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LEI N0176/2001. 

DispSe sobre o Regime Propriq de PrevidSncia 
Municipal, do Municipto de IATI, do Estado de 
Pernambuco, de conformidade com a 
Legisiapao Federal e adota outras providencias, 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IATI, usando das atribuipSes que 
o Cargo ihe confere, faz saber que a CSmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte 
Lei; 

# , 

fRABAlHANDO COil RCSPOSSABIlluAM 

TITULO I 

CAPITULO I 

DO OBJETO 

Art. 1° - Reorganiza o Regime Proprio de Previdencia do Municipio de IATI, do Estado de 
Pernambuco, de que sao beneficiarios os servidores publicos municipais efetivos, ativos e 
inativos, e seus dependentes. 

Art. 2° - Cria o FUNPREi - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICfPIO DE 1AT|, do 
Estado de Pernambuco, para atender a nova LegislapSo Federal (Emenda Constitucional 
n0 20 de 15/12/98, Lei Federal n0 9.717 de 27/11/98 e demais disposipoes legais), que 
passa a reger-se pela presents lei. 

CAPlTULO II 

DA LEGISLAQAO, SEDE E FORO 

Art. 3° -O FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE IATI, observadaa 
LegislapSo Federal pertinente, reger-se-a por esta Lei, regulamentos, normas, instrupOes 
e atos normativos, aprovados pelo seu Conselho Deliberative. 

Art. 4° - O FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE IATI tera como 
sede e foro o Municipio de IATI, do Estado de Pernambuco, ficara vinculado a Secretaria 
de Administrapao e Finanpas do Municipio de IATI e sua durapao ser3 por prazo 
indeterminado. 

CAPlTULO III 

DOS PRINClPIOS 

l 
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Art. 5° - O FUNPRE1 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICfPIO DE IATI obedecer^ 
aos seguintes princlpios; 

I - Univensalidade de participagao dos servidores municipais efetivos, ativos e inativos 
e seus dependentes, no piano previdenciario, mediante contribuigao; 

li - Carater democratico e descentralizado da gestao administrativa, com a 
participapao de entidades de classe de servidores ativos e inativos. e pensionistas; 

ill - Inviabtlidade de criagao, majorapSo ou extensao de qualquer beneflcio ou servipo 
de seguridade social sem a correspondente fonte de custeio total; 

IV - Custeio da previdencia social dos servidores publicos municipais do Municipio de 
IATI, mediante recursos provenientes. dentre outros, do orgamento do Municipio e 
da contribuigao compulsdria dos servidores ativos e inativos; 

V - Subordinagao das aplicagdes de reservas, fundos e provisoes garantidores dos 
beneffcios previstos nesta Lei a padrSes minimos adequados de diversificagao, 
liquidez e seguranga econdmico-financeira e conforme estabelecido pelo Conselho 
Monetdrio Nacional; 

VI - Aplicagoes dos fundos e provisoes garantidores dos beneffcios previstos nesta Lei, 
alem do disposto no Inciso anterior, deverOo ser observadas as normas federais 
sobre limites de aplicagao de recursos a que estao sujeitos os Regimes Proprios 
de Previdencia; 

VII - Subordinagfio da constituigao de reservas, fundos e provisoes garantidores dos 
beneflcios previstos nesta Lei a criterios atuariais aplicaveis, tendo em vista a 
natureza dos beneflcios; 

VIII - Observado o disposto no art. 37, Inciso XI da Constituigao Federal, os proventos 
da aposentadoria e as pensoes serao revistos na mesma proporgao e na mesma 
data, sempre que se modificar a remuneragOo dos servidores em atividade, sendo 
tambem estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer beneffcios ou 
vantagens posteriormente conoedidos aos servidores em atividades, inclusive 
quando decorrentes da transformagao ou reclassificagao do cargo ou fungao em 
que se deu a aposentadoria ou que serviu de referencia para a concessOo da 
pensao, na forma da Lei; 

IX - Valor mensa! das aposentadorias e pensOes nao inferior ao menor saldrio minimo 
vigente no pals; 

X- Pleno acesso dos servidores as informagOes relativas a gestao dos orgaos 
colegiados e instancias de decisao em que os seus interesses sejam objeto de 
discussao e deliberagao; 
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XI - Registro e controle das contas dos Fundos Garantidores e provisoes do FUNPREI 
- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNlCiPIO DE lATl de forma distinta e 
apartada da conta do Tesouro Municipal; 

Xtl - Registro conMbil individuaiizado das contribuipoes pessoais de cada servidor e 
dos entes estatais do Municfpio de IATI; 

XIII - Escriturapao contcibil observando as normas gerais de contabilidade aplicada ^s 
entidades fechadas de previdencia privada; 

XIV - Identificap&o e consolidapao em demonstrativos financeiros e orpamentarios de 
todas as despesas fixas e variiveis com os servidores inativos e pensionistas, 
bem como dos encargos incidentes sobre os proventos e pensOes pagos; 

XV - Submissao as inspepoes e auditorias de natureza atuariai, contabiI, fmanceina, 
orpamentaria e patrimonial; 

XVI - Contribuipoes dos entes estatais do Municfpio de IATI nSo poder£ exceder, a 
quatquer tftulo, o dobro da contribuipao dos servidores publicos e dependentes; 

XVII - Vedapao de utilizapao dos recursos, bens, direitos e ativos para emprestimos de 
qualquer natureza, inclusive aos entes estatais do Municfpio de IATI e aos 
servidores publicos municipais e dependentes, bem como a prestapao 
assistencial, m§dica e odontoldgica; e 

XVIII - VedapSo 0 aplicapao de recursos e ativos constitufdos em tftulos publicos, com 
excepao de tftulos de emissao do Governo Federal. 

CAPiTULO IV 

DA GESTAO PREVIDENCIARIA 

Art. 6° - A gestao previdenciaria do FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO 
MUNICIPIO DE IATI tera sua operacionalizapao executada de forma autdnoma e 
independents a da Prefeitura Municipal de IATI podendo ser contratado servipos 
especializados de terceiros. 

Art. 7° - Preservada a autonomia do FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO 
MUNIClPIO DE IATI, o Regime Previdenciario a que se refere o artigo anterior, tera por 

finalidade; 

a) estabelecer os instrumentos para a atuapSo, controle e supervisSo, nos campos 
previdenciario, administrativo, tecnico, atuariai e econdmico-financeiro, observada a 
iegislapao federal; 

b) fixarmetas; 
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c) estabelecer, de modo objetivo, as responsabilidades peia execu$§o e peios prazos 
referentes aos pianos, prog ram as. projetos e atividades a cargo do FUNPREI - 
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICfPIO DE IATI; 

d) avaliar desempenho, com aferigSo de sua eficiSncia e da observSncia dos princfpios 
da legalidade, iegitimidade, moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, 
impessoaiidade, economicidade e publicidade, e atendimentos aos preceitos 
constitucionais, legais, regulamentares, estatutcirios e regimentais aplic^veis; 

e) preceituar parSmetres para a contratapao, gestao e dispensa de pessoal, sob o regime 
estatutario, de forma a assegurar a preservagSo dos mais eievados e rigorosos 
padrSes t^cnicos de seus pianos, prog ram as. projetos, atividades e servigos; e 

f) formalizar outras obrigagoes previstas em dispositivos desta Lei e da Legislag§o geral 
aplic^vel. 

CAPlTULO V 

DOS BENEFiClARIOS 

Art. 8° - Os beneficiarios da previdSncia municipal de que trata esta Lei classificam-se 
em segurados e dependentes. 

Segdo I 

Dos segurados 

Art 9° - SSo segurados compulsbrios da previd6ncia municipal institulda por esta Lei: 

I - os servidores publicos ativos da Prefeitura Municipal de IATI do Estado de 
Pemambuco, suas Autarquias e FundagOes, e da CSmara Municipal de IATI; 

II - os servidores publicos inativos da Prefeitura Municipal de IATI, de suas Autarquias 
e FundagOes e da C&mara Municipal de IATI, 

§ 1° - Sao servidores publicos ativos aqueles ocupantes de cargo efetivo que nao se 
encontram em gozo de qualquer beneflcio de aposentadoria. 

§ 2° - Sao servidores publicos inativos aqueles que se encontram em gozo de qualquer 
urn dos beneflcios constantes do inciso I, allneas "a", "b", "c", "d" e "e" do artigo 12 desta 
Lei. 

IMSAUUIfDO CM BtSPOKSJfllUMM 

A 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI 

Av. Tabeliao Manoel Tenorio Alves s/n - Centre - IATI / PE 
CNPJ: 11.286.374/0001-31 FONE/FAX: (81)3786-1156 

CEP: 55345-000 E-mail: pmiati(S)bluenet.com.br IffiBJUIUIIDO COH RESPCNSiBlllIWDE 

Art. 10 - O servidor afastado em decorrencia de reclusao ou detengao, licenga para tratar 
de interesses particulares, para o exercicio de mandate eletivo ou qualquer especie de 
licenpa sem vencimentos, fica obrigado a recolher, mensalmente, atP o 5° dia util do mfes 
subsequente, a contribuijao relativa a sua parte e a do Poder Publico, levando em 
considerapao o seu ultimo vencimento, devidamente atualizada, sob pena de perda da 
qualidade de segurado. 

§ 1° - O valor da contribuipio devera acompanhar os indices fixados no Piano Anual de 
Custeio. 

§ 2° - Ficarci suspense o direito aos beneffcios, previstos nesta Lei, do segurado que 
deixar de recolher 2 (duas) parcelas consecutivas ou 4 (quatro) n§o consecutivas, sendo 
que somente podera ser reabilitado a partir da quitapao integral do dPbito, 

§ 3° - O servidor afastado em decorrencia de servipo militar obrigatorio tera o tempo de 
atastamento contado para efeito de aposentadoria e as contribuipoes devidas por ele e 
pelo ente ao qual esta vinculado serao recolhidas, integralmente, pelo ente municipal 
durante o perfodo de afastamento. 

