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ESTADO DE PERNAMBUCO

PRET'EITUfu\ MUNICIPAL DE vERTtrNl'E DO LÉRIO
GABTNETE DO PREFEITO

Dispõe sobre o Regime PróPrio de
Previdência Municipal, do Municfpio dê
VERTENTE DO LÉRIO, dO EStâdO dE

Pernambuco, de conformidade com a

Legislação Federal e adota outÍas
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LERIO,
usando das atribuições que lhe são confendas por Lei, íaz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lêi:

TíTULO I

CAPÍTULO I

DO OBJETO

Art. 10. - Reorganiza o Regime Próprio de Previdência do Município de VERTENTE
DO LERIO, do Estado de Pernambuco, de que são benêficiários os seNidores
públicos municipais efetlvos, ativos e inativos, e seus dependentes.

ATt. 2" - CTiA O FUNPREVEL . FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍP|o DE
VERTENTE Do LÉRIO, do Estado de Pernambuco, para atender a nova Legislação
Federal (Emenda Constitucional n" 20 de 15112198, Lei Federal n'9.717 de27111198
e demais disposições legais), que passa a reger-se pela presente lei.

CAPiTULO II

DA LEGISLAqÃO, SEDE E FORO

Art. 30 . o FUNPREVEL . FUNDo PREVIDENCÉR|o Do MUNIcípIo oe
VERTENTE DO LÉR|O, observada a Legislação Federal pertinente, reger-se-á por
esta Lei, regulamentos, normas, instruções e atos normativos, aprovados pelo seu
Conselho Deliberativo.

írr}l
Eâ
Éil
Ã
í-
c-)
t*
ra
il
E

il
Íto
,ú
iF\
*
t
rrÇ
a-Ç
É{â

4

ídl
6
ú
ÍÍ@

@
ío
#
d
d*
.ât

I,RAÇ^ sEvlRINo IIARB( )s^ D,t sALEs. 40 cljNrRo/ \rRfiN.lt DO LúRIo,pl
l:()Nil:634-7144 / F,{X.:3634-7156 CEP.r 55760{00 - CGC - 40.891.646ltxrc I {0

-aD
:Y*f-
#l
Fql
F+
íl!:{

Í'ãD
Éã!
Ír.51
m
ú



at,
d-.
{ô
á
?.?

€
a
trq

B
q
Pql

Éà

ÉD

r'â
ra
ÍIr
dft

#
Ê
0
ÍÇ
Él
ÉD

a
Ís
o
6l
&
p
Ê
p
p
p
p
ff
F
F
F
F
F
F
tr
rF

s
e
ft
&
F
0

ffi
ESTADO DE PERNAT4I]UCO

I'RtrT'I,ITURA ]!IUNICII'AL DE \TERTENTT.] DO LÉRIO
GAI]INETI' DO PRE[EITO

Art. 40 - O FUNPREVEL . FUNDO PREVIDENCÁRIO DO MUNICÍPIO OC

VERTENTE Do LÉRlo terá como sede e íoro o Município de VERTENTE DO

LERlo, do Estado de PeÍnambuco, ficará vinculado à Secretaria de Administraçáo e

Finanças do Município de VERTENTE DO LÉR|O e sua duração será por prazo

indeterminado.

CAPíTULO III

DOS PRINCiPIOS

Art. 50 . O FUNPREVEL . FUNDO PREVIDENCÉRP DO MUNIGÍPIO OC

VERTENTE DO LÉRo obedecerá aos sêguinles princípios:

l- Universalidade dê participação dos servidores municipais eÍelivos, ativos e

inativos e seus dependentes, no plano previdenciário, mediante contribuição;

-

t -

Caráter democrático e descentralizado da
participaçáo de entidades de classe de
pensionistasi

gestão adminislrFtiva, com a

servidores alivos e inetivos, e

IV Custeio da previdência social dos servidores públicos municipais do Município
de VERTENTE Do LÉRIO, mediante recursos provenientes, dentre outros, do
orçâfilento do Município ê da contribuição compulsória dos servidoÍes ativos e
inativos;

Subordinagão das aplicações de reservas, fundos e provisões garantidores
dos beneÍicios previstos nesta Lei a padrôes mínimos adequados de
diversificaçáo, liquidez e segurança econômico-financeira ê conforme
estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional;

Vl - Aplicações dos fundos e provisões garantidores dos benefícios previstos
nesta Lei, além do disposto no lnciso ânterior, deverão ser observadas as) normas federais sobrê limites de aplicaçâo de recursos a que estão sujeitos
os Regimes Própriós de previdência;

Vll - Subordinação da constituiçâo de reservas, fundos e provisôes garantidores
dos benêÍícios previstos nesta Lei a critérios atuariais aplicáveis, tendo êm
vista a nalureza dos benefícios;

Inviabilidade de criação, majoraçáo ou extênsão de qualquer benefício ou
serviço de seguridade social sem a conespondente Íonte dê custeio total;

1PRAÇA SETERTNO B^RBosA Du sALEs. 40 _ cltNrRo/ \trRTENTE Do LÉRIo _rr
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ESTADO DE PERNAMBUCO
PRtrI'EITURA MUNICIPÀL Dtr VtrRTENTII DO LúRIO

GABINETE DO PREFEITO

Observado o disposto no art. 37, lnciso Xl da Constituição Federal, os
proventos da aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade, sendo tambêm estendidos aos aposentados e aos pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagêns posteriormeÍite concedidos aos servidores
em atividades, inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cergo ou Íunção êm que se deu a aposêntadoria ou que
serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da Lei;

Valor mensal das aposentadorias e pensões não inÍêrior ao menor selário
mínimo vigente no país;

Pleno acesso dos servidores às inÍormações relativas à gestão dos órgãos
colegiados e instâncias de decisâo em que os sêus interesses sejam obJeto
de discu ssão e deliberação;

Registro e conlrole das contas dos Fundos Garantidores e provisões do
FUNI'REVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE VERTENTE
Do LÉR|O de forma dislinta e apartada da contâ do Tesouro Municipal;

Registro contábil individualizado das contribuições pessoâis de cade servidor
e dos entês estatais do Município de VERTENTE DO LERIO;
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Xlll - Escrituraçâo contábil observando as normas gerais de contabilidade aplicada
às entidades íechadas de previdência privada;

xtv - ldentiÍicação e consolidação em demonstrativos íinanceiros e o[gamentários
de todas as despesâs fixas e variáveis com os servidoÍes inativos e
pensionistas, bem como dos encargos incidentes sobre os proventos e
pensões pagos;

XV - Submissão às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, íinanceira,
orçementária e patrimonial;

XVI - Contribuiçôes dos entes estatais do Município de VERTENTE DO LÉR|O não
poderá exceder, e qualquer título, o dobro da contribuiçâo dos servidores
públicos e dependentes:

XVll)- Vedação de utilização dos recursos, bens, direitos e ativos para empréstimos
de qualquer natureza, inclusive aos entes estatais do Município de
VERTENTE DO LÉR|O e aos servidores públicos municipais e dependentes,
bêm como a prestação assistencial, médica e odontológica; e

Xvlll - Vêdaçâo à aplicação de recursos e alivos constituídos em tílulos públicos,
com exceção de tÍtulos de emissão do Governo Federal.
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ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEI'I'URA ]\IUNICIPÀL DE VERTIINTE DO LÉR]O

GABINETE DO PREFEITO

CAPíTULO IV

DA GESTÃO PREVIDENCÉRIA

r(:

Art. 6" - A gestão previdenciária do FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁR|O DO

MUNIcÍPlo DE VERTENTE Do LÉRlo terá sua operacionalização executada de
forma autônoma e independente a da Prefeitura Municipâl de VERTENTE DO LERIO
podendo ser contralâdo serviços especializados de terceiros.
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Art. 70 - Presêrvada a autonomia do FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁR|O DO

MUNICíP|O DE VERTENTE DO LÉRIO, o Regime Previdenciário a que se reíere o

artigo anterior, terá por Íinalidade:

a) estabelecer os instrumentos para a atuação, controle e supervisão, nos campos
previdenciário, administrativo, lécnico, atuariel e econômico-financeiro, observada
a legislação federal;

b) íixar metas;

c) estabelecer, de modo ob.ietivo, as responsabilidades pela execução e pelos
prazos referentes aos planos, programas, projetos ê atividades a Cargo do
FUNPREVEL . FUNOO PREVIDENCÉRIO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO
LÉRIo:

d) avaliar desempenho, com aíerição de sua eÍiciência e da observância dos
princípios da legalidade, legitimidade, moralidadê, razoabilidade,
proporcionalidadê, impessoalidade, economicidade e publicidade, e atendimentos
aos preceitos constitucionais, legais, regulamentarês, êstatulários e regimentais
aplicáveis,

ê) preceituar parâmêtros para a contrataçâo, geslão e dispensa de pessoal, sob o
regime estetutário, de íorma a assegurar a presêrvação dos mais elêvados e
rigorosos padrões técnicos de seus planos, programas, projetos, atividades e
serviÇos; e

Í) formalizar outras obrigações previstas em dispositivos desta Lei e da LegislaÇâo
geral aplicável.
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ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO

GAI}INETE DO PREFEITO

CAPíTULO V

DOS BENEFICIÁRIOS

Art. 8'- Os beneíiciários da previdência municipal de que trata este Lei classiÍicam-
se em segurados e depêndentes.

Art.
Lei:

Seção I

Dos segurados

9" - São segurados compulsórios da previdência municipal instituída por esta

os servidores públicos ativos da Prefeitura Municipal de VERTENTE DO
LERIO do Estado de Pernambuco, suas Autarquias e Fundações, e da
Câmara Municipal de VERTENTE DO LÉRlO;

os servidores públicos inativos da Prefeitura Municipal de VERTENTE DO
LERlo, de suas Autarquias e Fundações e da Câmara Municipal de
VERTENTE DO LERIO.

§ 10 - São servidores públicos ativos aqueles ocupantes de cargo efetivo que nâo se
encontrarn em gozo dê qualquer beneíício de aposentadoria.

§ 20 - Sáo servidores públicos inativos aqueles quê se encontram em gozo de
qualquer um dos beneÍÍcios constantes do inciso l, alínêas "a", "b', "c", "d" e "e" do
artigo 12 desta Lei.

