DE 2018 

CONSELHO CURADOR 

RAIJRIJ 

Nesta data, às 15h00, reuniram-se na sede administrativa da Fundaçao de Previdência 

dos Servidores Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV- sito à Rua Rio Branco 19-31, 

Bauru/SP, os conselheiros Neusa Maria Ferraz Valdo, Gilson Gimenes Campos, Dalete 

Demarchi, Nilton José de Oliveira, Lucinéia de Oliveira (membro/secretário), Luiz Antônio 

Silva Pires (Presidente). Há quorum. Atendendo convocaçao da Presidência da Funprev 

este Conselho se reúne extraordinariamente para avaliaçao dos seguintes processos: 1-

Processo nº 2095/2018 - Análise de Carteira e suas sugestões - 1° Semestre de 

2018. O senhor Presidente solicita a presença do economista Diogo para que esclareça o 

motivo da urgência para se tratar do tema do referido processo. O sr. Diogo explica que 

devido as últimas movimentações financeiras buscando melhores rendimentos dos 

recursos aplicados no mercado financeiro se torna necessário alterações na política de 

investimento para que os recursos aplicados se mantenham dentro do determinado. 

Assim, este conselho delibera pela alteraçao de 35% para 40% da porcentagem máxima 

de aplicaçao na politica de investimentos da Funprev referente ao limite previsto no Artigo 

7°, inciso 4°, alínea A, da Resoluçao nº 3922/2010. Delibera também tendo em vista o 

desenquadramento em 0,32% no artigo 7°, inciso 4°, alfnea A, da Resolução nº 3922/2010 

referente aos Fundos COI que seja realizado a transferência de aproximadamente 15 

milhões de reais do Fundo Caixa Brasil DILP na conta-corrente 9-1 para o Fundo Caixa 

Brasil IRF- M1 TP conforme parecer do economista exarado a fl. 16 deste processo, bem 

como, aprovaçao do Comitê de Investimento na Ata nº 25/2018. Delibera ainda que tendo 

em vista evitar passiveis futuros desenquadramentos os recursos ora depositados na J 
conta 330-9 oriundos de amortizaçao de deficit passem a ser aplicados no Fundo Caixa e U . 
Brasil IDKA-IPCA 2 TP, conforme parecer exarado pelo economista Diogo no referido b 
processo. O presidente deste conselho solicita a Divisão Financeira da Funprev um(~" r 
estudo das demais aplicações visando prever novos desenquadramentos permitindo 

assim, que a carteira de investimentos da Funprev se mantenha enquadrada dentro da ([1 
polftica de investimentos tendo em vista as movimentações financeiras necessárias 

devido a alta volatilidade que o mercado apresenta nesse momento. 2- Processo nº 

1904/2018 - Funprev e 40800/2018- PMB - Avaliação Atuarial Ano Base 2018. Este 



FUNDAÇÃO DE PREVID~NCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV 

CNPJ 46.139.960/0001-38 
Rua Rio Branco nº 19-31 - CEP 17014-037 - Bauru - SP 

Fone/Fax - (014) 3009-5500 FUNPREV 

ATA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.0 02, DE 30 DE JULHO DE 2018 

CONSELHO CURADOR 

RAUBIJ 

conselho delibera pela aprovação da minuta de projeto de lei apresentada pelo Sr. 

Prefeito Municipal conforme consta as fls. 92/97 deste, deliberando sobre a 

responsabilidade de pagamento do auxflio-doença dos servidores municipais, passando 

esta responsabilidade aos órgãos empregadores (Prefeitura, DAE e Câmara Municipal) 

como forma de amortização do deficit técnico e financeiro atuarial referente ao 

exercicio/2017. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Lucineia de Oliveira, 

secretária {i?~ lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue 

assinada pelos demais membros. 
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COMPARATIVO RESUMIDO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS 

CÁLCULO ATUARIAL· 
CÁLCULO ATUARIAL - CÁLCULO ATUARIAL -

PERÍODO 
SITUAÇÃO ATUAL· VALOR 

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES BENEFlCIOS DO AUXÍLIO· 
ATUARIAIS -VALOR DOENÇA - VALOR 

2018 13.697 .509,37 22.282.703,09 22.282.703,09 
2019 A 2026 13.697.509,37 27 .853 .378,86 24.510.973,40 
2027 33.010.455,74 61. 755.497,95 57 .459.463,31 
2028 A 2046 37.913.292,63 65.254.987, 78 63.856.565,29 

COMPARATIVO DAS PROPOSTAS 
2018 13.697.509,37 22.282. 703,09 22.282.703,09 
2019 13.697.509,37 27.853.378,86 24.510.973,40 
2020 13.697.509,37 27.853.378,86 24.510.973,40 
2021 13.697.509,37 27.853.378,86 24.510.973,40 
2022 13.697.509,37 27.853.378,86 24.510.973,40 
2023 13.697.509,37 27.853.378,86 24.510.973,40 
2024 13.697 .509,37 27.85~.378,86 24.510.973,40 
2025 13.697 .509,37 27.853.378,86 24.510.973,40 
2026 13.697 .509,37 27 .853.378,86 24.510.973,40 

2027 33.010.455, 74 61.755.497,95 57.459.463,31 

2028 37.913.292,63 65.254.987, 78 63.856.565,29 
2029 37.913.292,63 65.254.987, 78 63.856.565,29 
2030 37 .913.292,63 65.254.987,78 63.856.565,29 
2031 37.913.292,63 65.254.987, 78 63.856.565,29 
2032 37.913.292,63 65.254.987, 78 63.856.565,29 
2033 37.913.292,63 65.254.987,78 63.856.565,29 
2034 37.913.292,63 65.254.987,78 63.856.565,29 
2035 37.913.292,63 65.254.987, 78 63.856.565,29 
2036 37 .913.292,63 65.254.987,78 63.856.565,29 
2037 37.913.292,63 65.254.987, 78 63.856.565,29 
2038 37.913.292,63 65.254.987, 78 63.856.565,29 
2039 37.913.292,63 65.254.987,78 63.856.565,29 
2040 37.913.292,63 65.254.987,78 63.856.565,29 
2041 37.913.292,63 65.254.987,78 63.856.565,29 
2042 37.913.292,63 65.254.987, 78 63.856.565,29 
2043 37.913.292,63 65.254.987, 78 63.856.565,29 
2044 37 .913.292,63 65.254.987,78 63.856.565,29 
2045 37 .913.292,63 65.254.987, 78 63.856.565,29 
2046 37.913.292,63 65.254.987,78 63.856.565,29 

TOTAL 876.640.600,04 1.546. 709.999, 74 1.489.104.694,11 



[:~· Qff~Z/k~ 
RELATORIO DE AUXILIO DOENÇA PAGO DE JANEIRO A JUNH0/18 

Descrição ... .. 
AUX.DOENCA-SERVIDORES FUNPREV 

AUX.DOENCA-SERVIDORES P .M .B. 

GABINETE DO PREFEITO 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

9ux1uo DOENCA - D.A.E. 

Total geral · '· 
' .. ., " . \ . l w,J 

RESUMO 

PROPOSTA PAGAMENTO ATUARIAL 2019 A 2046 

PROPOSTA PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA 2019 A 2046 

!DIFERENÇA 

!PREVISÃO PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA 2019 A 2046 

Valor Qtd d.e Servidores 
3.495,05 1 
3.495,05 1 

194.417,34 103 
13.736,26 7 

47.187,09 40 

2.059,74 1 

4 .648,93 2 

5.608,27 1 

1.782,71 1 

34.742,92 14 

4 .007,53 1 

50.151,19 22 

18.440,27 6 

12.052,43 8 

27.067,00 14 
27.067,00 14 

1.546.709.999, 74 

1.489.104.694,11 

57 .605.305,63 1 

12.598.845,84 1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃl~l'jl.y 
FOLHAS 

Considerando que o repasse à FUNPREV também é efetuado 
pelo DAE e Câmara Municipal sugiro que tais entidades se manifestem. 

Por derradeiro, ressalto que a presente análise se restringiu à 
matéria orçamentária, mediante a análise do aspecto formal do projeto, não 
contemplando os valores existentes, a forma dos aportes, entre outros dados de 
natureza financeira, de competência da pela Secretaria de Economia e Finanças e das 
demais entidades envolvidas. 

À consideração superior. 

Bauru, 02 de agosto de 2018 . 

({Jft._ '1:1.<~J '> 

}~lJernardes 
Respondendo pela Procuradoria do Contencioso 

OAB/SP nº 161.287 
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\.J.t..) .l .l\...l. ..... .ll.\.UU J.'W',lUJ.J..l.\..J.l-'ª' u ..... .uaUJ.U •• .l"\..UA.UlV uvcuya ragu1a 1 u~ 1 

Assunto Auxlllo doença 

De Consultorla Administrativa Financeira ~ Camara Municipal de Bauru/SP .1. 
Para jurldlco@bauru.sp.gov.br .1. 
Data Hoje 10:25 

------·-----··---- ·---------- ·- --------·-
Para proteger sua privacidade, as Imagens remotas de~·ta mensagem fora~ -- --·1 

L __ b'.'.:l'.:'.o~q'.'.ue:'.:a".:d:'.'.a'..'s'.:.. _:Ex:'l::b::lr:;l::rn::•::ac::•::n:s ________________ . ____ ---- ___ _ 

Att. Dr. Antonio Carlos Garms. 

Atendendo vossa sollcltaçao, Informamos que a Câmara Municipal de Bauru, possui capacidade 
orçamentária para pagamentos relacionados à auxfllo doença. 

Atenciosamente, 

Alexandre Antonio Previero 
Consultoria Administrativa Financeira 
Camara Municipal de Bauru I SP 
(14) 3235-0654 
caf@baurusp.leg.br 

Mensage1n 2 de 408 

http://webmail.bauru.sp.gov.br/roundcube/? _task=mail& _ action=show& _ uid=32181&_ mbo... 03/08/2018 
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- /PROC.N2 
FOLHAS 

2. ORIGEM E DATA BASE DOS DADOS 

Esta avaliação considera como participantes do plano previdenciário, os 
servidores ativos e inativos, titulares de cargo efetivo de FUNPREV -
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos 
de Bauru/SP e seus dependentes legais. 

Os dados cadastrais fornecidos pelo RPPS, que serviram de base para esta 
avaliação, correspondem ao mês de dezembro de 2017. Para avaliação dos 
dados, o cadastro dos servidores ativos, aposentados, pensionistas e seus 
dependentes enviados para a Avaliação Atuarial, foram comparados com os 
padrões mínimos e máximos aceitáveis na data da avaliação. Os principais 
tópicos analisados foram: 

Cadastro de Ativos 
• Número de Servidores; 
• Data de Nascimento; 
• Sexo;_ 
• Cargo; 
• Data de Admissão na Prefeitura; 
• Valor da Remuneração. 

Cadastro de Aposentados e Pensionistas 
• Número de Inativos; 
• Data de Nascimento; 
• Sexo; 
• Tipo do Beneficio; 
• Valor do Provento Mensal. 

Os dados referentes ao tempo de contribuição anterior à admissão na 
Prefeitura foram informados na base de dados. Portanto, nesta avaliação não 
foi adotada estimativa de tempo de serviço anterior à admissão. 

Actuarlal ·Assessoria e Consultoria Atuaria! Ltda. 
Rua BenjamlnConst:ant:, 67 Conj, 404 CEP80060 020 Curitiba PR Telefone (41) 3322 2110 

actuarlal.com.br 
CNPJ 00.767.919/0001-0S 
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.. 
1. INTRODUÇÃO 

Esta avaliação atuarial foi desenvolvida para dimensionar os custos para 
manutenção do FUNPREV - Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru/SP, em consonância com a 
Constituição Federal, Plano de Beneficios descrito a seguir e critérios 
atuariais internacionalmente aceitos, com base em dados cadastrais 
fornecidos. 

Os resultados apresentados contemplam as mudanças paramétricas do 
Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos da União, do!'; 
Estados, do Distrito Federal e dós ·Municípios, com a implementação dos 
dispositivos das Emendas Constitucionais 20, 41, 47, 70 e 88 e as. normas 
aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de 
Previdência, presentes na Portaria MPS nº 403/2008. 

Para análise dos resultados apurados nesta Avaliação faz-se necessário 
conhecer as hipóteses, premissas e metodologia de cálculo, que se encontram 
aqui descritas. 

Os cálculos foram realizados em conformidade a Nota Técnica Atuarial, 
enviada ao Ministério da Previdência e Assistência Social, conforme 
previsto no § 1°, artigo 5º da Portaria MPS nº 403 de 1 O de dezembro de 
2008, alterada pela Portaria MPS nº 563 de 26 de Dezembro de 2014. 

Actuarlal ·Assessoria e Consultoria Atuaria! Ltda. 
Rua Benjamin Constant, 67 Conj. 404 CEP 60060 020 CurlUba PR iele1'one (41) 3322 2110 

actuarlal.com,br 
CNPJ 00.767.919/0001·05 
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3. ESTATÍSTICAS DA MASSA 

3. l . Médias Gerais dos Servidores Ati vos e Inativos: 

Item Ativos Inativos 
-

Quantidade 6.576 3.293 

Remuneração/Provento Médi o (R$) 3.635,82 3.794,67 

Gráfico 1 - Distribuição de Servidores Ativos e Inativos: 

Servidores Ativos x Inativos 

6.576 

• Nº de Ativos mNº de Inativos 

Data-Base: J 1/ 12/20 17 

Total 

9.869 

3.688,83 

O gráfico acima demonstra que a proporção atual entre o número de 
servidores ativos e inativos. Esta proporção tende a reduzir-se ao longo do 
tempo dev ido à entrada de servidores na inatividade. 

Actuarlal Asse~soria e Consultoria Atuarial Ltda. 
Rua Beniam1n Coo .tdnt. t>7 Coo) 404 CFP80060020 Cunt1bd PR Telefone (41)33222110 

actuanalcom.br 
CNPJ 00.767.919/0001 -05 
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3.2. Médias Gerais dos Servidores Ativos: 

Data-Base · 3 1/ 12/2017 

Item Masculino Feminino Total 

Quantidade 2.453 4.123 6.576 

Idade Média 47,5 45,0 45,9 

Tempo de INSS Anterior O, 19 0,05 0,10 
Tempo de Serviço Público 15,2 11,8 13, 1 
Tempo de Serviço Total 15,4 11 ,9 13,2 

Diferimento Médio <') 17, 1 14,4 15,4 

Remuneração Média (R$) 3.693,43 3.601,55 3.635,82 
(*)D iferimento é o tempo que ainda falta pa ra o servidor cumprir com as exigências para aposentado ria 

Gráfico II - Distribuição de Tempo de Serviço por Sexo: 

Servidores Ativos por Sexo e Tempo de Contribuição 

Total G lobal 13,2 

Feminino 11 ,9 

Mascul ino 15,4 

o 5 10 15 20 25 30 35 

DTempo de Contribuição • Diferimento 

Cada coluna do gráfico acima representa o tempo médio de carreira, 
dividindo-o em tempo de contribuição já decorrido e diferimento a decorrer. 

Actuarial · Assessoria e Consultoria Atuaria l Ltda. 
Rua Beniamin Con•.t,1nl, 67 ConJ 404 CEP 80060 020 Cl1nt1ba PR lêlcfonc (41) JJ22 2110 

actuanal.com.b1 
CNPJ 00.767.919/0001 ·0S 

5 



PROC. Nll __ _ 

FOLHAS 

3.3. Médias dos Servidores Ativos Iminentes: 

Data-Base: 3 1/12/2017 

Item Masculino Feminino Total 

Quantidade 54 242 296 

Idade Média 66,3 60,5 61,6 

Tempo de Serviço Total 27,2 24,7 25,2 

Remuneração Média (R$) 5.820,87 6.19 1,42 6.1 23,82 

Servidores iminentes são servidores ativos que já cumpriram ou estão na 
iminência de cumprir com as exigências para concessão de beneficio de 
aposentadoria. 

Gráfico 111 - Distribuição de Servidores Ativos por Tempo de Diferimento: 

Servidores Ativos por Tempo de Diferimento 

1.374 

30,4% 

s de O a 5 anos • de 6 a l O anos Ei de 1 1 a 20 anos o mais de 20 anos 

O gráfico acima apresenta a distribuição percentual dos segurados ativos em 
relação aos períodos de diferimento. 

Actuarlal · Assessoria e Consultor i a Atuarial Ltda. 
Ruo Beni•min Constant, 67 ConJ. 40•1CEP80060 020 Cunt1bd PR 'l<!lefone (41) 3322 21 10 
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Gráfico IV - Distribuição de Servidores Ativos por Idade e Sexo: 

Servidores Ativos por Sexo e Idade 

' 

li 
1 

, ___ -

i ~ 

1 

- ; 1 
1 : 

1 1 

0 ...-~~-!~l~ll_l~: __ _,_._, ~· ...-............,.1--..-.---~' _i ·~---.-' l_l~l. e 
i 

19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 Idade 
• Masculino 11 Feminino 

O gráfico acima demonstra a di stribuição de servidores por idade e sexo. 

Gráfico V - Distribuição de Servidores Ativos por Regra de Aposentadoria: 

Servidores Ativos por Regra de Aposentadoria 

1.207 
18,4% 

•Professores 

5.369 

Demais Servidores 

O exposto no gráfico acima é a proporção entre as principais carreiras dos 
servidores do Município, professores e as demais. 

Actuar1al · Assessoria e Consultoria Atuaria l Ltd3. 
Rua Oeniamtn Constant, 61 ConJ. 401 CEP 80060 020 Curitiba PR Telefone ( 41 ) 3322 2 11 O 

actuarial.com.br 
CNPJ 00.767 9 19/0001·05 

7 

J.l 



.. 
3.4. Aposentadorias Voluntárias <' l 

Data-Base: 3 1/ 12/201 7 

TIPO OE APOSENTADORIA 
G llUPO TOTAL A o TEMPO OE IDAD E: e TOTAL GERAL 

REMANESCE T E 
CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PROFE SOR 

Até 2017 16 140 50 206 6.370 
2018 12 58 20 90 6.280 
2019 26 76 39 141 6.139 
2020 39 87 19 145 5.994 
2021 47 11 0 23 180 5.814 
2022 71 113 37 221 5.593 
2023 93 122 15 230 5.363 
2024 95 135 20 250 5.11 3 
2025 73 164 6 243 4.870 
2026 138 180 32 350 4.520 
2027 134 140 27 301 4.219 
2028 90 146 8 244 3.975 
2029 82 163 li 256 3.7 19 
2030 80 148 29 257 3.462 
2031 60 121 25 206 3.256 
2032 62 120 41 223 3.033 
2033 39 126 29 194 2.839 
2034 49 123 68 240 2.599 
2035 39 11 3 52 204 2.395 
2036 33 101 57 191 2.204 
2037 40 99 64 203 2.001 
2038 44 11 0 32 186 1.815 
2039 34 100 18 152 1.663 
2040 54 96 24 174 l.489 
204 1 45 86 25 156 1.333 
2042 100 78 35 213 1.120 
2043 69 89 29 187 933 
2044 58 56 4 l 18 815 
2045 77 72 4 153 662 
2046 77 59 3 139 523 
2047 92 49 1 142 381 
2048 57 29 o 86 295 
2049 29 26 o 55 240 
2050 59 20 o 79 161 
2051 43 7 o 50 I li 
2052 43 5 o 48 63 
2053 29 1 o 30 33 
2054 14 o o 14 19 
2055 6 o o 6 13 
2056 7 o o 7 6 
2057 4 o o 4 2 
2058 2 o o 2 o 

Total 2.26 l 3.468 847 6.576 o 
(*) Previsão das aposentadorias voluntárias do atual grupo de servidores ativos, sem reposição de massa. 