Art. 11 - Sao dependentes do segurado do FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO 
MUNiCfPiO DE lATl, sucessivamente: 

I - cPnjuge; a companheira; o companheiro; os filhos de qualquer condipao, menores 
de 21 (vinte e urn) anos ou invalidos ou incapazes; 

II - os pais; 

ill - irmSos. de qualquer condipao menores de 21 (vinte e urn) anos ou invalidos ou 

§ 1° - Os dependentes elencados no inciso I concorrem entre si para a percepgao dos 
beneflcios, 

§ 2° - O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, mediante declaragao do 
segurado e desde que comprovada a dependencia economica na forma estabeiecida no 
Regulamento do Imposto de Renda. 

§ 3° - Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que. sem ser casada, mantem 
uniSo estavel com o segurado(a), do sexo oposto, entidade familiar com convivdncia 
duradoura, publica e contmua, estabeiecida com o objetivo de constituigao de famllia, nos 
termos da legislapao vigente. 

Sepao li 

Dos dependentes 

incapazes; 
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§ 4° - A dependencia economica das pessoas indicadas no inciso i deste artigo § 
presumida e a das demais deve ser comprovada. 

§ 5° - O ex-conjuge ou ex-corn panheiro separado, de fato ou de direito. e o divorciado 
concorrera com os dependentes elencados no inciso I deste artigo, desde que tenha 
assegurado por decisao judicial o direito & percepgSo de pensao alimentfeia. 

capItulo V! 

DOS BENEFlCIOS 

12 - Os beneffcios previstos na presents Lei consistem em: 

quanto aos segurados; 

a) aposentadoria por invalidez; 

b) aposentadoria voluntaria por idade; 

c) aposentadoria voluntaria por tempo de contribuigao; 

d) aposentadoria compuisoria; 

e) aposentadoria especial do professor; 

f) auxilio-doenqa; 

g) abono anual; 

h) saiario lamfiia; e 

i) salario maternidade. 

! - quanto aos dependentes; 

a) pensao por morte; 

b) auxilio-reclusao; e 

c) abono anual. 

§ 1° - O valor mensal dos beneffcios previstos nesta lei nao podera ser superior ao valor 
da ultima remuneragSo do segurado, no cargo efetivo em que ocorneu a concessao do 
beneffcio. 

ISAUUUIIDO CUM RtSPOUSnBILIMK 

Art. 

I- 
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§ 2° - O valor mensal dos beneflcios previstos nas alfneas "a", "b", "c", "d". "e", "f, "g" e "i". 
do inciso I e em todas as alfneas do inciso II deste artigo nSo poder^ ser inferior ao valor 
do menor sal^rio mfnimo vigente no pals. 

Seqao I 

Da aposentadoria por invaitdez 

Art. 13-0 segurado sera aposentado por invalidez, sendo os proventos; 

a) integrals, quando decorrente de acidente em servigo, mol6stia profissional ou doenga 
grave, contagiosa ou incur^vel; 

b) proporcionais ao tempo de contribuigao, quando a invalidez permanente do segurado 
nao se enquadrar nas condigoes especificadas na atfnea anterior. 

§ 1° - O valor do beneffcio da aposentadoria por invalidez serS calculado com base na 
remuneragao do servidor, sobre as quais tenha havido incidSncia de contribuigSo 
previdenciaria. 

§ 2° - Para o calculo de proventos proporcionais a que se refere a alfnea "b" deste artigo, 
seu valor correspondera a 1/35 (urn trinta e cinco avos) da totalidade da remuneragao do 
servidor na data da concessSo do beneffcio, por ano completo de contribuigao, se 
homem, e 1/30 (urn trinta avos), se mulher, 

§ 3° - Considera-se doenga grave, contagiosa ou incuravel, para fins do disposto neste 
artigo, tuberculose ativa, alienagao mental, neoplasia maligna, hansenfase, esclerose 
muitipia, paralisia irrevenstvel e incapacitante, cardiopatia grave, doenga de Parkinson, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avangados de Paget (ostefte 
deformante), sfndrome de imunodeficiencia adquirida (AIDS). Considera-se tambem como 
doenga grave, a cegueira total, de ambos os oihos, desde que caracterizada apbs o 
ingresso no servigo publico, para os entes estatais do Municfpio de IATI. alem de outras 
que a Lei assim definir. 

§ 4° - A aposentadoria prevista no caput deste artigo s6 sera concedida ap6s a 
comprovagao da invalidez do segurado, mediants perfcia realizada por junta medica 
designada pelo FUNPREI - FUNDO PREV1DENCIARIO DO MUNiCiPIO DE IATI 

§ 5° - Sendo comprovada por junta m6dica designada pelo FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENCiAriO DO MUNICIPIO DE IATI, a reabllitagao ou a recuperagSo do 
segurado aposentado por invalidez, sera suspense o pagamento do beneffcio. 

IRABAIiMDO COM BESPOSSaoILIDADE 

Segao !l 
Da aposentadoria voiuntaria por idade 
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Art. 14-0 segurado, servidor publico efetivo, podera se aposentar por idade, 
voluntariamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuigao, desde que 
atenda as seguintes condipoes e requisites mfnimos cumulativamente; 

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se 
mulher; e 

II - tempo mfnimo de 10 (dez) anos de exercfcio no servigo pdblico e 5 (cinco) anos no 
cargo efetivo em que se dard a aposentadoria. 

§ 1° - Os proventos da aposentadoria voluntaria por idade serSo equivalentes a 1/35 (urn 
trinta e cinco avos), se homem, e 1/30 (urn trinta avos), se mulher, por ano completo de 
contribuiqao previdenciaria, tendo como base a ultima remuneraqSo do cargo efetivo em 
que se dara a aposentadoria. 

§ 2° - O valor do provento calculado na forma do paragrafo anterior nao podera ser 
superior a 100% (cem por cento) da ultima remuneraqao, sobre a qual incidiu a 
contribuipao previdenciaria para o FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO 
MUNICiPtO DE IATI, no cargo efetivo em que se dara a aposentadoria. 

§ 3° - Para o segurado que tenha preenchido o requisite previsto no inciso I deste artigo, 
mas que nao tenha 5 (cinco) anos no cargo efetivo, podera aposentar-se com a 
remuneraqao do cargo anteriormente ocupado, desde que tenha o tempo de 5 (cinco) 
anos neste cargo, cumulativamente com os demais requisites e condiqQes fixados nos 
incisos I e II do caput deste artigo. 

IMStUMNDO COM RtSimJSIUDAOf 

Seqao III 

Da aposentadoria voluntdria por tempo de contribuigao 

Art. 15 - O segurado, servidor publico titular de cargo efetivo, poderS se aposentar. 
voluntariamente, com proventos integrais, desde que atenda as seguintes condipoes e 
requisites mfnimos cumulativamente: 

I - 60 (sessenta anos) de idade e 35 (trinta e cinco) anos de contribuipao, se homem, 
e 55 (cinqOenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuipao, se 
mulher; e 

II - tempo mfnimo de 10 (dez) anos de exercfcio no servipo publico e 5 (cinco) anos no 
cargo efetivo em que se dara a aposentadoria. 

§ 1° - Para o segurado que tenha preenchido os requisites previstos no inciso I deste 
artigo, mas que nSo tenha 5 (cinco) anos no cargo efetivo. podera aposentar-se com a 
remunerapao do cargo anteriormente ocupado, desde que tenha o tempo de 5 (cinco) 
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anos neste cargo, cumulativamente com os demais requisites e condigoes fixadas nos 
incisos I e II do caput deste artigo. 

Art. 16-0 segurado que ingressou regularmente em cargo efetivo na administragao 
publica ate 15 de dezembro de 1998, podera optar pela aposentadoria voluntaria, com 
proventos integrals, quando cumulativamente; 

I - contar com 53 (cinquenta e tr6s) anos ou mais de idade, se homem, e 48 
(quarenta e oito) anos de idade, se mulher; 

li - tiver 5 (cinco) anos ou mais de efetivo exercfcio no cargo em que se dar^ a 
aposentadoria; e 

II! - contar com tempo de contribuigao previdenciaria igual, no mmimo. a soma de: 

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

b) urn perfodo adicional de contribuigSo equivalente a. no mlnimo, 20% (vinte por 
cento) do tempo de contribuigSo que, no dia 16 de dezembro de 1998, faltava 
para atingir o limite de tempo constants da almea "a" anterior. 

Art. 17-0 segurado de que trata o artigo anterior poder^ optar pela aposentadoria 
volunlaria pui tempo de contribuigSo, com proventos proporcionais, quando 
cumulativamente; 

I - contar com 53 (cinqOenta e tr6s) anos ou mais de idade, se homem, e 48 
(quarenta e oito) anos ou mais de idade, se mulher; 

II - tiver 5 (cinco) anos ou mais de efetivo exercfcio no cargo em que se dar^i a 
aposentadoria; 

III - contar com tempo de contribuigao previdenciaria igual, no mfnimo, S soma de; 

a) 30 (trinta) anos, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher; e 

b) urn perfodo adicbnal de contribuiqao equivalente a, no mfnimo, 40% (quarenta 
por cento) do tempo de contribuigao que. no dia 16 de dezembro de 1998, 
faltava para atingir o limite de tempo constante na alfnea "a" anterior. 

§ 1° - O provento da aposentadoria por tempo de contribuipao proporcional, sera 
equivalente a 70% (setenta por cento) do valor que o segurado poderia obter se 
aposentasse com proventos integrals, acrescido de 5% (cinco por cento) por ano 
completo de contribuipao que supere a soma a que se refers o inciso III do artigo anterior, 
atd o limite de 100% (cem por cento). 

§ 2° - O segurado que tenha preenchido os requisites previstos no caput deste artigo e 
seus incisos, mas nao tenha 5 (cinco) anos no cargo efetivo, podera aposentar-se com 
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remuneragao do cargo anteriormente ocupado, desde que tenha o tempo de 5 (cinco) 
anos neste cargo, cumulativamente com os demais requisites. 

Art. 18-0 segurado ativo que completar 70 (setenta) anos de idade sera aposentado 
compulsoriamente. 

