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Lei Municipal N.º 2109/2009 
 
 
 

“Reestrutura o Regime Próprio de Previdência 
Social do Município de CAMBUÍ/MG., e  dá outras 
providências”. 

 
 
 

O POVO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes legais na Câmara Municipal, aprovou e eu, Benedito Antonio Guimenti, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 
 

 
TÍTULO I – DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 

CAMBUÍ 
 
 
 

CAPITULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DOS OBJETIVOS 
 
 
Art. 1.º Fica reestruturado nos termos desta Lei, o Regime Próprio de 

Previdência Social do Município de Cambuí – MG / FAPEM de que trata o art. 40 da 
Constituição Federal de 1988. 

  
Art. 2.º O Regime Próprio de Previdência Social visa dar cobertura aos riscos 

que estão sujeitos os benefícios que atendam as seguintes finalidades: 
I – garantir aos segurados e seus dependentes, meios de subsistência nos 

eventos de invalidez, doença, acidente em serviço, idade avançada, reclusão, aposentadoria e 
pensão por morte do segurado; 

II – proteção à maternidade e à família. 
 
 

CAPITULO II – DOS BENEFICIÁRIOS 
  
 
Art. 3.º São filiados ao Regime Próprio de Previdência Social na qualidade de 

beneficiários os segurados e seus dependentes definidos nos artigos 6.o e 8.o. 
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Art. 4.º Permanece filiado ao Regime Próprio de Previdência Social, na 

qualidade de segurado, o servidor titular de cargo efetivo que estiver: 
I – cedido à órgão ou entidade da administração direta e indireta de outro ente 

federativo, com ou sem ônus para o Município; 
II – quando afastado ou licenciado, observado o disposto no art. 18; 
III – durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato 

eletivo; e 
IV – durante o afastamento do País por cessão ou licenciamento com 

remuneração. 
 
Parágrafo único. O segurado que exercer mandato de vereador que ocupe o 

cargo efetivo e exerça, concomitantemente o mandato, filia-se ao Regime Próprio de 
Previdência Social, pelo cargo efetivo e ao Regime Geral de Previdência Social, pelo mandato 
eletivo. 

 
Art. 5.º O servidor efetivo requisitado da União, do Estado, do Distrito Federal 

ou de outro Município permanecerá filiado ao regime previdenciário de origem. 
 
 

SEÇÃO I – DOS SEGURADOS 
 
 
Art. 6.º São segurados do Regime Próprio de Previdência Social: 
I – o servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos dos Poderes Executivo 

e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial e fundações públicas; e 
II – os aposentados e pensionistas a partir de 08/02/1996. 
 
§1.º Fica excluído do disposto no caput o servidor ocupante, exclusivamente, 

de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro 
cargo temporário ou emprego público, ainda que aposentado. 

 
§2.º Na hipótese de acumulação remunerada, de acordo com os incisos XVI e 

XVII do art. 37 da Constituição Federal, o servidor mencionado neste artigo será segurado 
obrigatório em relação a cada um dos cargos ocupados. 

 
§3.º O segurado aposentado que vier exercer mandato eletivo federal, estadual, 

distrital ou municipal filia-se ao Regime Geral de Previdência Social. 
 
§4.º O segurado em gozo de beneficio mantém a qualidade de segurado. 
 
§5.º – O segurado legalmente licenciado sem vencimentos poderá contar com o 

respectivo tempo de licenciamento ou afastamento para fins de aposentadoria, mediante o 
recolhimento da contribuição previdenciária correspondente aos incisos I e II do art. 13, ou 
seja, contribuição previdenciária do município e contribuição previdenciária de segurados 
ativos, sobre a remuneração do cargo que o servidor é titular, no mesmo prazo previsto no § 
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5o  do art. 14 desta Lei, em guia própria e pelo  servidor ao Fundo de Previdência Social, não 
admitido recolhimento intempestivo. 

 
§6.º O servidor, de acordo com o parágrafo anterior, deverá efetuar seu desejo 

de recolhimento através de requerimento próprio e quando retornar as suas atividades normais 
remuneradas, também deverá, através de requerimento, fazer a solicitação de suspensão do 
tipo de contribuição. 

 
Art. 7.º A perda de condição de segurado do Regime Próprio de Previdência 

Social ocorrerá na hipótese de morte, exoneração, demissão ou cassação de aposentadoria. 
     
 

SEÇÃO II – DOS DEPENDENTES 
 
 
Art. 8.º São beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social, na 

condição de dependente do segurado: 
I – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho ou filha não 

emancipado(a), de qualquer condição, menor de 21(vinte e um) anos ou inválido(a); 
II – os pais; e 
III – o irmão(ã) não emancipado(a), de qualquer condição, menor de 21(vinte e 

um) anos ou inválido(a). 
 
§1.º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e 

das demais deverão ser comprovadas. 
 
§2.º A existência de dependente indicado em qualquer dos incisos deste artigo 

exclui do direito ao beneficio os indicados nos incisos subseqüentes. 
 
§3.º Considera-se companheiro (a) a pessoa que, sem ser casada(o), mantenha 

união estável com o segurado(a). 
 
§4.º – Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher 

como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou 
viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem. 

 
§5.º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I do art. 8.o, mediante 

declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, o 
enteado(a) e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio 
sustento e educação. 

 
Parágrafo único. O menor só poderá ser equiparado ao filho do segurado 

mediante apresentação do termo de tutela. 
 