Actuarial · Assessoria e Consultoria Atuaria! Ltda. 
Rud Ben1.1m1n Constant, 67 Con1 404 CEP 80060 020 Cunt1ba PR Telefone (41) 3322 11 10 

actuarial.com.br 
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Gráfico VI - Distribuição de Aposentadorias por Servidor Ativo: 

A posentadorias Voluntá rias 
. -
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1111. ___ . 
'\ 

"vr;::,'-> Ano 

• Número de Aposentadorias 

A tabela anterior e o gráfico acima demonstram o provável fluxo de entrada 
em inatividade da atual população de serv idores ativos, sem a hipótese de 
reposição de massa. Nesta demonstração, também não estão considerados os 
prováveis beneficios de pensão de ativos e aposentadoria por invalidez. 
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.. PROC. N2 

FOLHAS /') 

3.5. Médias Gerais dos Servidores A12osentados e Pensionistas: 
Data-Base: 3 1/ 12/20 17 

Quantidade 112 129 241 
I nvalidez Idade Média 6 1,9 61,8 61 ,9 

Benef. Médio R$ 2.525,91 2.483,86 2.503,40 

Tempo de 
Quantidade 636 643 1.279 
Idade Média 69,7 64,5 67,1 

Serviço 
Benef. Médio R$ 4.00 1,58 4.584,28 4.294,52 
Quantidade 137 278 415 

Idade Idade Média 74,6 69,l 70,9 
Benef. Médio $ 1.92 1,82 .l .696,48 1.770,87 
Quantidade 6 524 530 

Professores Idade Média 65,8 63,9 63,9 
Benef. Médio R$ 6.428,23 7.281,17 7.271,51 
Quantidade 174 590 764 (*) 

Pensionis tas Idade Média 56,3 65,5 63,4 
Benef. Médio R$ 2.47 1,74 2.053, 10 2. 148,45 
Quantidade 42 22 64 

Compulsória Idade Média 80,0 77,8 79,2 
Benef. Médio R$ 2. 104,83 3.691 ,22 2.650,15 
Quantidade 1.107 2.186 3.293 

Total Geral Idade Média 67,8 65,2 66, 1 
Benef. Médio $ 3.295,62 4.047,39 3.794,67 

(*) Estes 764 beneficias correspondem ao falecimento de 692 instituidores de pensão. 

Gráfico VII - Distribuição de Inativos por Tipo de Beneficio: 

Benefícios Previdenciá rios Concedidos 

38,8% 

,1% 

23,2% 

1 nvalidez D Tempo de Serviço • Idade Professor • Pensão • Compulsória 

Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda. 
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Gráfico VIII - Projecão da Quantidade de Beneficias por Ano: 

Projeção de Benefícios Previdenciários 
-

-

11111 ••••••.. ~- . . 

•Número de Beneficios Esperado 

Na página anterior, o gráfico ·demonstra a proporção para cada tipo de 
beneficio do atual grupo de inativos do RPPS. 

Acima temos a projeção do futuro número de beneficios já considerando os 
atuais inativos, os futuros beneficios de aposentadoria e pensão, mas sem 
estimativas das futuras gerações de servidores vinculados ao RPPS. 
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4. ELENCO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO 

4.1. Aposentadorias: 

4.1.1. Entrada no sistema anterior a Reforma da Previdência de 2003 
(E.e. nº41, 31/12/03): 

I) Idade e Tempo de Contribuição: 

Contribuição Mínima: 
Homem: 35 anos 
Mulher: 30 anos 

Idade: 
Homem: 60 anos 
Mulher: 55 anos 

Serviço Público: 20 anos 
Carreira: 1 O anos 
Cargo efetivo: 5 anos 

Renda mensal inicial: 
RMI=PA 

II) Especial (Funções de Magistério): 

Contribuição Mínima: 
Homem: 30 anos 
Mulher: 25 anos 

Serviço Público: 20 anos 
Carreira: 1 O anos 
Cargo efetivo: 5 anos 

Renda mensal inicial: 
RMI,,,; PA 

III) Aposentadoria por Invalidez: 

Estar inválido - incapacitado para o trabalho 
RMI=PA 
P A= Proventos na Atividade 

Actuarlal -Assessoria e Consulto ri a Atuarial Ltda. 
Rua Benjamin Constant, 67 ConJ. '101CEP80060 020 Curltlb.!1 PR Thlefone {41) 3322 2110 
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IV) 

.. 
IPROC. NR 

FOLHAS 

Idade e Tempo de Contribuição -Proventos Integrais (EC nº 47): 

Contribuição Mínima: 
Homem: 35+n anos 
Mulher: 30+n anos 
Sendo n= número de anos que o servidor contribuirá além dos 30 

anos para mulher ou 35 para homem, mínimos exigidos 
até 16/12/98. 

Idade: 
Homem: 60-n anos 
Mulher: 55-n anos 
Serviço Público: 25 anos 
Carreira: 15 anos 
Cargo efetivo: 5 anos 

Renda mensal inicial (EC nº 47): 
RMI=PA 
Sendo: 
P A = Proventos na atividade 

4.1.2. Entrada no sistema a qualquer época (Regra Geral): 

I) Idade e Tempo de Contribuição: 

Contribuição Mínima: 
Homem: 35 anos 
Mulher: 30 anos 

Idade: 
Homem: 60 anos 
Mulher: 55 anos 

Carreira: 1 O anos 
Cargo efetivo: 5 anos 
RMI=ME 
ME = Média das remunerações de contribuição 

II) Especial (Funções de Magistério): 

Contribuição Mínima: 

Actuarlal - Assessoria e Consultoria A tu arfai Ltda. 
Rua Benjamin Constant, 67 Conj. '10"1CEP80060 020 CUrltlba PR lelefone (41) 3322 2110 

actuarlal.com.br 
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Homem: 30 anos 
Mulher: 25 anos 

Idade Mínima: 
Homem: 5 5 anos 
Mulher: 50 anos 

Carreira: 10 anos 
Cargo efetivo: 5 anos 

RMI=ME 
ME = Média das remunerações de contribuição 

III) Por Idade: 

IV) 

V) 

Idade Mínima: 
Homem: 65anos 
Mulher: 60 anos 

Carreira: 1 O anos 
Cargo efetivo: 5 anos 
RMI = ME. TC/CP 
ME = Média das remunerações de contribuição 
TC = Tempo de contribuição na data de aposentadoria, limitado a 

35 anos, se homem e 30 anos, se mulher. 
CP= Coeficiente de Proporcionalidade, 35 anos, se homem e 30 

anos, se mulher. 

Compulsória: 

Idade Mínima: 
Homem: 75 anos 
Mulher: 75 anos 

RMI =ME. TC/CP 
ME = Média das remunerações de contribuição 

Aposentadoria por Invalidez: 

Estar inválido - incapacitado para o trabalho 
RMI=ME 
ME = Média das remunerações de contribuição 

4.2. Pensões: 

I) Pensão por Morte de Ativo: 

Actuarlal ·Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda. 
Rua Benjamin Constant:, 67 Conj. 404 CEP 80060 020 Curitiba PR Tulefone (41) 3322 2110 
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Falecimento do servidor ativo 
RMI=PA 

1 PROC. N2 

FOLHAS 

Se P A< teto de benefícios do INSS (T) 
e 
RMI = T + 70%.(PA-T) 
Se P A> teto de benefícios do INSS (T) 

II) Pensão por Morte de Inativo: 

Falecimento do servidor inativo 
RMI =Pr 
Se P1 < teto de beneficios do INSS (T) 
e 
RMI = T + 70%.(Pi - T) 
Se P1 > teto de beneficios do INSS (T) 
P1 = Proventos na Inatividade 

Actuarlal •Assessoria e Consultorla Atuarial Ltda. 
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4.3. Auxílios: 

1 PROC. NR 

!!?LHAS 

I) 

II) 

III) 

IV) 

Salário-família: 

Possuir filho com idade de O a 14 anos 
Possuir P A< R$ 1.292,43 
RMI = R$ 44,09 

se P A< R$ 859,88 
RMI = R$ 31,07 

se R$ 859,88 < PA <1.292,43 

Salário-maternidade: 

Nascimento de filho 
RMI=PA 

Auxílio-doença: 

Estar incapacitado para o trabalho 
RMI=PA 

Auxílio-reclusão: 

O servidor ativo deve estar recolhido à prisão e possuir dependente 
Possuir P A< R$ 1.292,43 
RMI=PA 

Actuarlal - Assessoria 111 Consultoria Atuarlal Ltda. 
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5. BASES FINANCEIRAS E BIOMÉTRICAS 

5.1. Quanto aos Proventos e Remunerações dos Servidores: 

As remunerações e os proventos informados dos servidores ativos e inativos, 
base de cálculo da presente avaliação, não sofreram acréscimo em relação à 
condição informada relativo a reposições de inflação. 

5.2. Quanto ao cálculo da estimativa de compensação previdenciária com o 
INSS: 

De acordo com a Lei nº. 9.796 de 05 de maio de 1999, que dispõe sobre a 
compensação previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social e 
os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. Para os benefícios a conceder foi considerado 
como valor de benefício a ser compensado com o INSS o valor estimado 
pelas regras do RGPS. Já para os atuais aposentados e pensionistas, apenas a 
compensação financeira já concedida e em pagamento. 

5.3. Quanto às Despesas Administrativas: 

Para a apuração do resultado atuarial, consideramos que a alíquota normal 
incluiu a taxa de administração. Desta forma, para os efeitos da apuração dos 
resultados atuariais, consideramos que da alíquota normal de 22,00% da 
Prefeitura, 2,00% será destinado ao custeio administrativo e 20,00% será 
destinado ao custeio previdenciário. 

5.4. Regime Financeiro e Método de Financiamento: 

Todos os benefícios previdenciários foram calculados pelo Regime 
Finan~eiro de Capitalização e pelo Método de Financiamento de Idade de 
Entrada Normal. A escolha deste regime financeiro e deste método de 
financiamento justifica-se pela opção técnica em dar a maior segurança 
possível ao plano previdenciário. 

5.5. Taxa de Juros e Desconto Atuarial: 6% a.a. 
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5.6. Tábuas Biométricas: 

·a) Mortalidade Geral e de Inválidos (valores de qxe qix): IBGE-2015 
b) Entrada em Invalidez (valores de ix): Álvaro Vindas; 
c) Mortalidade de Ativos (valores de qxaa): combinação das tábuas 

anteriores, pelo método de HAMZA; 
d) Composição média de família (Hx), obtida para idade, a partir de 

experiência da ACTUARIAL. 

5.7. Demais Hipóteses Atuariais: 

a) O crescimento real das remunerações utilizado foi de 1,20% aa; 
b) Não foi adotado crescimento real dos proventos ou beneficias; 
c) A não aplicação de rotatividade para o grupo de servidores ativos 

vinculados ao RPPS justifica-se pela não adoção ·do critério de 
compensação previdenciária do mesmo em favor do RGPS, fato este que 
serviria para anular os efeitos da aplicação desta hipótese; 

d) Para cálculo das receitas e despesas futuras, não foram ·considerados 
efeitos de inflação; 

e) Para efeito de recomposição salarial e de beneficias, utilizou-se a 
hipótese de reposição integral dos futuros índices de inflação, o que 
representa o permanente poder aquisitivo das remunerações do servidor 
(fator de capacidade= 1); 

f) Não foi utilizada a hipótese de Gerações Futuras ou No-yos Entrados; 
g) Para o cálculo dos beneficias de auxílio-doença, foram observados o 

valor médio dos dispêndios com estes beneficias nos últimos 3 anos. 
Como a média das despesas com beneficias de auxílio-doença estão 
acima da projeção para os próximos anos, ajustamos os gastos futuros 
com auxílio-doença em 123%: 

Gasto annal 2015 2016 2017 Média 
Auxflio-Doenca 5.246.495. 76 6.070.282.83 5.942.171.55 5. 752.983.38 

h) Apesar de previsto no plano de beneficias, não estimamos o custo 
atuarial do beneficio de auxílio-reclusão por ser extremamente raro no 
âmbito dos RPPS e, portanto, considerado irrisório. 
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FOLHAS 

6. DADOS ADICIONAIS PARA O ESTUDO ATUARIAL 

6.1. Situacão Atual Informada RPPS: 

Data-Base: 31/1212017 

ITENS VALOR (R$) 

Total do Ativo Financeiro Considerado na Avaliação ... ~61.221.621,34 
Valor do Atiyo Financeiro na Data Base (em R$) 540.996.623,58 

~·--------------

Saldo Devedor dos Parcelamentos 120.224.997, 76 
Percentuais de Contribuicão em Vie:or (%,) 
).'r.efeitura - Contribuição S_~Q!'~ a F_ol_ha de ~~iv:os _ 22,00% 

. Contribuição Normal 20,00% 
Custeio Administrativo do RP_PS . . ?,Q(}'tf>. ... 

Pr~f~i~~:- _Aportes Adicionai~_p_ar~ _Cobertt_Ira §o P.~fü:it - _Lei nº 6.5} 4 _de.! ?!.LQ./2_()_1 ~ 
De 2015 a ~9~~--- R$ 13.697.509,37.(*). . 

2027 R$ 33.010.455.74_(~)_ .... -· 
De 2028 a 2046 R$ 37.913.2~~,6~ .(*) . 

Servidores Ativos 11 00% -'-- --- --
Servidores Inativos A osentados e Pensionistas ** 11,00% 

(*) o valor do aporte financeiro de cada exercício, será repassado mensalmente pela Prefeitura, DAE, e Camara 
Municipal na proporção equivalente a 1/12 (um doze avos) de seu valor, devidamente corrigido com taxa de 
juros de 0,5%(meio por cento), acrescidos da variação do IPCA-IBGE no período de 31/12/2013 até a data do 
efetivo pagamento. 
(**)sobre a parcela da remuneração de aposentadoria excedente ao teto do RGPS (R$5.53 l,3 l em 31/1212017) 
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7. CUSTO TOTAL DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 

7.L Valor Atual Total das Obrigações do Fundo de Previdência com o Atual 
Grupo de Ativos, Aposentados e Pensionistas: 

Data-Base· 31/12/2017 

BENEFÍCIOS Custo Geração Atual Custo Total 
(em R$) (%daFolha) 

!) _f\po~e~t_ll:d()ri~ ________________________ _ _1_}!)_6:_~3 ! .328,92 __ - - -- ___ 53,~2'Y~---
~)_Pensão po~~~~ -- -- 1~7.357.254!_11 7,3_5% 
3) Reversão em Pensão 75.796.666,42 2,97% 
4) Benefícios Concedidos (1+2+3) 1.629.785.249,48 63,94% 

_?)_~_P._()Se.!1!8-dori_a_por Ida~e- ~-T.e~p_o ----- - __ §.!4.17'!_._100,_5~----- --- - ~'.4_, 1_9o/o _____ 
§2 AE_o_se!l~d_or~~_c!o_ ~~ofe_s~or _______ 365.665.084,35 _ _1_~~5-% 
_7)_ Apo~e!l_~~o_ri~_p_<?r !~~~-~------- _______________ _____ __ '.4.~i:1ó ~-:-1\q,6~ __ ~- 18,16% --- -- -------
8) Revers_ão_e.ll! Pens_ã_o __ -·- .. ---------·-- -----~-5,_0~2~ _13 ?.,9-J ______ --------~,3_4~--
~)_Y-_en5ª-o por -~oi:_te_~_e_~t~vo_ _ ------ _ ___ 2.?-912.950,l ~--- 3,_84%_ -- ·-
_l__Q)_~e_ns~o l?º~-~orte ~e. In:"'.~ido - 4:_275. 747 t27 -- -- 0,17%_ - -
-_!_!)__~p_c:>_se._n!a<i?~_a ~o~ ln".al!?t_:z ________ ___ ?.4:518.75-?,5§_ --- -----2_,9-2_'l'.o_ 
_ ~~) _A_~!!!?::?_oen9_a _ --- ----- 57.605.248,65 2,2§o/o ___ 

f---- - -- • ··-- • ---- -- ----
);D ~-aj~():I?_!ltt_:_I"E.idade -- -- - -- -- 3.866.9-99,_?.5 -- _0,_1_5~_ . -
14) Salãrio-família 650.152,66 0,03% 
15) Benefícios a Conceder (5+ .. +14) 1. 766.543.291,51 69,32% 
16) Custo Total (4+15) 3.396.328.540,99 133,26°/o 
Valor Atual da Folha Futura 2.548.538. 752,91 

Actuar1al -Assessoria e consultoria Atua ri ai Ltc:la. 
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Custo Normal 
(%da Folha) 

____ 6-t~_:I~--- -
3,~_5% 

_____ 5_,_5Q<y?.___ ___ 

0,92% ----- -·· -------
_ __ 1!9-8~--

0,08% ----·- ------
__J_J 2~- -- --

___ J_,~_ro __ 
_ _____ _Q,_! 1 o/o ____ -

0,02% 
20,97% 
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- 1 PROC. NR 
FOLHAS 

7.2. Balanço Atuarial do Plano Previdenciário - Plano de Custeio Vigente: 

Data-Base· 31/12/2017 

Item 
Valores da Valores 

Geração Atual (em R$) (%da Folha) 

Custo Total 3.396.328.540,99 133,26°/o 
Compensação a Receber (-) . -324.073.183,06.. 12,72% 
Contribuição de Inativos (-) 74.276. 780,39 .2,91% 
Contribuição de Ativos (-) 280.339.262,82 .. 11,00% 
Contrib. Normal Ente s!Ativos(-) -- 509. 707. 750,58 20,00% 
Saldo dos Parcelamentos (-) 120.224.997,76 4,72% 
Ativo Financeiro (-) 540.996.623,58 21,23% 
(Déficit) I Suverávit Atuarial (1.546. 709.942,80) (60,69%) 
(*) Valor Atual Aportes Lei 6.57412014 (-) 1.426.092.998,41 55,96% 
(Déficit) I Suverávit Atuarial (120.616.944,39) (4,73%) 

(*) Valores dos aportes remanescentes da Lei 6.57412014, atualizados desde dez/2013 pelo IPCA acumulado+ 6% 
de juros ao ano. 

Gráfico IX -Distribuição da Cobertura do Valor Atual dos Beneficias: 

3,6% 

3,5% 

.~Contribuições Ente •Aportes Lei 6574/14 

li Parcelamentos 
•Servidores Ativos e Inativos 

•Déficit Atuarial CI Compensação Financeira 

Este gráfico representa o montante do custo atuarial do plano e a 
distribuição das fontes de receita futura para seu pagamento. 
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8. PLANO DE CUSTEIO PROPOSTO 

Quando um RPPS apresenta um déficit, ele deve ser equacionado de acordo 
com a portaria 403 de 10/12/2008, que trata das Normas Aplicáveis às 
Avaliações Atuariais dos RPPSno Brasil: 

Art. 18. No caso da avaliação indicar déficit atuarial deverá ser apresentado no Parecer Atuarial plano de 
amortização para o seu equacionamento. 
§ 1• O plano de amortização deverá estabelecer um prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos para que 
sejam acumulados os recursos necessários para a cobertura do déficit atuarial. . 
§ 2' O plano de amortizaçllo poderá ser revisto nas reava/iaçfJes atuariais anuais, respeitando sempre o 
período remanescente para o equacionamento, contado a partir do marco inicial estabelecido pela 
implementação do plano de amortização inicial. 
Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer Atuarial somente será considerado implementado a 
partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo. 
§ 1• O plano de amortização poderá consistir no estabelecimento de allquota de contribuição suplementar 
ou em aportes periódicos cujos valores sejam preestabelecidos. 
§ 2• A definiç/Jo de alíquota de contribuiç/Jo suplementar ou aportes periódicos deverá estar fundamentada 
na capacidade orçamentária e financeira do ente federativo para o cumprimento do plano de amortizaçtJo. 