§ 1° - O valor do beneffcio da aposentadoria compulsoria sera calculado com base nos 
proventos proporcionais ao tempo de contribuigSo e ser§o equivalentes a 1/35 (urn trinta e 
cinco avos), se homem, e 1/30 (urn trinta avos), se mulher, por ano complete de 
contribuigao previdenciaria. 

§ 2° - O valor do provento, calculado na forma do paragrafo anterior, nao podera ser 
superior a 100% (cem por cento) da ultima remunerapao, sobre a qual incidiu a 
contribujgao previdenciaria para o FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO 
MUNiCIPIO DE IATI, no cargo efetivo em que se dar6 a aposentadoria. 

Art. 19-0 professor segurado que comprove efetivo exerefcio nas fungbes de magistbrio 
na educapao infantil, no ensino fundamental ou m6dio, ter6 direito S afX)sentadoria 
especial, com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes 
condigoes e requisitos minimos: 

I - 55 (cinqQenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50 (cinqQenta) anos de idade, 

II - 30 (trinta) anos de contribuigao na fungao de magisterio, se homem, e 25 (vinte e 
cinco) anos de contribuigao na fungao de magisterio, se mulher; e 

III - 10 (dez) anos, no mfnimo, de exerefcio na fungao de magisterio no servigo publico 
e 5 (cinco) anos no cargo efetivo, na fungao de magisterio, em que se dara a 
aposentadoria. 

§ 1° - Considera-se para efeito do disposto nesta Lei. como efetivo exerefcio nas fungoes 
de magisterio, exclusivamente a atividade docente. 

§ 2° » Para o segurado professor que tenha ingressado regularmente em cargo de 
magisterio, ate 15 de dezembro de 1998, podera se aposentar voluntariamente, com 
proventos integrais. desde que atenda as seguintes condigoes e requisitos 
cumulativamente; 

SegSo IV 

Da aposentadoria compulsoria 

SegaoV 

Da aposentadoria especial do professor 

se mulher; 
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I - 53 (cinquenta e tr§s) anos ou mais de idade, se homem, e 48 (quarenta e oito) 
anos ou mais de idade, se mulher; 

II - 5 (cinco) anos. no mfnimo, na fun^ao de magisterio, exciusivamente na atividade 
docente, na educagSo infantil, no ensino fundamental ou m&dio, como servidor 
publico efetivo da Prefeitura Municipal de lATI; 

ill - contar com tempo de contribuigao previdenciaria igual, no mfnimo, a soma de: 

a) 35 (trinta e cinco) anos de contribuigSo na fungSo de magisterio, se homem, e 
30 (trinta) anos de contribuigao na fungao de magisterio, se mulher; e 

b) urn periodo adicional de contribuipao equivalente a 20% ( vinte por cento) do 
tempo que, na data de 16 de dezembro de 1998, faltava para atingir o iimite de 
tempo constante da aifnea "a" anterior. 

§ 3° - Para efeitos da aposentadoria especial prevista no paragrafo segundo deste artigo, 
o tempo de servigo exercido efetivamente nas fungoes de magisterio, ate a data de 16 de 
dezembro de 1998 sera contado, com acrescimo de 17% (dezessete por cento), se 
homem, e 20% (vinte por cento), se mulher. 

Seg3o VI 

Do Auxllio Doenga 

Art. 20 - O auxllio-doenga sera concedido ao segurado que venha ficar incapacitado para 
0 trabalho por prazo superior a 15 (quinze) dias e sete pago durante o perfodo em que 
permanecer incapaz, ou sera transformado em aposentadoria por invalidez, a criterio da 
perfcia trtedica reaiizada por junta medica indicada pelo FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE IATI 

Paragrafo Unico - O auxfiio-doenga, desde que preenchidos os requisites para sua 
concessSo, somente serSo devidos, a contar; 

1 - do d6cimo sexto dia da incapacidade, quando requerida ate trinta dias depois deste; 

II - do requerimento, quando requerida apds o prazo previsto no inciso I. 

Art. 21 - O auxflio de que trata o artigo anterior correspondera ^ remuneragao que o 
Segurado recebia na data do afastamento e sera pago mensalmente, durante o perfodo 
em que, comprovadamente, e a criterio da perfcia medica reaiizada por profissional 
indicado pelo FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE IATI, persistira 
incapacidade. 

Paragrafo Onico - O valor do beneffcio do primeiro e do dltimo pagamento, apds a alta 
medica, sera calculado de forma a corresponder 1/30 (urn trinta avos), por dia de 
afastamento, do valor da remuneragao do segurado. 

rnmiunia con kspc.^a'-ud/w 
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Art. 22-0 segurado em percepgao do auxfiio-doenpa fica obrigado, sob pena de 
suspensao do beneffcio, a submeter-se aos exames, tratamentos, processes de 
readaptagoes profissionais e demais procedimentos prescritos por profissional medico 
indicado pelo FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO JVlUNlCfPIO DE lATl. 

Art, 23 - Durante os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, incumbe ao ente estatal 
do Municipio de lATl a que o segurado estiver vinculado, o pagamento do auxflio-doenpa. 

Segao Vil 

Do Abono Anuai 

Art. 24 - Ao segurado ou dependente em gozo de beneffcio de prestagSo continuada ser6 
concedido o Abono Anuai. 

Art 25 - O Abono de que trata o artigo anterior consists em urn a Onica parcela, 
equivalents ao ultimo valor recebido a tftulo de proventos no exercfcio, e sera paga ate o 
dia 20 do ntes de dezembro do mesmo exercfcio. 

Pardgrafo Unico - Sete observada a proporcionalidade de 1/12 (urn doze avos) do abono 
para cada m§s de beneffcio efetivamente recebido, considerando-se como mes completo 
o perfodo igual ou superior a 15 (quinze) dias. 

Segao Vili 

Do Sateno Familja 

Art. 26 - Ao segurado que tenha remuneragSo ou proventos iguais ou inferiores a R$ 
360,00 (trezentos e sessenta reais), sera pago, mensalmente, o salario famflia de valor 
equivalents a 5% (cinco por cento) do menor salario mfnimo vigente no pafs, por 
dependente, assim considerados nos termos do artigo 11 desta Lei. 

§ 1° - O direito ao beneficio de salario-famflia somente sera adquirido a partir da data do 
requerimento, desde que preenchidos os requisites para sua percepgao. 

§ 2° - O valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) previsto no caput deste artigo 
sera corrigido, desde 15/12/98, pelos mesmos indices de corregao aplicados aos 
beneffcios do Regime Geral de Previdencia Social - INSS. 

Art. 27 - Quando o pai e a mae forem segurados nos termos desta Lei, e viverem em 
comum, ambos terao direito ao sa!8rio-famflia. 

Paragrafo Unico - Caso nao coabitem, o saiario-famflia sera concedido aquele que tiver 
os dependentes sob sua guarda. 

Segao IX 

(MMUUnoO COM RESPONSUIUOADE 
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Do Saidrio Maternidade 

Art. 28 - O salario maternidade e devido independentemente de carencia a segurada. 
servidora pCiblica efetiva, durante 120 (cento e vinte) dias, com infcio 28 (vinte e oito) dias 
antes e tenmino 91 (noventa e urn) dias depois do parto, considerando. inclusive, o dia do 
parto. 

§ 1° - Em casos excepcionais, os perfodos de repouso, anterior e posterior ao parto, 
podem ser aumentados em mais 2 (duas) semanas, mediante atestado medico fornecido 
por medico designado pelo FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO WIUNICIPIO DE 
lATi. 

§ 2° - Para fins de concessao do saiario maternidade, considera-se parto o nascimento, 
inclusive o de natimorto, mediante a apresentagao da competente certidao. 

§ 3° - Ocorrendo aborto nao criminoso, comprovado por avaliapao mddica pericial, 
mediante atestado fornecido por medico credenciado pelo FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENClARIO DO MUNIClPIO DE lATi, a segurada tera direito ao saforio 
maternidade correspondente a 2 (duas) semanas. 

§ 4° - A segurada servidora publica que tenha recebido satcirio maternidade sera pago o 
Abono Anual proporcional ao pertodo de duragao do pagamento daquele beneflcio. 

§ 5° - Se, por ocasiao da concessao do salario maternidade, for verificado que a segurada 
encontra-se em gozo de auxilio-doenga, este devera ser cessado na vespera do infcio do 
referido beneflcio, devendo ser comunicado a pencia medica. 

§ 6° - O saiario maternidade da segurada. servidora publica efetiva, consiste numa renda 
mensal igual a sua remuneragao integral no cargo efetivo em que se deu a licenpa 
maternidade. 

Sepao X 
ft 

Da Pensao por Morte 

Art. 29 - Ocorrendo o obito do segurado, sera devida a seus Dependentes a pensSo por 
morte de valor igual aos proventos do segurado falecldo, se inativo, ou ao valor da 
aposentadoria que o segurado falecido teria direito na data do seu obito. 

§ 1° - No caso do segurado ativo que, na data de seu falecimento, nao tenha preenchido 

os requisites para o gozo de nenhum tipo de aposentadoria prevista nesta Lei, o calcuio 
do valor da pensao sera correspondente aquele que o segurado teria direito se na data do 
seu falecimento estivesse aposentado por invalidez, nos termos do artigo 13 desta Lei. 

§ 2° - O valor da pensao sera rateado em cotas iguais entre todos os dependentes com 
direito a pensao; 
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§ 3° - Sempre que um dependente perder esta qualidade, proceder-se-a a novo calcuio e 
novo rateio do beneffcio, considenados, no entanto, apenas os dependentes 
remanescentes. 

§ 4° - A pensao ser^ devida a contar da data: 

I - do obito, quando requerida ate trinta dias depois deste; 

II - do requerimento, quando requerida apos o prazo previsto no inciso I; ou 

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

Art. 30 - Apos seis meses de declarada judicialmente a ausSncia do segurado, ser£ 
concedida pensao provisoria aos dependentes. 

§ 1° - Mediante prova inequivoca do desaparecimento do segurado, em virtude de 
acidente ou catastrofe, seus dependentes farao jus a pensao provisoria, sendo 
dispensados a declaraqao e o prazo exigidos neste artigo. 