Art. 9.º A perda da qualidade de dependente, para os fins do Regime Próprio de 

Previdência Social ocorre: 
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I – para o cônjuge: 
a) pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada a 

prestação de alimentos; ou 
b) pela anulação do casamento. 
II – para o companheiro(a), pela cessação da união estável com o segurado, 

enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos; 
III – para o filho(a) e o irmão(ã), de qualquer condição, ao completarem 21 

(vinte e um) anos de idade, salvo se inválidos, ou pela emancipação, ainda que inválido, 
exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau cientifico em curso de 
ensino superior; e 

IV – para os dependentes em geral: 
a) pela perda da condição de segurado do servidor, na forma do art. 7.o desta 

Lei, de quem ele dependa; 
b) pela cessação da invalidez ou dependência econômica; ou 
c) pela morte. 
 
 

SEÇÃO III – DAS INSCRIÇÕES 
 
 
Art.10. A inscrição do segurado é automática e ocorre quando da investidura 

em cargo municipal, devendo o órgão ou entidade a quem esteja vinculado, comunicar de 
imediato bem como enviar em forma xerográfica todos os dados funcionais do efetivado ao 
Fundo de Previdência Social do Município, para efetivação da inscrição. 

 
Art. 11. Incumbe ao segurado a inscrição de seus dependentes, que poderão 

promovê-la se ele falecer sem tê-la efetivado, desde que devidamente comprovado 
judicialmente. 

 
§1.º A inscrição de dependente inválido requer sempre a comprovação desta 

condição por inspeção médica, através de junta médica do setor de saúde indicada pelo 
Prefeito Municipal. 

 
§2.º As informações referentes aos dependentes deverão ser comprovadas 

documentalmente. 
 
§3.º A perda de condição de segurado implica o automático cancelamento da 

inscrição de seus dependentes, devendo o órgão ou entidade a que esteja vinculada, comunicar 
ao Fundo o desligamento, assim como, apresentar comprovação. 

     
 

CAPITULO III – DO CUSTEIO 
 
 
Art. 12. O Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público Municipal – 

FAPEM, foi criado como Autarquia Municipal de acordo com o art. 42 da Lei n.° 1.213, de 
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07 de outubro de 1993 em consonância com o art. 71 da Lei n.° 4.320, de 17 de março de 
1964, com personalidade de direito público, integrante da administração indireta do 
Município, com autonomia administrativa, financeira e receita própria, com sede e foro na 
cidade de Cambuí, Estado de Minas Gerais, para garantir o plano de beneficio do Regime 
Próprio de Previdência Social. 

 
§1.º O plano de custeio do Regime Próprio de Previdência Social será revisto 

anualmente, com base em critérios e estudos atuariais que objetivem o seu equilíbrio 
financeiro e atuarial. 

 
§2.º A avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social deverá ser 

realizada por profissional ou empresa atuária, regularmente inscrita no Instituto Brasileiro de 
Atuária. 

 
§3.º Quando necessário o reajuste de alíquota o Poder Executivo encaminhará à 

Câmara Municipal proposta para revisão de alíquota de contribuição, com o objetivo de 
adequá-la a percentual que assegure o equilíbrio atuarial e financeiro do Regime Próprio de 
Previdência Social, quando o estudo atuarial anual aprovado pelo Conselho Municipal de 
Previdência indicar a necessidade de revisão da alíquota. 

  
Art.13. São fontes do plano de custeio do Regime Próprio de Previdência 

Social as seguintes receitas: 
 
I – contribuição previdenciária do município; 
II – contribuição previdenciária dos segurados ativos; 
III – contribuição dos segurados aposentados e dos pensionistas; 
IV – doações, subvenções e legados; 
V – receitas decorrentes de aplicações financeiras e receitas patrimoniais; 
VI – valores recebidos a título de compensação financeira, em razão do § 9o do 

art. 201 da Constituição Federal de 1988;  
VII – receitas decorrentes de locação de imóvel de propriedade do Fundo; e  
VIII – demais dotações previstas no orçamento municipal. 
 
§1.º Constituem também fonte do plano de custeio do Regime Próprio de 

Previdência Social, as contribuições previdenciárias previstas no inciso I, II e III incidentes 
sobre o abono anual, salário maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão e os valores pagos 
ao segurado pelo seu vínculo funcional com o Município em razão de decisão judicial ou 
administrativa. 

 
§2.º As receitas de que trata este artigo somente poderão ser utilizadas para 

pagamento de benefícios previdenciários do Regime Próprio de Previdência Social e da taxa 
de administração destinada à manutenção desse Regime. 

 
§3.º O valor anual da taxa de administração mencionada no parágrafo anterior 

será de no máximo 2% (dois por cento) do valor total da remuneração, subsídios, proventos e 
pensões pagos aos segurados e beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social no 
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exercício financeiro anterior. 
 
§4.º Os recursos do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público 

Municipal – FAPEM, serão depositados em conta distinta da conta do Tesouro Municipal. 
 
§5.º As aplicações financeiras dos recursos mencionados neste artigo atenderão 

as resoluções do Conselho Monetário Nacional – CMN, sendo vedada a aplicação em títulos 
públicos, exceto os títulos públicos federais. 

 
Art. 14. As contribuições previdenciárias de que tratam os incisos I, II e III do 

art. 13 permanecerão em 16,00% (dezesseis por cento) para o ano de 2009; 18,00% (dezoito 
por cento) para o ano de 2010; 20,00% (vinte por cento) para o ano de 2011 e 22,00% (vinte e 
dois por cento) para o ano de 2012 a ser recolhido pelo Município; e 11,00% (onze por cento) 
pelos servidores ativos, incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição e uma 
alíquota suplementar para cobertura de déficit atuarial de 11,52% (onze vírgula cinqüenta e 
dois por cento), a partir de janeiro de 2013 durante 31 (trinta e um) anos, aplicada sobre a 
folha de ativos sob a responsabilidade do ente publico, considerando o Cálculo Atuarial 
Anual. 