Diante do déficit atuarial nesta avaliação de R$ 120,616.944,39, 
recomendamos revisão dos valores estabelecidos na Lei Municipal nº 
6.574/2014, respeitando o período remanescente de 29 anos, de acordo com 
a tabela abaixo: 

8.1. Proposta de Revisão do Plano de Custeio da Lei 6.574/2014: 

Data-Base: 31/1212017 

Ano 
2018 

De 2019 a 2026 
2027 

De 2028 a 2046 

Valor Atual do A orte Anual (emRS) 

R$ 22.282.703,09 
R$ 27.853.378,86 
R$ 61.755.497,95 
R$ 65.254.987 78 

Observação: O valor do aporte financeiro de cada exerc!cio, será repassado mensalmente pela Prefeitura, 
DAE, e Camara Municipal na proporção equivalente a 1/12 (um doze avos) de seu valor, devidamente 
corrigido com taxa de juros de 0,5%(meio por cento), acrescidos da variação do IPCA-IBGE no per!odo de 
31/1212017 até a data do efetivo pagamento. 
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9. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DAS RECEITAS E 

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 

9 .1. Projeções Considerando o Plano de Custeio Vigente: 

Data-Base· 31/1212017 

RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO DO ANO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO 
(a) (b) ANUAL (e)ª (a-b) EXERCICIO 

2018 175,85~.jlª~.?~ .. - -- ·-· _________ 1_~,632,~§,5_4 ______ - ________ :7._?82.707,96 - - ____ 5~~2_1_3,~l_?,g ______ -----.------ ------ -- -
___ 2.P!?_L ____ -1.7.7~33.~?.~6- ___ l_ ______ 1n§~8J§3.~4 __ J_-_____ _-10,Q91c8Q8_.58 ______ /_ _____ 5~3)_1J.!_07,D4 __ _ 
___ 2_029 ___ L __ 118.932_c?_4p1 _____ I _____ _ .\?1,,i__11,~~.8_3 __ __ .L _______ -1_6,2_8_4,7,4?,'.'.6 _____ J ___ ?.11li&34.3_s_9,58 ___ _ 
--~2_!___L_119.91_?.J42,,5_3 ___ J ______ 2Ql,5391~1.!_7 ____ __l ______ 3L6~3.J_?_8_,§.1 _______ J_ ______ 4_8_?"'~!9.J!0.._9L ___ _ 
_ --~022 __ _I_ ___ 1_80,0§8.~3.89 ___ _l _____ 2_Q9~3_5.83_?,3_l _____ j__ ______ :2_9,l§I,~_O!.,~~-- ____ j ______ 4_~6"C!'.!3_.!.?_72__l _______ _ 
____ 2_Q21 179.8_82.L~~~!._ ____ _I __ ---~-1J.J19.E?~,96_ ___ . _ I _______ -3_8_-~~-~~!.~L_____ ~!~_._q_1_7_._~§,Q~---
_____ i_p_i~__J ___ 1_19,3Qp.~1_2,.s.1 _____ __l ____ 2_2_§,o_~,4__12,11 ___ 1 _____ :4_6, 1_6_3,9_0_6,24 _____ L_ 3-n_ig-ª?JJ-2 __ _ 
____ 2_0~5 __ J ______ !78.!2_0,149,1_5 ~ ____ J _____ 23~_J3_8_-~-~~.s_1 ____ __l _________ .?_6.p!&.187..?L ___ L_ _____ 315~~g_1.Q___ _ 
_ _ _i~_6 _j_ ____ _1~0,6Qpop1 ____ I _____ 2_41,0_2_1.1_6J,16 ____ L ______ -8_o,41_9,s_64,9_s _______ J ______ 23~_.81_6_.q8_'1.J_s ___ _ 
__ __ 2027 _j_ .. ___ 203"-569,_l,41,21 _ __ . _I_ _____ 2?1,_48_:9.?~.?.6__ _____ __[ _________ :4?-?15.132_,?5 _ __ __ -1--- ___ l~§.~O.jl~,§Q __ __ 
___ 2_028 _ _J__ ___ 2!~,6g_?3_?~9 ___ - ___ _l ____ 2.6_9_.26.Q,9_22,0_7_ --- _ J ···---- -___ :4_1.59_8,252,68 __ -----· _______ !45_.?.Q_2._?D_l,91 ___ _ 
___ 2Q~jl __ _J _____ 22_o_,6n2_~6,?.3 _______ _1__ ___ ~6~.jl~_q,2_59_.~8_ ___ . _l _____ . :43.312.973,Q5__ _ __ 1 ____ )Ol_,_9?(1..J2ML ___ _ 
_ --~o_3p __ _I_ ______ n.2.,7~1,_4?6,?2 _ _ _ _l _____ 2_~-7~_D,054,l3 ______ _] ______ .. _ :4_4.ü_l_5,5_5_7 ,3_1 _______ __]_ ________ _ 5J 09J.4,l J! .?? . _ ------
__ 2_!)2_1_j ___ 2_2_4_0~68.3~!,_0J _____ L __ -262.5~_2,§_?.2_~8_ __ J ______ -1-4·9~4,~2..\~!_ __ J_ __ !2"~9.9"8]0.~----__:_ 
___ 2_0_3f __ ± ____ 2f]_,l _l~.~?.?? ____ _J ___ 2J9,0}_'!J83,8_4__ I _ - --- :4_?-,9_1_9,9_85,8_9 ____ L _______ O,.Q.Q ______ _ 
____ 2-9.~?.___ _ ____ _231_._?_~2_.86_9,5_2 ______ L__po_.~º-8.,~~-1,€.~---__L __ -~8_.63_5.. ?.~f, !~ _____ J ________ Q.~-----
- ___ 2.Q31 ___ L_ _____ 2~?_._74_3JlQ,Q_I _ - --- _[___ - --- 2_6.7,4_Q?-?.~~.7_1 ______ J__ ---- --- :2_9,66§,8;'!2,?_0 __ . __ __]__ - - -- - _o_,qo_ ---
__ _2.9_35 __ L ___ 243}~s,01_1,0_2 ________ _1__ ____ }~~,g_~,Q2.6..l_6_ _____ _L________ --~-~.s~~-~~_s..54 _____ 1_ _______ 9_,.QQ _____ _ 
___ _2J-3§.._j ___ 2_s.9_..s.E-3~~Qq ________ l ____ ~6_2,~1_?.__1_5~,5_L ____ J _______ :!!, 10J1:7.9._1,i_11_ ___ L _______ .!>-º°----- __ 
____ 2Q~?__ _ _j ________ ~58_.IQ~,o_s_1,52 ____ _1 ____ f5_8,Q8~·!.Q~.!:l _________ l_ ________ _t8_.J11§,?ª _______ _I ________ !ª·2'.!§,_3L ___ _ 
__ 2.9-3~ _J_ ·---· .2~.QH-??1,40 ___ J ______ 2_??"6.9_8-.:?_7~ 13_s _______ J _ _ _ _ _ __12.491.~9~192 ____________ /_ _______ \2.,~~§.?~?.~? ____ _ 
_ 20~!1_J_ ____ 2_75,~8_6,8.l_8,9.5. - - _J__ --- ~~,}~5.4_8.1,09_ _______ J _ ----- ___ 2_1_.:1~1 .. ~3_?&6 _________ .l__ _____ 3?,_8~8_.Qg2-§ _______ _ 
_ 2D_4Q _ _J ___ 287.365.8~7.~3 _____ __L __ --~~4.~.:.4QJ,6_4 ____ I_ __ . _ _4?.829..4.\~,5L _____ 1 ____ 8lJ.S.?:lQ§,ª? ______ _ 
__ 2-~t__l ___ 3_0Q_._?_2j}69~0- __ J_ __ 234_._62_2_,?~,9 __ 6 __ l_. ____ 66.ID_l.445,9_4 151.858.952.78 
_2_05_2_ __ j ____ 3!M?__5_._51~9.4 _ ----· L __ . 2;z6._8-8_9.92Q,9§ ___ J ____ _89.565.595,98 __ ~-i=~,5-~, ij -:::::: 
____ 2-Q4.L __ L ____ 333.969:185,39 _____ __1 __ 2-1~.?.!l-3"~-3-'!.3-<!.. ___ l ____ 1_14.p6g?1 . .Q!!_ __ _ L _ 355.490.399,85 
. __ 2_0_4:1 __ J__ _____ 354.Q€_1.5~? ,50 ____ J _____ 21_2_428A.! !·2~ __ J _____ ~ t_4 ! .632,93_5 ~6 __ - -~J-~~-7~i2_3.3js,41=-=. 
___ 2_0~_5 __ J ______ 3_7_7.41_6_.3_1_5,_7_6 ___ J_ ___ 2op~6.3_9_6,3~ _____ J ______ 173.649.9)9,4_1 _ J _ 670.773.254.82 

___ i_o_46 __1 __ ~03.5~2.20(.19 ___ L_!9_?_.3_4~:7.~~.3-!.. ___ J __ .. -20ª_._237,4?6,4~- ~=: [_ --::-.-8!_9j19,z!!.3º --= 
__ 2041 ___ I ____ 18.13~._o73,§p _· ___ __L _____ 186..9o6.s.qo,41 ______ L ___ .1_0ª,1_10.126,81 ____ _I_ _ 110.839,984,49 

--~8 ___]__. - - 69.21_4.562,55 --- - l_ __ !~8_}27:7_4§,D_8_ - -- I__ _____ :!Q9,l !3-·!83,5~ - -- _ _c~::-j6j_.]i_6,ªQQ,9_6 -=-= 
___ ;z.Q4!1._J_ _____ 60._2_17.§94,8_9 __ _1 __ !68.95_2_,_l_~,!9. ___ J -l_Q8.7_3~,46ªJQ_ - - 1 - __ _??2.:.9?~}}~,§.§ ___ _ 
_ _2.0_50 __ _l ____ --~L64_0}87,_D_4_ 1 15_9.1_37:3_24,8~--- 1 _ _ -107.4_.?7.!37,_8_1 ____ 1 445.495.194,85 
__ 29~1 . _ I ______ 42.81~.5J1§.2.8 ____ _1__ ___ 1?Q.0~9.o?5,9o ______ I _____ -101.162.459,62 _ L .. 33ú32~13·5~23-- -
___ 2052_ ... L -------3~,53_o,05_0,_2~- ___ L ___ 1_4_0,6_3~3_8?,5_8 ____ J_ .. ___ _-10_6.-!0_~,~3_3.3]. _--1 ----23i.22-i.4õi;91 __ _ 
__ '195_3 ___ [__ ____ ~6-2.57..§?§,06___ _ I__ ___ _!3L§2.8,2.H,?_? ____ I_ ____ -__ -IQ5J70.53~§L~--- J =-Í2.~j56.s66,22- --~ 

2054 1 18.352_.02_8,!0 - . .1 122.524.62Q,30 1 -1_04:1_72.59'1,2.º 1 22.684.274.03 
2055 1 10.823.287,57 1 113.405.581,89 1 -102.582.294,32 1 · - -o-.õõ -- -

Continua. .. 
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- 1 PROC. N2 
FOLHAS 

RECEITAS DESPESAS RESULTADO 
SALDO FINANCEIRO DO 

ANO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO 
(•) (b) ANUAL (e) - (a-b) EXERCI CIO 

2056 8.319.919 44 104.570.850 72 -96.250.931,28 º·ºº 
-- ... ·······-- -------- --- - ---- 1 - - --- - -- -------------··- --- ".1 •• - -- - - - ·- --- ---- ------ - _._,._ - - - - - - - - -- - - - - - - ·-----------

2057 ______ __ 7}J4,_s.go6 .: ... ___ l ______ ~6J~ .. 1~1_.()t;_ _ ___ l _____ -.~,8!~·J2Q,Q_o _____ L_ ______ o,Q9 ____ __ .............. 
·- _2()~8---·-j---- .. _6,2.8.Q,75_9,~Q _____ _L _____ ª-.8&?~ .. ~l},,l~. ···-. _L_ ____ -8_1_._~~~~;is_. 1 º·ºº 
_2.Q~? ________ J,~_13:7-~!.?~ _,, ____ J ____ ~o.3~~,1.\~,E-... _ _I _______ :7!,9~Jl.S.1.2~-- ____ J ________ o,~º-- ---- .... 
___ 206Q__ _ _L ____ 4.637.12_0,39 __ _1 ___ 7).J.09,52:1._3_1 ___ .. J ___ ,, _____ :6_~-!~~-~?.3,_9-2 _______ J _______ _Q,QQ_ __ .. -

--3.Q.6.!._l ___ 3,_9~2j7_2.,_5.?______ 1 6&.,~3-8_,_~~'-~-------j ____ _:-_'!~1_~),8?~,_o? __ -·---'--------º'ºº-------
- 2062 __ I . _ _ _ _3.310,Q.6_6,s4 .. _ J . ____ 59"8_o _l,t;_oy,_~? ___ _J ______ :?.~.,4~ 1,_5~ 1, 14 ________ L ______ C!..QQ ____ _ 
_ _1-~~--L __ ~}5~._5-10,26 .. _____ l ______ 53._~,!~,~ --- -- l_ _______ -?._1,0~4_.§_l.~.~~ --- . L___ .. - _ _o,QO ___ _ 
··- 3,Ç§.4 ___ __[ _______ 2_.26_9.,8.9_3, 17 .... _j 4802,00._771,~~ ----· _ _i_ __ ------~5.-.?~0,~?.8;7 ______ _[ O,Q_o ______ _ 
____ 2_Ç6~ __ J _____ 1.849.285,~2 - .. _l_ ---- 43"º~~._53-2)9 __ . _ , ____ -:4_1.177}~~.'!7 -----º'ºº ---
___ 2()~6 __ L ___ l_.~8_9,,5-9.5,4_6 . __ _J ____ -3s. .. 2_58_-1§!,_9?..._ ... J _____ .. :~~-?~P~M9 ..... _ J_. _. ______ o,9_9 ________ _ 
____ 2_06.? __ J_ _______ 1.1s_~.7?1, 11 . ______ _L ____ ~~,.?.~&~?,.3..L ____ l ______ :_3~._6?.?,,2~? .. 17 ______ l ____ .... º•~º-- ______ . 
--~()~L_[ ___ 932,977..~. _____ J__ __ 2_9,8_~?:.6J4._~~--------'----------:~8_,?5~6~?,t9_ _____ J _______ o,o_o ____ _ 
___ 2_<>6~_J __ -· . 725.591,53 . . _I ____ 2~:2?.?-.?_1~0_8 ___ ,, .... I _. -·. - . -25,5~~}~~.~5 _______ J ______ ·º·ºº----· - ... 
__ 2()7.0 __ _j ------- _557. -9c2\.g __ . _ _j ______ 22,9_72._4_<>6,_6_1 ________ .i__ ____ _,.2.t·11.4_.~8_~1Q? ______ j __ --· ____ .Q,Q9 ... -·--·-
_2.!!!_!_L__ ~2:'.3_6Q,81 _ .. _2q.OIJ?:.2.'.?5_.~----1 _____ :_1_9.,5?.4,_8~,J2 _____ L_ ____ 9,~Q. ______ _ 
__ 2o~_JL __ 3 t9..§.~~ .. 36 _______ L _11.~~1.51!..1? _ ___ _L _ _ __ -\ 1.021_.~\;~2 _____ _[ _____ ..Q.QQ ____ _ 
___ 2p_z~ __ I._ ______ 2_38.87Q,4_8 ____ _L _____ l~,9-~._?8.8,_5.6. __ l ___ :.1..4._72~,9-.18,Q8 __ __l ___ o,9_0 ___ _ 
___ 2_Q74 ___ L_ ___ 1_11}_9p8 _ . __ _ .l_ __ J~ .. 8-3? .. ~~'~º-- ___ J ..... ___ .. :1:i.. .. ~1.2_4_sA~----L. _______ Q,Q9 _____ _ 
___ 2.Q?L __ l_ ______ 131.12§,29_ ..... L .... 10.94Z·?~S_.62 ___ 1_ ____ _:_19._81MQ?d3 _____ I __ .. ____ Q.Q.o____· ___ _ 
---~Q'.§ _____ [_ ______ 9_~,~2.2,6_1 __ .. ____ _J ______ ~ .. ~_?2_,_ª~ML .. ____ J_ _____ -~..!.?§}2.~.9-8 ______ _j _________ o,9_o ______ _ 
_ _ 2_011. __ __i _. __ ... 71.160,?6. ______ l._ ____ 7}_96,5~Q._1_9 ______ ·1·--· __ _: __ : 7--.?~5._3~9,_43 ______ j ______________ .Q,<>.o__ ..... _____ _ 

- -~Q7?_l___ .. 52,~_6?,3_5 - __ J - -- . -6.502.2_5.9.·l ~------- ----------=~ .. ~?,6?9 .. ~9 - . -- ____ _J__ .... -··-º·º-°-----
__ 2_07.? __ J_ ____ . ~?c~~.2L ... _.L_5,3_7},ª§~._s_L_ _____ J_ ____ -t~~'!:'-ª.~3,_S.3 ___ .... 1 . ________ .Q&º-----
-~Q8.º.-j _______ 29.1,95,4_4 __ . _ __J ___ - 4,~~_,_~24,Q9. ______ J_ _______ -4,3_6J.:22.~,_6t ___ . , _ . ---· ·-º·º-º-------------
-· _2_081 ___ .. 21.968,11 _. ______ _L _____ 3.5_~~-64~..?_2 _______ . J. . _ -3.534.677,11 _____ _1 _ ... ...- O,QO ________ _ 

____ 201!2 _______________ .1.6.59,7,46 ..... ___ I _ .. 2.ª4\.9?8.32 _______ .!. _____ ... -2.825,400,86 _______ L _______ --°'º-º-- --- _____ _ 
__ _2_o_~--- _ . _12.52z,oq ________ J_ _______ ~_4Q,2_8_\._q;; ·-· ...... I___ ... _____ -2.,.~?· 7J.4,.Q5 __ . __ . L __ .. . __ Q,Q_o______ _ 
_2084 __ --------. 9}?3,32_. ____ ]_ . _ l.739.75,l_.45 ________ _1_ ·-- ·- -1.730.368,1~- . _j_ 0,00 
. _ 2_08? -_j ___ . _ 6,934,11 _________ 1__ ___ 1.32?.3p,22 __ ... _J___ .... ___ :q2:1:.3ZS,5\_~:::=.:_~_L:::=-_o,Qo-----_:-~::~ 