§ 2° - Verificado o reaparecimento do segurado, cessara imediatamente o pagamento da 
pensao provisoria, ficando os Dependentes desobrigados de reembolso de quaisquer 
quantias ja recebidas, salvo ma fe. 

TRABALHAHDQ COM BESPOKUfHUOflffi 

Segao XI 

Do Auxllio-Reclusao 

Art. 31 - Aos Dependentes do segurado detento ou recluso que nao esteja em gozo de 
aposentadoria ou auxilio-c'oenga, sera pago. mensalmente, enquanto perdurar esta 
situagao, o auxflio-reclusao de valor equivalents ao da tiltima remuneragao recebida do 
Orgao empregador, desde que esta tenha sido suspensa. 

§ 1° - Nao sera devido, em nenhuma hipbtese, o pagamento do auxilio-reclusao aos 
Dependentes do segurado que tenha recebido, como ultima remunerapSo, valor superior 
a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), valor este que devera ser corrigido desde 
15/12/98, pelos mesmos indices de correpao aplicados aos beneffcios do Regime Geral 
de Previdencia Social - INSS. 

§ 2° - Em qualquer hipbtese, o auxflio-reclusao somente sera devido aos dependente 
enquanto for mantida a qualidade de segurado. 

§ 3° - O auxflio-reclusao sera devido a contar da data: 

I - da reciusao, quando requerido ate trinta dias depois desta; 

li - do requerimento, quando requerido apos o prazo previsto no inciso I. 
Segao Xlt 
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Dos prazos e carencia 

Art. 32 - Os prazos de carencia para gozo dos beneffcios previstos nesta Lei sSo: 

I- para o auxflio-doenca e aposentadoria por invalidez, 12 (doze meses) de 
contnbuipSo em favor do FUNPRE1 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICfPIO 
DE IATI, salvo se a incapacidade for decorrente de acidente de qualquer natureza 
ou causa; 

§ 1° - Nao sera exigida qualquer carencia para o percebimento do salario maternidade, da 
pensao decorrente da morte do segurado, abono anual, auxflio reclusao e salario famllia. 

§ 2° - NSo estSo sujeitos As carencias previstas neste artigo os segurados que 
ingressaram. ate 15/12/98, em cargo efetivo, no servigo publico, no Munidpio de IATI, e 
seus respectivos dependentes. 

Segdo XIII 

Das disposipoes gerais relativas aos beneflcios 

Art. 33 - E de 5 (cinco) anos o prazo de decadSncia de todo e qualquer direito ou a$ao do 
segurado ou beneficiario para revisSo do ato de concessao de beneffcio, a contar do dia 
primeiro do mes seguinte ao do recebimento da primeira prestagao ou. quando for o caso, 
do dia em que tomar conhecimento da decisao indeferitdria definitiva no Ambito 
administrativo. 

Pardgrafo Unico - Prescreve em 5 (cinco) anos. a contar da data em que deveriam ter 
sido pagas toda e qualquer agao para haver prestagoes vencidas ou quaisquer 
restituigoes ou diferengas devidas pelo FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO 
MUNICfPIO DE IATI, salvo o direito dos menores. incapazes e ausentes, na forma da 
Legislagao Civil. 

Art. 34 - Com excegao do beneffcio de pensao por morte, durante o perfodo de 
percepgao de todo e qualquer beneffcio tambdm serao devidas as contribuigOes 
previdenciArias ao FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE IATI, de 
conformidade com as disposigoes fixadas no artigo 68. 

ParAgrafo unico - No perfodo de gozo do beneffcio. cabe ao ente estatal empregador 
recolher a parceta da contribuigSo a seu cargo, ao FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE IATI. A parcela devida pelo segurado sera 
descontada pelo FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE IATI quando 
do pagamento do beneffcio. 

Art. 35 - O segurado em gozo de auxflio-doenga, ou aposentadoria por invalidez, estA 
obrigado a se submeter, sob pena de suspensAo do pagamento do beneffcio, 
periodicamente a exames medicos a cargo de junta mAdica designada pelo FUNPREI - 
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FUNDO PREVIDENClARIO DO MUNICIPIO DE IATI, bem assim a tratamentos, 
processos, readapta95es profissionais e demais procedimentos prescritos por aquele 
served medico. 

ParSgrafo Unico - A periodicidade a que se refers o "caput" deste artigo sera definida 
pela Gerencia de Previd^ncia do FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO MUNIClPIO 
DE IATI. ouvida a Junta M^dica, caso a caso, e nunca superior a 180 (cento e oitenta) 
dias. 

Art. 36 - O beneffcio sera pago diretamente a quem de direito ou a procurador constituido 
por mandate outorgado por instrumento pOblico. o qual nSo ter^ prazo superior a 6 (seis) 
meses, podendo ser renovado ou revaiidado. 

Par^grafo Onico - O procurador dever^ firmar, perante o FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENClARIO DO MUNIClPIO DE IATI, Termo de Responsabiiidade, mediante o 
qual se compromete a comunicar qualquer fato que venha a determinar a perda da 
qualidade de procurador ou evento que possa invaiidar a procurapao, principalmente a 
superveniencia de obito ou incapacidade civil do outorgante, sob pena de incorrer em 
sangQes penais cabfveis. 

Art. 37 - O beneffcio devido ao segurado ou dependents civilmente incapaz sera pago ao 
representante legal, tutor ou curador, nos termos e requisites da legislagao civil. 

Art. 38 - Todo segurado, dependente ou representante legal dos mesmos, assinara os 
formuiarios e fornecera os dados e documentos exigidos periodicaments pelo FUNPREI - 
FUNDO PREVIDENClARIO DO MUNICIPIO DE IATI, para provar o cumprimento dos 
requisites necessarios a obtenpSo dos beneffcios, ou garantir a sua manutencao, 

Paragrafo Unico - O cumprimento dessa exigencia e essencial para o recebimento dos 
beneffcios, ou sua manutengao. 

Art. 39 - Sem prejufzo da exigencia de apresentagao de documentos habeis, 
comprobatorios das condicoes necessarias para o recebimento dos beneffcios, o 
FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO MUNIClPIO DE IAT( podenl tomar 
providencias no sentido de comprovar ou suplementar as informagoes fomecidas. 

Art. 40 - O FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO MUNIClPIO DE IATI podera 
negar qualquer reivindicagao de beneffcio, declara-lo nulo ou reduzi-lo, se por dolo ou 
culpa, forem omitidas ou declaradas falsamente informagoes para a obtengao de qualquer 
beneffcio. 

Art. 41 - Podem ser descontados dos beneffcios pagos aos segurados ou dependentes; 

I - contribuigfies devidas ao FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO MUNICIPIO 
DE IATI; 

II - pagamento de beneffcio alem do devido; 

III - impostos retidos na fonte, de conformidade com a legislagao aplicavel; 

rRABALHANQO Mil nfSPn. MlUbr 
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IV - pensSo de alimentos decretada em decisao judicial; 

V - outros debitos previstos em Lei e os debitos autorizados pelo servidor, desde que 
aceitos pelo FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO IVlUNICiPfO DE IATI 

§ 1° - Salvo o disposto neste artigo, o beneffcio nao podera ser objeto de penhora, arresto 
ou sequestra, sendo nula de pleno direito sua venda, alienapio ou cessao, ou a 
constituipSo de qualquer onus de que seja objeto. 

§ 2° - Na hipdtese do inciso II, o desconto sera feito em ate 6 (seis) parceias, ressaivada a 
existencia de ma fe, quando ent§o nao sera o d6bito parcelado. 

§ 3° - Somente poderao ser descontados os debitos existentes a partir da concessao do 
beneffcio e desde que nSo sejam superiores ao valor do beneffcio. 

Art. 42 - Excetuada a hipotese de recolhimento indevido, nao havera restituipao de 
contribuipoes feitas ao FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE lATl 
em hipotese aiguma. 

Art. 43 - Nao sera devido ao segurado e/ou dependentes o percebimento cumulativo de 
quaisquer urn dos beneffcios a seguir dispostos; 

I - Auxflio-Doenpa; 

It - Aposentadoria de qualquer especie; 

III - Auxflio-Reclusao; 

IV - Salario matemidade. 

Art. 44 - Nao sera considerada, para efeito de contagem em dobro para a aposentadoria 
por tempo de contribuipao, a licenpa premio do servidor. 

Art. 45 - Os proventos de aposentadoria, pensQes, auxflio-doenpa e auxflio-reclusao, nao 
poderao exceder, a qualquer tltulo, a remunerapao tomada como base para a concessSo 
do beneffcio, sendo vedado o acrescimo de vantagens de career transitdrio a respectiva 
remunerapao. 

TITULO il 

CAPlTULO I 
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DA ADMINISTRAQAO 

Art. 46-0 FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO MUNlClPIO DE IATI tera a 
seguinte estrutura: 

1 - Conselho Deliberativo; 

If - Conselho Fiscal; e 

Hi - Gerencia de PrevidSncia. 

Se^So I 

Do Conseiho Deliberativo 

Art. 47 - O Conselho Deliberativo do FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO 
MUNlClPIO DE IATI sera constitufdo de ate 5 (cinco) membros efetivos e 1 (um) membra 
suplente para cada um, a saber: 

I - dois servidores, do quadra efetivo de quaisquer dos entes estatais do Municfpio de 
IATI, indicados pelo Prefeito, sendo que um deles, a criterio do Prefeito, sera o 
Presidents do Conselho Deliberativo; 

H- um servidor, do quadra efetivo de quaisquer dee entes estatais do Municfpio de 
IATI, indicado pelo Poder Legislativo; 

ill - um servidor, indicado pelo Sindicato dos Servidores POblicos Municipals de IATI, 
sendo que um deles do quadra efetivo de quaisquer dos entes estatais do 
Municfpio; 

IV - um representante da Sociedade Civil indicados pelo (Rotary/OAB-Regional). 