 
§1.º Entende-se como remuneração de contribuição o valor constituído pelo 

subsidio ou o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 
estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual ou outras vantagens, EXCLUIDAS: 

I – as diárias para viagens; 
II – a ajuda de custo em razão de mudança de sede; 
III – a indenização de transporte; 
IV – o salário-família; 
V – o auxílio-alimentação; 
VI – o auxílio-creche; 
VII – as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho; 
VIII – a parcela recebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confiança; 
IX – 1/3(um terço) sobre férias vencidas ou indenizadas; 
X – adicional noturno; 
XI – o abono de permanência; e 
XII – outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei. 
 
§2.º Poderá integrar a remuneração de contribuição, a parcela percebida pelo 

segurado em decorrência de local de trabalho, do exercício de cargo em comissão ou função 
de confiança, mediante opção por ele exercida, para efeito de cálculo de beneficio a ser 
concedido, respeitada em qualquer hipótese, a limitação estabelecida. 

 
§3.° O abono anual será considerado, para fins contributivos, separadamente da 

remuneração de contribuição relativa ao mês em que for pago. 
 
§4.º – Para o segurado em regime de acumulação remunerada de cargos em 

conformidade com o art. 37 da Constituição Federal, considerar-se-á, para fins de Regime 
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Próprio de Previdência Social, o somatório da remuneração de contribuição referente a cada 
cargo. 

 
§5.º A responsabilidade pelo desconto, recolhimento e repasse das 

contribuições previstas nos incisos I, II e III do art. 13 será do dirigente máximo do órgão ou 
entidade que efetuará o pagamento da remuneração, subsidio ou beneficio e ocorrerá até o 5.º 
(quinto) dia útil do mês subseqüente ao mês do fato gerador do desconto das contribuições. 

 
§6.º O município é o responsável pela cobertura de eventuais insuficiências 

financeiras do Regime Próprio de Previdência Social decorrentes do pagamento de benefícios 
previdenciários. 

 
Art. 15. A contribuição previdenciária de que trata o inciso III do art. 13 será 

de 11,00% (onze por cento), incidentes sobre a parcela que supere o valor de R$3.218,90 (três 
mil, duzentos e dezoito reais e noventa centavos), dos seguintes benefícios:         

I – aposentadorias e pensões concedidas com base nos critérios estabelecidos 
nos art. 29, 30, 31, 32, 42, 51 e 58; 

II – as aposentadorias e pensões concedidas até 31 de dezembro de 2003; e 
III – os benefícios concedidos aos segurados e seus dependentes que tenham 

cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios com base nos critérios da 
legislação vigente até 31 de dezembro de 2003. 

 
§1.º As contribuições incidentes sobre o beneficio de pensão terão como base 

de cálculo o valor total desse beneficio, conforme art. 44. 
a) o valor da contribuição calculado conforme § 1o será rateado para os 

pensionistas, na proporção de sua cota parte. 
 
§2.º A contribuição prevista neste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de 

proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido 
para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da 
Constituição Federal, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença 
incapacitante. 

 
§3.º O valor mencionado no caput será corrigido de acordo com a correção 

realizada pelo Regime Geral de Previdência Social. 
 
Art. 16. O plano de custeio do Regime Próprio Previdência Social será revisto 

anualmente, observada as normas gerais de atuária, objetivando a manutenção de seu 
equilíbrio financeiro e atuarial. 

  
Parágrafo único. O Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial – 

DRAA será encaminhado ao Ministério da Previdência Social até 31 de março de cada 
exercício. 

 
Art. 17. No caso de cessão de servidores do Município para outro órgão ou 

entidade da Administração direta ou indireta da União, dos Estados ou de outro Município, 
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com ônus para o cessionário, inclusive para o exercício de mandato eletivo, será de 
responsabilidade do órgão ou entidade que o servidor estiver em exercício o recolhimento e 
repasse das contribuições devidas pelo Município de Cambuí ao Regime Próprio de 
Previdência Social, conforme incisos I e II do art. 13. 

 
§1.º O desconto e repasse da contribuição devida pelo servidor ao Regime 

Próprio de Previdência Social prevista no inciso II do art. 13 será de responsabilidade: 
I – do Município de Cambuí, no caso de o pagamento da remuneração ou 

subsidio do servidor continuar a ser feito na origem; ou 
II – do órgão cessionário, na hipótese de a remuneração do servidor ocorrer à 

conta desse, além da contribuição prevista no inciso I do art. 13. 
 
§2.º No termo ou ato de cessão do servidor com ônus para o órgão cessionário, 

será prevista a responsabilidade deste pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições 
previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social, conforme valores informados 
mensalmente pelo Município. 

 
Art.18. O servidor licenciado temporariamente do cargo efetivo sem o 

recebimento de remuneração pelo Município para tratar de assuntos particulares, somente 
contará o respectivo tempo de licenciamento para fins de aposentadoria, mediante o 
recolhimento mensal das contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 13, de forma 
tempestiva, conforme o §5.o do art. 6.o. 

 
Art. 19. Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento do servidor, de 

que trata o art. 4o, o cálculo da contribuição será feito de acordo com a remuneração ou 
subsidio do cargo de que o servidor é titular conforme previsto no art. 14. 

 
§1.º Nos casos de que trata o caput, as contribuições previdenciárias deverão 

ser recolhidas até o 7.o (sétimo) dia após o pagamento realizado pelo ente aos Servidores, 
prorrogando-se o vencimento para o dia útil subseqüente quando não houver expediente 
bancário ou cair em finais de semana. 

 
§2.º Na hipótese de alteração na remuneração de contribuição, a 

complementação do recolhimento de que trata o caput deste artigo ocorrerá no mês 
subseqüente. 

 
Art. 20. A contribuição previdenciária recolhida ou repassada em atraso fica 

sujeita aos juros aplicáveis de acordo com os índices usados pelo Instituto Nacional de Seguro 
Social - INSS. 