. --~0~6- -- - -- 5.02!,7.ª.. - __ _1 ______ ?98._2_g_79,, ___ I_. --- -. -993.1_8),Ql ________ J ... - ---°·º-°---
_2~~?. _ _l __ .. 3.53_3, 1_6 ______ L_ ___ .. __ 7~~8l'!,~ - . .. . '------.1.3.2:2?.l,27 ___ ·- _ l ___ .. -------º·º-º-- .. - - ... 
__ 2_q~s___L____ 2}?_8,89 _ _ _ . .J _ ... _53 )_,8~~.~1 ____ 1 . _______ -52_9,45_5,,5.8 _____ 1 _______ .Q,Q.Q ____ _ 
_ _ 2089 _ t: ____ ___ l.S63.1_Q _____ -'---- ___ 376.~8.95 ___ ---'------- _ -374.885,2_!; _____ L. _______ O,QQ ___________ __ 
~g_ ____ 9692º ____ 2.~Q.499.._3! ____ I_ _____ _:2_59,g_1,1_1__ _ . _J _________ Q.Q.Q _____ _ 
_ 2.º9.!__ __ L ____ .. 561,!3 ____ J _____ ...!?~·~2.98_ __ !___ _ _._11~23!,8.5 _ L º·ºº 

20_9_2_ .L .. 29_6,16 .l .... _ n~,4s.9 • .s.1 1 .. -_·: -11.~,1_54,05_ ------ -:--~i,õo::-·--~ 
2093 140,99 73.514,84 -73.373,85 0,00 

ConsjderacOes no Jeyanramento do$ resultados da demonstracão das Receitas e Despesas: 
1. A coluna saldo financeiro contempla o valor atual dos investimentos do RPPS; 
2. A Coluna Receitas Previdencituias é composta pelas contribuições da Prefeitura. ativos e inativos, ~cscontada a taxa de administração, 

recebimento dos parcelamentos, compensação previdenciária a receber e rentabilidade financeira; 
3. A Coluna Despesas Previdenciárias agrega as obrigações anuais com o pagamento de benefícios. 
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9.2. Projeções Considerando o Plano de Custeio Proposto: 

Data-Base· 31/1212017 

RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO DO ANO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO 
(•) (b) ANUAL (e) - (a-b) EXERC!C!O 

- - -2018 _____ \7_5"037J41,l_O_ --· _ - ~.639,62~54_ _____ --- .. ___ -8,601.!)55,44 
• - + +-• -- --~32,~2<1.-.6§.S,!<1. ____ 

.. _2019 1 __ 182_._~7~.0()9.47 ___ L ____ \8_7.62~}§.94 ____ _J _____ :4.?~3.154,47 _____ L __ ~2-?-~ld.l}B.._ _ 
__ 2-02_0_ [ ____ _18_4,9~8)_4_3,_2_7 ____ __1 ____ _!2_5.:2_1_7"~8_8,!!_3 _____ _l ___ :I0,_2~_..1_:'_51~6._ ·- __ _I__ -· 517.34B~,11 __ _ 
__ 2_o._2t_L _ _186.6Q3.S.~5,99 ___ L ___ 2_o_1"5_3_9.32!J.! __ J _____ :1_4:.9-~~}.!!.5,_1? _____ _J __ ~o_2 .. :l.o.§_..s_~.93 _____ _ 
___ 202_2 __ l ___ 187,~20.5_09,73 _ __J ____ 209._2~5-~7_.31 __ _J ____ -2_1._7!5,~27_,58_ 480,691._2~~--

_2..013 _J_ _ _1!!s.J.66.19o.3o _ _ _ _ L _____ 2J2:.9-º.!)-76-.2§. __ _J _____ :29"~4JJ._9J!.6,66 ___ _j ____ ~o .... 92_o,2-§_s,_~---
___ 29~ __ L.___!_s_8.4~~82 •. 61 ___ J_ __ ..f2-6--.Q~ .... '!!Jl..!.l __ L_ __ -3_7,573.8_36,44 _ _ __ L_ :1!~_316~;!2.~L ___ _ 
__ 2_0.25 ___ J ______ .. !8_8.2_94_._470,24 __ l _____ 2~"PJ!:.3]_6,8J __ J ____ :45-.84}Jl.§6,63 _____ l ___ ~g5.32,5._6_5,~- __ 
_ _20.2_6 __ [ ___ m"2_n~o4,80 . _ I_ ___ _2jl.02-4_,?6_7,16. ·-- _J ______ -5J..7~7,96-;36 _____ L_}_1E~~ .. 5.Q~~z_ __ 

-- _ 2028 ____ ... 231.80_2,4_6},J.2 ____ J. __ 2_60.260,~101 __ J ___ -2s_.j~8.s28,z5 ____ L __ 2M~.!.\-85~3 6~º--· 
_ _ 20J.!__1---230.4!9.·!~2_.84 __ L __ 2s._1._4_84.273J.? ___J ____ ...:f.!:.º!i?-.\_2JJ.P-2 ____ _1 ___ 292,6_~_38,i~----

___ 2032 _____ ___ 234_,?.63.o_o1.io ___ J ___ 2_6_3_,919._2..st-3J1. _ __ .. L _ __ . :28,9!7 ,25_2.18 __ __ . _ I ____ i_3_s_..2_3_4,6o 1,4.! __ _ 

_ .. .20.3.0..... ____ 23_8"372_431.25_ ·- _J_ __ 266-.J6-º·ºSi.!3 _ __j __ .. _. __ _.28._3ª1 . ._622&8 __: ____ j___2Jl_6.84§.._91ª,?L .... _ . 
... 2_0~_1 _ j _____ _2~!:?9.!._9~6,09 ---1-- ___ 2_~:542.6!)_2._2_8 _ _j _ _ __ ·2_7.950.J_56,_19 ______ j __ . _!7_8.896.2_2_2~_4 _____ _ 

___ 2_.Q32_J _____ 245_..64_5.:4.9},41 __ _ ___ .f_711.:Q~4.2.!~!4. ______ L ______ -2_<1_.389_.~?_o,~1 _______ _.1 ____ J_s~~g~1!1_,n ___ _ 
__ 2_03_3 _ - _1_ __ 249.934_.586,88 ~- -- - __ 2_?9.2_0.§.631,65. ___ J _____ -_2_!).27~,0~,7_7___ _!3_4_..232,68],2_0 ____ .. 
___ 2034_ __ J _ 2~5,'!3.3_..8_6_3,49_ . _ _I_ __ 2-E~~2~2,1! __ J _____ :11.97~.089,22__ ____ __1 __ 1_2?.256.597,98 __ 
_ 2_0,35. _ _j ____ 2_61)2!466,68 ____ J ____ 2M:!?.5.c0.2§,5_6_ ___ 1 _ _ :4·99.6.~59.,88_ ----- _ L __ .J!_7,2_6_0,0}_MO ______ . 
___ 2Q36_ I_ ___ 268.-130;!~.05 _ 1. _ 262.2J7c.1?4,~8 _____ J _ __ . §.153,7!9.4_7 __ J __ l~,4.1211ª·??. ___ _ 
__ 2037 ___ J __ _2_7§,9._85.450,\ ~ ___ J _____ 2_5J!,Cl_?4.10S.Ji__ __ J ______ 18.90t.345,Q5 ______ l ___ !4_2_..:l! ~,<1?.3c6l_ ____ _ 
___ 2Q~8 __ [ ____ 28_6,7_20.374,41 _J ____ 25~,~Cl_8.5Z~,.:IL ____ L__ ·- ___ 33.l lt.8oo,o3 ______ J _____ _I1?:~_26-,893,_~L.. ·-
__ 2_0}_9 _+-- 298._26~.9_29,48 - _ _l ____ 248,155._181,09 - _J _____ - . S0.1_07,5.4~~9 --- __ _J ____ 22_5,~_4.:41~,q_s ___ _ 
.. ~º-~.O.... . -· . 31_2,176.382,50 - - .. 1 ____ 2~,l_,4_66,4()_'!,_64_ __ _1 ... -- 70.709.974,86 ____ _1_ __ _2_?6,_244..416,9!_ --

___ 2041_J_ __ _;l~7._84},756,93 ___ _I ______ 23_4.:§_22..:?E·~-- _ J_ ______ ?3,_2~Q,8..~:z.,91 ________ I ___ _389,46_5_,_2_42.1!7 __ _ 
_ . 2042 __ ]__ 346.()_7_1_..47_7,54 __ _j_ _ __226.ªª9-._9lQ,~ .. _ _/_ ______ l l~,1.8.!:_55.§,S.8.__ _50ª._64~.80~,_4?:_ __ 
__ 2_04_3 __ _1 __ 3_6_6,~8.~--61.ª,58 _ _[_. __ 219:.9-_~_..334}.!l __ l _____ 146.38_0._3~_,2.§ _ __J ___ 65_5,027,l?:0,?_3 __ 
_ _ 2044_ .. L_28~2.9.t.?79,75 ___ L ___ _212_..428.~11.24___ l. ____ 1_1§,ª§3.161.s.1 _ ...... ___ L __ 8]1.890.318,54 , 
_ 204s __ .1 _415.795.84~._s8 _ __l __ :z_~._1_6.§}2§,35 ___ 1_ ______ 2_12_..o_2?_,447,23 ____ • J ... -~1~0j3~9Iii~s.;:;1~~:_---_ 
--~94_6 __ J ___ ~5,36_2,!ll,_8.1 .. l _____ l?~-~_,_745,~_1 _ _L ____ 250.0!7_3§6-,50 ____ I_ ___ 1.293.937.132,27 
_2_04_1 __ J __ J_Q3o§}!,§5.8,8~ __ L __ 186.906.so.o._4.! ____ __l ______ :~3p_5.141,56 _____ J __ J-:2..IQ,6_6!.99o52 __ ---_ 
___ 2.Q4.L_L . 95.60.:J.?82.9.2 ___ L _ _11~.:12-?-146,o8 ___ _1 ______ :8.~,12~.8.~3c!6 1 1.121.938.121,56 
___ 2Q:1_9 __ J ___ 8_8._!90.3_71,48__ _ _ __ I ____ 16~~s_2_,_!§.:1, 12 __ J -80,1~!-!..8_8, 7i - ----1----l.õ47~ 116:3:!8-;86--
. __ 2050 _j ____ 8!._2~1.~7.~_1 __ _[_ 159.1~7.3~&5 __ _l ~ - .. -77.84~.Q?.7~44--- 1-· --969.J30.241,42 
__ .. 2_051 __ J ____ 7_4,:l.Q6,699,o7 __ _1 __ 15_Q.Q~_?,o~5.9o _ 1-___ .:__-75_.732_3?6,S3 ___ J::..:._---_~-]~J:.~9-Úii:s.9-----

. 2052 ___ 1 ___ §!c845.J59,2_2 ______ ±--- 1~(),~~5_..38_3,~~---l__ _ -72.789.~24._36 1 820.808.460,24 
--~.953_ .. --~1_.572,~39,56 ___ _ __ !3!:62-~.1!,7§__ _ j ____ :7.9,05__s.612,19--_~~] .:_:::_.:::-z~o:..J~~,788,~5-:-~= 

__ 20~ _ 1 __ 5_5.J~,783,41 _ 1 .. J~.s.~.6?º'39 _ 1 -66.73_ª.8~~.89 1 684.oq.951.J6 
2055 1 50.503.068,20 . 1 113.405.581,89 1 -62.902,513,69 1 - 6:íi:il"1.437,47-
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RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO DO 

ANO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO 
(a) (b) ANUAL (e) - (a-b) EXERCÍCIO 

___ fQ56_,__ __ _4~,5_8~6Q5_é.~- __ ll!4_-~?_0,8_50,72 ____ "- ----·~i!,~84,245,9.3 ___________ J§2,_!~7:.!2b_~~-----· 
-· _2051 __ J 40.982.2_18,61 __ __1 ____ 26.130:1~1,~6. ____ I ______ -55.148,528,45 -~q_6.~7.t~3,99 ____ 
... _2Q58 __ _l _____ 3~699.479,64 . l.._ ___ 88:°74}_13,l!_.: ____ l ___ -~.l .. ~74.~33,54 ____ 1 ___ 4~5,§.Q~,?~.1~-- _ 
---~5p_j ____ 3J:?_4?,~:g_8 ___ L_ ___ 80_.~1!_6_.z!6,1_1 ___ I. ___ ±7,6?.§J!ª-2? ____ J --~0_7,~1.,.2.1_i,q§ _____ _ 

20.60 -·· -· ·--· 29.115.l~.'.!.l l ___ _j ____ _7_3)_!>9,5~,~ll. __ • _I ___ . -43.285.~l,20 _ 36).?81_,JZ0,ª6 __ • 
.2.06_!__ _ ... 25.775.378,83 ···--_J . __ §~~8. .. ~~9,6.~ ____ J_ ____ -40.4~.2.?!\,8~ ____ J __ ~_:J,51_8.78?,~---

_}06~-- ----~~12\,19:J...88. _ -+--·-5?,8.q).:.®!,?.!! ____ L __ -~7J>8o.4.!3,~----- _28~.43U.1?,2<1c ______ _ 
··-·-2º§3__ ·- -·· _ 1_~94L8_7_2,77 _ _ . __ 53. 790) 1!_5,78._ __ j ___ ·.:J.:J.848313,0 l _______ l __ 252,~_0_,_q_62,2;J __ _ 
_ __ 2064_ _ _ _ _..! 7._425.296,?0 ___ J _____ ~ª'~-º-Q,~?l,_4.4 .• __ 1 __ _:~º·Z?.~4~~'~4 ____ J ___ B.H!..4c,5ª7,ZQ__. _ 
---~0§5__ _ __ 15,158:1_§0,68 ___l ___ ~.026.5~2,J..2_ __ I __ _ _-27_.86!J_71,71 ____ _J_ __ 193,94_(1:1.?,2_9 ______ _ _ _,,,.r_ [;)1''1"_0~-- .J._ .. ·-"'"'"" _ _l __ ..:1:~·!J.l,~8_:J,53 ___ _j_ __ l68..1!_14~~2.1~---- _ 
---~-61 ___ !..1}1_4.645,09 ___ 1_ _____ ~~'ªª·~'~2,~ L ___ J_ ___ .... .-.2_2.569.3?4,2~-·-·-·---l ___ !..4_6,~4,8_3_!!,2_3_ ___ _ 
_ _ -~9.~8 ___ 9,101.667,'13 ____ _J ___ 2?.,.~.?,6-7~..6-~- ___ L ------~º:l8.~,QQ6,?1 ____ J _____ !26.q~2.,ll.~L.:i.~---· 

--:-. im_-:::_ -~--=---~~~!i!t!:~ --~.~~j~-~~-~j-~_~]~.~}-~--J _--~-:=~::t~i~·!t:; ___ ----t--- -~~:·1:,~;,~~ -=--= 
__ 207l._J ____ ?J54.224,23 ____ l ___ 20_,_q09.2~5,~3 __ J_ ____ -_1_4,055.091,39 ________ n.JQ?.3ª_8,?ª-----
___ 2Q72 ___ J __ .5:996,22.2,?.º __ t __ 17.3_4_7)7.1,7'§ ____ _1 __ ..:12.34_!_.3~9,08. ___ J ___ 65.:!_68.039,90 ____ _ 

--~1LJ ___ 4:.!~4·??~·!?. ____ -·-- _ 14.2§.4:'1.8.1!...~L-- _ l _______ :l0.77J,835,69 _______ l ___ ?.!.?!! . .2!11~----. 
_ -~014 _ l ___ 3,~Z~~-s_,o_3_ . _ __ _ _ _ _ _ 12,838,64:4,40 __ _1_ ____ __ -.?}.§_l_.25_6.._3_7 ___ _1 ___ ~~26.241 ,8_5 __ _ 
•.. :i-015 __ L ____ 2.8§8.1_0!,1~ ___ L ___ _..!o.~1,n5,6~ ___ .L __ _:ª'Q~9.034,i6__ _ 1 37.541.213,39 
___ W'/_6 __ j ______ 2~349,45.5,_1_7_ j ____ .?:~~-~!l,~5 __ 1 ___ _-6,923,3.9~,18 ____ -±-___ _ ~O,~~.J.-8.19,E ____ _ 
_ _2_017 _ J ____ 1~998·?~!1,~_t . ____ l _ _ __ 1. 79.§.560,12 __ _ J ______ .-~.887.9?0,28____ _ ___ fi· 735~~~~-·----
--~QZ.8_ J_ _ l.536. 719,29_. ___ j_ ___ §.~0~ . .2;12. ! 5 - - _ l ____ ,:l,9_6J.53~,86 • - l-9: 1_~J_1l9.,07 ---

2079 ___ J -· ___ !~25,~6z.~~ ______ J. ___ 537_:J,86f,.8_1_ ____ J ____ --· -4 .. !48.59~,~----·· __ l ___ \5.§21,7!'.1,_!>2 __ _ 
--~QB_O _ _I _____ . 9_66.498,29 _ .. _1 ___ 4.3?6_,4~'.1,Q~. __ . 1 ____ :_3,~2.2,~~8_!>__ _ J ____ _!.2,!2!:.IS.8.28 ______ _ 
___ f_O~)- L ____ . 753.47_5,41 .... ___ L. _3.5S.6.645,8_2 _____ J ____ --~2,80_3.110,4L ___ L __ 9]88.617_,8_7 ____ _ 
_ _ 2082 __ ! ________ 579,9!4,5~ _ 1 ____ 2,311_,~8..32. ___ _L ______ -2,26f,0_8,~11_9 _____ J ______ 7}.2§J.3i.QL __ _ 
__ 2083 • I_ _____ ~0.11_911?_5__ __J_ __ _2c240,~8.l}l_5 _____ J ______ -1.800,1~2,QO _____ J __ ---~-~~6~7},q_s_ __ _ 
___ 20~4_ ,_ ··-·- _ 328..%5,64 ______ J_ _____ l.J39.?5\._1S ______ L_ ____ ·_l,i!_O,~J,8.l ____ _l_ ____ ~Jl~.S!~? __ _ 

_208_5 ___ __ 2_4t.86M9 _____ l __ t.32_9.~13,22 _____ ] ________ -1.0~7.143,3:3_ _____ 1_ ____ 2.82_8.1_4;?_4 ___ _ 
___ 2_08.6j __ l?9!Q,3§ ____ j ___ 998.202,79 ___ 1 -823.422,±~ _____ _.1_ ____ 2.0_04.65.0,_51 ____ _ 
___ 2087_ _ ___ _l.~3_.8_\~.1_9 ··-J--·--_]3~,8!'.1,~:J_ _ 1 _ .. ___ -6_1_2,Q.Qf,_24. ____ l _____ _!:.~~:~_8,27 __ _ 
. _2988___ __ _ 85.957,79 __ : ___ ___ -~31.854,47 ·- __ _L _______ -445.896.~8 _________ J ... ·--~4~·?.51,~8 _____ -··· 
.• 2089 __ 1 _______ 58.368,79 _l __ c_ .. 376.418195 __ J ______ -3_1~.0_80,16 _ ·- -· _.I_ ___ .... 6_2~.6J!..4~-- ____ . 

___ 20?0_ . I ____ 38.6.89,49 .... -· .1 . 26q,490,3l__ 1 ._-22.1.800,82 L -· - .. iQ6.8JO,~. ---- -
2091 .I_ --- - 24.973,37 1 . - 175.842,98 .1 -150.869,61_. - 1 25~.QQQ.9? _ 
2.0~ • 1.. . 15.656,82 [ .• 115.45Q,8) 1 -99.~3,99 1 !~6.207,00 
2093 1 9.513,41 1 73.514,84 1 -64.001,43 1 92.205,57 

Consideracões no leyantamcnto dos resultados da demonstraca:o das Receitas e Despesas: 
1. A coluna saldo financeiro contempla o valor atual dos investimentos do RPPS; 
2. A Coluna Receitas Previdenciárias é composta pelas contribuições da Prefeitura, ativos e inativos, descontada a taxa de administração. 

recebimento dos parcelamentos, compensação previdenciária a receber e rentabilidade financeira; 
3. A Coluna Despesas Previdenciárias agrega as obrigações anuais com o pagamento de beneflcios. 
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10. PARECER ATUARIAL 

A presente avaliação atuarial foi realizada especificamente para dimensionar 
a situação financeira e atuarial do FUNPREV - Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru/SP, de acordo 
com metodologia, hipóteses e premissas citadas anteriormente, com os dados 
cadastrais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas fornecidos pela 
Prefeitura e pelo Instituto. 