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

§ 2° - Juntamente com os titulares e para cada um, sete designado 01 (um) suplente 
respectivo, que os substituirfio em suas licengas e impedimentos e os sucederao em caso 
de vacSncia, conservada sempre a vinculagao da representatividade. 

§ 3° - O mandate dos membros designados pelos Poderes Executivo e Legislativo sera de 
04 (quatro) anos, n§o sendo permitida sua recondugao para o mandate subseqoente. 

§ 4° - O mandate dos membros indicados pelo Sindicato dos Servidores Publicos 
municipais de IATI e os membros representantes da Sociedade Civil sera de 03 (tres) 
anos. 

§ 5° - Sera firmado Termo de Posse dos Conselheiros. 
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§ 6° - O Conselho reunir-se-a, ordinariamente, uma vez a cada m^s, com a presents da 
maioria de seus membros e suas decisoes serao tomadas por maioria simples de voto. 

§ 7° - A fungSo de Conseiheiro nao sera remunerada, devendo ser desempenhada no 
horario compatfvel com o expedients normal de trabalho. 

§ 8° - O Conselhetro que, sem justa causa, faltar a tres sessoes conseoutivas ou seis 
alternadas, tera seu mandate declarado extinto. 

§ 9° - Os membros do Conselho Deliberative deverao ser contribuintes ou beneficiarios do 
FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE IATI, com exceg&o dos 
representantes da Sociedade Civil. 

§10-0 Presidents do Conselho Deliberative do FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO 
DO MUNIClPIO DE lATl tera voz e voto de desempate nas reuniSes do Conselho. 

§ 11 - As deiibera96es do Conselho Deliberative serao lavradas em Livro de Atas. 

§ 12 - As convocagoes ordinarias e extraordinarias do Conselho Deliberativo serSo feitas 
por escrito. 

Art. 48 - Ao Conselho Deliberativo compete: 

I - Deliberar sobre a politica de investimentos do FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE IATI; 

II - Deliberar sobre Regimento Interno do FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO 
MUNIClPIO DE lATl; 

III- Deliberar sobre as Diretrizes Gerais de atuagao do FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE lATl; 

IV - Deliberar sobre o Quadra de Pessoal e o Piano de Cargo e Salaries; 

V - Deliberar sobre a Nota Tecnica Atuarial e o Piano Anual de Custeio; 

VI - Deliberar sobre o Reiatorio Anual da Gerencia de Previd^ncia; 

VII - Deliberar sobre os Balancetes Mensais, bem como o Balango e as Contas Anuais 
do FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE lATl, ap6s 
apreciados peio Conselho Fiscal e Auditor Independents; 

VIII - Deliberar sobre a aceitagao de bens e legados oferecidos ao FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE lATl; 

IX - Deliberar sobre a aquisiyao, alienaqao ou oneraqao de bens imoveis, bem como a 
aceitagao de doagoes com encargo; 
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X - Deliberar sobre a Proposta Orpamentaria anuai, bem como suas respectivas 
aiteragoes, elaborada pela Gerencia de Previdencia do FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENClARIO DO MUNICiPIO DE IATI; 

XI - Deliberar sobre a contratagao dos servigos especializados de terceiros para 
gest§o tecnica, operacional; e patrimonial; 

Xil - Deliberar sobre a contratagao de Consultoria Externa Tecnica Especializada para 
desenvolvimento de Servigos Tecnicos Especializados necess£rios ao FUNPREI - 
FUNDO PREVIDENClARIO DO MUNICiPIO DE lATf, por indicagSo da Gerencia 
de Previdencia; 

XIII - Funcionar como orgao de aconselhamento ^ Gerencia de Previd§ncia do 
FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO MUNICiPIO DE IATI, nas questOes 
por ele suscitadas; 

XIV - Baixar Atos e Instrugoes Normativas, complementar ou esclarecedoras; e 

XV - Praticar os demais atos atribuldos por esta Lei. 

SegSo II 

Do Conseiho Fiscal 

Art. 49-0 Conseiho Fiscal sera composto de 03 (tres) membros efetivos e 1 (urn) 
membra suplente para cada urn, a saber: 

I - urn servidor, do quadra efetivo de quaisquer dos entes estatais do Municfpio de 
IATI, indicado pelo Prefeito; 

II - urn servidor, do quadra efetivo de quaisquer dos entes estatais do Municfpio de 
IATI, indicado pelo Poder Legislativo; 

111- urn servidor, do quadra efetivo de quaisquer dos entes estatais do Municfpio, 
indicado pelo Sindicato dos Servidores POblicos Municipais de IATI. 

§ 1° - Os membros suplentes serao designados aplicando-se os mesmos criterios fixados 
para os membros efetivos, 

§ 2° - O mandate dos membros designados senS de 03 (tr6s) anos, o quai devera coincidir 
com o do Conseiho Deliberative, nao sendo permitida sua recondugao para o mandate 
subseqaente. 

§ 3° - Juntamente com os tituiares e para cada urn, sera designado 01 (urn) supiente, que 
os substituirao em suas licengas e impedimentos e os sucederao em caso de vac^ncia, 
conservada sempre a vinculagao da representatividade. 

§ 4° - Ser6 firmado Termo de Posse dos Conselheiros. 
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§ 5° - O Conselho reunir-se-a, ordinariamente, uma vez a cada tres meses, com a 
presenga da maioria de seus membros e suas decisoes serao tomadas com o mfnimo de 
02 (dois) votos. 

§ 6° - A funpSo de Conselheiro Fiscal nao serS remunerada, devendo ser desempenhada 
no horario compativel com o expedients normal de trabalho, 

§ 7° - O Conseiheiro que, sem justa causa, faltar a tres sessoes consecutivas ou seis 
aiternadas, ter3 seu mandate declarado extinto. 

§ 8° - O Conselho Fiscal elegera, dentre seus membros. o seu Presidente em sua 
primeira reuniao ordinaria, ap6s a sua posse. 

§ 9° - O Presidente do Conselho Fiscal tera voz e voto de desempate; 

§ 10 - Os membros do Conselho Fiscal deverSo ser servidores ativos, contribuintes do 
FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO IVIUNICIPIO DE IATI. 

§ 11 - As deliberapoes do Conselho Fiscal serao lavradas em Livro de Atas. 

Art. 50 - Compete ao Conselho Fiscal; 

I - Acompanhar a organizapao dos services tecnicos e a admissao do pessoal; 

II - Acompanhar a execugao orgamentaria do FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO 
DO MUNIClPIO DE IATI, conferindo a classificagao dos fatos e examinando a sua 
procedSncia e exatidao; 

III - Examinar as prestagoes efetivadas pelo FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO 
DO IVIUNICIPIO DE lATi aos servidores e dependentes e a respectiva tomada de 
contas dos responsaveis; 

IV - Proceder, em face dos documentos de receita e despesa, a verificagao dos 
balancetes mensais, os quais deverao estar instrufdos com os esclarecimentos 
devidos, para encaminhamento ao Conselho Deliberativo; 

V - Indicar, para contratagao. perito de sua escoiha para exame de livros e 
documentos; 

VI - Encaminhar ao Prefeito Municipal, anuaimente, ate o mes de margo, com o seu 
parecer tecnico, o relatorio do exercfcio anterior da Gerencia de Previdencia, o 
processo de tomada de contas. o baiango anual e o inventario a ele referents, 
assim como o relatorio estatlstico dos beneflcios prestados; 

VII - Requisitar d GerSncia de Previdencia e ao Presidente do Conselho Deliberativo as 
informagOes e diligSncias que julgar convenientes e necessarias ao desempenho 
de suas atribuigoes e notifica-tos para corregao de irregularidades verificadas e 
exigir as pro^idencias de regutarizagao; 
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VIII - Proper ao Gerente de Previd§ncia do FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO 
MUNIClPIO DE IATI as medidas que julgar de interesse para resguardar a lisura e 
transpar^ncia da administrapao do mesmo; 

IX - Acompanhar o recolhimento mensal das contribuigoes para que sejam efetuadas 
no prazo legal e notificar e interceder junto ao Prefeito Municipal e demais titulares 
de 6rgSos filiados ao Sistema Municipal, na ocorrencia de irregularidades, 
alertando-os para os riscos envolvidos, denunciando e exigindo as providencias de 
regularizagSo, e adotando as providencias de retengao dos impostos e taxas junto 
aos orgaos competentes para regularizagSo das contribuigdes em atraso; 

X - Proceder e verificagao dos valores em depbsito na tesouraria, em bancos, nos 
administradores de carteira de investimentos e atestar a sua corregao ou 
denunciando irregularidades constatadas e exigindo as regutarizagoes; 

XI - Examinar e dar parecer previo nos Contratos e Acordos a serem ceiebrados pelo 
FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO IVIUNICiPIO DE lATl, por solicitagSo 
da Gerbncia de Previdencia; 

XII- Pronunciar-se sobre a alienagao de tens imdveis do FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENClARIO DO MUNIClPIO DE IATI, 

XIII - Acompanhar os processos de concessao de beneffcios, verificando sua 
legitimidade; 

XIV - Acompanhar a aplicagao das reservas, fundos e provisoes garantidores dos 
beneflcios previstos nesta Lei, notadamente no que concerne a observSncia dos 
criterios de seguranga, rentabilidade e liquidez, e de limites maximos de 
concentragao dos recursos; e 

XV - Rever as suas prOprias decisOes, fundamentando qualquer possfvel alteragao; 

XVI - Proceder os demais atos necessaries a fiscalizagSo do FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENClARIO DO MUNIClPIO DE IATI, bem como da gestao do Regime 
Proprio de Previdencia do Municfpio de IATI. 

Paragrafo LJnico - Compete a todos os membros do Conselho Fiscal, individualmente, o 
direito de exercer fiscalizagSo dos servigos do FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO 
DO MUNICiPIO DE lATl, nSo Ihes sendo permitido envolver-se na diregSo e 
administragSo do mesmo. 

SegSo Hi 

Da Gerincia de Previdencia 
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Art. 51 - A Ger§ncia de Pneviddncia do FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARfO DO 
MUNIClPIO DE lATl sera composta de um Gerente de Previdencia e um Assistente 
Administrative Financeiro. 