Art. 10 - O servidor afestado em dêconência de reclusão ou detenção, licença para
tratar de interesses particulares, para o exercício de mândato eletivo ou quâlquer
êspécie de licença sem vencimentos, íica obrigado a recolher, mensalmente, alé o 50
dia útil do mês subseqüente, a contribuiçâo relativa a sua parte e a do Poder Público,
levando em considereção o seu último vencimento, devidamente atualizada, sob
pena de perda da qualidade de segurado.

§ 1o - o valor da contribuição deverá acompanhar os índices fixados no Plano Anual
de Cuslêio

.$

§ 20 - Ficará suspênso o direito aos beneÍícios, previstos nesta Lei, do segurado que
deixar de recolher 2 (àuas) parcelas conseculivas ou 4 (quatro) não consecutivas,
sêndo que somente poderá ser reabilitado â partir da quitaçáo integral do débito.

7
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ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE I'trRTDNTE DO LITRIO

GÀBTNETE DO PRETEMO

§ 3" - O servidor afastado em decorrência de serviço militar obrigâtório terá o tempo

de afestamento contado para efeito de aposentadoria e as contribuigões devides por

ete e pelo ente ao qual está vinculado serão recolhidas, integralmente, pelo ente

municipal duranle o período de afastâmento.

Seção ll

Dos dependentes

Art. 11 - São dependentes do segurado do FUNPREVEL - FUNDO

PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, sucessivaMENIE:

cônjuge; a companhêira; o companheiro; os filhos de qualquer condiçâo,
menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos ou incapazes;

ll - os pais;

It , irmãos, de qualquêr condição menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos
ou incapazes;

§ 1" - Os dependentes elencados no inciso I concorrem entre si para a percepção dos
be nefícios.

§ 2o - O enteado e o menoÍ tutelado equiparam-se a íilho, mediante declaração do
sêgurado e dêsde que comprovada a dependência econômica na forma êstabelecida
no Regulamento do lmposto de Renda.

§ 30 - Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem sêr câsada,
manlém união eslável com o segurado(a), do sexo oposto, entidade familiar com
convivência duradoura, pública e continua, estabelecida com o objetivo de
constituiçáo de famílie, nos termos da legislação vigente.

§ 4" - A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso ldeste artigo é
presumida e a das demais deve ser comprovada.

rr *s Á..

{.-#

§ 50 - O ex-cônjuge ou ex-companheiro separado, dê fato ou de direiio, ê o divorciado
concorrerá com os dependentes elencados no inciso ldeste artigo, desde que tenha
assegurado por decisáo judicial o direito à percepção de pensão àlimentícia.

PR^ÇA SEVERINo RÂRBosA DIt s^lrs. 40 _ c_ENTRo/ \ERTENTE Do LiiRIo _pE
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CAPiTULO VI

DOS BENEFÍCIOS

Art. 12 - Os benefícios previstos na presente Lei consislem em:

l- quanto aos segurados:

a) aposentadoria por invalidez;

b) aposentadoria voluntária por idade;

c) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição;

d) aposentadoria compulsória;

e) aposentadoria especial do professor;

f) auxílio-doença;

g) abono anual;

h) salário famílie; e

i) saláriomaternidade.

quanto aos dependentes:

a) pensâo por morte;

b) auxilio-reclusão; e

c) abono anual.

§ 1" - O valor mensal dos beneíícios previstos nesta lei não poclerá seÍ superior ao
valor da última remuneração do sêgurado, no cargo efetivo em que ocoffeu a
concessão do benefício.

f.
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§ 2" - O valor mênsal dos benefícios previstos nas alínêas "a', "b", "c'', "d", "e", "f', "9"
e "i", do inciso I e em todas as alineas do inciso ll deste artigo náo poderá ser inferior
ao valor do menor salário mínimo vigente no país.

a) integrais, quando decorrente de acidenle em serviço, moléstia proíissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável;

b) proporcionais ao tempo dê contribuição, quando a invalidez permanente do
segurado não se enquadrar nas condições especificadas na alínea anterior.

§ 1o - O valor do beneíício da aposentadoria por invalidez será calculado com base
na remuneração do servidor, sobre as quais tenha havido incidência de contribuição
previdenciária

§ 20 - Para o cálculo de provenlos proporcionais a que se refere a âlÍnea "b' deste
artigo, seu valor corresponderá a 1/35 (um trinta e cinco avos) da totalidade da
remuneração do servidor na data da concessâo do benefício, por ano completo de
contribuição, se homem, e 'll30 (um trinta avos), se mulher.

§ 30 - Considera-se doença grave, contagiosa ou incurável, para fins do disposto
neste artigo, luberculose ativa, alienaçâo mental, nêoplasia maligna, hanseníase,
esclerose múltipla, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
PaÍkinson, espondiloartrose anquilosante, neíropatia grave, estados avangados dê
Paget (osteíte deformante), síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS).
Considera-se também como doença grave, a cegueira total, de âmbos os olhos,
desde que caracterizada após o ingresso no serviço público, para os entes estatais
do Município de VERTENTE DO LERIO, além de oulras que a Lei assim definir.

§ 4'- A aposentadoria prevista no capul deste artigo só será concedida após a
comprovação da invalidêz do segurado, mediante perícia realizada por junta médica
designâda peto FUNPREVEL - FUNDo pREVtDENCtÁRtO DO MúNtCÍptO DE
VERTENTE DO LÉRIO.

§ 5" - Sendo comprovadq por junta médica desiqnada pelo FUNPREVEL _ FUNDO
PREvIDENCtÁRto Do MuNtcípto DE VERTENiE oo'lÉnto, a reabitiração ou a
tecup-eraçâo do segurado aposenlado por invalidez, será suspenso o pagamento do
be nef ício.
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Seção I

Da aposentadoria por invalidez

Art. 13 - O sêgurado será aposentado por invalidez, sendo os provêntos:
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Seção ll

Da aposêntadoria voluntária por idadê

Art. 14 - o segurado, sêrvidor público eíetivo, poderá se aposentar por'idade,
volunlariamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, desde que

atenda às seguinles condiçóes e requisitos mínimos cumulativamente:

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

ll - tempo mínimo de 10 (dez) anos de exercício no serviço público e 5 (cinco)
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

§ 1'- os proventos da aposenladoria voluntária por idade serão equivalentes a 1/35
(um trinla e cinco avos), se homem, e 1/30 (um trinta avos), se mulher, por ano
completo de contribuição previdenciária, lendo como base a última remuneraçáo do
cargo eÍetivo em que se dará a aposentadoria.

§ 2' - o valor do provento calculado na forma do parágrafo anterior náo poderá ser
superior a 100% (cêm por cento) da última remuneração, sobre a qual incidiu a
contribuição previdenciária para o FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁR|O DO
MUNICíP|o DE VERTENTE Do LÉRto, no cargo efetivo em que se dará a

aposentadoria.

§ 30 - Para o segurado que tenha preênchido o requisito previsto no inciso ldeste
artigo, mas que não tenha 5 (cinco) anos no cargo efelivo, poderá aposentar-se com
a remuneraçáo do cargo anteriormente ocupado, desde que tenha o lempo de 5
(cinco) anos neste cargo, cumulativamente com os demais requisitos e condições
fixados nos incisos I e ll do caput deste artigo.

t{.

Sêção lll

' Da aposentadoria voluntária portempo de contribuição

Art. 15 - O segurado, servidor público titular de cargo efetivo, poderá se aposentar,
voluntariamenle, com proventos integrais, desde que alenda às seguintes condições
ê requisitos mÍnimos cúmulativamente:

pR^ÇÂ sE\ERrNo BÂIlBosA DE s^LEs.40 cEN.lRo/ \ER]TNTE Do LÉRIo IE
FoNE.: 634-7I441 FÀ\.i 3634-7t56 CEI,.: 55760{00 - CGC- 40.893.646/0001-60
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60 (sessenta anos) de idade e 35 (trinta e cinco) anos de contribuiçâo, se
homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de
contribuição, se mulher; e

tempo mínimo de 10 (dez) anos de exercício no serviço público e 5 (cinco)
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentedoria.

lt-

ll-

§ 1" - Para o segurado que tenha preenchido os requisitos previslos no inciso ldeste
artigo, mas que náo tenha 5 (cinco) anos no cargo efetivo, poderá aposentar-se com
â remuneraçáo do cargo anteíormente ocupado, desde que tenha o tempo de 5
(cinco) anos neste cargo, cumulativamente com os demais requisitos e condições
Íixadas nos incisos I e ll do caput deste artigo.

rt. 16 - O segurâdo que ingrêssou regularmenle em cargo efetivo nâ administração
pública ate 15 dê dezembro de 1998, poderá optar pela aposentadoria voluntária,
Com proventos integrais, quando cu mulativamente:

l- conlar com 53 (cinqüenta e três) anos ou mais de idadê, se homem, e 48
(quarênla e oito) anos de idade, se mulher;

liver 5 (cinco) anos ou mais de eÍetivo exercício no cargo em que se dará a
aposenladoria; e

lll - contar com tempo dê contribuigão previdenciária igual, no mínimo, à soma de

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

b) um período adicional de contribuição equivalentê a, no mínimo,
20% (vinte por cento) do têmpo de contribuição que, no dia 16 de
dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de tempo constante da
alínea "a" anterior.

Art. 17 - O seguredo de que trate o artigo anterior poderá optar pela aposentadoria
voluntária por tempo de contribuiçáo, com provêntos proporcionais, quando
cum u lativa me nle:

contar com 53 (cinqüenta e três) anos ou mais de idade, se homem, e 48
(quarenta e oito) anos ou mais de idade, se mulher;

- tiver 5 (cinco) anos ou mais de'efetivo exercício no cargo em que se dará a
aposentadoria;

lll - contar com lempo de contribuição previdenciária igual, no mínimo, à soma de:

rRr\ÇA sE\{rRrNo B^RBosA D[ sALEs. 40 - cENrRô/ vER,rENtE Do Lúuo -pE
I:ONÉ.: 634-7144 l lr,^-\.: 3614-7156 - CEP: 55760400 - CGC- 40.893.6461000t{0
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a) 30 (trinta) anos, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo,
400/o (quarenta por cento) do tempo de contribuição que, no dia 16 de
dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de tempo conslante na
alínea "a" anterior.