Os cálculos foram realizados em conformidade a Nota Técnica Atuarial, 
enviada ao Ministério da Previdência e Assistência Social, conforme 
previsto no § 1°, artigo 5° da Portaria MPS nº 403 de 1 O de dezembro de 
2008, alterada pela Portaria MPS nº 563 de 26 de Dezembro de 2014. 

Tábuas Biométricas Utilizadas 

Mortalidade Geral (morte/sobrevivência de válidos/ inválidos): IBGE- 2015 
Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas 

Dados Cadastrais 

A base de dados contendo o cadastro de servidores ativos, aposentados, 
pensionistas e seus dependentes enviados para a avaliação atuarial, foi 
comparada com padrões minimos e máximos aceitáveis na data base da 
avaliação. Depois de feitas as análises, consideramos os dados suficientes e 
completos para a realização da avaliação atuarial. Os dados referentes ao 
tempo de contribuição anterior à admissão na Prefeitura foram informados 
na base de dados. Portanto, nesta avaliação não foi adotada estimativa de 
tempo de serviço anterior à admissão. 

Estimativa de Compensação Financeira 

Para os beneficios a conceder foi considerado como valor de beneficio a ser 
compensado com o INSS o valor estimado pelas regras do RGPS, 
proporcionalmente ao tempo de vínculo do servidor aquele regime. Já para 
os atuais aposentados e pensionistas, apenas a compensação financeira já 
concedida e em pagamento. 

Como a hipótese adotada de rotatividade é zero ou nula, consideramos que 
todos os servidores ativos se aposentarão no RPPS, desta forma não há 
estimativa de compensação financeira a pagar. 
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FOLHAS 

Comparativo de Resultados 

Item dez/15 dez/16 dez/17 
Número de Servidores Ativos 6.577 6.604 6.576 

. . 

Média da Remuneração do Ativo 3.251,13 3.471,85 3.635,82 
Número de Beneficiários 2.825 3.015 3.293 
Valor Médio dos Benefícios 1 3.328,32 1 3.448,79 1 3.794,67 
Custo Total do Plano em R$ l 3,621.213.987,12 l 3.072.204.992,0l l3.396.328.540,99 
Custo do Plano em% da Folha 
(Déficit) I Superávit Atuarial em R$ 
(Déficit) I Superávit em % Folha 
Folha Salarial Futura em R$ 

1 79,26% 1. - 126,04% 1 133,26% 
__ I 2.648.934,19 l ___ 6.183.445,06 1(1_20.616.944,39) 

1 0,06% 1 0,25% 1 (4,73%) 
l 4.569.064.050,51l2.437.427.369,12 l2.548.538.752,91 
1 144.994.700,00 1 135.879.022,68 l 120.224.997,76 Saldo dos Parcelamentos em R$ 

Investimentos do Plano em R$ 1 431.326.902,35 1 493.662.643,38 1 540.996.623,58 

Itens 

Dos dados disponíveis para análise, destacam-se a redução do aumento do 
número de servidores ativos e o aumento dos inativos. O resultado 
deficitário é decorrente da variação das remunerações dos servidores da 
educação que tiveram avanços decorrentes de titulação no decorrer de 2017: 

dez/16 dez/17 Variacão (%) 

Professores 1.143 1.207 +5,60% 
Folha Mensal 4.688.380,26 5.632.537,92 +20,14% 

Remuneracão Média 4.101.82 4.666.56 +13,77% 
Demais Servidores Ativos 5.461 5.369 -1,68% 

Folha Mensal 18.239.740,00 18.276.612,90 +0,20% 
Remuneração Média 3.340,00 3.404,10 +1.92% 

Grupo Total 6.604 6.576 -0,42% 
Folha Mensal 22.928.120,26 23.909.150,82 +4,28% 

Remuneração Média 3.471,85 3.635.82 +4,72% 
Observação: Nesta tabela não estão mcluldos os servidores da educação que, após terem recebido o avanço 
decorrente da titulação, requereram um beneficio de aposentadoria voluntária. 

Resultados da Avaliação 

O custo total a valor presente dos beneficios previdenciários de todos os 
atuais e futuros servidores do município, está projetàdo em 
aproximadamente R$ 3.396,3 milhões. 

Os atuais direitos do Fundo expressam um valor presente de R$ 3.275,7 
milhões e, portanto, indicam um déficit atuarial valor atual de R$ 120,6 
milhões, este valor representa 4,73% das futuras remunerações dos 
servidores ativos. 
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Plano de Custeio Proposto 

PROC. NR, __ IJ:.....t.-..1.:....L.::'.'-"t:--:1' 
FOLHAS 

Diante do déficit atuarial observado propomos a revisão dos aportes 
previstos na Lei Municipal nº 6.574/2014. 

Ano 

2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
2035 
2036 
2037 
2038 
2039 
2040 
2041 
2042 
2043 
2044 
2045 
2046 
Total 

Data-Base: 31112/2017 

Aportes Anuais (em R$) 

22.282.703,09 
27.853.378,86 

27.853.378,86 - ·- ··-
. - 27.853.378,86__ --··- .......... . 

27.853.378,86 
27.853.378,86 
27.853.-378,86 
27.853.378,.86_ 
27.853.378,86 
61.755.497,95 
65.254.984, 78 
65.254.984, 78 

65.254.984, 78 - --·-·· -·--·· ·-· 
65.254.984,78 ...... ·-·· .... . 
65.254.984,78 
65.254.984,78 
65 .254.984, 78 
65.254.984,78 
65.254.984,78 
65.254.984,78 
65.254.984,78 
65.254.984,78 
65.254.984,78 
65.254.984,78 
65.254.984, 78 
65.254.984, 78 
65.254.984, 78 
65.254.984, 78 
65.254. 984. 78 

1.546. 709 .942,80 

O valor dos aportes previstos na Lei 6.574/2014 não são mais suficientes 
para cobrir o déficit atuarial do plano. Desta forma sugerimos os valores 
relacionados acima e que deverão ser corrigidos com 0,5% ao mês e a 
variação do IPCA-IBGE calculados. no período de 31/12/2017 até a data do 
efetivo pagamento. · 
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FOLHAS 

Rentabilidade Anual 

Avaliamos que a rentabilidade anual dos investimentos do FUNPREV pela 
Taxa Interna de Retomo no ano de 2017 foi de 12,31 o/o. A política de 
investimentos definiu 6% ao ano como taxa de juros e o IPCA - IBGE como 
indexador de correção monetária, desta forma a meta atuarial era 9,12% para 
o exercício. Como-podemos observar a rentabilidade obtida ficou acima da 
meta estabelecida. 

Crescimento das Remunerações de Ativos e de Proventos de Inativos 

Avaliamos o crescimento real das remunerações dos servidores ativos pela 
média salarial por idade e obtivemos o valor médio de 1,20% ao ano. Este 
percentual foi usado como hipótese de crescimento nesta avaliação. 

Nesta avaliação, não consideramos crescimento real de beneficios de 
aposentados e pensionistas. 

Hipótese de Novos Entrantes ou Gerações Futuras 

Em atendimento a nova redação do § 7º do Artigo 17 da Portaria MPS 
403/2008, introduzida pela Portaria MPS 563/2014, nesta avaliação atuarial 
não utilizaremos e hipótese de novos entrantes ou gerações futuras, tanto 
para os efeitos de receitas futuras, quanto das despesas estimadas. 

Custeio Administrativo 

Para a apuração do resultado atuarial, consideramos que a alíquota normal 
incluiu a taxa de administração. Desta forma, para os efeitos da apuração dos 
resultados atuariais, consideramos que da alíquota normal de 22,00o/o da 
Prefeitura, 2,00% será destinado ao custeio administrativo e 20,00% será 
destinado ao custeio previdenciário. 
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fOLHAS 

Considerações Finais 

Por . fim, salientamos que os resultados desta avaliação atuiµial são 
extremamente sensíveis às variações das hipóteses e premissas utilizadas nos 
cálculos e que, modificações futuras destes fatores, poderão implicar 
variações substanciais nos resultados atuariais. 

) 
1 Curitiba, 23 de abril de 2018. 

Atuária 
ACTUARlAL - ASSESSORIA E 
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ANEXO! 

IPROC. NQ 
FOLHAS 

- , , 
PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS 

FUNPREV - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru/SP 

Data-Base· 31/1212017 

Discriminação 
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação 

Plano Previdenciário - Provisões de Beneficios Concedidos 

Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Pre:-'idenciário 

(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS . . ... .. 
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS 

(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS 

(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS 

Plano Previdenciário - Provisões de Beneficias a Conceder 

Aposentadorias/Pe.nsões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário 

(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS 

(-) Contribuições do Servidor para o Plano Previdenciário do RPPS 

(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS 

Plano Previdenciário - Plano de Amortização 

(-) Outros Créditos do Plano de Amortização 

Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário 

Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário 

Aduarlal ~Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda. 
Rua Benji!!mln Constant, 67 Conj. 40<1CEP80060 020 CUrltl~ PR lelefone (41) 3322 2110 
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Valores (R$) 
781.838.565, 73 

1.536.007.165,40 

1.629.785.249,48 ... . - --
0,00 .. 

33.287.216,43 

2.376.141,38 

58.114.726,27 

671.924.398,74 
-· 

1.766.543.291,51 

509.707.750,58 

318.952.685,40 
-· 

265.958.456,79 

1.426.092.998,41 

1.426.092.998,41 

0,00 

0,00 
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ANEXO II 
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RREO 

' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 
2017 a2092 

RREO-Anexo 10 II RF art. 53 § lº, inciso IIJ R$ 1,00 
RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEmo 

ANO 

2017 .. - . 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 ···-····-· 
2025 
2026 
2027 
2028 - -
2029 

.. - _2030 .. 
2031 - -
2032 
2033 
2034 ... . ... .. . ... 
2035 
2036 -
2037 -· ----- - -
2038 .. 
2039 

.... 204Q 
2041 
2042 
2043 
2044 
2045 

.... ,2046 
2047 . -
2048 
2049 
2050 .. 
2051 .. 
2052 --
2053 .. 
2054 
2055 

Continua ... 

PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO 

--

(a) lbl (e)~ (a-b) 

- - . 
" 

175.856.988,58 

1 

1_83.639.696,54 (7. 782. 707 ,96) .. 
177.533.355,36 187.628.163,94 (10.094.808,58) 
178.932.741,37 195.217.488,83 (16.284.747,46) 
179.915.942,53 201.539.321,17 (21.623.378,64) 
180.068.233,89 209.235.837,31 (29.167.603,42) 
179.882.145,51 217.907.776,96 (38.025.631,45) 
179.300.512,87 226.064.419,11 - (46.763.90~,24) 

178.120.149,15 234.138.336,87 -- (56.018.187,72) 
160.605.202,21 241.024.767,16 - .. (80.419.564,95). 
203.569.141,21 251.484.273,76 (47.915.137,55) 
218.662.739,39 260.260.992,07 (41.598.252,68) 
220.627.286,33 .. .. 263.940.259,38 (43.312.973,05) 
222.744.496,82 266.760.054,13 (44.015.557,31) 
224.568.3)1,07 269.542.692,28 .. . (44.974.361,21) 
227.114.997,95 270.034.983,84 ( 42.919.985,8~) 
231.572.869,52 270.208.631,65 .. (38.635.762,13) 
237.743.110,01 ... .. 267.409.952, 71 (29.666.842,70) 
243.578.071,02 266.125.026,56 (22.546.955,54) 
250.567.363,00 262.277.154,58 (11.709.791,58) 
258.103.051,52 - -- - 258.084.l 05, 14 - 18.946,38 
266.016.377,40 .. 253.6,08.574,38 12.407.803,02 
275.586.818,95 . - 248.l 55.481,09 27.431.,337,86 
287.365.827,23 . .... - 24!.466.407,64. . - - - 45.899.419,59 
300. 724.369,90 234.622.923,96 66.l o 1.445,94 
316.455.516,94 -- ·-· 226.88~.920,96 -· 89.565.595,98 
333.969.185,39 - - - 219.903.334,30 114.065.851,09 
354.0~1.547,50 212.428.611,94 141.632.935,56 
377.416.315,76 203.766.396,35 173.649.919,41 
403.582.201,79 195.344. 745,31 208.237.456,48 
78.736.073,60 186.906.800,41 (108.170.726,81) 
69.214.562,55 _ 178.327.746,08 (109.113.183,53) 
60211.694,89 .. - 168.952.163,19 (108.734.468,30) 
51.640.187 ,04 159.137.324,85 (107.497.137,81) 
42.876.596,28 150.039.055,90 (107 .162.459,62) 
34.530.050,26 140.635.383,58 (106.105.333,32) 
26.257.676,06 131.628.211,75 (105.370.535,69) 
18.352.028,10 122.524.620,30 ( 104.172.592,20) 
10.823.287.57 113.405.581.89 (102.582.294.32\ 
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.. 

DO EXERCICIO 
ldl ~(d "anterior•+ e) 

,540.99~,6~3,5~- . 
533.213.915,67 .. .. 
523.119.107,04 
506.834.359,58 
485.210.980,93 
456.043.377,51 
418.017.746,06 

-··· _371,2~3 ,?3?,8,2 .... 
- 315.235.652,10_ 

.. 234.816.087,15 _ 
. 186.900.954,60 . 

.... - _ 145.302.701,9! 

- _ 101.989.728,8~ 
57.974.171,55 

___ _!2.?9?.8\0,3? 
-.•.. - -- . - . ·-- ------ . - ----- - ---- ---· ·-···--·- --. 
-.. 

18.946,38 
... 12.426. 749,39 

39.858.087,26 
- - -- .. ~5.757.506,85 ... 

.. 151.858.952, 78 

- . 241.,424 .. 548, 77. 

- _ 355,4.~0.399,85 
497.123.335,41 
670.773.254,82 
879.0I0.711,3Q 
770.839.984,49 
661.726.800,96 
552.992.332,66, 
445.495.194,85. 
338.332.735,23 
232.227.401,91 

... 126.856.866,~ -
22.684.274,03 

-
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Continuação ... 
RREO -Anexo 10 (LRF art. 53, & lº, inciso I) R$ 1,00 

RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEffiO 
ANO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO 

(a) (b) (e) - (a-bl (d) ... (d "anterior"+ e) 
2056 8.319.~19,44 __ ... 104.570.850,72 (96.250.931,28) . 

... - -· .. - - - . ... . .. ----· 
2057 7.254.587,06 96.13Q.747,06 (88.876.160,00) . 
2058 6.280.759,80 88.074.213,18 (81.793.453,38) -. 
2059 5.413.761,95 80.386.716,17 _(74.972.954,22) .. .. - .. . .... .. . . . . ... . 
2060 4.637.120,39 73.100.594,31 (68.463.473,92) .. . 
2061 3.936.472,58 66.238.~60,66 (62.301.888,08) .. - -- ·--· . . .. 
2062 3.310.066,54 59.801.607,68 (56.491.541,14) -
2063 2.755.570,26 53.790.185,78 - (51.034.615,52) - -
2064 2.269.893,17 48.200. 771,44 (45.930.878,27) -
2065 l.849.285,42 43.026.532,39 (41.177.246,97) . . . . . 
2066 l.489.505,46 . _38.258.261,95 (36.768.756,49) -. -··. . . . . ·- -- ... -
2067 . . . . . l.185.791,14 33.884.039,31 •. (32.698.248,17). ... .. -
2068 932.977,44. .. 29.889.674,64 (28.956.697,20) -

-..... 2069 __ ...... - . 725.59_!,53 - .. .. _26.258.914,08 .. (25.533.3'.µ,55) . ..... ..... -· . 
2070 557.921,5~ 22.972.406,61 (22.414.485,09) - -
2071 424.360,81 20.009.225,53 (19.584.864,72) - . -- --
2072 319.659,36 17.347.571,78 (17.027.912,42) - . -
2073 238.870,48 14.964.788,56 (14.725.918,08) -
2074 177.395,78 12.838.644,40 -.. (12.661.248,62) .. ......... ---
2075 131.126,29 10.947.735,62 (10.816.609,33) . . - - . .. ... 
2076 96.622,67 9.272.849,65 (9.176.226,98) .. -

·\· 
.. 

2077 7l.l6Q,76 . ---- 7.796.560,19 . . . (7.725.399,43). .... - . -.. -
2078 52.568,35 . 6.502.259, 15 ·- (6.449.690,80) ... ---- . -
2079 .. - 39.049,28 5.373.862,81 _ (5.334.813,53) .. ___ .. . 

--
2080 29.195,44 -- 4.396.424,09 . - .. (4.367.228,65) -.. .. - . ---- - . 
2081 21.968,l l 3.556.645,82 (3.534.677,71) ..... ... ····· ····-

. 
-2082. 16.597,46 2.84l.99p2 (2.825.490,86) .. --- .. - . ,,. -· 

2083 12.527,00 2240.281,05 .. (2227.754,05) 

.. 2084 .. 9.383,32 . l.739.751,45 (l.730.368,13) 
2085 6.934,71 . . _l.329.313,22 . . (l.322}78,51)_ 
2086 5.021,78 .. 998.202,79 (993.181,01) - -
2087 3.533,16 735.814,43 (732.281,27) 
2088 2.398,89 531.854,47 (529.455,58) 
2089 l.563,70 376.448,95 (374.885,25) 
2090 969,20 260.490,31 (259.521,ll) 
2091 561,13 l (5.842,98 (175.281,85) 
2092 296 76 115.450.81 Cll5.154,05l . . 1. Pro1eçao atuanal elaborada em 31/1'112017 e ofic1almente enviada para o M1n1stério da Prcv1denc1a Social -MPS . 

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: 

Data Base dos Dados da Avaliação 
Nº de Servidores Ativos 
Folha Salarial de Ativos 
Idade Média de Ativos 
N° de Servidores Inativos 
Folha dos Inativos 
Idade Média de Inativos 
Crescimento Real de Remunerações de Ativos 
Crescimento Real de Proventos de Inativos 
Taxa Média de lnflaçllo 

Taxa de Crescimento do PIB 
Taxa de Juros Real 

31/1212017 

6.576 

R$ 23.909.170,62 

45,9 anos 
3.293 

R$ 12.495.848,58 

66,1 anos 
1,200/o ao ano 

Não considerada 
Não considerada 
Não considerada 

6% ao ano 

... 

Experiência de Mortalidade e S~breviven.oia de Válidos e Inválidos 
Experiência de Entrada em Invalidez 
Gerações Futuras ou Novos Entrados 

IBGE 2015 ambos os sexos 
Álvaro Vindas · · 

Não considerada 
Fonte: ACTUARIAL- Assessoria e Consultoria AhJarial Ltda 

Atuária Responsável: Luiz Cláudio Kogut - MffiA 1.308 

Actuarlal ·Assessoria a Consultorla Atuarial Ltda. 
Rua Benjamin Constant, 67 Conj, 404 CEP 80060 020 CUrltrba PR Tulefone {41) 3322 2110 

actuarlal.com.br 
CNPJ 00.767.919/0001-0S 

-
. 
-.. ... . . 
-- -
-- . .. 
-
-. 
-

-· 

-

.. 