  
§1.º Na hipótese de atraso no repasse das contribuições previdenciárias pelo 

Município, Autarquias e Fundações ao FAPEM por um período superior a 03 (três) meses, 
consecutivos ou não, fica o Conselho Municipal de Previdência – CMP, obrigado e autorizado 
a solicitar a retenção da cota do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, junto ao Poder 
Judiciário do Município, sob pena de responsabilidade solidária. 
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§2.º – Para a realização da retenção na cota do Fundo de Participação dos 
Municípios – FPM, o FAPEM deverá efetuar os cálculos em atraso e solicitar judicialmente a 
retenção do mesmo. 

 
§3.º – A retenção do valor devido ao FAPEM será feita em cota única e será 

suspensa após a liquidação do valor do débito. 
 
Art. 21. Salvo na hipótese de recolhimento indevido, não haverá restituição de 

contribuições pagas para Regime Próprio de Previdência Social. 
     
  

CAPITULO IV – DA ORGANIZAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

 
 
Art. 22. O Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público Municipal – 

FAPEM terá na sua estrutura organizacional um Conselho Municipal de Previdência que será 
administrado por um Diretor-Presidente, indicado e nomeado pelo Prefeito Municipal, sendo 
demissível ad nutum e será remunerado pelo FAPEM, com subsídio equivalente ao de 
Secretário Municipal. 

 
§1.º As atribuições do Diretor-Presidente serão aquelas constantes do Anexo 

Único, sendo que o seu preenchimento exigirá formação mínima em nível técnico em 
Contabilidade, Administração de Empresas, Direito ou Economia. 

§2.º Para ocupar o cargo de que dispõe o caput deste artigo, o Executivo 
Municipal apresentará lista tríplice, sendo composta obrigatoriamente por pelo menos um 
Servidor Público Municipal efetivo, sendo tais nomes submetidos à apreciação do Conselho 
Municipal de Previdência – CMP, que decidirá no prazo improrrogável de 03 (três) dias úteis. 

§3.º No caso do Conselho Municipal de Previdência – CMP recusar os 03 (três) 
nomes indicados, o Prefeito Municipal deverá fazer uma única nova indicação, nos moldes do 
§ 2.°, ocasião onde o Conselho Municipal de Previdência – CMP deverá, impreterivelmente, 
decidir o nome a ser preenchido, no mesmo prazo, sendo vedada nova recusa. 

                      
 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
 
 
Art. 23. Fica instituído o Conselho Municipal de Previdência – CMP, órgão 

superior de deliberação colegiada e de fiscalização do Regime Próprio de Previdência Social e 
terá como membros, preferencialmente, pessoas com formação de 1.o grau completo, sendo: 

I – 01 (um) Diretor- Presidente, indicado e nomeado pelo Prefeito Municipal, 
nos termos do art. 22; 

II – 01 (um) membro indicado pelo Poder Legislativo, podendo ser servidor 
efetivo ou vereador; 

III – 01 (um) representante dos aposentados e pensionistas, indicado pelo 
Prefeito Municipal; 
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IV – 08 (oito) representantes dos servidores ativos, eleitos. 
 
§1.º Os membros do Conselho Municipal de Previdência – CMP, de que o inc. 

IV do art. 23, serão eleitos pelos servidores ativos, aposentados e pensionistas, através de 
chapa, sendo a mesma composta por 16 (dezesseis) servidores ativos e que já tenham 
cumprido o estágio probatório. O mandato será de 03 (três) anos, admitida a recondução por 
uma única vez. 

 
§2.º Na primeira reunião, os eleitos definirão entre si os 08 (oito) membros 

titulares do Conselho e os 08 (oito) suplentes, onde serão eleitos o Presidente do Conselho na 
forma do art. 22, 1.° e 2.° secretários e 1.° , 2.° e 3.° tesoureiros. 

 
§3.º Os membros do Conselho Municipal de Previdência – CMP titulares e 

suplentes que terão mandato por igual prazo, poderão ser eleitos por um único e igual prazo, e 
não serão destituíveis ad nutum, exceto o Diretor-Presidente. Somente os membros do 
Conselho Municipal de Previdência – CMP, poderão ser afastados de suas funções depois de 
julgados em processo administrativo, se culpados por falta grave ou infração punível com 
demissão, ou em caso de vacância, assim entendida a ausência não justificada em 02 (duas) 
reuniões consecutivas ou em 04 (quatro) intercaladas no mesmo ano. 

 
§4.º – Das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de 

Previdência – CMP, participará sem direito a voto, salvo em caso de empate o Diretor-
Presidente do FAPEM. 

 
                                                    

SEÇÃO I – DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
 
 
Art. 24. O Conselho Municipal de Previdência – CMP reunir-se-á 

ordinariamente em sessões mensais e extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor-
Presidente ou por pelo menos, 03 (três) de seus membros, com antecedência mínima de 03 
(três) dias, sendo as decisões tomadas por maioria, exigidas o quorum de no mínimo 06 (seis) 
membros. 

 
Parágrafo único. Das reuniões do Conselho Municipal de Previdência – CMP 

serão lavradas atas em livro próprio. 
 
Art. 25. A instalação do FAPEM de Cambuí proporcionará os meios 

necessários para o bom desempenho e exercício do Conselho Municipal de Previdência – 
CMP dentro do exercício de suas competências. 