§ 1o - O provento da aposentadoria por têmpo de contribuição proporcional, sêrá
equivalente a 70% (setenta por cento) do valor que o segurado poderia obter se
aposentasse com proventos integrais, acrescido dê 5% (cinco por cento) por ano
completo de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso lll do artigo
ânterior, alé o limitê dê 100% (cem por cento).

§ 2" - O segurado que tenha preenchido os requisitos previslos no caput deste artigo
e seus incisos, mas não tenha 5 (cinco) anos no cargo efetivo, poderá aposentar-se
com remuneração do cargo anteriormente ocupado, desde que tenha o tempo de 5
(cinco) anos nesle cargo, cumulativamente com os demais requisitos.

SeÇão lV

Da aposentadoria compulsória

Art. 1B - O segurado alivo que completar 70 (setenta) anos de idade seÍá aposentado
compulsoriamente.

§ 1' - O valor do benefício da aposentadoria compulsória será calculado com base
nos proventos proporcionais ao lempo de contribuição e serão equivalentes a 1/35
(um trinta e cinco avos), se homem, e 1/30 (um trinta avos), se mulher, por ano
completo de contribuição previdenciária.
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§ 2" - O valor do provênto, calculado na forma do parágraío anlêrior, não poderá ser
supericr a 100% (cem por cento) da última remunereção, sobre e quel incidiu a
contribuiÇão prevtdenciária para o FUNPREVEL _ FUNDO PREV|DENCIÁR|O DO
MUNlclPlO DE VERTENTE DO LÉRp, no cargo eíêtivo em que se dará a
aposentadoria.
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Seção V

Da aposentadoria especial do professor

Art. 19 - O professor segurado que comprove eÍetivo exercício nas Íunçôes de
magistério na êducação infantil, no ensino íundamental ou médio, terá direito à
aposentadoria especial, com provenlos integrais, desde que preencha,
cumulativa mente, as seguintes condições e requisitos mínímos:

l- 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50 (cinqüenta) anos de
idadê, se mulher;

ra

30 (trinta) anos de contribuição na ÍunÇão de magistério, se homem, e 25
(vinte e cinco) anos de contribuição na íunção dê magistério, se mulher; e

t - 10 (dez) anos, no mínimo, de exercício na fungáo dê magistério no serviço
público e 5 (cinco) anos no cargo eÍetivo, na função de magistério, em que se
dará a aposentadoria.

§ 1o - Considera-se para eÍeito do disposto nesta Lei, como efetivo exercício nas
funções de magistério, exclusivamente à atividade docente.

§ 20 - Para o segurado profêssor que tenha ingressado regularmenle em cargo de
magistério, até 15 de dezembro de 1998, poderá se aposêntar voluntariamente, com
proventos integrais, desde que atenda as seguintes condições e requisitos
cumulativamente:

l- 53 (cinqüenta ê três) anos ou meis de idade, sê homem, e 48 (quarenta e oito)
anos ou mais de idade, se mulher;

il-

It-

m-

5 (cinco) anos, no mínimo, na função de magistério, exclusivamente na
atividade docente, na educação inÍantil, no ensino fundamental ou médio,
como servidor público efetivo da Prefeitura Municipal de VERTENTE DO
LERIO:

contar com tempo de contribuiÇáo previdenciária igual, no mínimo, à soma de:

al 35 (lrinta e cinco) anos de contribuiçâo na função de magistério, se
homem, e 30 (trinta) anos de contribuição na função de magistério, se
mulher: e

PRAÇA sEv[RINo BARBosA DE sALEs, 40 , cENTRo/ vERTENTE Do LÉRro -pE
FONE.:634-7144 / [À\:3634-7156 CEP.: 55760400 - CGC- 40.893.6461000160
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b) um período adicional de contribuição equivalente a 20% ( vinte por cento)
do tempo que, na data de 16 de dezembro de 1998, Íaltava para atingir o
limite de tempo constante da alínea "a" anterior.

§ 3'r - Para efeitos da aposentadoria especial previste no parágrafo segundo deste
artigo, o tempo de serviço exercido efetivamente nas íunções de magistério, ate a
data de 16 de dezembro de 1998 será contado, com acréscimo de 17% (dezessête
por cênto), se homêm, e 20% (vinte por cento), se mulher.

Seção Vl

Do Auxílio Doença

Art. 20 - o auxilio-doença será concedído ao segurado que venha ficar incapacitado
para o lrabalho por prazo superior a 15 (quinze) dias e será pago durante o pêríodo
em que permanecer incapaz, ou será transíormado em aposentadoria por invalidez, a
critério da perícia médica realizada por junta médica indicada pelo FUNPREVEL -
FUNDo pREVtDEwctÁRto oo wtut'ttcipto DE vERTENTE Do LÉRto.

Parágrafo Unico - o auxílio-doença, dêsdê que preenchidos os requisitos para sua
concessâo. somenle serão devidos. a conlar:

Ir do décimo seío dia da incapacidade, quando requerida até trinta dias depois
dê ste:

ll - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I

Art. 21 - o auxílio de que trata o artigo anterior corresponderá à remuneração que o
SeguÍado recebiâ na data do afastamento e será pago mensalmente, durante o
período em que, comprovadamente, e a critério da perícia médica realizadâ por
profissional indicado pelo FUNPREVEL - FUNDO PREVTDENCTÁR|O DO MUNICÍP|O
DE VERTENTE DO LÉR|O, persistir a incapacidade.

Parágrafo Único - O valor do beneÍício do primeiro e do último pagamento, após â
alta medica, será calculâdo de foÍma a corresponder 1/30 (um trinta avos), por dia dê
afastamento, do valor da remuneração do segurado.

Art. 22 - O segurado em percepçâo do auxílio-doença fica obrigado, sob pena de
suspensão do benefício, a submeter-se aos exames, fratamentos, procêssos de
readaptações profissionais e demais procedimentos prescritos por profissional
rnédico indicado peto FUNpREVEL - FUNDO PREVIDENCTÁR|O DO MUNTCíP|O DE
VERTENTE DO LÉRIO.

pti^Ç,\ sI\ft:RtNo BAnBos^DE s^uts.40 cEN IRo/ 1TRTENTE Do LÉRIO pE
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Art. 23 - Durantê os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, incumbe ao ente
estatal do Município de VERTENTE OO LÉRIO a que o segurado esliver vinculado, o
pagamento do auxílio-doença.

Seçâo Vll

Do Abono Anual

Aft.24 - Ao segurado ou dependente em gozo de beneÍÍcio de prestação continuada
;erá concedido o Abono Anual.

Art. 25 - O Abono de que trata o artigo anterior consiste.em uma única parcela,
equivalente ao último valor rêcebido a tÍtulo de proventos no exercício, e será paga
até o dia 20 do mês de dezembro do mesmo exercício.

Parágrafo Unico - Será observada a proporcionalid ade de 1112 (um doze avos) do
abono para cada mês de benefício efetivamente recebido, considerando-se como
ínês completo o período igual ou superior a 15 (quinze) dias.

Seção Vlll

Do Salário FamÍlia

Art. 26 - Ao segurado que tenha remuneração ou proventos iguais ou inferiores a
R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), será pago, mensalmente, o salário família de
valor equivalente a 5% (cinco por cento) do menor salário mínimo vigente no país, por
dependente, assim considerados nos teÍmos do artigo 11 desta Lei.

Art. 27 - Quando o pai e a mãê Íorem segurados nos termos desta Lei, e viverem em
conrum, ambos terão dirêilo ao salário-família.

Parágrafo Unico - Caso não coabitem, o salário-família será concêdido àquele que
tiver os dependenles sob sua guarda.

I'RAÇA SL\tRINO I]ARBOSA DE SAIES, 40 .. CENIRO/ \ERTENI! DO LERIO _P[
FONE.: 634-7l44lF/§.: 3614-7156 CEP.: 55760{00 -CGC,-40.893.646/0001{0
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§ 10 - o direito ao beneficio de salário-Íamília somente será adquirido a partir da data
rlo requerimenlo, desde que preenchidos os Íequisitos para sua percepção.

§ 2o - O valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) previsto no caput deste
artigo será corrigido, desde í 5/12198; pelos mesmos índices de correção aplicados
aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social - INSS.
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Seção lX

Do Salário Matêrnidade

Art. 28 - O salário maternidade e devido independentemente de carência à segurada,
servidora pública efetiva, durante í20 (cento e vinte) dias, com início 28 (vinte e oito)
dias antes e término g1 (noventa e um) dias depois do parlo, considerando, inclusive,
o dia do parto.

§ 1'- Em casos excepcionais, os períodos de repouso, anterior e posterior ao parto,
podem seÍ aumentados em mais 2 (duas) semanas, mediante atestado médico
ÍorÍlecido por médico designado p€lo FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO.

§ 20 - Para Íins de concessão do salário maternidade, considera-se paÍto o
nascimento, inclusive o de natimorto, mediante a apresentação da compelente
cert idã o.

§ 30 - Ocorrendo aborto não criminoso, comprovado por avaliação médica pericial,
medianle alestado ÍoÍnecido por médico credênciâdo pelo FUNPREVEL - FUNDO
pREVtDENCtÁRtO DO MUNTCíPIO DE VERTENTE DO LÉR|O, a segurada terá
direito ao salário maternidade correspondente a 2 (duas) semanas.

§ 4" - A segurada servidora pública que tenha recebido salário maternidade será
pego o Abono Anual proporcional ao período de duração do pagâmento daquele
benefício

§ 50 - Se, por ocasião da concessão do salário maternidade, for verificado que a
segurada encontra-se em gozo de auxílio-doença, este deverá ser cessado na
vêspera do início do referido beneÍício, devendo ser comunicado à perícia médica.

§ 6o - O salário maternidade da sêgurada, servidora pública eíetiva, consisle numa
renda mensal iguâl à sua remuneração integral no cargo efetivo em que se deu a
licença malernidade.

Seção X

Da Pênsão por Morte

Art. 29 - Ocorrendo o óbito do segurado, será devide a seus Dependêntes a pensão
por morte de valor igual aos provenlos do segurado falecido, se inativo, ou ao valor
cja aposentadoria que o segurado Íalecido teria direito na data do seu óbito.