. . 

. -
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ANEXO III 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO DRAA 

Data-Base· 31/12/2017 Ano-Base· 2018 

DESCRIÇÃO 
FUNDO PREVIDENCd "º Gerat"D.O Atual Gerarão Futura Total tGA+Gm 

VALOR ATUAL DOS SALÁRIOS FUTUROS 2.548.538. 752,91 0,00 2.548.538. 752,91 

ATIVOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFICIOS 540.996.623,58 0,00 540.996.623,58 

Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS 540.996.623,58 º·ºº 540.996.623,58 
Aplicações cm Segmento. de Renda Variável - RPPS 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº _ Ap.li~s ~- Segmcn~o Imobiliãrio - ~PS --- - - -- - - - º·ºº- - -º·ºº- -- ·-- - - -
Apl!"8c;ões em Enquadramen~ -_RPPS º·ºº Tftulos ~Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS 0,00 
Demais Bens. direitos e ativos o 00 
PROVISAO MATE~•TICA DOS BENEFICIOS CONCEDIDOS 1.536.007.165-40 
••• OR ATUAL BENEFICIOS FUTUROS- BENEFlCIOS CONCEDIDOS 1.629.785.249-48 

. eflcios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Program~as _ -- _l,44~.427.9?5,34 
Beneficias. Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professo~ 0,00 

_ Bcnc!fcjos _Goncedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Espcciajs - - º·ºº Ben.~flcios. Concedidos - Encargos - Aposentadorias porJJ).yali<!cz º·ºº Bencflci(!S Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte 187.357.254,14 
Beneflcios Concedidos - Enci:iroos - Com""'nsaN'fn Previdenciária a Paoar ººº VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇOES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A 
RECEBER - BENEF!CIOS CONCEDIDOS 

93. 778.084,08 

Beneflcios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados 34.696.940,58 
Beneflcios Concedidos • Contribuições Futuras dos Pensionistas 966.417,23 
Bcneficios Concedidos - Comocnsacão Previdenciâria a Receber 58.114.726.27 
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFICIOS A CONCEDER 671.924.398,73 
VALOR ATUAL DOS BENE•-1CIOS FUTUROS - BENEFICIOS A CONCEDER 1.766.543.291-•I 
Bcncflcios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas 1.077.006.211,19 
Bcnefl.cios a Conceder.-. Encargos - Aposentadorias Especiais de Prof~sor~~ 36.5._665.081,~5 
Beneficias a Conceder - Encargos • Outras Aposentadorias Especiais 0,00 
Beneficias a Conceder - Encargos - Aposentadorias por InvaJidez 74.518.759,56 
BenefiCios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Ativose 97.912.950,11 
Bene_flcios a Con~er - Encargos - Pensões Por Morte ~e Aposenta!!q~ ... - - 89.317 .885,24 
Beneficias a Conceder - Encargos - Outros Bencficios e Auxilias 62.122.401,06 
Beneficias a Conceder - Encara.os - Comoensi:ir"Jln Previdenciâria a Paizar ººº .OR ATUAL DAS CONTRIBUIÇOES FUTURAS E COMPENSAÇOES A 

EBER- BENEFiCIOS A CONCEDER 1.094.618.892,78 

Benefic_ios .. a Conceder - Contribuições Futuras do Ente 509. 707. 750,58 
Bencficios _a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ati_vos 280.339.262,82 
Beneflcios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados 35.912.206,85 
Beneficios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas 2.701.215,74 
Bencficios a Conceder - Comnens""ão Previdenciâria a Receber 265.958.456 79 
PROVISAO MATEMATICA PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS 1.546.317.996,17 FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI 
Val~r Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei 1-426.092.998,41 
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciârios 120.224.997 76 

RESULTADO ATUARIAL -120.616.944,38 

Déficit AtuariaJ 120.616.944,38 
Equillbrio Atuaria! º·ºº Sunerávit Atuarial o.ao 

Actuarlal ·Assessoria e Consultoria Atuarial Uda. 
Rua Benjamin Constant, 67 Conj. 404 CEP 80060 020 CUrltlba PR ~lefone (41) 3322 2110 

actuarlal.com.br, 
CNPJ 00.767.919/0001 ·05 

o,oo ·-. .. -- ___ o,oo ---
º·ºº . 0,00 

º·ºº º·ºº 0-00 1.536.007.16540 
0,00 1.629.785.249-48 

º·ºº 1_.442.427.995,3_4 --
0,00 0,00 
0,00 º·ºº º·ºº· º·ºº º·ºº 187.357.254,14 
o 00 º·ºº 
0,00 93.778.084,08 

º·ºº 34.696.940,58 

º·ºº 966.417,23 
o 00 58.114.72627 
0,00 671.924.398,73 
0,00 1.766.543.291 •1 

º·ºº 1.077.006.211,19_ 

º·ºº 36~-~65.0~,3_5_ --
0,00 º·ºº --
º·ºº - - - -- 74.518.759,56 
0,00 - --- - 97.912.950,11 

º·ºº - -·-- 89,317.885,24 

º·ºº 62.122.401,06 
0.00 o 00 

0,00 1.094.618.892, 78 

0,00 - . ____ 509.707. 750,58 
0,00 -- 2?.0,-33~-262,82 
0,00 35.?12.206,85_ 

º·ºº 2.1oq15,74 
0.00 265.958.456 79 

0,00 1.546.317.996,17 

0,00 1.426.092.998,41 
o.ao 120.224.997 76 

0,00 -120.616.944,38 

0,00 120.616.944,38 
0,00 0,00 
0.00 0.00 
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PARECER ATUARIAL 

Em atendimento à solicitação da Diretoria do FUNPREV Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru/SP e tendo 
em vista a obrigatoriedade de preservar o dispositivo constitucional do equilíbrio 
financeiro e atuarial, emitimos parecer sobre o impacto atuarial em relação a 
mudança do custeio do beneficio de auxílio-doença. Neste cenário este beneficio 
seria custeado diretamente pelo órgão de origem do servidor ativo, sem 
compensação nos repasses patronais ao RPPS. 

Os resultados serão avaliados com a base de dados e os mesmos critérios, hipóteses 
e premissas utilizados na última avaliação atuarial oficial, posicionada em 
31/12/2017 . 

Tabela 1. Resumo da Massa de Segurados do RPPS: 

Data-Base· 31/12/2017 

Item Ativos Inativos Total 
Quantidade 6.576 3.293 9.869 
Remuneração/Provento Médio (R$) .... -3.:6??.1.~2 _ -··- - __ _3. ?J~,6'} ___ .... 3.688,83 

-.. . . -- - - . 
Folha Mensal (R$) 23.909 .170,62 12.495.848,58 36.405.019,20 

'. ' 

Tabela 2. Informações Adicionais: 

Data-Base: 3111212017 

ITENS VALOR fR$) 

Total do Ativo Financeiro Considerado na Avaliação. _ _§§1.2]_!_,_?2_1)~~ _ 
Valor do Ativo Financeiro na Data Base (em R$) 5j0._?9§_.~23,58 

Saldo Devedor dos Parcelamentos 120.224.997, 76 
Percentuais de Contribuicão em Vüwr (%) 

Prefeitura - Contribuição Sobre a Folha de Ativos 22 00% 
---- ____ t,: ____ - ·- - -

Contribuição Normal 20,00% 
Custeio Administrativo do RPPS 2,00% 

Prefeitura - Aportes Adicionais para Cobertura do Déficit- Lei nº 6.574 de 17/10/2014 
De2015a2026 · ·· ·1 ·-·-. R.$i3.6~·i.5o9,3i(*·)·-·· · 

2027 R$ 33.010.455.74 (*) 
De 2028 a 2046 l R$ 37.91_3-.2~1,6_3 (*) 

Servidores Ativos 11,00% 
Servidores Inativos A osentados e Pensionistas ** 11,00% 

• 

(•)o valor do aporte financeiro de cada exercício, será repassado mensalmente pela Prefeitura, DAE, e Camara 
Municipal na proporção equivalente a 1/12 (um doze avos) de seu valor, devidamente corrigido com taxa de 
juros de 0,5%(meio por cento). acrescidos da variação do IPCA-IBGE no período de 31/1212013 até a data do 
efetivo pagamento. 
(''J sobre a parcela da remuneração de aposentadoria excedente ao teto do RGPS (R$5.53 l,3 l em 31/12/2017) 
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Tabela 3. Valor Atual Total das Obrigações do Plano Previdenciário: 

Data-Base· 31/1212017 

BENEFÍCIOS 
Custo Total Custo Total Custo Normal 

(em R$) (%da Folha) (%da Folha) 
1) Aposen tado_i::ias . - .. - _l.36~§.~J,3~?.92 _ __2},62% --
2) Pensão por Morte 187.357.254,14 7,35% 
3) Reversão em Pensão 75.796.666,42 2,97% 
4) Benefícios Concedidos 0+2+3) 1.629.785.249,48 63,94% 
5) Aposentadoria por Idade e Te~po . ~L4.174_.10_Q,5.4 2410% 

. ----· __ ...:.i ----·-- - .. _j,2,4~ 
6) Aposentadoria do Professor 365.665.084,35 14,35% 3,55% 
7) Aposentadoria p_or Idade 462.832.110 65 18 16% 5 50% . ·--·- - ·-- - .. -~--·· -...... 3.34%-----r · · ·-0"'92.o/o · · 8) Reversão em Pensão ___ 8~042J}7,9'L __ . . ·-· - --- -· -.-----.. ·-- .. :; ______ 
9) Pensão por Morte de Ativo 97.912.950,11 3,84% 1,98% 

1 O) Pensão por Morte ~e Inváli~o. . . 4.275.747,27 --· - ·----·- o 17% 
----~---- O,Q?_~·-

74.518.759,56 2,92% 1,37% l l)_Aposentac!()r!a,_EP_r)nvali1e~ -· ____ 
12) Auxílio-doença ~· ' 57:'605.2,48:65 . ' «''•,i·'<V-29,'!{~i{ "-'·'·. :' '>!Õ2ó%" ~---

-· -- -- . --....... ~ - . -s:_· ~, ;': l - º"'".., __ __:_ ---~~----- ---. 
13) Salário-maternidade 3,_866.~~~._7_5 . o 15% 9..tll% .. - _t,.: _______ 

14} Salário-família 650.152.66 0,03% 0.02% 
15) Benefícios a Conceder (5+ .. +141 1.766.543.291.51 69.32% 20.97% 
161 Custo Total (4+15) 3.396.328.540,99 133,26% 
Valor Atual da Folha Futura 2.548.538. 752,91 

-Observaçao: Sem conS1derar o custeio do auxilio-doença o custo total do fundo fica em R$ 1.708.938.042,86. 

Tabela 4. Balanço Atuarial do Plano Previdenciário: 

Data-Base· 3111212017 
Sltuacão Atual Situacão em Análise 

Item Valores Valores Valores Valores 
(em R$) (% Folha Futura) (emR$l (%Folha Futura) 

Custo Total 3.396.328.540,99 133,26% 3.338. 723.292,34 131,00% 
Compensação a Receber (-} 324.073.183,06 12,72% 324.073.183,06 12,72% 
Contribuição de Inativos (-) 74.276. 780,39 2,91% 74.276. 780,39 2,91% 
Contribuição de Ativos (-} 280. 339.262,82 11,00% 280. 339. 262, 82 11,00% 
Contrib. Normal Ente si Ativos(-} 509. 707. 750,58 20,00% 509. 707. 750,58 20,00% 
Saldo dos Parcelamentos (-) 120.224.997, 76 4,72% 120.224.997, 76 4,72% 
Ativo Financeiro(·) 540.996.623,58 2l,23% 540.996.623,58 21,23% 
(Déficit) I Supcrávit Atuarial (1.546.709.942,80) (60,69%) (1.489.104.694,15) (58,43%) 
(•) Valor Aoortes Lei 6.57412014 (-} 1.426.092.998,41 55,96% 1.426.092.998,41 55,96% 
(Déficit) I Superávit Atuarial (120.616.944,39) (4,73%) (63.011.695,74) (2,47'Yo) 

A redução dos custos com o custeio do auxílio-doença provoca uma redução do 
déficit atuarial observado na última avaliação atuarial. 
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f PROC. NR 
FOLHAS js6~8'/Ft-<! 

Tabela 5. Proposta de Revisão do Plano de Custeio da Lei 6.574/2014: 

Ano 

2018 
De 2019 a 2026 

2027 
De 2028 a 2046 

Data-Base: 31/1212017 

Valor Atual do A ~orte Anual (em R$) 

Pronosta Ori!!inal Situacão em Análise 
R$ 22.282.703,09 R$ 22.282.703,09 
R$ 27.853.378,86 R$ 24.510.973,40 
R$ 61.755.497,95 R$ 57.459.463,31 
R$ 65.254.987,78 R$ 63.856.565,29 

Obseryacão: O valor do aporte financeiro de cada exercício, será. repassado mensalmente pela Prefeitura, 
DAE, e Gamara Municipal na proporção equivalente a l/12 (um doze avos) de seu valor, devidamente 
corrigido com taxa de juros de 0,5%(meio por cento), acrescidos da variação do IPCA-IBGE no periodo de 
31/12/2017 até a data do efetivo pagamento . 

Informamos que em várias oportunidades a Secretaria de Previdência Social, 
inclusive nas suas sugestões para o texto original da PEC 287 (reforma da 
previdência), indicou que a legislação federal deveria ser alterada para que os 
regimes próprios sejam organizados para custear apenas beneflcios de 
aposentadoria e pensão. Consideramos que esta normatização é apenas uma 
questão de tempo. 

Portanto, sob o aspecto previdenciário e legal, é favorável e até indicado que 
estes beneficios não sejam mais custeados pelo RPPS. Mas no caso do 
FUNPREV-Bauru não vemos possibilidade de redução de alíquotas ou 
aportes como compensação para o município. 

Anualmente os resultados atuariais serão avaliados, considerando eventuais 
alterações na base de dados, aderência às hipóteses atuariais e financeiras 
adotadas e mudanças na legislação aplicável às avaliações atuariais e ao plano 
de benefícios dos RPPS . 

Por fim, salientamos que os resultados deste estudo atuarial são extremamente 
sensíveis às variações das hipóteses e premissas utilizadas nos cálculos e que, 
modificações futuras destes fatores, poderão implicar variações substanciais 
nos resultados atuariais. / · 

' i 
( ,/ 

//---~~· \ Curitiba, 22 de maio de 2018. 
\ ~\. 

~!dz czái1c(fo ~ritt 
Atilá):io - MÍba,4-:3"08 

ACTUARIAL-ASSESSORIÁE·80NSULT~RIA ATUARIAL LTDA 
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2017 2018 2019 
2019 a 2026 27.853.378.86 29.524.581,59 31.296.056,49 

2027 61.755.497,95 
2028 a 2046 65.254.987,78 

2027 2028 2029 2030 
1 2019 a 2026 

1 2027 
1 2028 a 2046 116.861.744,55 123.873.449,"J 131.305.856,18 139.184.207,55 

2038 2039 2040 2041 
1 2019 a 2026 

1 2027 
1 202a a 2046 221.838.481,21 235.1-48.790,0 249.257.717,49 264.213.180,54 

PLANO PROPOSTO SEM O AUXÍLIO-DOENCA 

2017 2018 2019 
2019 a 2026 24.510.973,4( 25.981.631,80 27 .540.529, 71 

2027 57.459.463,31 
2028 a2046 63.856.565,29 

2027 2028 2029 2030 
2019 a 2026 

2027 
2028 a 2046 114.357.382,86 121.218.825,83 128.491.955,38 136.20L472,70 

2038 2039 2040 i 2041 
2019 a 2026 

2027 
2028 a 2046 217.084.455,0 230.109.522,32 243.916.093,66 258.551.059,28 

• 
2020 2021 2022 2023 2024 

33.173.819,88 35.164.249,07 37.274.104,01 39.510.550,25 41.881.183,27 

2031 2032 2033 2034 2035 

147 .535.260,00 156.387.375.60 165.770.618,14 175. 716.855.23 186.259.866,54 

2042 2043 2044 2045 2046 

280.065.971,37 296.869.929,65 314.682.125,4: 333.563.052.96 353.576.836,13 

2020 2021 2022 2023 2024 
29.192.961,49 30.944.539,18 32.801.211,~ 34.769.284,23 36.855.441,28 

2031 2032 2033 2034 2035 

144.373.561,07 153.035.974,73 162.218.133,21 171.951.221,21 182.268.294,.a> 

2042 2043 2044 2045 2046 

274.064.122,83 290.507 .970,20 307 .938.448,41 326.414.755,32 345.999.640,64 

2025 
44.394.054,27 

2036 

197.435.458,54 

SUBTOTAIS 
320.07L9n ,6~ 
104.334.614,39 

4.298.828.362,49 

2025 
39.066.767,76 

2036 

193.204.392,H 

SUBTOTAIS 
28L663.340,40 
97.076.554,26 

4.206. 703. 936,95 

2026 

104.334.614.39 

2037 

209.281.586,05 

TOTAL 

4.723.234.954,56 

2026 

97.076.554,26 

2037 

204.796.655,68 

TOTAL 

4.585.443.831,61 

DIFERENCA 

137.79L122,96 

~ 

'\ 

... ,, 
o :>:I 

~~ 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

N~ ~elato~sente processo o Vereador: 
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Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Tendo em vista as informações prestadas pelo Presidente da FUNPREV 
durante a reunião da Comissão de Justiça, Legislação e Redação realizada 
no dia 07 de agosto, quando esclareceu que está acordado com o Senhor 
Prefeito Municipal o envio de um Substitutivo ao presente Projeto de Lei, 
solicito a susp nsão da contagem de prazo até que o novo texto seja 
remetido a e ta asa e Leis. 
Bauru, 09 d a (o e 2018 . 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Aguarda-se envio do Substitutivo, conforme solicitação do Senhor Relator . 
Bauru, 09 de gosto de 2018. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 
Presidente 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

r 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 276/18 
P. 40.800/18 (l.904/18 - FUNPREV) 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de :),polo Leg1slauvo 

1 4 AGO. 2018 

ENTRA,OA. 
Hora~~(a) ~ae" . 

Bauru, 1 O de agosto de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 75/18 - Substitutivo, que dá 
nova redação ao art. 1 ºda Lei Municipal nº 6.574, de 17 de outubr e 2.014, que alterou o caput do art. 1 ºe os seus 
§§ 1 º e 2° da Lei Municipal nº 6.098, de 19 de julho de 2.011, tera vários dispositivos da Lei Municipal nº 4.830, 
de 17 de maio de 2.002, da Lei Municipal nº 3.373, de de j lho de 1.991 e acrescenta dispositivos à Lei 
Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971. 