    
          

SEÇÃO II – DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
 
 
Art. 26. Compete ao Conselho Municipal de Previdência: 
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I – estabelecer e normatizar as diretrizes gerais do Regime Próprio de 
Previdência Social; 

II – apreciar e aprovar a proposta orçamentária do Regime Próprio de 
Previdência Social; 

III – cientizar-se sobre as alíquotas de contribuição definidas pelo cálculo 
atuarial; 

IV – conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e 
financeira dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social; 

V – examinar e emitir parecer conclusivo sobre propostas de alteração da 
Política Previdenciária do Município; 

VI – aprovar a contratação de empresas especializadas para a realização de 
assessorias, auditorias contábeis e estudos atuariais ou financeiros; 

VII – deliberar sobre a alienação ou gravame de bens integrantes do patrimônio 
imobiliário do FAPEM; 

VIII – aprovar a contratação de agentes financeiros, bem como a celebração de 
contratos, convênios e ajustes pelo FAPEM; 

IX – decidir sobre a aceitação de doações e legados com encargos de que 
resulte compromisso econômico-financeiro para o FAPEM, na forma da Lei; 

X – adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos decorrentes 
de gestão, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades do Regime 
Próprio de Previdência Social; 

XI – acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao Regime 
Próprio de Previdência Social; 

XII – apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de 
Contas; 

XIII – solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos relativos a 
aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais relativos a assuntos de sua 
competência; 

XIV – dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares relativas 
ao Regime Próprio de Previdência Social, nas matérias de sua competência;  

XV – garantir o pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão 
do Regime Próprio de Previdência Social; 

XVI – cientizar-se dos projetos de lei, dos acordos e de composição de débitos 
previdenciários do Município, Autarquias ou Fundações, com o Regime Próprio de 
Previdência Social; 

XVII – fiscalizar de forma geral toda a gestão do FAPEM; 
XVIII – fiscalizar as aplicações dos recursos do FAPEM conforme instrução 

do Conselho Monetário Nacional; 
XIX – elaborar e aprovar o Regimento Interno do FAPEM; 
XX – definir as competências e atribuições do Diretor – Presidente do FAPEM; 

e 
XXI – deliberar sobre os casos omissos no âmbito das regras aplicáveis ao 

Regime Próprio de Previdência Social. 
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SEÇÃO III – DO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO FAPEM 
 
 
Art. 27. Para as atividades operacionais, o FAPEM, contará com no mínimo os 

seguintes cargos: 
I – 01 (um) contador devidamente qualificado e com registro no CRC; 
II – 01 (um) servidor Auxiliar de Serviços Gerais; 
III – 02 (dois) servidores Auxiliar Administrativo I;  
IV – 01 (um) Advogado 
V – 01 (um) vigia; e 
VI – 01 (um) chefe previdenciário. 
 
§1.º Os cargos citados neste artigo serão preenchidos por servidores efetivos 

cedidos pelo Município de Cambuí, exceto o inciso IV, cujas atribuições sejam correlatas às 
atividades a serem desenvolvidas no FAPEM e mediante aprovação do Conselho Municipal 
de Previdência – CMP, por maioria de seus membros, podendo ser revista a qualquer 
momento. 

 
§2.º Aos Servidores mencionados neste artigo será garantida a equivalência 

remuneratória com relação ao cargo correlato na estrutura organizacional do Município de 
Cambuí e a garantia de observância de todos os direitos e deveres descritos no ordenamento 
jurídico municipal. 

 
§3.º O Município de Cambuí, fornecerá os servidores necessários, para as 

atividades operacionais do FAPEM até o ano de 2011. No referido ano o FAPEM já deverá 
ter promovido concurso público para o preenchimento das vagas mencionadas no caput. 

 
§4.º O Município de Cambuí nomeará e cederá ao FAPEM, um servidor 

efetivo para exercer a função constante no item VI deste artigo, com remuneração equivalente 
ao cargo de Chefe de Departamento Municipal, sendo este com conhecimento e experiência 
em execução de serviços previdenciários, que deverá contar com no mínimo segundo grau 
completo e tempo mínimo de 03 (três) anos de serviço público municipal. 

 
§5.º A partir da realização concurso e a efetivação, o preenchimento dos cargos 

e o respectivo pagamento pelos seus devidos preenchimentos passarão a ser de 
responsabilidade do FAPEM, facultando ao Município ainda em manter seus servidores 
cedidos por um prazo de 30 (trinta) dias, a fim de capacitação e treinamento dos servidores 
concursados. 

 
 
CAPITULO V – DO PLANO DE BENEFICIOS 
 
 
Art. 28. O Regime Próprio de Previdência Social compreende os seguintes 

benefícios: 
I – quanto ao Segurado: 
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a) aposentadoria por invalidez; 
b) aposentadoria compulsória; 
c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição; 
d) aposentadoria voluntária por idade; 
e) auxílio-doença; 
f) salário-maternidade; e 
g) salário-família; 
 
II – quanto ao dependente: 
a) pensão por morte; e 
b) auxílio-reclusão. 

 
 

SEÇÃO I – DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
 
 
Art. 29. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou 

não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o exercício do cargo e 
readaptação e ser-lhe-á pago a partir da data do laudo médico-pericial realizado por junta 
médica a cargo do FAPEM, que declarar a incapacidade e enquanto permanecer nessa 
condição. 

 
§1.º Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo 

de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou 
doença grave, contagiosa ou incurável, hipótese em que os proventos serão integrais, 
observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 78.   

 
 §2.º Os proventos quando proporcionais ao tempo de contribuição, não 

poderão ser inferiores a 01(um) salário mínimo vigente no País. 
 
§3.º Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se 

relacione direta ou indiretamente com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade 
para o trabalho. 

 
§4.º Equiparam-se ao acidente em serviço para efeitos desta Lei: 
 
I – o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja 

contribuído diretamente para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou 
produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação; 

 
II – o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em 

conseqüência de: 
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou 

companheiro de serviço; 
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa 
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relacionada ao serviço; 
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de 

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

força maior; 
 
III – a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício 

do cargo; e 
 
IV – o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário do 

serviço: 
a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo; 
b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao Município para lhe evitar 

prejuízo ou promover proveito; 
c) em viagem a serviço, inclusive para estudo quando financiada pelo 

Município dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independente do 
meio de locomoção utilizado, inclusive veiculo de propriedade do segurado; e 

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 
qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veiculo de propriedade do segurado. 