§ 1° - Os cargos de Gerente de Previdencia e de Assistente Administrativo Financeiro, 
serSo ocupados por serv'dores municipais ocupantes de cargos efetivos e nomeados pelo 
Prefeito Municipal. 

§ 2° - Os seividores indicados deverSo pertencer ao quadra efetivo de quaisquer dos 
entes estatais do Municfpio de IATI, e possufrem nfvel superior de escolaridade e 
qualificapao necess^ria. 

§ 3° - As deliberapoes da Gerencia de Previdencia serSo registradas em Livro de Atas. 

§ 4° - Ser^ fimnado Termo de Posse do Gerente e Assistente nomeados. 

§ 5° - O cargo de Gerente de Previdencia 6 de provimento em comissSo, e sera exercido 
por um servidor pubiico efetivo, que recebera uma gratificaqao de funpao no valor 
equivalente a 100% da remunerapao de seu cargo efetivo. 

§ 6° - O cargo de Assistente Administrativo Financeiro € de provimento em comissao e 
sera exercido por servidor pubiico efetivo, que recebera uma gratificagao de funqao no 
valor equivalente a 50% da remunerapao de seu cargo efetivo. 

§ 7° - NSo poderao ser nomeados para as funqOes de Gerente de Previdencia e 
Assistente Administrativo Financeiro, profissionais que tenham parentescos, ate 3° grau, 
com membros do Conseiho Deliberative e Fiscal, ou com ocupantes de cargos de 
confianqa, no Smbito do Poder Executive Municipal. 

rSAMtHMDO COM BEbCOKSSBIUDAM 

Art. 52 - Compete ao Gerente de Previdencia: 

I - Representar o FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO MUNIClPIO DE I ATI 
em jufzo ou fora dele; 

II- Superintender e exercer a Administrapao Geral do FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENClARIO DO MUNICfPIO DE lATf; 

III - Autorizar, conjuntamente com o Assistente Administrativo Financeiro, as 
apiicapOes e investimentos efetuados, atendido o Piano de AplicapQes e 
Investimentos; 

IV - Celebrar, em nome do FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO MUNIClPIO 
DE lATl em conjunto com o Assistente Administrativo Financeiro, os Contratos de 
Gestao e suas alterapQes, e as contratapoes em todas as suas modalidades, 
inclusive de prestapao de servipos por terceiros; 
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V - Praticar, conjuntamente com o Assistente Administrative Financeiro, os atos 
relatives a concessao dos beneffcios previdenciarios previstos nesta Lei; 

VI - Elaborar em conjunto com o Assistente Administrative Financeiro, a proposta 
orpamentciria anual do FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO NIUNICIPIO 
DE IATI, bem como as suas alterapoes; 

VII - Organizar o quadra de pessoal de acordo com o orgamento aprovado; 

VIII - Expedir instrupOes e ordens de servipos; 

IX - Organizar, em conjunto com o Assistente Administrativo Financeiro, os servipos de 
Prestapao Previdenciaria do FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO 
MUNICiPIO DE IATI; 

X - Assinar e assumir, em conjunto com o Assistente Administrativo Financeiro os 
documentos e vaiores do FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO 
DE IATI e responder juridicamente pelos atos e fatos de interesse do FUNPREI - 
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE lATf; 

XI - Assinar, em conjunto com o Assistente Administrativo Financeiro, os cheques e 
demais documentos do FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO 
DE lATl, movimentando os fundos existentes; 

XII- Encaminhar, para deliberapao, as contas anuais da InstituipSo para o Conselho 
Deliberative e para o Tribunal de Contas do Estado, acompanhadas dos 
Pareceres do Conselho Fiscal, da Consultoria Atuarial e da Auditoria Externa 
Independents; 

Xlli - Proper, em conjunto com o Assistente Administrativo Financeiro, a contratapao de 
Administradores de Carteiras de Investimentos do FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE lATl dentreas instituipOes especializadas 
do mercado, de Consultores Tecnicos Especializados e outros servipos de 
interesse; 

XIV - Submeter ao Conselho Deliberative e ao Conselho Fiscal os assuntos a eles 
pertinentes e facilitar o acesso de seus membros para o desempenho de suas 
atribuipoes; 

XV - Cumprir e fazer cumprir as deliberapOes dos Conselhos Deliberative e Fiscal; 

XVI - Praticar os demais atos atribufdos por esta Lei como de sua competSncia. 

Art. 53 - Compete ao Assistente Administrativo Financeiro; 

I - Manter o servipo de protocoto, expedients, arquivo, bem como. baixar ordens de 
servipos relacionados com aspecto financeiro; 
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li - Elaborar e transcrever em livros prbprios os contratos, termos, editais e licitapSes; 

III - Supervisionar o servigo de relagoes publicas e os de natureza interna; 

IV - Administrar a ^rea de Recursos Humanos do FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IATI; 

V - Assinar juntamente com o Gerente de Previdencia, todos os atos administrativos 
referentes a admissSo, contrato, demissSo, dispensa, licenga, ferias, afastamento 
dos servipos da autarquia, bem como, os cheques e requisipOes junto cis 
instituipdes financeiras; 

VI - Cuidar para que ate o decimo dia util de cada mes, sejam fornecidos os informes 
necessaries a elaborapao do balancete do mes anterior; 

VII - Manter a contabilidade financeira. economica e patrimonial, em sistemas 
adequados e sempre atualizados, elaborando balancetes e balanpos, a!6m de 
demonstrativos das atividades econPmicas deste Fundo; 

Vlil - Promover a arrecadapao, registro e guarda de rendas e quaisquer valores devidos 
ao FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE IATI, e dar 
publicidade da movimentapao financeira; 

IX - Elaborar orpamento anual e plurianual de investimentos, bem como todas as 
resoiupoes atinentes a materia orpamentaria ou financeira e o acornpanhamento 
da respectiva execupao, 

X - Apresentar periodicamente os quadros e dados estatlsticos que permitam o 
acompanhamento das tendencias orpamentarias e financeiras para o exerclcio; 

XI - Providenciar a abertura de creditos adicionais, quando houver necessidade; 

XII - Efetuar tomada de caixa, em conjunto com o Gerente de Previdencia; 

XIII - Organizar, anuatmente, o quadro de fomecedores, opinando sobre o mesmo e 
submetendo-o a aprovapao do Conselho Detiberativo; 

XIV - Organizar e acornpanhar as licltapoes dando o seu parecer para o respectivo 
julgamento; 

XV - Supervisionar o Setor de Compras, Aimoxarifado e Patrimonio do FUNPREI - 
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IATI, atraves de sistema proprio, 
verificando periodicamente os estoques, bem como o controle e conservapao de 
material permanente; 

25 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI 

Av. Tabeliao Manoel Tenorio Alves s/n - Centra - IATI / PE 
CNPJ; 11.286.374/0001-31 FONE/FAX: (81)3786-1156 

CEP: 55345-000 E-mail: pmiati(S)bluenetcom.br 

XVI - Manter os servigos re iac ion ados com a aquisigao, recebimento, guarda e controle. 
bem como fiscalizagSo do consume de material, primando pela economia; 

XVI! - Supervisionar os servigos de seguranga, iimpeza, portaria e servigos gerais do 
FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IATI; 

XVIH - As agOes de gestSo orgamentaria de pianejamento financeiro, os recebimentos e 
pagamentos, os assuntos relatives a cirea contabil, as aplicagoes em 
investimentos em conjunto com o Gerente de PrevidSncia e deliberado pelo 
Conselho Deliberative e o gerenciamento dos bens pertencentes ao FUNPREI - 
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE lATl, velando porsua integridade. 

Manter controle sobre a guarda dos valores, tltulos e disponibilidades fmanceiras e 
demais documentos que integram o PatrimOnio do FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE lATl 

Proceder a contabilizagao das receitas, despesas, fundos e provisoes do 
FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE lATl. dentro dos 
criterios contabeis geralmente aceitos e expedir os baiancetes mensais, o balango 
anual e as demais demonstnagoes contabeis; 

Proper a contratagao dos Administradores de Ativos e Passives Financeiros do 
FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE lATl e promover o 
acompanhamento dos Contratos; 

XXI! - Manter atuaiizado o cadastro dos servidores segurados ativos e inativos, e de 
seus dependentes, tanto da Prefeitura, da CSmara Municipal e demais 6rg§os 
empregadores municipals vinculados ao Instituto de PrevidSncia do Municfpio de 
IATI; 

XXIII- Providenciar o c^lculo da folha mensal dos beneffcios a serem pagos pelo 
FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE lATl aos seguradose 
dependentes, de acordo com os dispositivos iegais; 

XXIV - Responder pela exatidao das carSncias e demais condigOes exigidas para a 
concessao de quaisquer beneffcios aos segurados que o requererem; 

XXV - Proceder o atendimento e a orientagao aos segurados quanto aos seus direitos e 
deveres para com o FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICfPIO DE 
lATi; 

XXVi - Proceder ao levantamento estatfstico de beneficios concedidos e a conceder; 

XXVII - Proper a contratagao de Atuario para proceder as revisOes atuariais do Sistema 
Previdenciario Municipal; 

XXVIII -Substituiro Gerente de Previdencia em seus impsdimentos eventuais. 

TBABAIHASDQ COM BESrOIISAHUMDE 

XIX - 

XX - 

XXI- 
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Art. 54 - O FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO IVJUNlClPIO DE IATI, para a 
execugao de seus servigos, tera pessoal requisitado da municipalidade, dentre os seus 
servidores, os quais serao colocados ^ sua disposiqao com todos os seus direitos e 
vantagens asseguradas, garantias e deveres previstos em Lei, nao podendo perceber 
remuneragao adicional. 

Segio IV 

Das disposigdes gerais da administragao 

Art. 55 - Os membros representantes dos diversos drgaos colegiados da Estrutura 
Administrativa do FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE IATI nao 
poderao acumular cargos no Institute, mesmo que indicados para orgaos diferentes e por 
diferentes entes municipals ou entidades. 