Atenciosas sau 

A Sua Excelência, o Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

À 
D.A.L. 
PI l-3itura no Expediente 
da Se.ssão Ordinária do 
dia .:Z..'° / o ILJ. 1 8 
em. JI 4 Tõ ~ia: 

NIDllt no DNllo 
em!!../L.J'-..:.1.!/.l8 ?li. p:::..:;;:;,.; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 40.800/18 (1.904/18 - FUNPREV) 
PROJETO DE LEI Nº 75/18 - SUBSTITUTIVO 
Dá nova redação ao art. l 0 da Lei 
Municipal n• 6.574, de 17 de 
outubro de 2.014, que alterou o 
caput do art. 1° e os seus §§ 1° e 2° 
da Lei Municipal nº 6.098, de 19 
de julho de 2.011, altera vários 
dispositivos da Lei Municipal nº 
4.830, de 17 de maio de 2.002, da 
Lei Municipal n• 3.373. de 29 de 
julho de l.991 e acrescenta 
dispositivos à Lei Municipal nº 
1.574, de 07 de maio de 1.971. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. Iº O art. 1° da Lei Municipal nº 6.574, de 17 de outubro de 2.014, que alterou o caput do art. 1° e os seus §§ 1° e 
2º da Lei Municipal n• 6.098, de 19 de julho de 2.011, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 1° 

§1º 

§ 2• 

De acordo com a Lei Federal n• 9.717, de 27 de novembro de 1.998, art. 1°; Portaria MPS 
n• 403, de IO de dezembro de 2.008, §§ 1° e 2°, art. 18; Portaria MPS n• 204, de IO de 
julho de 2.008, art. 5º, inciso li e Portaria MPS n• 746, de 27 de dezembro de 2.011, 
visando o perfeito equilibrio financeiro e atuarial da previdência social dos servidores 
públicos municipais efetivos do Municlpio de Bauru, ficam a Prefeitura Municipal de 
Bauru, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e a Câmara Municipal de 
Bauru. autorizados a realizar aportes financeiros à Fundação da Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - F'UNPREV, conforme resultado do 
déficit técnico previdenciârio apontado pela Avaliação Atuarial Anual de 31/12/2.017, 
nos termos da legislação vigente. 

O repasse dos aportes financeiros a serem realizados pela Prefeitura, DAE e Câmara 
Municipal, visando à cobertura do déficit técnico apontado nos cálculos atuariais anuais, 
serão escalonados no prazo máximo de 29 (vinte e nove) anos, com inicio no exercício de 
2.018 c término no exerelcio de 2.046, sendo que os pagamentos serão efetuados na 
proporção de 1/12 (um doze avos) até o último dia útil de cada mês, conforme a tabela 
abaixo: 

Ano Valor Anual (R$) 

2.018 R$ 22.282. 703,09 

De 2.019 à 2.026 RS 24.510.973,40 

2.027 RS 57.459.463,31 

De 2.028 à 2.046 R$ 63.856.565,29 

Os valores referidos na tabela. constante do § 1 º estão posicionados e levando em conta o 
déficit atuarial de RS 63.011.695,74 (sessenta e três milhões, onze mil, seiscentos e 
noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) apresentado na data base de 
31/12/2.017, somam o valor total de RS 1.489.104.694, 15 (um bilhão, quatrocentos e 
oitenta e nove milhões, cento e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quinze 
centavos). Quando dos seus efetivos pagamentos deverão ser reavaliados, conforme o 
último fechamento de balanço e o respectivo câlculo atuarial, e corrigidos com juros de 
0,5% (meio por cento) ao mês, acrescido geometricamente da variação do IPCAelBGE no 
período de 31/12/2.017 até a data do efetivo pagamento. Os novos valores a serem pagos 
serão calculados na mesma proporção dos valores constantes na tabela acima 
mencionada." (NR) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. PL. n' 75118 - Substitutivo 

Art. 2' 

Art. 3' 

Art. 4' 

Art. 5' 

Art. 6° 

Art. 7º 

O valor mensal dos aportes referidos no artigo anterior. após a atualização prevista, deverá ser rateado por 
todos os órgãos da administração municipal na proporção da sua respectiva folha mensal de remuneração dos 
servidores ativos em relação à folha total de remuneração dos servidores ativos base da totalidade da 
contribuição patronal do respectivo mês. 

Altera a redação do inciso J do art. 3º da Lei Municipal nº 4.8301 de 17 de maio de 2.002, que passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 3º ( ... ) 

[ - Gerir, com exceção do auxllioedoença. o regime de previdência social dos 
servidores públicos municipais efetivos da Administração Direta, 
Autárquica, Fundacional e da Câmara Municipal de Bauru, com base em 
nonnas gerais de contabilidade, de modo a garantir o seu equilibrio 
financeiro e atuarial;" (NR) 

Revoga o inciso V do art. 47 da Lei Municipal n' 4.830, de 17 de maio de 2.002: 

"Art. 47 ( ... ) 

V- Revogado" (NR) 

Revoga a alínea "g", do inciso 1 do art. 73 da Lei Municipal n' 4.830, de 17 de maio de 2.002: 

"Art. 73 ( ... ) 

1 - ( ... ) 

g) Revogado." (NR) 

Altera a redação do art. 81 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 81 O valor do beneficio de prestação continuada. inclusive o exigido por norma especial, 
exceto o salário-família. será calculado com base no art. 82 desta Lei." (NR) 

Revoga o art. 96, o art. 97, seus§§ 1°, 2° e 3° e seus incisos 1 e II, o art. 98, o art. 99, o art. 100 e o art. 101 da 
Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002: 

"Art. 96 Revogado. 

Art. 97 Revogado. 

§ I' Revogado. 

§ 2' Revogado. 

§ 3º Revogado. 

1 - Revogado; 

n - Revogado. 

Art. 98 Revogado. 

Art 99 Revogado. 

Art. 100 Revogado. 

Art. 101 Revogado.'' (NR) 

2 



• 

• 

I::~· . ~1~§~~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. PL. n' 75/18 ·Substitutivo 

Art. 8' Acrescentam os artigos 166-A, 166-B, 166-C, 166-D, 166-E, 166-F e 166-G à Lei Municipal n' 1.574, de 07 
de maio de 1.971. com as seguintes redações: 

"Art. 166-A O auxílio-doença serã concedido, pago e mantido pelos órgãos empregadores, ao servidor 
que ficar incapacitado para o seu trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e 
consistirá no valor de seu último subsídio ou sua última remuneração no cargo efetivo, em 
data imediatamente anterior a sua concessão, nos termos do art. 14 l·A da Lei Municipal 
n' 4.830, de 17 de maio de 2.002 e da Lei Municipal n' 5.387, de 28 de agosto de 2.006. 

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao servidor que for admitido jâ portador da doença ou 
lesão invocada como causa para o beneficio, salvo quando a incapacidade, sobrevier por 
motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão . 

Art. 166-B 

Art. 166-C 

Até 31 de dezembro de 2.019, o auxílio-doença será concedido pelos órgãos 
empregadores, a pedido ou de oficio, com base em inspeção médica da Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, a contar 
do 16º (décimo sexto) dia do afastamento da atividade. enquanto permanecer incapaz. 

l - A contar da data do início da incapacidade, quando requerido dentro de 30 
(trinta) dias desta, ou; 

II - A contar da data de entrada do requerimento, quando requerido após o 30° 
(trigésimo) dia do afastamento da atividade. 

A partir de OI de janeiro de 2.020, o auxilio-doença scrã concedido pelos órgãos 
empregadores, a pedido ou de oficio, com base em inspeção médica através da Seção de 
Segurança e Medicina do Trabalho da Secretaria Municipal de Administração, do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru· FUNPREV, a contar do 16' (décimo 
sexto) dia do afastamento da atividade, enquanto permanecer incapaz. 

l - A contar da data do inicio da incapacidade, quando requerido dentro de 30 
(trinta) dias desta, ou; 

II - A contar da data de entrada do requerimento, quando requerido após o 300 
(trigésimo) dia do afastamento da atividade. 

Parágrafo único. A inspeção médica dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Bauru, será realizada 
através da Seção de Segurança c Medicina do Trabalho da Secretaria Municipal de 
Administração. 

Art. 166-D Se concedido novo beneficio decorrente da mesma doença dentro dos 60 (sessenta) dias 
seguintes à cessação do beneficio anterior, este será prorrogado. 

Art. 166-E O servidor em gozo de auxílio-doença. insuscetível de recuperação, temporariamente, 
para suas atividades habituais. deverá. se possível, ser submetido a processo de restrição 
funcional junto ao órgão de origem. 

Art. 166-F O pagamento do beneficio ocorrerá até a efetiva restrição funcional ou, quando 
considerado não recuperável, até a concessão da aposentadoria por invalidez. 

Art. 166-G O servidor em gozo de auxílio-doença será considerado pelo órgão empregador como 
licenciado." (NR) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. PL. nº 75/18 - Substitutivo 

Art. 9° 

Art. 10 

Art. 11 

Altera a redação do caput do art. 29 da Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 1.991, alterada pela Lei 
Municipal nº 4.869, de 05 de julho de 2.002, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 29 Aos servidores ativos, inclusive os afastados por auxilio-doença. inativos e pensionistas, 
será pago uma gratificação natalina. correspondente a 1/12 (um doze avos) àqueles que 
fizerem jus ao mês de dezembro, por mês de exerclcio e/ou afastamento no respectivo 
ano." (NR) 

A partir de O l de janeiro de 2.020 a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de 
Bauru - FUNPREV fará a cessão de um profissional médico para atuar exclusivamente com pericias médicas 
junto a Seção de Segurança e Medicina do Trabalho da Secretaria Municipal da Administração. 

Esta Lei entra em vigor a partir de OI de janeiro de 2.019. 

Bauru, ... 

4 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

lPROC. N• 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
10, agosto. 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa. o presente projeto de lei que tem 
como finalidade proceder à alteração na lei que dispõe sobre repasse de aportes financeiros da Prefeitura Municipal de Bauru, do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e da Câmara Municipal de Bauru para a Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV. 

Em função da necessidade de obedecer aos seguintes mandamentos legais, a Lei Federal nº 9.717, de 27 de 
novembro de 1.998, art. Iº; Portaria MPS nº 403, de 10 de dezembro de 2.008, §§ l' e 2°, art. 18; Portaria MPS n' 204. de 10 de 
julho de 2.008. art. 5º. inciso li e Portaria MPS nº 746, de 27 de dezembro de 2.011 e no art. 3° da Lei Municipal nº 6.098, 19 de 
julho de 2.011, sobretudo na busca do equilíbrio financeiro e atuarial das contas da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, considerando inclusive o cálculo atuarial realizado recentemente, torna-se 
necessário o envio do respectivo projeto de lei, para que o Poder Legislativo possa autorizar a Prefeitura Municipal de Bauru, o 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e a Câmara Municipal de Bauru, a realizarem as contribuições (a partir de 
2.018 e com finalização cm 2.046) de aportes financeiros à respectiva Fundação. lmportante salientar que, uma vez autorizada 
pela Câmara Municipal, o Poder Executivo remeterá a referida lei ao Ministério da Previdência Social para homologação, com o 
objetivo de manter sua regularidade, inclusive para fins da manutenção da Certidão de Regularidade Previdenciária - CRP (que 
vence no inicio do mês de agosto/2.018) de que trata a Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1.998 e o Decreto Federal nº 
3.788. de li de abril de 2.001. 

Confonne consta no projeto de lei apresentados aos nobres Vereadores, levando cm conta o déficit atuarial de 
RS 63.011.695, 74 (sessenta e três milhões, onze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) apresentado 
na data base de 31/1212.017. apurou-se a existência de um déficit técnico previdenciário no importe de R$ 1.489.104.694, 15 
(um bilhão, quatrocentos e oitenta e nove milhões, cento e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quinze centavos). 
Neste sentido, de acordo com o cálculo atuarial realizado, o Senhor Atuária sugeriu que os repasses dos aportes financeiros a 
serem realizados pela Prefeitura. DAE e Câmara Municipal, visando à cobertura do déficit técnico apontado nos cálculos 
atuariais anuais, fossem escalonados, respeitando o período remanescente de 29 (vinte e nove) anos, com início no exercício de 
2.018 e término no exercício de 2.046, sendo que os pagamentos serão efetuados até o último dia útil de cada mês. O valor da 
parecia normal mensal será calculado, levando-se em consideração o período total de amortização para o estabelecimento do 
equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, máximo em 29 (vinte e nove) anos, de acordo com o cálculo atuarial nas seguintes 
condições: 2.018. R$ 22.282. 703.09 (este valor jâ estâ sendo pago desde janeiro/2.018); de 2.019 a 2.026. R$ 24.5 I0.973,40; 
2.027. R$ 57.459.463,31; de 2.028 à 2.046, R$ 63.856.565,29 . 

O valor do aporte financeiro do exerc(cio será repassado mensalmente pela Prefeitura. DAE e Câmara 
Municipal, na proporção equivalente a 1/12 (um doze avos) por mês, devidamente corrigido com truca de juros de 0,5% (meio por 
cento). acrescido da variação do IPCA-IBGE no periodo de 31112/2.018 ató a data do efetivo pagamento, condição esta jâ 
constante da Lei nº 6.574. de 17 de outubro de 2.014 a ser alterada. 

O Projeto de Lei visa também proceder a alterações no inciso I do art. 3º, no inciso V do art. 47, na allnea 
"g'', do inciso Ido art. 73, no art. 81, no art. 96, no art. 97, seus§§ 1º, 2º e 3° e seus incisos l e ll, no art. 98, no art. 99, no art. 
100 e no art. 1O1 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002. assim como alterar a redação do caput do art. 29 da Lei 
Municipal nº 3.373. de 29 de julho de 1.991. alterada pela Lei Municipal nº 4.869, de 05 de julho de 2.002 e acrescentar os arts. 
166-A. 166-B. 166-C. 166-D, 166-E. 166-F e 166-G à Lei Municipal nº 1.574. de 07 de maio de 1.971, com o objetivo de 
transferir, no período de O 1 de janeiro de 2.019 a 31 de dezembro de 2.019 a responsabilidade do pagamento e da concessão do 
auxílio-doença aos órgãos empregadores dos servidores públicos municipais e, a partir de 01 de janeiro de 2.020, a 
responsabilidade do pagamento, da concessão, da inspeção médica e da gestão do auxilio-doença aos órgãos empregadores. 

Para a plena execução dos serviços, como a Prefeitura Municipal de Bauru assumirá a inspeção médica e a 
gestão do auxílio-doença de seus servidores e da Câmara Municipal de Bauru, a partir de O 1 janeiro de 2.020, a FUNPREV, fará 
a cessão de um profissional médico para atuar exclusivamente com pericias médicas junto a Seção de Segurança e Medicina do 
Trabalho da Secretaria Municipal da Administração. 

Cumpre-nos esclarecer que essa medida além de extremamente importante, é vantajosa para os órgãos e para 
a Fundação, uma vez que a partir da aprovação do projeto, o auxilio doença será custeado diretamente pelos órgãos 
empregadores e assim estes deixarão de arcar com a correção da taxa de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, acrescidos da 
variação do IPCA-IBGE, como também para a Fundação, que não mais terá despesas com o auxílio-doença, permanecendo com 
os valores aplicados no mercado financeiro, podendo trazer rentabilidade positiva a carteira ainda maior. 

5 
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,PROC. N• ~OLHAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Cumpre-nos esclarecer que em várias oportunidades a Secretaria de Previdência Social. inclusive nas suas 
sugestões para o texto original da PEC 287 (reforma da previdência), indicou que a legislação federal deveria ser alterada para 
que os regimes próprios sejam organizados para custear apenas beneflcios de aposentadoria e pensão. 

Portanto. sob o aspecto previdenciário, legal e financeiro, é favorável e até recomendável que estes beneficias 
não sejam mais custeados pelo RPPS, haja vista que durante o período de 2.0 L 9/2.046, com a transferência do pagamento do 
auxilio-doença aos órgãos, o Municfpio deixaria de pagar mais de RS 13 7 milhões de juros e correções monetárias. 

Cumpre-nos esclarecer que resolvemos apresentar este substitutivo após reunião com a Comissão de Justiça 
dessa Casa de Lei, realizada na Câmara Municipal de Bauru, no dia 07 do corrente mês, às 09 horas, com a presença do 
Presidente da FUNPREV e Vereadores, oportunidade em que foram sugeridas algumas inclusões no texto original do referido 
projeto de lei. 

Assim, democraticamente acatamos as sugestões_ 
unanimidade dos Senhores Vereadores para a aprovação irrestrita da m 

ancira que contamos com o voto favorável da 

a apr vação do projeto em questão. 

Atenciosas saudações, 

DO i!EITA 

6 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

O Substitutivo às folhas 172 a 175 é legal e constitucional, 

nada obstando sua normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

21 de agosto de 2018 . 
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~tiAuvakioyia/ tÚ tUVa 
Praça o. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃODE 

SAOPAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade do Substitutivo às folhas 172 a 175. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 
deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

21 de agosto de 2018 . 
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SAO PAULO 

PROC. N2 _ _:_7--;;:;-!--!:~b-

FOLHAS 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio elator do prese recesso o Vereador: 

de 2018. Em.7..2.de ~ 

~~DRIGUES BARBOSA 
Presidente 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 <:{>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente Substitutivo às fls 172 a 175, 

e entendemos não haver nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto 

econômico, nada impedindo, portanto, sua normal tramitação. 

• 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

MARCOS 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje 

extraordinariamente reunida, acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, 

tendo em vista a inexistência de qualquer restrição quanto à normal tramitação do 

Substitutivo às fls 172 a 175 por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
22 de agosto de 2018. 

LUIZ Jcs.R~ BARBOSA 
Presidente 

ERTO MEIRA 

Membro 
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador 

• 
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

PARECER DO RELATOR 

Bem analisada a matéria, não encontramos nenhuma 

irregularidade, razão pela qual opinamos pela normal tramitação do Substitutivo de 

folhas 172 a 175. 

Sala das Reuniões, em 

28 de agosto de 2Q:l8 . 
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

PARECER FINAL 

A Comissão de Fiscalização e Controle, hoje reunida, acata o 

parecer do Senhor Relator da matéria que opinou pela normal tramitação do 

Substitutivo de folhas 172 a 175. 

Sala das Reuniões, em 
28 de agosto de 2018. 

• ROG R 
Rela r 

MANOELA 
Membro Membro 



• 

• 

• 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

Em .Z.B de ~ de 2018 . 

• 
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de Relator da matéria, entendemos não haver 

nenhum óbice quanto à normal tramitação do Substitutivo de folhas 172 a 175. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 

29 de agosto de 2018. 

Relator 
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER FINAL 

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, 

hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, que opinou pela normal 

tramitação do Substitutivo de folhas 172 a 175. 

sábia decisão final. 
Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

Sala das Reuniões, em 

29 de agosto de 2018 . 

Relator 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Substitutivo 

de folhas 172 a 175 em Primeira Discussão, 

em Sessão Ordinária realizada no dia 10 de 

setembro de 2018, incluir o mesmo na Pauta 

em Segunda Discussão para a próxima 

Sessão. 

Bauru, 11 de setembro de 2018 . 

ALEXSSA DRO BUSSOLA 
Presidente 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do 

Substitutivo às folhas 172 a 175 em 

Segunda Discussão, em Sessão 
Ordinária realizada no dia 17 de setembro 

de 2018, providenciar o encaminhamento 

do Autógrafo ao Senhor Chefe do 

Executivo. Após a publicação da lei, 
arquive-se. 

Bauru, 18 de setembro de 2018. 

ALEXSSAND 
Presidente 

BUSSOLA 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e ofício, aguardando-se a publicação da 

Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 18 de setembro de 2018. 