 
§5.º Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da 

satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o servidor 
é considerado no exercício do cargo. 

 
§6.º Consideram-se doenças graves ou incuráveis, a que se refere o parágrafo 

primeiro: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; 
paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose 
anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); 
doença de Alzheimer; síndrome da imunodeficiência adquirida- Aids; contaminação por 
radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia grave. 

 
§7.º A concessão da aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da 

condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial a cargo do FAPEM. 
a) a concessão a que se refere o § 7.o só será proferida após o laudo de 

incapacidade do  segurado  para qualquer atividade,  mediante 03 (três) laudos periciais de 
médicos  do FAPEM. 

 
§8.º O pagamento do beneficio de aposentadoria por invalidez decorrente de 

doença mental, somente será feito ao curador do segurado, condicionado à apresentação do 
termo de curatela, ainda que provisório. 

 
§9.º O aposentado que voltar a exercer a atividade laboral terá a aposentadoria 

por invalidez permanente cessada, a partir da data do retorno. 
 
§10. O aposentado por invalidez permanente e o dependente inválido, deverão 
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sob pena de suspensão do recebimento do respectivo beneficio, submeter-se anualmente ou 
em qualquer tempo quando solicitado pelo Conselho Municipal de Previdência – CMP, a 
exame médico de controle, a cargo do FAPEM. 

 
§ 11. A aposentadoria por invalidez será devida a contar da data do 3o laudo 

médico pericial, a cargo do FAPEM, que concluir pela existência de incapacidade total e 
definitiva para o trabalho. 

 
      

SEÇÃO II – DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 
 
 
 Art. 30. O segurado será automaticamente aposentado aos 70 (setenta) anos de 

idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma do art. 78, 
não podendo ser inferior ao valor de 01 (um) salário mínimo vigente no País. 

 
Parágrafo único. O segurado será afastado preliminarmente e a aposentadoria 

de que se trata o caput dar-se-á a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a 
idade-limite de permanência no serviço, através de ato do Executivo Municipal. 

  
     

SEÇÃO III – DA APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR IDADE E TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO 

 
 
Art. 31. A aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, será 

devida ao segurado, com proventos calculados na forma do art. 78 e seus parágrafos, desde 
que preencha cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I – tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público; 
II – tempo mínimo de 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a 

aposentadoria; e 
III – 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se 

homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. 
 
§1.º Os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos neste artigo serão 

reduzidos em 05 (cinco) anos, em relação ao disposto no inciso III do caput, para o professor 
que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício da função de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio. 

 
§2.º São consideradas funções de magistério as exercidas por professores no 

desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimentos de educação 
básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e 
modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade escolar e as 
de coordenação e assessoramento pedagógico, conforme critérios e definições estabelecidas 
em norma de cada ente federativo.     
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SEÇÃO IV – DA APOSENTADORIA POR IDADE 
 
 
Art. 32. A aposentadoria voluntária por idade será devida ao segurado, com 

proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma do art.78 e seus 
parágrafos, desde que cumpridos os seguintes requisitos: 

I – tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público; 
II – tempo mínimo de 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a 

aposentadoria; e  
III – 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem e 60 (sessenta) anos de 

idade, se mulher.  
        
 

SEÇÃO V – DO AUXILIO DOENÇA 
  
 
Art. 33. O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para a 

atividade de seu cargo por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 
  
§1.º O auxílio-doença consiste em renda mensal correspondente ao valor da 

última remuneração do segurado no cargo efetivo, mais qüinqüênio(s), e sobre ela incidirá o 
percentual de contribuição ordinária, sendo devido pelo FAPEM, a contar do 16.o (décimo 
sexto) dia do afastamento. 

  
§2.º Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime 

Próprio de Previdência Social, já portador de doença ou lesão invocada como causa para a 
concessão do beneficio, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 
agravamento dessa doença ou lesão. 

 
§3.º Quando o segurado que exercer mais de uma atividade, decorrentes de 

cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, se incapacitar definitivamente para 
uma delas, deverá o auxílio-doença ser mantido indefinidamente, não cabendo sua 
transformação em aposentadoria por invalidez, enquanto essa incapacidade não se estender às 
demais atividades. 

 
§4.º Na situação prevista no parágrafo anterior, o segurado somente poderá 

transferir-se das demais atividades que exerce após o conhecimento da perícia-médica. 
 
§5.º Durante os primeiros 15 (quinze) dias consecutivos de afastamento da 

atividade por motivo de doença, incumbe ao Município, suas Autarquias e Fundações o 
pagamento da remuneração integral ao segurado, sobre ela incidindo o percentual de 
contribuição ordinária. 

 
§6.º Quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias consecutivos, o 

segurado será encaminhado à perícia médica do FAPEM. 
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§7.º Se concedido novo beneficio decorrente da mesma doença dentro dos 60 
(sessenta dias) seguintes a cessação do beneficio anterior, este será prorrogado, ficando o 
Município desobrigado do pagamento relativo aos primeiros 15 (quinze) dias. 

 
§8.º O segurado em gozo de auxilio-doença fica obrigado, sob pena de 

suspensão do beneficio, a submeter-se aos exames médicos necessários perante a junta médica 
do FAPEM. 

 
§9.º A percepção de auxílio-doença por período igual ou superior a 24 (vinte e 

quatro) meses contínuos, e uma vez constatada a impossibilidade de reabilitação profissional 
do segurado, ser-lhe-á concedida, de oficio, a aposentadoria por invalidez. 