Segac V 

Dos Atos Normativos 

Art. 56-0 Conselho Deliberativo, por sua iniciativa ou solicitagao da GerSncia de 
Previdencia ou do Conselho Fiscal, deliberara quanto ct emissao de instrupOes e normas 
operacionais em atos normativos. 

Pareigrafo Unico - Os atos normativos serao emitidos sobre assuntos omissos em Lei, ou 
em complemento com o objetivo de esclarecer. 

TITULO 111 

CAPITULO I 

DO PATRIMONIO E DO EXERCICIO SOCIAL 

Art. 57 - O patrimonio do FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNlClPIO DE 
IATI sera autonomo, livre, desvinculado de qualquer outra entidade ou ente municipal e 
constitufdo de: 

I - contribuigoes compulsorias do Municfpio (Prefeitura e Camara) e demais 6rgaos 
empregadores de que trata esta Lei; dos servidores ativos e inativos, conforme 
disposto, no artigo 68 desta Lei; 

U - receitas de apiicapoes de patrimonio; 
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lii - produto dos rendimentos, acrescimos ou corregoes provenientes das aplicagoes 
de seus recursos; 

IV - compensagoes financeiras obtidas pela transferSncia das Entidades Publicas de 
Previdencia Federal, Estadual e Municipal; 

V - subvengSes do Governo Federal. Estadual e Municipal; e 

VI - dotacoes, doagoes, subvengdes, legados, rendas e outros pagamentos de 
qualquer natureza. 

Art. 58 - Os recursos fmanceiros e patrimoniais do FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENCIARIO DO IVlUNIC'lPIO DE IATI, garantidores dos beneflcios por este 
assegurados serao aplicados, por inteim6dio de InstituigOes Privadas ou Publicas 
contratada. O FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICfPIO DE IATI aplicanlo 
seu patrimonio no Pals, de conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Deliberativo e de acordo com a determinag§o do Conselho Monet^rio Nacional. 

Paragrafo Unico - As diretrizes estabelecidas pelo Conselho Deliberativo deverao 
orientar-se pelos seguintes objetivos; 

a) seguranga dos investimentos; 
b) rentabilidade real compatfvel com as hipoteses atuariais; e 
c) iiquidez das aplicagOes para pagamento dos beneflcios. 

Art. 59 - O exerclcio social tera duragao de 01 (um) ano, encerrando-se em 31 de 
dezembro. 

Art. 60 - Caber§ ao Gerente de Previdencia e ao Assistente Administrativo Financeino a 
administragao e gestao do FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO IVIUNICiPiO DE 
IATI, ouvtdo o Conselho Deliberativo. 

Paragrafo Onico - A administragao e gestao do FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO 
DO MUNICIPiO DE IATI podera ser terceirizada. 

Art. 61 - Os recursos a serem despendidos pelo FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO 
DO MUNICIPIO DE IATI, a tftulo de Despesas Administrativas e de Custeio de seu 
funcionamento, nao poderao, em hipotese alguma, exceder o percentuai fixado no Piano 
Anuai de seu Custeio, 

Art. 62 - 0 FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE IATI deven* 
manter os seus registros contabeis proprios, em Piano de Contas, que espelhe com 
fidedignidade a sua situagao economico-financeira e patrimonial de cada exerclcio, 
evidenciando, ainda, as despesas e receitas previdenciarias, assistenciais, patrimoniais, 
financeiras e administrativas, al6m de sua situagao ativa e passiva, respeitado o que 
dispOe a legislagSo vigente. 

28 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI 

Av. Tabeliao Manoel Tenorio Alves s/n - Centra - IATI / PE 
CNPJ: 11.286.374/0001-31 FONE/FAX: (81)3786-1156 

CEP: 55345-000 E-mail: pmiatitcpbluenet.com.br IMMUUHDg U1M SESPOUSABIUMDC 

Art. 63 - O FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARlO DO MUNIClPIO DE lATl, prestara 
contas anualmente ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, ao Prefeito e a 
CSmara Municipal, respondendo seus gestores pelo fiel desempenho de suas atribuigOes 
e mandates, na forma da Lei. 

Art. 64 - E vedado ao FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARlO DO MUNIClPIO DE IATI 
atuar como instituigao financeira, conceder emprestimo, aval, aceite, bem como prestar 
fianga, ou obrigar-se de favor por qualquer outra forma. 

Art 65 - No caso de licenga do servidor, com redugao de salario mensal, fundamentada 
por direito constante do Estatuto dos Servidores Publicos Municipais, as suas 
contribuigoes mensais, bem assim eventuais obrigagfies contrafdas com o FUNPREI - 
FUNDO PREVIDENClARlO DO IVIUNlClPIO DE IATI que guardem proporgSo com seus 
vencimentos terao como base o ultimo vencimento total mensal recebido. 

Art. 66 - O Prefeito, o Vice-Prefeito, e os Vereadores nao sao considerados segurados do 
FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARlO DO IVIUNlClPIO DE IATI, nSo havendo, desta 
forma, contribuigoes destes para o FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARlO DO 
IVIUNlClPIO DE lATl, salvo se alem da condigao acima sejam, tambem, servidores 
publicos efetivos dos entes estatais do Municipio de IATI. 

Art, 67 - A previdSncia municipal estabeiecida por esta Lei sera custeada mediante 
recursos de contribuigoes compulsdrias do Municipio, CSmara Municipal, Autarquias, 
Fundagoes e outros Orgaos empregadores abrangidos por esta Lei e dos segurados, bem 
assim por outros recursos que Ihe forem atribuidos. 

§ 1° - O Piano Anual de Custeio deverS ser eiaborado por Assessoria Atuarial com 
registro no IBA - institute Brasileiro de Atuaria. 

§ 2° - A Assessoria Atuarial. ao elaborar o Rano Anual de Custeio, dever^ projetar as 
reservas de forma segregada, referente aos segurados e dependentes inativos, em data 
anterior a vigencia desta Lei, para efeito de registro cont^bil, acornpanhamento e controle 
de sua cobertura. 

Art. 68 ~ Sao receitas do FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARlO DO MUNICIPIO DE 
lATl: 

CAPlTULO li 

DO PLANO DE CUSTEIO 

CAPlTULO III 

DAS CONTRIBUICOES 
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I - a contribuigfio mensal compulsoria dos servidores sobre a respectiva 
remunerapao, inclusive sobre o Abono Anual, no valor de 11,00%; 

it - a contribuigao mensal compulsoria da Prefeitura, CSmara, Autarquia e FundagOes 
Publicas do Municipio no valor de 11,80% da folha de pagamento, inclusive sobre 
o Abono Anual; 

Hi- a contribuipao mensal compulsoria dos inativos, no valor de 9,00% sobre os 
respectivos proventos, inclusive sobre o Abono Anual; 

IV - os rendimentos e juros provenientes da aplicapao dos recursos do FUNPRE1 - 
FUNDO PREVIDENClARIO DO SWUNIClPIO DE IATI; 

V - doapOes, legados e outras receitas. 

§ 1° - As contribuigdes dos sep/idores em atividade e as previstas no inciso il deste Artigo 
serao creditadas na conta do FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO MUNICIPIO DE 
I AT I ate o dia dez subseqQente ao da competencia. 

§ 2° - Sobre as contribuigOes mencionadas no paragrafo anterior, nao creditadas na conta 
do FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO MUNICIPIO DE IATI, no prazo 
estabetecido, incidir§o multa de 2% (dois por cento) e juros a razSo de 1% (urn por cento) 
ao m^s, calculado sobre o debito atualizado pelo IGP-M da Fundagao GetOlio Vargas ou 
peio indice que vier eventualmente a substitul-lo, ate a data de seu efetivo pagamento. 
sendo da responsabilidade do Conselho Deiiberativo do FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENClARIO DO MUNICfPIO DE IAT( as agoes necessarias, inclusive judiciais, se 
for o caso, para garantir os recolhimentos pelos drgaos empregadores de que trata essa 
lei. 

§ 3° - Se as referidas contribuigoes nao forem creditadas ate o 30° dia do mes 
subseqQente ao da competencia, fica o Conselho Deliberative do FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENClARIO DO MUNICfPIO DE IATI autorizado a promover a retengSo do valor 
correspondente junto a Secretaria de Estado da Fazenda, a ser levado a debito no 
produto da arrecadagao do Imposto Sobre CirculagSo de Mercadorias e Servigos - ICMS. 

§ 4° - O disposto no paragrafo anterior se aplica quanto aos d§bitos devidos pelo 
Executive, pelo Legislativo, pelas Autarquias e pelas FundagSes PQblicas do Municipio de 
IATI. 

Art. 69 - As contribuigoes previdenciarias previstas no artigo anterior serao revistas e 
fixadas anualmente no Piano Anual de Custeio elaborado peia assessoria atuarial 
contratada peio FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO MUNICIPIO DE lATf, 

§ 1° - Se o segurado vier a exercer cargo em comissao, a contribuigSo sera caiculada 
sobre o total de vencimentos que perceberia se estivesse no exerctcio do seu cargo 
efetivo. 
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§ 2° - Se o segurado vier a exercer cargo em substituigSo ou fungao gratificada ou a 
responder pelas atribuifdes de cargo vago, a contribuigao sera calculada sobre o total de 
vencimentos correspondente ao cargo efetivo do seividor. 

§ 3° - Na hipotese de acumulagao permitida em Lei, a contribuigao sera calculada sobre 
os totais de vencimentos correspondentes aos cargos efetivos acumulados. 

Art. 70 - As contribuigoes a que se refere o artigo 68 desta Lei incidirao tambem sobre o 
decimo terceiro saiario (abono anual). 

Art. 71 - O Prefeito do Municfpio, o Presidente da CSmara Municipal, os Presidentes de 
Autarquias e Fundagoes e os ordenadores de despesa serSo responsabilizados, 
sotidariamente, na forma da Lei, caso o recolhimento das contribuigoes dos Orgaos sob 
sua responsabilidade nao ocorram na data e condigOes desta Lei. 