PITAÇA SE\€IUNO BARBOSA DE SALES,40 CENTRO/ VER'TENII DO LERIO -I'E
ITONE.: 6,14 7144 / FÀ\.: 3634-7156 - CEP.: 55760{00 - CcC- 40.893.646/0001{0
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§ 10 - No caso do segurado ativo que, na data de seu íalecimenlo, não tenha
preenchido os requisitos para o gozo de nenhum tipo de aposentadoria prevista nesta
Lei, o cálculo do valor da pensão será correspondente àquele que o segurado teriâ
direito se na data do seu falecimento estivesse aposentado por invalidez, nos termos
do ertigo 1 3 desta Lei.

§ 2" - O valor da pensão será rateado em cotas iguais entre todos os depêndentes
com direito a pensão;

§ 30 - Sempre que um dependentê perder esta qualidade, proceder-se-á a novo
cálculo e novo rateio do benefÍcio, considerados, no enlanto, apenâs os depêndentes
remanescentes.

§ 40 - A pensão será devida a contar da data

| - do óbilo, quando requerida até trinta dias depois deste;

ll - do requêrimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso l; ou

lll - da decisão judicial, no caso de morte presumida

Art. 30 - Após seis meses de declarada judicialmente a ausência do segurado, sêrá
concedída pênsão provisória aos dependentes.

§ 10 - Mediantê prova inêquívoca do desaparecimento do segurado, êm virtude de
acidente ou catástroíe, seus dependentes farão jus à pênsão provisória, sendo
dispensados e dêclaração e o prazo exigidos nestê arligo.

§ 2' - Verificado o reaparecimento do segurado, cessará imediatamentê o pagamento
da pensão provisória, íicando os Dependentes desobrigados de reembolso de
quaisquer quantias já recebidas, salvo má fé.

Do Auxílio-Reclusão

Art. 31 - Aos Dependentês do segurado detento ou recluso que não esteja em gozo
de aposentadoria ou auxilio-doença, será pago, mensalmente, enquanto perduÍar
esta situaçâo, o auxílio-reclusão de valor equivalente ao da última remuneragão
recebidâ do órgão empregador, desde que esta tenha sido suspensa.

§ 1o - Não será devido, em nenhuma hipótêse, o pagamento do auxílio-reclusão aos
Dependenles do segurado que tenha rêcebido, como última remuneração, valor
superior a RS 360,00 (trezentos e sessenta reais), valor este que dêverá ser corrigido
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Seção Xl
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desde 15/12198, pelos mesmos índices de correÇão aplicados aos beneÍícios do
Regime Geral de Previdência Social - INSS.

§ 2o - Em qualquer hipótese, o auxílio-reclusão somente será devido aos
dependentes enquanto for mantida a q Lt alidadê de segurâdo.

§ 30 - O a uxílio-reclusâo será devido a contâr da data

I - da reclusão, quando requerido até trinta dias depois desta;

ll - do requerimento, quando requerido após o prazo previsto no inciso I

Seção Xll

Dos prazos ê carência

Art, 32 - Os pÍazos de carência para gozo dos benefícios previstos nesta Lei são:

1Êi

para o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 12 (doze mesês) de
contribuição em favor do FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁR|O DO
MUNICÍP|O DE VERTENTE DO LÉRlo, salvo se a incapacidade Íor decorrente
de acidente de qualquer natureza ou causa;

§ 1o - Não será exigida qualquer carência para o percebimento do salário
malernidade, da pensão decorrente da morte do segurado, abono anual, auxílio
reclusão e salário família.

§ 2'- Não estão sujêitos às carências previstas neste artigo os sêgurados que
ingressaram, alé 1511219A, êm cargo efetivo, no serviço público, no MunicÍpio de
VERTENTE DO LERIO, e seus rêspectivos dependentes.

Seção XIll

, Das disposiçÕes gerais relativas aos beneÍlcios

Art. 33 - E dê 5 (cinco) anos o prazo de decadência de todo ê qualquer direito ou
ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão de beneíício, a
contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou,
quando for o caso, do dia em quê tomar conhecimento da decisão indêferitória
defin itiva no âmbito administrativo.

pR^ÇA sEvERrNo BARBoS^ DE sALEs, 40 - cDNTRo/ wRTtiNTE Do úRlo pE
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Parágrafo Unico - Prescreve em 5 (cinco) anos, a contar da data em que deveriam
ter sido pagas toda e qualquer ação para haver prestegõês vencidâs ou quais_queÍ
restituições ou diferenças devidas pelo FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIARIO
DO MUNICíPlO DE VERTENTE DO LERIO, salvo o direito dos menores, incapazes e
ausentes. na forma da Legislação Civil.

1í
Art. 34 - Com exceção do beneíício de pensão por morte, duranle o período de
percepgão de todo e qualquer beneÍício também serão devidas as contribuigões
previdenciárias ao. FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCÉRIO DO MUNICÍP|O DE
VERTENTE DO LERIO, de conformidade com as disposições íixadas no artigo 68.

ParágraÍo único - No período de gozo do benefício, cabe ao ente estalal
empregador recolher a parcela da contribuição a seu cargo, ao FUNPREVEL -
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE VERTENTE DO LÉRIO. A PATCEIA

devida pelo. segurado será. descontada pelo FUNPREVEL - FUNDO
PREVTDENCúR|O DO MUNTCÍp|O Oe VERTENTE DO LÉR|O quando do
pa gamento do beneficio.

Art. 35 - O segurado em gozo de auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, está
obrigado a se submeter, sob pena de suspensão do pagamento do.beneíício,
periodicamente a exames médicos a cargo de junta médica designada pelo
FUNPREVEL . FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO
LÉR|O, bem assim a lralamentos, processos, readaptaçôes proÍissionais e demais
procedimentos prescrilos por aquele serviço médico.

ParágraÍo Unico - A periodicidade a que se refere o "caput" dêste artigo será
ciefinida pela Gerência de Previdência do FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁR|O
DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, ouvida a Junta Médica, caso a caso, e
nunca superior a 1 80 (cento e oilenta) dias.

Art. 36 - O beneÍício será pago diretamente a quem de direito ou a procurador
constituído por mandato outorgado por instrumento público, o qual náo teÍá prazo
superior a 6 (seis) meses, podendo ser renovado ou revalidado.

ParágraÍo Unico - O procurador deverá firmar, perente o FUNPREVEL - FUNDO
PREVIDENCIÁRIo Do MUNICíPIo DE VERTENTE Do LÉRIo. Termo de
Responsabilidade, medianle o qual se compromete a comunicar qualquer fato que
venha'a determinar a perda da qualidade de procurador ou evento que possa
invalidar a procuração, principalmente a superveniência de óbito ou incapacidade civil
do outorgante, sob pena de incorrer em sanções penais cabíveis.

Art.37 - o benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será
pago ao representante legal, tutor ou curador, nos lermos e rêquisilos da legislaÇão
civil.

IRAÇA SEVERINo B^lt3os^DE s^t,ES.40 - GNTRo/ vIRITNTE Do LÉRro I,l
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ESTADO DE PERNAMBUCO
PRI,I'trITURA I\TUNICIT}AL DD V[,RTENT[, DO LÉRIO

CABINETE DO PREI'EITO

Art. 38 - Todo segurado, dependente ou representante legal dos mêsmos, assinará
os formulários e fornecerá os dados e documentos exigidos periodicamente pelo
FUNPREVEL . FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC|PIO DE VERTENTE DO
LÉRto, para provar o cumprimento dos requisitos necessários à obtenÇão do§
beneíícios, ou garanlir a sua manutenção.

Parágrafo Único - O cumprimento dessa êxigência é essencial para o recebimento
dos benefícios, ou sua manutenção.

Art. 39 - Sem prejuízo da exigência de apresentação de documentos hábeis,
comprobatórios das condições necessárias para o recebimento dos benefícios, o
FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE VERTENTE DO
LÉR|O poderá tomar providências no sentido de comprovar ou suplementar as
informaçôes Íornecidas.

ATt. 40 - O FUNPREVEL . FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE
VERTENTE DO LÉR|O poderá negar qualquer reivindicação de benêfício, declará-lo
nulo ou reduzi-lo, se por dolo ou culpa, Íorem omitidas ou declaradas falsamenle
informaçôes para a obtenção de qualquer benefício.

Art. 41 - Podem ser descontados
dependentes:

dos benefícios pagos aos segurados ou

| - contÍibuições devidas ao FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁR|O DO
MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO;

Ir

I
i
I
I
)

tv-

ll - pagamênto de benefício alem do devido;

lll - impostos retidos na fonte, de conformidade com a legislação aplicável;

pensão de alimentos decretada em decisão judicial;

outros débitos previstos em Lei e os débitos autorizados pelo servidor, desde
que aceitos peto FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENC|ÁRIO DO MUNTCíPIO
DE VERTENTE DO LÉRIO.

§ 1o - Salvo o disposto neste artigo, o benefício não poderá ser objeto dê penhora,
arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito sua venda, alienação ou cessão, ou
a constituição de qualquer ônus de que seja objeto.

§ 2" - Na hipótese do lnciso ll, o desconto será feito em até 6 (seis) parcelas,
ressalvada a existência de má Íé, quando então não sêrá o débito parcelado.
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ESTADO DE PERNAMBUCO
PREIIEITURÂ I\{UNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO

GÀBINETE DO PREFEITO

§ 30 - Somente poderão ser descontados os débitos existêntes a partir da concessão
do beneficio ê desde que não sejâm superiores ao valor do benefício.

Art. 42 - Excetuada a hipótese de rêcolhimento indevido, não haverá rêstituição de
contribuições feitas ao FUNPREVEL - FUNDO PREV|DENCIÁRIO DO MUNTCíP|O DE
VERTENTE DO LÉRIO em hipólese atguma.

Art. 43 - Não será devido ao seguÍado e/ou dependentes o percebimento cumulativo
de quaisquer um dos benefícios a seguir dispostos:

l- Auxílio-Doença;

ll - Aposentadoria de qualquer espécie;

lll- Auxilio-Reclusão;

lV - Salário maternidade.

Arl, 44 - Náo será considerada, para efeito de contagem em dobro para a
aposentadoria por têmpo de contribuiçáo, a licença prêmio do servidor.

Art. 45 - Os proventos de aposentadoria, pensões, auxílio-doença e auxílio-reclusâo,
não poderão exceder, a qualquer titulo, à remuneraçâo tomada como base para a
concessão do benefício, sendo vedado o acréscimo dê vantagens de caráter
transitório à respectiva remuneração.