 
§10. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho ou 

pela transformação em aposentadoria por invalidez. 
 
§11. O Diretor-Presidente do FAPEM, através de portaria, deverá estabelecer 

em até 60 (sessenta) dias após ser sancionada esta Lei, as regras e normas para a concessão do 
auxílio-doença. 

 
Art. 34. O segurado em gozo de auxílio-doença insuscetível de recuperação 

para sua atividade habitual deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para 
exercício de outra atividade, não cessando o beneficio até que seja dado como habilitado para 
o desempenho de nova atividade ou, quando considerado não-recuperável, aposentado por 
invalidez. 

   
 

SEÇÃO VI – DO SALÁRIO-MATERNIDADE 
 
 
Art. 35. Será devido salário-maternidade à segurada gestante por 120 (cento e 

vinte dias) consecutivos, com inicio entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de 
ocorrência deste. 

 
§1.º O salário-maternidade consistirá em renda correspondente ao valor da 

última remuneração do cargo efetivo mensal do segurado, acrescido de qüinqüênio(s), sobre 
ela incidindo o percentual de contribuição ordinária. 

 
§2.º Para fins de concessão de salário-maternidade, considera-se parto o evento 

ocorrido a partir da 23.ª semana (6o. mês) de gestação, inclusive em caso de natimorto. 
 
§3.º O pagamento da remuneração correspondente a ampliação da licença-

maternidade além do previsto no caput deverá ser custeado com recursos do Tesouro do ente 
de origem. 

 
§4.º No caso de acumulação permitida de cargos ou empregos, a segurada fará 

jus ao salário-maternidade relativo a cada cargo ou emprego. 
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§5.º O salário-maternidade não poderá ser acumulado com beneficio por 
incapacidade. 

 
§6.º Quando ocorrer incapacidade em concomitância com o período de 

pagamento do salário-maternidade, o benefício por incapacidade, conforme o caso, deverá ser 
suspenso enquanto perdurar o referido pagamento, ou terá sua data de inicio adiada para o 
primeiro dia seguinte ao término do período de 120 (cento e vinte) dias. 

 
§7.º Não será devido salário-maternidade à segurada aposentada ou 

pensionista. 
 
Art. 36. A segurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção 

de criança, é devido salário-maternidade pelos seguintes períodos: 
 
I – 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 01 (um) ano de idade; 
II – 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 01 (um) e 04 (quatro) anos de 

idade; e 
III – 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 04 (quatro) a 08 (oito) anos de idade. 
 
§1.º O salário-maternidade é devido à segurada independentemente de a mãe 

biológica ter recebido o mesmo beneficio quando do nascimento da criança. 
 
§2.º Quando houver adoção ou guarda judicial de mais de uma criança, é 

devido um único salário-maternidade relativo à criança menor de idade. 
 
§3.º O salário-maternidade não é devido quando o termo de guarda não 

contiver a observação de que é para fins de adoção ou só contiver o nome do cônjuge ou 
companheiro. 

 
§4.º Para fins de concessão do salário-maternidade nos casos de adoção ou 

guarda, é indispensável que o nome da segurada adotante ou guardiã conste na nova certidão 
de nascimento da criança ou termo de guarda, sendo que, neste último, deverá constar que se 
trata de guarda para fins de adoção. 

  
 

SEÇÃO VII – DO SALÁRIO-FAMÍLIA 
 
 
Art. 37. O salário-família será devido, mensalmente, aos segurados que tenham 

remuneração, subsídio ou provento inferior ou igual à R$752,12 (setecentos e cinqüenta e dois 
reais e doze centavos), na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados, menores 
de 14 (quatorze) anos de idade ou inválidos. 

 
§1.º O limite de remuneração ou subsídio dos segurados para concessão de 

salário-família será corrigido nas mesmas datas e pelos mesmos índices aplicados aos 
benefícios de salário-família devido pelo Regime Geral de Previdência Social. 
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§2.º O aposentado por invalidez, por idade, tempo de contribuição e 
compulsoriamente, terão direito ao salário-família, pago juntamente com sua aposentadoria. 

 
§3.º A invalidez do filho ou equiparado, maior de 14 (quatorze) anos de idade 

deve ser verificada em exame médico-pericial a cargo do FAPEM. 
 
§4.º O direito ao salário-família cessa automaticamente: 
 
I – por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao óbito; 
II – quando o filho ou equiparado completar 14 (quatorze) anos de idade, salvo 

se inválido, a contar do mês seguinte ao da data do aniversário; ou 
III – pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar 

do mês seguinte ao da cessação da incapacidade. 
 
§5.º Para efeito de concessão e manutenção do salário-família, o segurado deve 

firmar termo de responsabilidade em que se comprometa a comunicar ao FAPEM qualquer 
fato ou circunstância que determine a perda do direito ao beneficio, ficando sujeito, em caso 
do não-cumprimento, às sanções penais e administrativas conseqüentes. 

 
§6.º A falta de comunicação oportuna de fato que implique cessação do salário-

família, bem como a prática, pelo segurado, de fraude de qualquer natureza para o seu 
recebimento, autoriza o FAPEM a descontar dos pagamentos de cotas devidas com relação a 
outros filhos ou, na falta delas, dos vencimentos do segurado ou da renda mensal do seu 
beneficio, o valor das cotas indevidamente recebidas, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. 

 
Art. 38. O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado menor de 14 

(quatorze) anos, ou inválido de qualquer idade equivale a: 
I – R$ 25,66 (vinte e cinco reais e sessenta seis centavos), para o segurado com 

remuneração mensal até R$ 500,40 (quinhentos reais e quarenta centavos); 
II – R$ 18,08 (dezoito reais e oito centavos) para o segurado com remuneração 

mensal superior a R$ 500,40 (quinhentos reais e quarenta centavos) e igual ou inferior a 
R$752,12 (setecentos e cinqüenta e dois reais e doze centavos).  