Art. 72 - As contribuigoes ao Institute serao controladas pelo Sistema de Cotas, de forma 
a espelhar a situagSo individual dos segurados no iiltimo dia de cada nrfos, em fungao do 
fluxo de recursos e dos resultados obtidos com a sua aplicagSo fmanceira dos recursos 
patrimoniais do FUNPREI - FUNDO PREVIDENCiARlO DO IVIUNICIPIO DE IATI. 

Art. 73 - As contribuigoes dos entes estatais do Municfpio de IATI serao controladas e 
convertidas em cotas no final de cada m§s. 

Art. 74 - As cotas referidas nos artigos 72 e 73 anteriores serao avaliadas mensaimente 
em fungao dos resultados obtidos com a aplicagao do patrimdnio do FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENCiARlO DO MUNICiPIO DE IATI, apos deduzidas as respectivas despesas. 

Art. 75 - A cada ano o FUNPREI - FUNDO PREVIDENCiARlO DO MUNICfPIO DE IATI 
fornecerd aos segurados urn extrato contendo no mlnimo; 

I - valor das contribuigoes feitas pelo segurado e pelos entes do Municlpio de IATI, 
m§s a mds, no semestre; 

It - valoragio da cota no perfodo; 

Hi - valor unitario das cotas; e 

IV - quantidade de cotas do segurado. 

Art. 76 - Quando do inlcio das atividades do FUNPREI - FUNDO PREVIDENCiARlO DO 
MUNICiPIO DE IATI o valor da cota sera de R$ 1,00 (urn real). 

CAPlTULO IV 

DO SISTEMA DE COTAS 
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CAPlTULO V 

DA DIVULGAQAO DOS DADOS 

Art. 77 - O FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO MUNICfPIO DE lATl publicara a 
presente Lei no Boletim Oficial. assim como o material explicative que descreva as 
caracterfsticas principais dos beneffcios previdenciarios e o Piano de Custeio, 

Art. 78 - O FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO IVIUNICIPIO DE lATl afixara no 
quadra de avisos existente em sua sede o Relatorio Anuai de Atividades contendo os 
pareceres dos Conselhos Deliberative e Fiscal, da assessoria atuarial e dos Auditores 
independentes, juntamente com as demonstrapdes financeiras do exercfcio anterior, para 
conhecimento dos seus segurados e dependentes. 

TITULO IV 

CAPlTULO I 

DAS DISPOSIQOES GERAIS E TRANSITORIAS 

Art. 79 - Os Bens e direitos constitufdos com as contribuigdes com fmalidades 
previdenciarias para a constituigSo de um fundo de previdencia para a cobertura do 
Regime Proprio de Previdencia do Municfpio de IATI deverao ser integralmente 
repassadas para a conta do FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO DO MUNICIPIO DE 
IATI. 

Art, 80 - Pica vedada a utilizacao dos fundos, reservas e provisoes garantidores dos 
beneficios previdenciarios para o pagamento dos servigos assistenciais de qualquer 
especie. 

Art. 81 - Nao constituem debitos para com o FUNPREI - FUNDO PREVIDENClARIO 
DO MUNICIPIO DE IATI, as contribuigdes previdenciarias recolhidas dos servidores 
municipais antes da data da instalagao do Fundo de que trata esta Lei. 

Art 82 - Para garantia do tempo de contribuigao dos servidores, as receitas resultantes das 
contribuigoes sociais no periodo, constituirao recursos do Tesouro Municipal e o Municipio 

assumira, atraves de compcnsagao fmanceira, os bcncficios prcrvidcnciarios dos sous 
servidores ate o ingresso dos mesmos como beneficiarios do FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENClARIO DO MUNICIPIO DE IATI. 
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§ 1° - A contxibui^o prevista no caput deste artigo deveia ser creditada na conta do 
FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MLMICIPIO DE IATI ate o dia cinco do 
mes a que se refenr. 

§ 2° - Em caso de atraso ou inadimplemento da obrigajjao prevista no caput deste artigo, 
aplicam-se as mesmas dispusigoes previstas nos §§ 2°, 3° e 4° do artigo 68. 

Art. 83 - Para os efeitos das disposigoes desta Lei, sao equiparados aos Servidores 
Publicos Efetivos, os Servidores Comissionados, enquanto perdurar a medida judicial 
impetrada peio Municfpio de IATI. 

§ 1° - Ocorrendo decisao da justiga. transitada em julgado, favoravel a equiparagao 
mencionada no caput deste artigo, os Servidores Comissionados terao sua condigao 
equiparada aos Servidores Publicos Efetivos. para os efeitos desta Lei. 

§ 2° - Na hipdtese em que a decisao da justiga. transitada em julgado, nao reconhecer a 
equiparagao, os valores das contribuigoes previdenciarias dos Servidores Comissionados 
serao utilizados para o recolhimento das contribuigdes junto ao Regime Geral de 
PrevidSncia Social - INSS. 

Art. 84-0 servidor municipal colocado a disposigao da Uniao, do Distrito Federal, dos 
Estados, de Municfpios ou de suas entidades de administragao indireta e fundagoes, ou 
que esteja ocupando cargo politico, permanecera vinculado ao regime de previdencia 
municipal. 

Paragrafo unico - No caso referido no caput deste artigo. a contribuigao previdenciaria 
mensal compulsdria do ente empregador sera paga peio 6rgao responsavel pelo 
pagamento da remuneragao do servidor colocado a disposigSo, 

Art, 85-0 servidor efetivo municipal que for readmitido, ainda que por intermedio de 
concurso publico, e ja estiver em gozo de beneficio previdenciario de aposentadoria, por 
este Regime Proprio de Previdencia, na sere considerado segurado deste Regime. 

Paragrafo unico - No caso referido no caput deste artigo, o novo servidor municipal nSo 
pagara a contribuigao previdenciaria, e nao fara jus a nenhum beneficio previdenciario. 

Art. 86 - Sera respeitado o direito adquirido dos segurados que, ate 15 de dezembro de 
1998, tenham completado todos os requisites e condigoes para o gozo dos beneflcios 
previdenciarios, previstos nas disposigoes legais vigentes ate aquela data. 

Art. 87 - Os artigos 53, § 1°; 60, § 2°; 77, inciso V; 79; 81; 113; 169, inciso li; 174; 180; 

185; 203; 225, todos da Lei n,0124, de 24 de fevereiro de 1997. passam a viper com as 
seguintes redagoes: 

"Art. 53-(...) 

§ 1° - Se julgado incapaz para o servigo publico pelo FUNPREI - FUNDO 
PREVIDENCIARIO DO MUNIClPIO DE IATI, ofuncion^rio sera aposentado. 
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"Art. 60 - (...) 

§ 2° - VeHficada a incapacidade definiiiva pelo FUNFREl - FUMDO 
PREVIDENCIARiO DO IVIUNICiPIO DE IATI, o funcionario em 
disponibilidade sera aposentado." 

"Art. 77 - (...) 

V - licen^a para gesta^ao e a paternidade; 

(...)" 

"Art. 79 - O afastamento por reclusao, no aguardo do julgamento, sera 
considerado como de efetlvo exercfcio e o tempo contado para efeito de 
disponibilidade." 

"Art. 81 - Contar-se-a apenas para efeito de disponibilidade: 
(...)" 

"Art. 113 - O funcionario sera aposentado na forma e condigdes 
estabelecidas na Constituigao Federal e na Legisiagao Complementar." 

"Art. 169-(...) 
I! - por motive de gesta^ao e a paternidade; 
(...)" 

"Art. 174 - A licen^a para tratamento de saude sera concedida mediante 
inspegao por Junta Medica Municipal. 
(...) 

§ 3° - O servidor no curso da licenga para tratamento de saude nao 
percebera seus vencimentos e vantagens, sendo que o benellcio 
previdenciario, auxilio doenga, observadas as disposigdes iegais 
aplicaveis, sera concedido pelo FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO 
MUNIClPIO DE IATI." 

"Art. 180 - A funcionaria gestante sera concedida, mediante inspegao 
medica, ticenga por 120 (cento e vinte) dlas consecutivos, com 
remuneragao integral. 
(...) 

§ 5° - A servidora no curso de llcenga a servidora gestante nSo percebera 
seus vencimentos e vantagens, sendo que o beneficio previdenciario, 
salario maternidade, observadas as disposigdes Iegais aplicaveis, sera 
pago a servidora gestante pelo FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO 
IVIUNICIPIO DE IATI." 
"Art. 185 - Sera licenciado o funcionario acidentado em servigo. 

# & 
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Paragrafo unico - O funcionario no curso de licen^a por acidents em 
servigo nao percebera seus vencimentos ou vantagens, sendo que o 
beneficio previdenciario, auxilio doenga, observada as disposigdes legais 
apiic^veis, serS pago ao funcionario pelo FUNPREi - FUNDO 
PREVIDENCIARIO DO MUNICiPIO DE lATl." 

"Art. 203 - Podera ser recebido o valor das licengas-premio nao gozadas 
correspondente cada uma a 6 (seis meses da remunsragao integral do 
funcionario a epoca do pagamento, em caso de falecimento ou ao se 
aposentar." 

"Art. 225 - O periodo de afastamento sera contado apenas para efeito de 
disponibilidade." 

Art, 88 - A Segao ill, do Capftulo IV, do Tftulo II, da Lei n.0 124, de 24 de fevereiro de 
1997, passa a ter a seguinte denominagSo: 

"DA LICENCA A GESTANTE E A PATERN1DADE" 

Art. 89 - Ream revogados o § 4° do artigo 74; os incisos e par^grafos do artigo 113; os 
artigos 114, 115, 116; o inciso III do artigo 136; os artigos 139, 140, 141, 142, 143, 147, 
183; o paragrafo unico do artigo 198; e, o artigo 202, todos da Lei n.0 124, de 24 de 
fevereiro de 1997. 

Art. 90 - Esta Lei e suas disposigOes gerais e transitorias entrarao em vigor na data de 
sua publicagao, ficando revogadas todas as demais disposigoes em contrario. 

iati/PE, 16 de setembro de 2001. 
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