TITULO II

CAPíTULO I

DAADMINISTRAÇÃO

Art. 46 - O FUNPREVEL . FUNDO PREVIDENCÉRIO DO MUNICÍPIO OE
VERTENTE DO LERIO terá a seguinte estrutura:

Conselho Delibêrativo;

pItAÇ.\ suvERINo DÁIiBosA DE sÀt Es. 40 , CENT Ro/ \lRrENrE Do LÉRIo I,i,
FONE.:634-7144/ F^-\.:3634-7156 CEP.: 5 5760400 - CTC.- 40.893.616/000160
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ESTADO DE PERNAMBUCO

PRIIFEITURÀ MUNICIPAL DE VERTENTB DO LÉRIO
GABINETE DO PREIIEITO

- Conselho Fiscal; ê

GeÍência de PÍevidênciau-

SeÇão I

Do Conselho Deliberativo

Art. 47 - O Conselho Deliberativo do FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁR|O DO
MUNIC|PIO DE VERTENTE DO LERIO será constituído de até 5 (cinco) membros
eÍelivos e 1 (um) membro suplente para cada um, a saber:

dois servidores, do quadro efetivo de quaisquer dos entes estatais do
Município de VERTENTE Do LÉRIO, indicados pelo Prefeito, sendo que um
deles, a critério do Prefeito, será o Presidente do consêlho Dêliberativo;

il- um servidor, do quadro êfêtivo dê quaisquer dos entes estatais do Município
de VERTENTE DO LERIO, indicado pelo Poder Legislativo;

ilt - um servldor, indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
VERTENTE DO LÉRIO, sêndo que um deles do quadro efetivo de quaisquer
dos entes estalais do Município;

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

§ í' - Os membros suplentes serâo designados aplicando-se os mesmos critérios
fixados para os membros eÍetivos.

§ 20 - Juntamente com os titulares e para cada um, será designado 01 (um) suplente
respeclivo, que os substituiÍão em suas licenças e impedimentos e os sucedêrão em
caso de vacância, conservada sempre a vinculação da representatividade.

§ 30 - O mandato dos membros designados pelos Poderês Executivo e Legislativo
será de 04 (quatro) anos, não sêndo permitida sua recondução paÍa o mandato
subsêqüente.

§ 4o - O mandato dos membros indicados pelo Sindicato dos Servidores Públicos
munlcipais de VERTENTE DO LERIO e os membros representantes da Sociedade
Civil será de 03 (três) anos.

§ 50 - Será firmâdo Termo de Posse dos Conselheiros.

i{
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ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFtrITURA NTUNICTPÀL Dtr \'trRTENTE DO LÉRIO

G,â.BINETE DO PREFEITO

§ 60 - o Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada mês, com a presença
da maioria de seus membros e suas decisões seráo tomadas por maioria simples de
voto.

§ 7o - A íunção de Conselheiro não será remunerada, devendo ser desempenhada no
horário compatível com o expêdientê normal de trabalho.

§ 80 - O Conselheiro que, sem justa causa, faltar a três sessões consecutivas ou seis
allernadas, lerá seu mandato declarado extinto.

§ 9o - Os membros do Conselho Deliberâtivo deverão ser contribuintes ou
bENCfiCiáriOS dO FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE
VERTENTE Do LÉR|O, com exceção dos representantes da Sociedade Civil.

§ 10 - O Presidenle do Conselho Deliberativo do FUNPREVEL - FUNDO
PREVIDENCÉRIO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRlo lerá voz e volo de
desempate nas reuniões do Conselho.

§ 11 - As deliberações do Conselho Deliberativo serão lavradas em Livro de Atas

§ 12 - As convocações ordinárias e êxtraordináries do Conselho DeliberatÍvo serão
feilas por escrito,

Art. 48 - Ao Conselho Deliberativo compete

Deliberar sobre a política de investimentos do FUNPREVEL - FUNDO
PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO:

ll-

tç

t -

vt l

vil-

Deliberar sobre as Diretrizes Gerais de atuação do FUNPREVEL - FUNDO
PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIOI

lV - Deliberar sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Cargo e Salários;

V - Deliberar sobre a Nota Técnica Atuarial e o Pleno Anual de Custeio:

Deliberar sobre o Relatório Anual da Gerencia de Previdência;

Deliberar sobre os Balancetes Mensais, bem como o Balanço e as Contas
ANUA|S dO FUNPREVEL . FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE
VERTENTE DO LÉRIO, após apreciados pelo Conselho Fiscal e Audilor
lndependenle;

Deliberar sotre Regimento lntêrno do FUNPREVEL
PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO:

FUNDO

PRAÇA SIV'RINO I]ARBoSAD[ S LF-S.40 - CEN'IIiO/ \TERTENIE DO I.ERIO.PE
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Vlll - Deliberar sobre a aceitação dê bens e legados oíerecidos ao FUNPREVEL -
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO:

ESTADO DE PEITNAN{BUCO
PRI'I'ETI'UITA MUNICIPÀL DE VI,ITTENTE DO LERIO

CABINETE DO PREFETTO

Deliberar sobre a Proposta Orçamentária anual, bem como suas respectivas
alterações, elaborada pela cerência de Previdência do FUNPREVEL -
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE VERTENTE DO LÉRIO;

Deliberar sobre a contratação dos servigos especializados de terceiros para
gestão técnica, operacional; e patrimonial;

X

xt -

x[ -

Xlll - Funcionar como órgão de aconselhamento à Gerência de Previdência dci

FUNPREVEL . FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE
DO LÉRIO, nas questões por ele susciladas;

XIV - Baixar Atos e Instruçõês Normativas, complementar ou êsclarecedoras; e

XV - Praticar os demais atos atribuÍdos por esta Lei

Seção ll

Do Consêlho Fiscal

Art.49 - O Conselho Fiscal será composlo de 03 (três) membros êfêtivos e 1 (um)
mêmbro suplente para cada um, a saber:

um servidor, do quadro efetivo de quaisquer dos entes estatais do Município
de VERTENTE DO LÉRIO, indicado pelo Prefeito;

Deliberar sobre a conlratação de Consultoria Extema Tecnica Especializada
para desenvolvimenlo de SeNiqos Técnicos Especieli,jados necessários ao
T.UNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE VERTENTE
DO LÉR|O, por indicação da Gerêncie de Previdência;

um servidor, do quadro efetivo de quaisquer dos entes estatais do Município
dê VERTENTE DO LERIO, indicado pelo Poder Legislativo;

um servidor, do quadro eÍetivo de quaisquer dos entes estatais do Município,
indicado pelo Sindicato dos Servidorês Públicos Municipais dê VERTENTE DO
LERIO.

[-

lt -

25

IX - Deliberar sobre a aquisição, alienação ou oneraçâo de bens imóveis, bem
como a acêitação de doações com encargo;
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ESTADO DE PERNAMBUCO
PREIIEITURA MUNICIPAL DE VBRTI,NTE DO LÉRIO

GABINETE DO PREFtrTTO

§ í " - Os membros suplentes serão designados aplicando-se os mesmos critérios
Íixados para os membros efetivos.

§ 2'- O mandato dos membros designados será de 03 (lrês) anos, o qual deverá
coincidir com o do Conselho Deliberativo, nâo sendo permitida sua recondução para
o mandato subseqüente.

§ 3" - Juntamente com os titulares e para cada um, sêrá designado 01 (um) suplente,
que os substituirão em suas licenças e impedimentos e os sucedêrão em caso de
vacância, conservada sempre a vinculação da representatividade.

§ 40 - Será firmado Termo de Posse dos Conselheiros

§ 5o - O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada lrês meses, com a
presença da maioria de seus membros e suas decisões serão tomadas com o mínimo
de 02 (dois) votos.

§ 6" - A íunção de Conselheiro Fiscel não será rêmunerada, devendo ser
desempenhada no horário compatível com o expedienle normal de trabalho.

§ 7" - O Conselheiío que, sem justa causa, Íaltar a três sessões consecutivas ou seis
alternadas, terá seu mandato declarado extinto.

§ Bo - O Conselho Fiscal elegerá, dentre seus mêmbros, o seu Presidente em sua
primeira reunião ordinária, após a sua posse.

§ 90 - O Presidente do Conselho Fiscal terá voz e voto de desempate;

§ 10 - Os membros do Conselho Fiscal deverão ser servidores ativos, contribuintes
dO FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE VERTENTE DO
LÉRIo.

§ 11 - As delibêraçôes do Conselho Fiscal serão lavradas em Livro de Atas.

Art. 50 - Compete ao Conselho Fiscal:

l- r Acompanhara organização dos serviços técnicos e a admissão do pessoal;

1í.
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Acompanhar a êxecução orçementária do FUNPREVEL - FUNDO
PREVIDENCIÁRIO Do MUNICíPIo DE VERTENTE Do LÉRIO, conÍerindo a
classificação dog Íatos e examinando a sua procedência e exatidão;

Examinar as prestaçôes efetivadas pelo FUNPREVEL - FUNDO
PREVIDENCÉRIo Do MUNICÍPIo DE VERTENTE Do LÉRIo aos servidores
e dependentes e a respectiva tomâda de contas dos responsáveis;

26
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ESTADO DE PERNAMBUCO
PRBFBITURA MUNICIPÀL D[, !'ERTtr,NTE DO LÉRIO

GABINI,TE DO PRXFEMO

Proceder, em face dos documentos de receila e despesa, a veÍificaçâo dos
balancetes mensais, os quais deverão estar instruídos com os
esclarecimentos devidos, para encaminhâmento ao Consêlho Deliberativo;

lndicar, para contratação, perito de sua êscolha para exame de livros e
documentos;

Encaminhar eo Prefeito Municipel, anualmente, até o mês dê março, com o
seu parecer técnico, o relatório do exercício anterior da Gerência de
Previdência, o processo de tomada de contas, o balanço anual e o inventário
a ele reíerente, assim como o relatório estatístico dos benefícios prestâdos;

lX - Acompânhar o recolhimento mensal das contribuições para que sejam
efetuadas no prazo legal e notiÍicar e interceder junto ao Preíeito Municipal e
demais titulares de órgãos filiados ao Sistema Municipal, na ocorrência de
irregularidades, alertando-os para os riscos envolvidos, denunciando e
exigindo as providênciâs de Íegularização, e adotando as providências de
retenção dos impostos e taxas junto aos órgãos competentes para
regularização das contribuições em atraso;