~~:e1RÀ 
Diretora de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7226 
De 18 de setembro de 2018 

Dá nova redação ao art. 1º da Lei Municipal nº 6.574, de 17 de 
outubro de 2.014, que alterou o caput do ert. 1° e os seus§§ 1° 
e 2' da Lei Municipal n' 6.098, de 19 de julho de 2.011, altera 
vários dispositivos da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 
2.002. da Lei Municipal n' 3.373. de 29 de julho de 1.991 e 
acrescenta dispositivos â Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio 
de 1.971. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° O art. 1º da Lei Municipal nº 6.574, de 17 de outubro de 2.014, que alterou o caput do 
art. 1° e os seus §§ 1° e 2º da Lei Municipal nº 6.098, de 19 de julho de 2. 011, passa a 
ter a seguinte redação: 

"Art. 1º 

§ 1º 

§ 2º 

De acordo com a Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1.998, 
art. 1º; Portaria MPS nº 403, de 10 de dezembro de 2.008, §§ 1° e 2°, 
art. 18; Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de 2.008, art. 5°, inciso li 
e Portaria MPS nº 746, de 27 de dezembro de 2.011, visando o 
perfeito equillbrio financeiro e atuarial da previdência social dos 
servidores públicos municipais efetivos do Município de Bauru, ficam 
a Prefeitura Municipal de Bauru, o Departamento de Agua e Esgoto de 
Bauru - DAE e a Câmara Municipal de Bauru, autorizados a realizar 
aportes financeiros ã Fundação da Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, conforme 
resultado do déficit técnico previdenciário apontado pela Avaliação 
Atuarial Anual de 31/12/2.017, nos termos da legislação vigente. 

O repasse dos aportes financeiros a serem realizados pela Prefeitura, 
DAE e Câmara Municipal, visando à cobertura do déficit técnico 
apontado nos cálculos atuariais anuais, serão escalonados no prazo 
máximo de 29 (vinte e nove) anos, com inicio no exercício de 2.018 e 
término no exercício de 2.046, sendo que os pagamentos serão 
efetuados na proporção de 1/12 (um doze avos) até o último dia útil 
de cada mês, conforme a tabela abaixo: 

Ano Valor Anual (R$) 

2.018 R$ 22.282. 703,09 

De 2.019 à 2.026 R$ 24.510.973,40 

2.027 R$ 57.459.463,31 

De 2.028 à 2.046 R$ 63.856.565,29 ___ J . 

Os valores referidos na tabela constante do § 1° estão posicionados e 
levando em conta o déficit atuarial de R$ 63.011.695,74 (sessenta e 
três milhões, onze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e 
quatro centavos) apresentado na data base de 31/12/2.017, somam o 
valor total de R$ 1.489.104.694, 15 (um bilhão, quatrocentos e oitenta 
e nove milhões, cento e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro 
reais e quinze centavos). Quando dos seus efetivos pagamentos 
deverão ser reavaliados, conforme o último fechamento de balanço e 
o respectivo cálculo atuarial, e corrigidos com juros de 0,5% (meio por 
cento) ao mês, acrescido geometricamente da variação do IPCA
IBGE no período de 31/12/2.017 até a data do efetivo pagamento. Os 
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Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

novos valores a serem pagos serão calculados na mesma proporção 
dos valores constantes na tabela acima mencionada." (NR) 

O valor mensal dos aportes referidos no artigo anterior, após a atualização prevista, 
deverá ser rateado por todos os órgãos da administração municipal na proporção da 
sua respectiva folha mensal de remuneração dos servidores ativos em relação á folha 
total de remuneração dos servidores ativos base da totalidade da contribuição patronal 
do respectivo mês. 

Altera a redação do inciso 1 do art. 3° da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 
2.002, que passa a ter a seguinte redaçao: 

11Art. 3° ( ... ) 

1 - Gerir, com exceção do auxilio-doença, o regime de 
previdência social dos servidores públicos municipais 
efetivos da Administraçao Direta, Autárquica, 
Fundacional e da Gamara Municipal de Bauru, com base 
em normas gerais de contabilidade, de modo a garantir o 
seu equilíbrio financeiro e atuarial;" (NR) 

Revoga o inciso V do art. 47 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002: 

"Art. 47 ( ... ) 

V - Revogado" (NR) 

Revoga a alínea "g", do inciso 1 do art. 73 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 
2.002: 

"Art. 73 ( ... ) 

1 - ( .•. ) 

g) Revogado." (NR) 

Altera a redação do art. 81 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que 
passa a ter a seguinte redaçao: 

"Art. 81 O valor do beneficio de prestaçao continuada, inclusive o exigido por 
norma especial, exceto o salário-familia, será calculado com base no 
art. 82 desta Lei." (NR) 

Revoga o art. 96, o art. 97, seus §§ 1°, 2° e 3º e seus incisos 1 e li, o art. 98, o art. 99, 
o art. 100 e o art. 101 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002: 

"Art. 96 Revogado. 

Art. 97 Revogado. 

§ 1º Revogado. 

§ 2º Revogado. 

§ 3º Revogado. ~ 1 - Revogado; 

~ li - Revogado. 
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Art. 98 

Art. 99 

Art. 100 

Art. 101 

Revogado. 

Revogado. 

Revogado. 

Revogado." (NR) 

CQRAÇÃODE 
SAO PAULO 

Acrescentam os artigos 166-A, 166-B, 166-C, 166-D, 166-E, 166-F e 166-G à Lei 
Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, com as seguintes redações: 

"Art. 166-A O auxilio-doença serà concedido, pago e mantido pelos órgl!os 
empregadores, ao servidor que ficar incapacitado para o seu trabalho 
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e consistirá no valor de seu 
último subsidio ou sua última remuneraçao no cargo efetivo, em data 
imediatamente anterior a sua concessao, nos termos do art. 141-A da 
Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002 e da Lei Municipal nº 
5.387, de 28 de agosto de 2.006 . 

Parágrafo único. Nao será devido auxílio-doença ao servidor que for admitido já 
portador da doença ou lesao invocada como causa para o beneficio, 
salvo quando a incapacidade, sobrevier por motivo de progressao ou 
agravamento dessa doença ou lesão. 

Art. 166-B 

Art. 166-C 

Até 31 de dezembro de 2.019, o auxilio-doença será concedido pelos 
órgaos empregadores, a pedido ou de oficio, com base em inspeçao 
médica da Fundaçao de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, a contar do 16° (décimo 
sexto) dia do afastamento da atividade, enquanto permanecer 
incapaz. 

1 - A contar da data do inicio da incapacidade, quando requerido 
dentro de 30 (trinta) dias desta, ou; 

li - A contar da data de entrada do requerimento, quando 
requerido após o 30º (trigésimo) dia do afastamento da 
atividade. 

A partir de 01 de janeiro de 2.020, o auxilio-doença será concedido 
pelos órgãos empregadores, a pedido ou de oficio, com base em 
inspeçao médica através da Seção de Segurança e Medicina do 
Trabalho da Secretaria Municipal de Administração, do Departamento 
de Agua e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru- FUNPREV, a 
contar do 16º (décimo sexto) dia do afastamento da atividade, 
enquanto permanecer incapaz. 

1 - A contar da data do início da incapacidade, quando requerido 
dentro de 30 (trinta) dias desta, ou; 

li - A contar da data de entrada do requerimento, quando 
requerido após o 30° (trigésimo) dia do afastamento da 
atividade. 

Parágrafo único. A inspeçao médica dos servidores efetivos da Gamara Municipal de 
Bauru, será realizada através da Seçao de Segurança e Medicina do 
Trabalho da Secretaria Municipal de Administraçao. 

Art. 166-D Se concedido novo beneficio decorrente da mesma doença dentro 
dos 60 (sessenta) dias seguintes à cessaçao do beneficio anterior, 
este será prorrogado. 
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Art. 9° 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 166-E 

Art. 166-F 

Art. 166-G 

O servidor em gozo de auxilio-doença, insuscetível de recuperação, 
temporariamente, para suas atividades habituais, deverá, se posslvel, 
ser submetido a processo de restrição funcional junto ao órgão de 
origem. 

O pagamento do beneficio ocorrerá até a efetiva restrição funcional 
ou, quando considerado não recuperável, até a concessão da 
aposentadoria por invalidez. 

O servidor em gozo de auxílio-doença será considerado pelo órgão 
empregador como licenciado." (NR) 

Altera a redação do caput do art. 29 da Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 
1.991, alterada pela Lei Municipal nº 4.869, de 05 de julho de 2.002, que passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 29 Aos servidores ativos, inclusive os afastados por auxílio-doença, 
inativos e pensionistas, será pago uma gratificação natalina, 
correspondente a 1/12 (um doze avos) àqueles que fizerem jus ao 
mês de dezembro, por mês de exerclcio e/ou afastamento no 
respectivo ano." (NR) 

A partir de 01 de janeiro de 2.020 a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV fará a cessão de um profissional médico 
para atuar exclusivamente com pericias médicas junto a Seção de Segurança e 
Medicina do Trabalho da Secretaria Municipal da Administração. 

Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2.019. 

Bauru, 18 de setembro de 2018 . 

1 º ecretário 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

~~ na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~-;?~ 
Diretora de Apoio Legislativo 
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Bauru, 18 de setembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

C!,lRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 

• 

os Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão 
Ordinária levada a efeito ontem por esta Casa de Leis: 

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7225 de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a responsabilidade 
dos grandes geradores de resíduos sólidos e dá outras 
providências; 

7226 de autoria desse Executivo, que dá nova redação ao art. 1° da Lei 
nº 6574, de 17 de outubro de 2014, que alterou o caput do art. 1º 
e seus§§ 1º e 2° da Lei nº 6098, de 19 de julho de 2011 e altera e 
acrescenta dispositivos da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para 
renovar os protestos de distinção e apreç . 

Excelentíssimo Senhor 

ALEXSSAND O BUSSOLA 
Presi ente 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 



• 

• 

PROC. N2 /1 5' 6 

FOLHAS 1 '3 ~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 327118 
P. 40.800/18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 24 de setembro de 2.018 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Municipal nº 7.115/18, que dá nova redação 
ao art. lº da Lei Municipal nº 6.574, de 17 de outubro de 2.014, que alterou o caput do art. lº e os seus§§ 1° e 2º da 
Lei Municipal nº 6.098, de 19 de julho de 2.01 l, altera vários dispositivos da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio 
de 2.002, da Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de l.991 e acres ta dispositivos à Lei Municipal nº l.574, de 07 
de maio de l.97 l. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

p 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 40.800118 (1.904/18 • FUNPREV) 
LEI Nº 7.115. DE 21 DE SETEMBRO DE 2.018 
Dá nova redação ao art. 1 º da Lei Municipal nº 
6.574, de 17 de outubro de 2.014, que alterou o 
caput do art. lº e os seus §§ 1° e 2º da Lei 
Municipal nº 6.098, de 19 de julho de 2.011, altera 
vârios dispositivos da Lei Municipal nº 4.830, de 
17 de maio de 2.002, da Lei Municipal n• 3.373, 
de 29 de julho de 1.991 e acrescenta dispositivos à 
Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

O art. 1 ºda Lei Municipal nº 6.574, de 17 de outubro de 2.014, que alterou o caput do art. 1 º e os seus §§ 1 º e 
2º da Lei Municipal nº 6.098, de 19 de julho de 2.011, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 1° 

§ I' 

§2' 

De acordo com a Lei Federal nº 9. 717, de 27 de novembro de 1.998, art. 1°; Portaria MPS 
n' 403, de 10 de dezembro de 2.008, §§ I' e 2°, art. 18; Portaria MPS nº 204, de 10 de 
julho de 2.008, art. 5', inciso Il e Portaria MPS n' 746, de 27 de dezembro de 2.011, 
visando o perfeito equilfbrio financeiro e atuarial da previdência social dos servidores 
públicos municipais efetivos do Município de Bauru, ficam a Prefeitura Municipal de 
Bauru, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru • DAE e a Câmara Municipal de 
Bauru, autorizados a realizar aportes financeiros à Fundação da Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru • FUNPREV, conforme resultado do 
déficit técnico previdenciário apontado pela Avaliação Atuarial Anual de 31/12/2.017, 
nos termos da legislação vigente. 

O repasse dos aportes financeiros a serem realizados pela Prefeitura. DAE e Câmara 
Municipal, visando à cobertura do déficit técnico apontado nos cálculos atuariais anuais. 
serão escalonados no prazo máximo de 29 (vinte e nove) anos, com infcio no exerc[cio de 
2.018 e término no exercicio de 2.046, sendo que os pagamentos serão efetuados na 
proporção de 1/12 (um doze avos) até o último dia útil de cada mês, conforme a tabela 
abaixo: 

Ano Valor Anual (R$) 

2.018 R$ 22.282. 703,09 

De 2.019 à 2.026 R$ 24.5!0.973,40 

2.027 R$ 57.459.463,31 

De 2.028 à 2.046 R$ 63.856.565,29 

Os valores referidos na tabela constante do § l 0 estão posicionados c levando em conta o 
déficit atuarial de R$ 63.011.695,74 (sessenta e três milhões, onze mil, seiscentos e 
noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) apresentado na data base de 
31/12/2.017, somam o valor total de R$ 1.489.104.694,15 (um bilhão, quatrocentos e 
oitenta e nove milhões, cento e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quinze 
centavos). Quando dos seus efetivos pagamentos deverão ser reavaliados, conforme o 
último fechamento de balanço e o respectivo cálculo atuarial, e corrigidos com juros de 
0,5% (meio por cento) ao mês, acrescido geometricamente da variação do IPCA-lBGE no 
perlodo de 31/12/2.017 até a data do efetivo pagamento. Os novos valores a serem pagos 
serão calculados na mesma proporção dos valores constantes na tabela acima 
mencionada." (NR) 

O valor mensal dos aportes referidos no artigo anterior, após a atualização prevista, deverá ser rateado por 
todos os órgãos da ad1ninistração municipal na proporção da sua respectiva folha mensal de remuneração dos 
servidores ativos em relação à folha total de remuneração dos servidores ativos base da totalidade da 
contribuição patronal do respectivo mês. 

l 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n' 7.115/18 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5º 

Art. 6° 

Art. 7° 

Art. 8° 

Altera a redação do inciso I do art. 3º da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 3° ( ... ) 

1 • Gerir, com exceção do auxílio-doença. o regime de previdência social dos 
servidores públicos municipais efetivos da Administração Direta. 
Autárquica, Fundacional e da Câmara Municipal de Bauru, com base em 
nonnas gerais de contabilidade. de modo a garantir o seu equilíbrio 
financeiro e atuarial; .. (NR) 

Revoga o inciso V do art. 47 da Lei Municipal n' 4.830, de 17 de maio de 2.002: 

"Art. 47 ( ... ) 

V- Revogado" (NR) 

Revoga a alfnea "g", do inciso 1 do art. 73 da Lei Municipal n' 4.830, de 17 de maio de 2.002: 

"Art. 73 ( ... ) 

l . ( ... ) 

g) Revogado." (NR) 

Altera a redação do art. 81 da Lei Municipal n' 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 81 O valor do beneficio de prestação continuada, inclusive o exigido por norma especial, 
exceto o salário-familia, será calculado com base no art. 82 desta Lei." (NR) 

Revoga o art. 96, o art. 97, seus§§ l', 2' e 3' e seus incisos 1 e II, o art. 98, o art. 99, o art. 100 e o art. 101 da 
Lei Municipal n' 4.830, de 17 de maio de 2.002: 

"Art. 96 Revogado . 

Art. 97 Revogado. 

§ I' Revogado. 

§ 2' Revogado. 

§ 3' Revogado. 

l - Revogado; 

11 • Revogado. 

Art.98 Revogado. 

Art. 99 Revogado. 

Art. 100 Revogado. 

Art. 101 Revogado." (NR) 

Acrescentam os artigos 166-A, 166-B, 166-C, 166-D, 166-E, 166-F e 166-0 à Lei Municipal nº 1.574, de 07 
de maio de 1.971, com as seguintes redações: 
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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n' 7.115/18 

Art. 9' 

"Art. 166-A O auxilio-doença será concedido, pago e mantido pelos órgãos empregadores, ao servidor 
que ficar incapacitado para o seu trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e 
consistirá no valor de seu último subsídio ou sua última remuneração no cargo efetivo, em 
data imediatamente anterior a sua concessão, nos termos do art. 141-A da Lei Municipal 
n' 4.830, de 17 de maio de 2.002 e da Lei Municipal n' 5.387, de 28 de agosto de 2.006. 

Parãgrafo único. Não será devido auxilio-doença ao servidor que for admitido já portador da doença ou 
lesão invocada como causa para o beneficio, salvo quando a incapacidade, sobrevier por 
motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. 

Art. 166-B Até 31 de dezembro de 2.019, o auxflio-doença será concedido pelos órgãos 
empregadores, a pedido ou de oficio, com base em inspeção médica da Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, a contar 
do 16º (décimo sexto) dia do afastamento da atividade, enquanto permanecer incapaz . 

Art. 166-C 

1 - A contar da data do inicio da incapacidade, quando requerido dentro de 30 
(trinta) dias desta, ou; 

Il - A contar da data de entrada do requerimento, quando requerido após o 30º 
(trigésimo) dia do afastamento da atividade. 

A partir de 01 de janeiro de 2.020, o auxilio-doença será concedido pelos órgãos 
empregadores, a pedido ou de oficio, com base cm inspeção médica através da Seção de 
Segurança e Medicina do Trabalho da Secretaria Municipal de Administração, do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru- FUNPREV, a contar do 16' (décimo 
sexto) dia do afastamento da atividade, enquanto permanecer incapaz. 

[ - A contar da data do início da incapacidade, quando requerido dentro de 30 
(trinta) dias desta, ou; 

II - A .contar da data de entrada do requerimento, quando requerido após o 30° 
(trigésimo) dia do afastamento da atividade. 

Parágrafo único. A inspeção médica dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Bauru, será realizada 
através da Seção de Segurança e Medicina do Trabalho da Secretaria Municipal de 
Administração. 

Art. 166-D 

Art. 166-E 

Art. 166-F 

Art. 166-G 

Se concedido novo beneficio decorrente da mesma doença dentro dos 60 (sessenta) dias 
seguintes à cessação do beneficio anterior, este será prorrogado. 

O servidor em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação, temporariamente, 
para suas atividades habituais, deverá, se possível, ser submetido a processo de restrição 
funcional junto ao órgão de origem. 

O pagamento do beneficio ocorrerá até a efetiva restrição funcional ou, quando 
considerado não recuperável, até a concessão da aposentadoria por invalidez. 

O servidor em gozo de auxilio-doença será considerado pelo órgão empregador como 
licenciado." (NR) 

Altera a redação do caput do art. 29 da Lei Municipal n' 3.373, de 29 de julho de 1.991, alterada pela Lei 
Municipal n' 4.869, de 05 de julho de 2.002, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 29 Aos servidores ativos, inclusive os afastados por auxilio-doença, inativos e pensionistas, 
será pago uma gratificação natalina, correspondente a 1/12 (um doze avos) àqueles que 
fizerem jus ao mês de dezembro, por mês de exerclcio e/ou afastamento no respectivo 
ano." (NR) 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref.Leinº7.115/18 

Art. 10 A partir de 01 de janeiro de 2.020 a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de 
Bauru • FUNPREV fará a cessão de um profissional mé para atuar exclusivamente com pericias médicas 
junto a Seção de Segurança e Medicina do Trabalho d ccr taria Municipal da Administração. 

Art. 11 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

A 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

~::=fr?/" 

Cumpridas as exlgCnclas lcgela 
oncaminha·se o presento procc~so 
ao Scr...iço de Microf1lrnagem e 
Arquivo. 

Bauru •• i?::..~ .. J .1.P. . .1 ••• 1 .. $. ... 
D'I reto rti11 d 
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