X - Proceder à verificação dos valores em depósito na tesouraria, em bancos, nos
administradores de caÍteira de investimentos e atestar a sua corrêção ou
denunciando irregularidades constatadas e exigindo as regularizações;

Xl - Examinar e dar parecer prévio nos Contratos e Acordos a serem celebrados
PEIO FUNPREVEL . FUNDO PREVIDENGIÁRIO DO MUNICÍPIO OC

. VERTENTE DO LÉR|O, por solicitaçâo da cerência de Previdência;

Xll - Pronunciar-se sobre a elienação de bens imóveis do FUNPREVEL - FUNDO
PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE VERTENTE DO LÉRIO:

Xlll - Acompanhar os
legitimidade;

processos de concessão de beneíícios, veriÍicando sua

Vll - Requisitar à Gerência de Previdência ê ao Prêsidente do Conselho
Deliberativo as informaçôes e diligências que julgar convenientes e
necessárias ao desempenho de suas atribuições e notificá-los para corrêção
de inegularidades verificadas e exigir as providências dê regularização;

Vlll - Propor ao Gerente de Previdêneia do FUNPREVEL - FUNDO
PREVIDENCIÁRIO Do MUNICíPIo DE VERTENTE Do LÉRIo as medidas
que julgar de interesse para resguardar a lisura e transparência da
administreÇão do mesmo;

Í
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ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA I\{UNICIPÀL Dtr VERTDNTE DO LIiRIO

GABINETE DO PRETEITO

Acompanhar a aplicaÇão das reservas, fundos e provisões gaÍantidoÍes dos

benefícios previstos nesta Lei, notadamente no que concerne à observância
dos critérios de segurançâ, rentabilidade e liquidez, e de limites máximos de

concentração dos recursos; e

Rêver as suas próprias decisôes, fundamentando qualquêr possível alteraçáo;

Proceder os demais atos necessários à fiscalizaÇão do FUNPREVEL - FUNDo
PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, bEM COMO dâ
gestão do Regimê Próprio de Previdência do Município de VERTENTE DO
LERIO.

ParágraÍo Único - Compete a todos os membros do Conselho Fiscal,

individualmênte, o direito de exercer íiscalização dos serviços do FUNPREVEL -

FUNDO PREVIDENCÁR|O DO MUNICÍPIO OÊ VENTCruTT DO LÉRIO, NáO IhES

sendo permitido envolver-se ne direção e administração do mesmo.

I

Seção lll

Da Gerência de Previdência

Art. 51 - A Gerência de Previdência do FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIARIO
Do MUNICíPIo DE VERTENTE Do LÉRlo será composta de um Gerente de
Previdência e um Assistente Administrativo Financeiro.

§ 1o - Os cargos de Gerente de Previdência e de Assistentê Administrativo
Financeiro, serão ocupados por sêrvidores municipais ocupantes de cargos efetivos e
nomeados pelo PreÍeito Municipal.

§ 20 - os servidores indicados deverão pertencer ao quadro eÍetivo de quaisquer dos
entes estatais do Município de VERTENTE DO LERIO, e possuírem nível superior de
escolaridade e qualifi cação necêssária.

§ 30 -. As deliberações da Gerência de Previdência serão registradas em Livro de
Atas.

§ 40 - Será firmado Termo de Posse do Gerente e Assistentê nomeados

§ 5o - O cargo de Gerente de Previdência é de provimento em comissâo, e será
exeÍcido por um servidor público efetivo, que receberá uma gratificaÇáo de funçáo no
valor equivalente a 15% da remuneração de seu cargo efetivo.

PRAÇA SE\ERINO BARBOSÀ DT] SALES. 40 - CENTRO/ \ERTI,NIE DO LÉRIO -PE
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iíl

t -

tv-

il- Superintender e exercer a Administração Geral do FUNPREVEL - FUNDO
PREVIDENCIÁRIO DO MUNICiPIO DE VERTENTE DO LÉRIO:

Vl - Elaborar em conjunto com o Assistenle Administrativo Financeiro, a proposta
orçamentária anual do FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁR|O DO
MUNICÍPlo DE VERTENTE Do LÉRlo, bem como as suas alleraçõesi

Vll - Organizar o quadro de pessoal de acordo com o orçamento aprovado;

Vlll . Expedir instruções e ordens de serviços;

lX - Organizar, em conjunlo com o Assistente Administrativo Financeiro, os
serviços de PrestaÇão Previdênciária do FUNPREVEL - FUNDO
PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE VERTENTE DO LÉRIO;

Autorizar, conjuntâmente com o Assistente Administrâtivo Financeiro, as
aplicaçõês e investimentos efetuados, atendido o Plano de Aplicações e
lnvestimentos;

Ce|ebrar, em nome do FUNPREVEL . FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
MUNIcíPlo DE VERTENTE Do LÉRlo em conjunto com o Assistente
Administrativo Financeiro, os Contratos de Gestão e suas alterações, e as
contrataçôes em todas as suas modalidades, inclusive de prestação de
serviços por terceiros;

Praticar, conjuntamente com o Assistente Administrativo Financeiro, os atos
relativos à concessão dos benefícios prêvidenciários previstos nesta Lei;

Assinar e assumir, em conjunto com o Assistente Administrativo Financeiro os
documentos e Valores do FUNPREVEL - FUNDo PREVIDENCIÁRIo Do
MUNICíPlo DE VERTENTE Do LÉRto e responder juridicamenle pelos atos e

x-

pl{^Ç^ SEVLI No B^rtBos^ DE S^LES,40 cENTRo/ \ERTENTE Do LÉRto _pE
FONE.: 634-7144 / F^X.i 3634-7156 .- CEP-i 55760400 - CGC- 40.893.646/000t{0

§ 60 - O cargo de Assistente Administrativo Financeiro é de provimento em comissão
e será exercido por servidor público efetivo, que receberá uma gratiÍicâção de função
no valor equivalente a 10% da remuneraçâo de seu cargo eÍetivo.

§ 7'- Não poderão ser nomeados para as funções dê Gerente de Previdência e
Assislente Administrativo Financeiro, profissionais que tenham parentescos, até 30
grau, com membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, ou com ocupantes de cargos
de conÍiança, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Art. 52 - Compete ao Gerente dê Previdência:

I- Representar o FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCÉRIO DO MUNICIPIO DE
VERTENTE DO LÉR|O em juízo ou fora dele,
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xl -

xll - Encaminhar, para deliberação, as contas anuais da lnstituição para o

Conselho Deliberativo e para o Tribunal de contas do Estado, acompanhadas
dos Pareceres do Conselho Fiscal, da Consultoria Atuarial e da Auditoria
Externa lndependenle;

xl - Propor, em conjunto com o Assistente Administrativo Financeiro, a

contratação de Administradores de Carteiras de lnvestimentos do

FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁR|o DO MUNICíPIO DE VERTENTE
DO LÉRIO dentre as instituições especializadas do mercado, de Consultores
Técnicos Especializados e outros serviços de interesse;

XIV - Submeler ao Conselho Deliberalivo e ao Conselho Fiscal os assuntos a ele§
pertinentes e facilitar o acesso de seus membros para o desempenho de suas
atribuições:

xV - Cumprir e fazer cumprir as delibeÍações dos Conselhos Deliberativo e Fiscal;

XVI - Praticar os demars atos atribuídos por esta Lei como de sua compelência

Art. 53 - Compete ao Assistente Administrativo Financeiro

Assinar, em conjunto com o Assistenle Administralivo Financeiro, os_ cheques
ê demais documentos do FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁR|O DO

MUNIcÍPlo DE VERTENTE Do LÉRlo, movimentando os Íundos existentes,

fatos de interesse do FUNPREVEL
MUNIC|PIO DE VERTENTE DO LERIO:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO

Manter o serviço de prolocolo, expediente, arquivo, bem como, baixar ordens
de serviços relacionados com aspecto Íinanceiro;

Elaborar e transcrever em livros próprios os contralos, termos, editais e
licitações;

Supervisionar o serviço de relações públicas ê os de natureza interna;

*-l

ll-

t -

lv- FUNDOAdministrar a área de Recursos Humanos do FUNPREVEL
PREVIDENGIÁRIO DO MUNICíPIO DE VERTENTE DO LÉRIOi

Assinar juntâmenle com o Gerente de Previdência, todos os atos
admÍnistrâtivos referentes à admissâ0, contrato, demissão, dispensa, licença,
féries, afastamento dos serviços da autarquia, bem como, os cheques e
requisições junlo às instituiçôes financeires;

PIIAÇ^ SEITRINO B^RBos^ DIt sALEs,40 cENTI{o/ \ER'IINTE Do LÉRIo -pI
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Cuidar para que alé o décimo dia útil de cada mês, sejam foÍnecidos os
informes necessários à elaboração do balancete do mês anterior:

ÍVlanter a contabilidade íinanceira, econômica e patrimonial, êm sistemas
adequados e sempre atualizados, elaborando balancetes e balanÇos, além de
demonstrativos des atividades econômicas deste Fundo;

1*l

tx-

Promover a arrecadaÇão, registro e guarda de rendas e quaisquer valores
dCVidOS AO FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE
VERTENTE DO LÉR|O, e dar publicidade da movimentação financeira;

Elaborar orÇamento anual e plurianual de investimentos, bem como todas as
resolugões atinentes à metéria orçamentária ou Íinanceira e o
acompanhamento da respectiva execução;

Apresentar periodicamente os quadros e dados estatísticos que permitam o
acompanhamento das lendências orçamentárias e financeires pare o
exercício;

Providenciar a abertura de créditos adicionais, quando houver necessidade;

Eíetuar tomada de caixa, em conjunto com o Gerente de Prevldêncià;

x-

xt -

x -

Xlll - Organizar, anualmente, o quadro de fornecedores, opinando sobre o mesmo e
submetendo-o à aprovação do Conselho Dêliberativo;

XIV - Organizar e acompanhar as licitações dando o seu parecer para o respêctivo
julgamento;

XVII -

XV - Supervisionar o Setor de Compras, Almoxariíado e Patrimônio do
FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE
Do LÉR|O, através de sistema próprio, verificando periodicamente os
estoques, bem como o controle e conservação de material permenente,

XVI - Mantêr os serviços relacionados com a aquisiçâo, recebimento, guarda e
controle, bem como fi§calizaçáo do consumo dê material, primando pela
economia;

Supêrvisionar os serviços de segurança, limpeza, portaria e serviços gerais do
FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE VERTENTE
DO LÉRIO;

Xvlll - As ações de §estão orçamentária de planejamenlo financeiro, os
recêbimentos e pagamentos, os assuntos relativos à área contábil, as
âplicaÇões em investimentos em conjunlo com o Gerente de Previdência e

I,RAÇA scvhRlNo BARBoSA Dtr sALEs. 40 _ cEMrRo/ !,ÊRTENIE Do úllo ,pE
ITONE.: 6:4-7144 / f^X.: 3634-7156 - CEp.: ,5760.000 - CGC- 40.893.64610001{0
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deliberado pelo Conselho Deliberativo e o gerenciamento dos bens
pertencenres ao FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENC|ÁR|O DO MUNICíP|O
DE VERTENTE DO LERIO, velando por sua integridade.

xX - Proceder a contabilização das receitas, despesas, fundos e provisões do
FUNPREVEL . FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIGíPIO DE VERTENTE
Do LERlo, denlro dos critérios contábeis geralmente âceitos e expedir os
balancetes mensais, o balanço anual e as demais demonstrações contábeis;

XXI - Propor a contrataÇão dos AdministÍadores dê Alivos e Passivos Financeiros
dO FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE VERTENTE
DO LERIO e promovêr o acompanhamento dos Conlratos;

XXll - Manter atualizado o cadaslro dos servidores segurados ativos e inativos, e de
seus dependentes, tanto da Prefeitura, da Câmara Municipal e demais órgâos
empregadores municipais vinculados ao lnstituto de Previdência do Município
de VERTENTE DO LERIO;

XXlll - Providenciar o cálculo da folha mensal dos benefícios a serem pagos pelo
FUNPREVEL . FUNDO PREVIDENCÉRIO DO MUNICíPIO DE VERTENTE
DO LERIO aos segurados e dependentes, de acordo com os dispositivos
leg a is;

XXIV - Responder pela exatidáo das cârências e demais condiçõês exigidas pera a
concessão de quaisquer benefícios aos segurados que o requererem;

XXV - Proceder ao atendimento e a orientação aos segurados quanto aos seus
direitos.e deveres para com o FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁR|O DO
MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO:

XXVI - Proceder ao levantamênlo estatistico de beneíícios concedidos e a conceder:

XXVII : Propor a conlratagão de Atuário para proceder as revisões atuariais do
Sisteme Previdenciário Municipel;

XXVlll - Substituir o cerenle de Previdência em seus impedimentos evêntuais.

ATt. 54 - O FUNPREVEL . FUNDO PREVIDENCÉRIO DO MUNICíPIO OE
VERTENTE DO LERIO, para a execução de seus serviços, lerá pessoal requisitado

'rt^Ç^ 
s[\ERINo B^Itr]os^ DE sALIrs.40 - cnNTRo/ \rER,IrN Ir r-]o LÉRto -p, 
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xlx - Manter conlrole sobre a guarda dos valores, títulos e disponibilidades
íinanceiras e demais documentos que integram o Patrimônio do FUNPREVEL
. FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIô DE VERTENTE DO LERIO,
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da municipalidade, dentre os seus sêrvidores, os quais serão colocados à suâ
disposiçáo com todos os seus direilos ê vantagens asseguradas, garantias e deveres
previstos em Lei, não podendo perceber remuneração adicional.

seção lv

Das disposiçÕes gêrais da administração

Seqão V

Dos Atos Normativos

Art.56 - O Conselho Deliberativo, por sua iniciativa ou solicitação da Gerência de
Previdência ou do Conselho Fiscal, deliberará quanto à emissão de instruções e
normas operacionais em âtos normativos.

Comentário: Allerar redação, excluindo a Gerência de Previdência.

Parágrafo Único - Os atos normativos serão êmitidos sobre assuntos omissos em
Lei, ou em complemento com o objetivo de esclarecer.

TÍTULO III

CAPíTULO I

DO PATRIMÔNIO E DO EXERCíCIO SOCIAI

Art. 57 - O patrimônio do FUNPREVEL - FUNDO PREV|DENCÉR|O DO MUNrcíplo
DE VERTENI'E DO LÉR|O será autônomo, livre, dêsvinculado de qualquer outra
entidade ou enle municipal e constituído de:

Art. 55 - Os membros representantes dos diversos órgãos colegiados da Estrutura
AdMiNiStrAtiVA dO FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE
VERTENTE Do LERIO náo poderão acumular cargos no lnstituto, mesmo que
indicados para órgãos diíerenles e poI diferentes entes municipais ou entidades.

PRAÇA SEWRINO BARI]OSA DE SAIIS,40 (TNTRO/ VERTtrNTE DO LI'RIO PE
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contribuigões compulsónâs do Município (Preíeitura e Câmara) e demais
órgãos êmpíegadores de que trata esta Lei; dos servidores ativos e lnativos,
conÍorme disposto, no aÍigo 68 desta Lei;

Il - rece as de aplicações de patrimônio:

ilt - produto dos rendimenlos, acréscimos ou coíeções provênientes das
aplicâÇões de seus recursos;

IV. compensaçóes financeiras obtidas pela transferência das Entidades Públicas
de Previdência Federal, Estadual e Municipal;

subvenções do Govemo Federal, Estadual e Municipal; e

dotaçõês, doagões, subvenções, legados, rendas e outros pagamentos de
qualquer natureza.

Art. 58 - Os recursos financeiros e patrimoniais do FUNPREVEL - FUNDO
PREVIDENCÁR|o Do MUNtcíPto DE VERTENTE Do LÉRlo, garantidores dos
beneíicios por este assegurados serâo aplicados, por intermédio de'Instituições
Privadas ou Públicas contiatada. O FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁR|O Do
MUNIcÍPlo DE VERTENTE Do LERTO apticará o seu petrimônio no País, de
coníormidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Deliberativo e de acordo
com a determinação do Conselho Monetário Nacional.

Parágrafo Único - As diretrizes estabelecidas pelo Conselho Deliberativo deverão
orienter-se pêlos segu intes objetivos;

Art. 59 - O exercício social terá duração de 01 (um) ano, encerrando-se em 31 de
dezembro.

Art. 60 - Caberá ao Gerenle de Previdência e ao Assistentê Administrativo Financeiro
a admlnistração e gestão do FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁR|O DO
MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO, ouvido o Conselho Deliberativo.

VI
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Paágrafo Único
PREVIDENCIÁRIO
terceirizada.

administração e gêslão do
MUNICIPIO DE VERTENTE

FUNPREVEL . FUNDO
Do LÉRlo poderá serDO
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a) Segurança dos investimentos;
bl Rentabilidade real compatível com as hipóteses atuariais; e
c) Liquidez das aplicaçôes para pagamento dos beneíícios.
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Art. 62 . O FUNPREVÉL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO OC
VERTENTE OO LÉR|O deverá manter os seus registros contábeis próprios, em Plano
de Contas, que espelhe com fidedignidade a sua situaÇão econÔmico-financeira e
patrimonial de cada exercício, evidenciando, ainda, as despesas e receitas
previde nciá ria s, assistenciais, patrimoniais, financeiras e administrativas, além de sua
situação ativa e passiva, respeitado o que dispõe a legislação vigente.

Art. 63 - O FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO OC
VERTENTE DO LERIO, prestará contas anualmente ao Tribunal de Contas do
Eslado de Pernambuco, ao Prefeito e à Câmara Municipal, respondendo seus
gestores pelo fiel desempenho de suas atribuiçõês e mandatos, na forma da Lei.

Art. 64 - É VCdAdO AO FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE
VERTENTE Do LERIO atuar como instituição financeira, conceder empréstimo, aval
aceile, bem como prestar fianÇa, ou obrigat-se de Íavor pot qualquer outra íorma.

Art. 65 - No caso de licença do servidor, com reduçâo de salário mensal,
Íundamentada por direito constante do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
as suas contribuições mensais, bem assim eventuais obígações contraídas com o
FUNPREVEL . FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE VERTENTE,DO
LÉRIO que guardem proporção com seus vencimenlos terão como base o último
vencimento total mensal recebido.

Art. 66 - O Prefeito, o Vice-PreÍeito, e os Vereadores não são considerâdos
segurados do FUNPREVEL - FUNDO PREVTDENCIÁR|O DO MUNICÍpIO Oe
VERTENTE DO LÉRIO, não havendo, desta forma, contribuições destes para o
FUNPREVEL . FUNDO PREVIDENCIÁR|o DO MUMCÍPIO DE VERTENTE DO
LÉRlo, salvo se além da condiçâo acima sejam, tambêm, servidores públicos
efetivos dos entes estatais do Município de VERTENTE DO LERIO.

CAPITULO II

DO PLANO DE CIJSTEIO

Art. 61 - os recursos a serem despendidos pelo FUNPREVEL - FUNDO
PREVIDENCIÁR|o Do MuNtcípto DE VERTENTE Do LÉRto, a título de Despeses
Administrativas e de Custeio dê seu funcionamenlo, náo poderão, em hipólese
alguma, exceder o percentual fixado no Plano Anual de seu Custeio.

Art. 67 - A previdência municipal estabelecida por esla Lei será custeada mediante
recursos de contribuigôes compulsórias do MunicÍpio, Câmara Municipal, Autarquias,
Funoeçoes e oulros Orgãos empregedores abrangidos por êsla Lei e dos segurados,
bem assim por outros recursos que lhe forem atribuidos.

ptrAÇA sEvrRrNo B^RBos,{ Dlt s^l_ES, 40 crNr.tto wRTLNt E Do LÉRIo m
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§ 1" - O Plano Anual de Custeio deverá ser elaborado por Assessoria Atuarial com
rêgistro no IBA - lnstituto Bresileiro de Atuária.

§ 20 - A Assessoria Atuarial, ao elaborar o Plano Anual de Custeio, deverá projetar as
reservas de forma segrêgada, referente aos segurados e dependentes inativos, em
data anterior à vigência desta Lei, para efeito de registro contábil, acompanhamênto
e controle de sua cobertura.

DAS CONTRIBUIÇÕES

Art. 68 - SáO TECE|IAS dO FUNPREVEL . FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
DE VERTENTE DO LÉRIO:

a contribuição mensal compulsória dos servidores sobre a respectiva
remuneração, inclusive sobre o Abono Anual, no valor de 11,00%; ..

ll- a contribuição mensal compulsória da Prefeitura, Câmara, Autarquia e"
Fundaçôes Públicas do Município no valor de 1'1,80% .. da folha de
pagamenlo, inclusive sobre o Abono Anual;

II - a contribuição mensal compulsória dos inativos, no valor de 9,00% sobre os
respectivos proventos, inclusive sobre o Abono Anual;

lv- os rendimentos e juros provenientes da aplicação dos recursos do
FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE VERTENTE
DO LÉRIOi

V - doaÇões, legados e outras receitas

§ ío - As contribuições dos servidores em atividade e as previstas no inciso ll deste
Artigo seráo creditadas na conta do FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁR|O DO
MUNlCiPlo DE VERTENTE DO LÉR|O ate o dia dez subseqüente ao da
competência.

§ 20 - Sobre as contribuições mencionadas no parágrafo ânterio[, não creditadâs na
CONTA dO FUNPREVEL . FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE VERTENTE
DO LÉR|O, no prazo estabêlecido, inciclirão multa de 2% (dois por cento) ê juros à
razão de 1% (um por qento) ao mês, calculado sobre o débito atualizado pelo IGP-M
da Fundação Getúlio Vârgas ou pelo índice que vier eventualmente a substituí-lo, até
a data de seu êÍetivo pagamento, sen(o da responsab\\\ôaôe do Consê\ho
DEIibEÍAtiVO dO FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE
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ES'|ADO DE PERNAMBUCO
PREFI,ITURÂ MUNICIPAL DB VBRTBNTE DO LÉRIO

G,T.BINETE DO I'REFEITO

VERTENTE DO LÉR|O as açôes necessárias, inclusive judiciais, se for o caso, para
garantir os recolhimentos pelos órgâos empregadores de que trala essa lei,

§ 30 - Sê as reíêridas contribuições não forem crediladâs até o 30o dia do mês
subseqüente ao da competência, fica o Conselho Deliberativo do FUNPREVEL -
FUNDO PREVIDENCIÁRIO OO MUNICíPIO DE VERTENTE DO LÉRIO EUtOTiZAdO A

promover a retenção do valor correspondente junto à Secretaria de Estado da
Fâzenda, a ser levado a débito no produto da arrecadação do lmposto Sobre
Circulação de Mercadorias ê Serviços - ICMS.

É

§ 4o - o disposlo no parágraío anterior se aplica quanto aos débitos devidos pelo
Execulivo, pelo Legislativo, pelas Autarquias e pelas Fundações Públicas do
lilunicipio de VERTENTE DO LERIO.

Art, 69 - As contribuiçôes previdenciáriâs previstas no artigo anterior sêrão revistas e
fixadas anualmente no Plano Anual de Cusleio elaborado pela assessoria atuarial
contratada pêlo FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCTÁR|O DO MUNIC|PIO DE
VERTENTE DO LÉRIO.

§ 1o - Se o segurado vier a exercer cargo em comissão, a contribuição Ferá calculada
sobre o lotal de vencimentos quê pêrceberia se estivesse no exercício do seu cargo
êfêtivo.

§ 20 - Se o segurado vier a exercer cargo em substituição ou função gratificada ou a
responder pelas atribuiçôes de cargo vago, a contribuição será calculada sobre o
total dê vencimentos conespondênte ao cargo efetivo do servidor.

§ 30 - Na hipótese de acumulaçáo permitida êm Lei, a contribuição será calculada
sobre os totais de vencimentos correspondentes aos cargos efetivos acumulados.

Art. 70 - As contribuições a que se reíere o ârtigo 68 desta Lei incidirão também
sobÍe o décimo terceiro salário (abono anual).

Art. 71 - O Prefeito do Município, o Presidente da Câmara Municipal, os Presidentes
de Autarquiâs e Fundações e os ordenadores de despesa serão responsabilizados,
solidariamente, na Íorma da Lei, caso o recolhimento das contribuições dos Orgãos
sob. sua responsâbilidade não ocorram na dâta e condições desla Lei.

CAPITULO IV

DO SISTEMA DE COTAS

AÍt. 72 - As contribuições ao lnstituto serão conlroladas pelo Sistema de Colas, de
forma a espelhar a situação individual dos segurados no último dia dê câda mês, em

l'R^Ç^ sEwRtNo BARBoSA DE sALEs.40 - (rNjao/ \ERTEN m Do LÉruo pE
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CABINT'Ttr DO I'REIIIiITO

Íunção do fluxo de recursos e dos resultados obtidos com a sua aplicação Íinanceira
dos recursos patrimoniais do FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO.

Art. 73 - As contribuições dos entes êstatais do Município de VERTENTE DO LERIO
seráo controladas e convertidas em cotas no final de cada mês.

Art. 74 - As colas refêridas nos artigos 72 e 73 anteriores serão avaliadas
mensalmente em funçáo dos resultados obtidos com a aplicação do patrimônio do
FUNPREVEI- . FUNDO PREVTDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE VERTENTE DO
LERIO, após deduzidas as Íespectivas despesas.

Art. 75 . A CAdA ANO O FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE
VERTENTE DO LÉR|O fornecerá eos segurados um extrato contendo no mínimo:

valor das contribuiçóes íeitas pelo segurado e pelos entes do Municipio de
VERTENTE DO LÉR|O, mês a mês, no semestÍe;

Il - ValoraÇáo da cota no período;

lll - Valor unitário das cotas: e

lV - Quantidade de cotas do segurado

Art. 76 - Quando do início das atividades do FUNPREVEL - FUNDO
PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO DE VERTENTE Do LÉRIO o Va|or da cota será
de R$ 1,00 (um real).

CAPiTULO V

DA DIVULGAÇÃO DOS DADOS

AII. 77 . O FUNPREVEL . FUNDO PREVIDENCÁRIO DO MUNICÍPIO OC
VERTENTE Do LÉR|O publicará a presentê Lei no Boletim Oficial, assim como o
material explicativo que descreva as características principais dos benefícios
previdenciários e o Plano de Custeio.

Art.. 78 - O FUNPREVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICíPIO OC
VERTENTE Do LÉRlo afixará no quadro de avisos êxistente em sua sede o
Relatório Anual de Atividades contendo os parêceres dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal, da assessoria atuarial e dos Auditores lndependentes, juntamente com as
demonstraçôês financeiras do exercício anterior, para conhecimenlo dos seus
seg urados e dependentês.
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TITULO IV

CAPÍTULO I

DAS DTSPOSTçÔES GERATS E TRANSTTORIAS

Art. 79 - os Bens e diÍeitos constituídos com as contribuições com finalidades
previdenciárias parâ a constituição de um fundo de previdência para a cobertuÍa do
Regime Próprio de Previdência do Município de VERTENTE DO LÉR|O deverão ser
integralmente repassadas para a conla do FUNPREVEL - FUNDo PREVIDENCIÁR|o
DO MUNICíPIO DE VERTENTE DO LÉRIO.

Art. B0 - Fica vedada a utilizagão dos fundos, reservas e provisões garantidoras dos
beneíícios previdênciários para o pagamento dos serviços assistenciais de quâlquer
êspécie.

Art. Bí - Alem das contribuiÇões previstas no artigo 68 desta Lei, os entes estatais do
Município de VERTENTE DO LERIO contribuirão menselmente com 7,O0% do total
da folha de pagamentos dos servidores ativos, por um período de 30 anos ou até que
seja integralmenle coberto o déficit técnico apontado na avaliagão atuarial, data base
março de 2000, QUADRO ANEXO.
§ 1o - A contribuição prevista no caput deste artigo deverá ser crediteda na conta do
FUNPREVEL . FUNDO PREVIDENCÉR|o DO MUNICíPIO DE VERTENTE DO
LÉRlo até o dia cinco do mês a que se referir.

§ 20 - Em caso de atraso ou inadimplemento da obrigaçâo prevista no caput deste
artigo, aplicam-se as mêsmas disposições previstas nos §§ 20, 30 ê 40 do artigo 68.
$3o - A contribuiÉo adicional prêviste no ceput deste artigo será ulilizada para
pagamento aos atuais aposentados e aposentados eminentes, conforme câlculo
atuarial data de base março de 2000.
$4" - A diferênçâ entre o valor da contribuição adicional da quê tratâ o caput deste
arligo e o valor da Íolha de pagamento dos aposentados, constituirá contÍibuição
extÍa para o Fundo de Previdência Municipal destinâda à cobertura do déficit técnico
previdenciário.

$5 o - As retenções das contribuições dos servidores, realizadas da data do
cancelamenlo do convênio de seguridade mantido com o instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Pernambuco (ipsep) até a data de inicio de vigência desla
lei e depositadas em conta bancaria especiÍica, destinada à constituiÇão do Fundo de
Previdência Municipal, poderão ser utilizadas como rêssarcimento ao Tesouro
Municipel dos pagamentos realizados de benefícios previdenciários
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Art. 82 - PaÍa os efeitos das disposições desta Lei, são equiparados aos Servidores
Públicos Efetivos, os Sêrvidores Comissionados, enquânto perdurar a medida judicial
impetrada pelo Município de VERTENTE DO LERIO.

§ 10 - Ocorrendo decisão da justiça, trânsitada em julgado, favorável à equiparação
mencionada no caput deste artigo, os Servidores Comissionados terão sua condição
êquiparada aos Servidores Públicos Efetivos, para os efeitos desla Lei.

§ 2" - Na hipótese em que a decisão da justiça, lransitada em julgado, não
reconhecer a equiparação, os valores das contribuições previdenciárias dos
Sêrvidores Comissionados serão utilizados para o recolhimento das contribuiçôes
junto ao Rêgime cerâl de Previdência Social - INSS.

Art. 83 - Será respeitado o direito adquirido dos segurados que, até 15 de dezembro
de 1998, lenham completedo todos os requisitos e condições para o gozo dos
benefícios previdenciários, previstos nas disposições legais vigentes até aquela data.

Art. 84 - Esta Lei ê suas disposições gêrais e transitórias entrarâo em vigor na data
de sua publicação, ficando revogadas todas as demãis disposições em contÍário.
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