  
Parágrafo único. Considera-se para efeito de remuneração o salário efetivo do 

segurado acrescido das vantagens incorporáveis. 
 
Art. 39. Quando o pai e a mãe forem segurados do Regime Próprio de 

Previdência Social, ambos terão direito ao salário-família. 
 
Parágrafo único. Em caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, 

ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio-poder, o salário-família 
passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor ou à pessoa 
indicada em decisão judicial específica.  

 
Art. 40. O pagamento do salário-família está condicionado à apresentação da 
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certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido e à 
apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de freqüência à 
escola do filho equiparado.  

 
Art. 41. O salário-família não se incorporará ao subsídio, à remuneração ou ao 

beneficio para qualquer efeito. 
 
 

SEÇÃO VIII – DA PENSÃO POR MORTE 
 
 
Art. 42 . A pensão por morte consistirá numa importância mensal conferida ao 

conjunto dos dependentes do segurado, definidos nos art. 8.o e 9.o, quando do seu falecimento, 
correspondente à: 

I – totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do 
óbito, até o limite máximo estabelecido para benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social – INSS, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite; 

II – totalidade da remuneração de cargo efetivo, acrescidos das vantagens 
incorporáveis, na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido pelo Regime 
Geral de Previdência Social – INSS, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela 
excedente a este limite, se o falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade. 

 
§1.º O valor do limite máximo a ser utilizado será o mesmo determinado pelo 

Regime Geral de Previdência Social; 
 
§2.º Será concedida pensão provisória por morte presumida do segurado nos 

seguintes casos: 
I – declarada judicialmente a morte presumida do segurado, será concedida 

pensão provisória aos seus dependentes; 
II – mediante prova do desaparecimento do segurado em conseqüência de 

acidente, desastre ou catástrofe seus dependentes, farão jus à pensão provisória, 
independentemente da declaração judicial de que trata o inciso anterior. 

 
§3.º A pensão provisória será transformada em definitiva com o óbito do 

segurado ausente e deverá ser cancelada com o reaparecimento do mesmo, ficando os 
dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, exceto em caso de má-fé. 

 
§4.º Não fará jus à pensão o dependente condenado pela prática de crime 

doloso de que tenha resultado a morte do segurado. 
 
Art. 43. A pensão por morte será devida aos dependentes a contar: 
I – do dia do óbito; 
II – da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência; ou 
III – da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de 

acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idônea. 
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Art. 44. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de 
habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que 
implique exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição 
ou habilitação. 

 
Parágrafo único. O cônjuge ausente somente fará jus ao beneficio a partir da 

data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica, não excluindo do direito 
o companheiro ou companheira. 

 
Art. 45. O pensionista de que trata o § 2.° do art. 42 deverá anualmente 

declarar que o segurado permanece desaparecido, ficando obrigado a comunicar 
imediatamente ao Diretor-Presidente do FAPEM o reaparecimento deste, sob pena de ser 
responsabilizado civil e penalmente pelo ilícito. 

 
Art. 46. A pensão por morte poderá ser requerida, a qualquer tempo, e será 

extinta: 
I – pela morte de dependente; 
II – para o pensionista menor de idade, ao completar 21 (vinte e um) anos de 

idade, salvo se inválido, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a 
emancipação for decorrente de colação de grau cientifico em curso de ensino superior; 

III – para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez. 
 
Parágrafo único. Com extinção do direito do último pensionista extinguir-se-á 

a pensão. 
 
Art. 47. Será admitido o recebimento, pelo dependente, de até duas pensões no 

âmbito do Regime Próprio de Previdência Social, exceto a pensão deixada por cônjuge, 
companheiro ou companheira, que só será permitida a percepção de uma, ressalvando o 
direito de opção pela mais vantajosa. 

 
Art. 48. A condição legal de dependente para fins desta Lei é aquela verificada 

na data do óbito do segurado, observada os critérios de comprovação de dependência 
econômica. 

 
Parágrafo único. A invalidez ou a alteração de condições quanto ao 

dependente, supervenientes à morte do segurado não darão origem a qualquer direito à 
pensão. 

     
 

SEÇÃO IX – DO AUXILIO-RECLUSÃO 
 
 
Art. 49. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por 

morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração ou 
subsídio nem estiver em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria, desde que o seu último 
salário de contribuição tenha sido inferior ou igual a R$752,12 (setecentos e cinqüenta e dois 
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reais e doze centavos) e corresponderá ao último salário de contribuição do segurado no cargo 
efetivo, sobre ele incidindo o percentual de contribuição ordinária. 

 
§1.º O limite de remuneração dos segurados, para concessão de auxílio-

reclusão será corrigido, nas mesmas datas e pelos mesmos índices aplicados ao beneficio de 
auxílio-reclusão devido pelo Regime Geral de Previdência Social. 

 
§2.º O pedido de auxílio-reclusão deve ser instruído com certidão do efetivo 

recolhimento do segurado à prisão, firmada pela autoridade competente, acompanhada de 
declaração do não-pagamento do subsídio ou da remuneração ao segurado pelos cofres 
públicos, em razão da prisão. 

 
§3.º Aplicam-se ao auxílio-reclusão as normas referentes à pensão por morte, 

sendo necessária no caso de qualificação de dependentes após a prisão, reclusão ou detenção 
do segurado, a preexistência da dependência econômica e financeira. 

 
§4.º O auxílio-reclusão será devido a contar da data em que o segurado preso 

deixar de perceber pelos cofres públicos. 
 
§5.º O auxílio-reclusão será mantido enquanto o segurado permanecer preso, 

detento ou recluso, exceto na hipótese de trânsito em julgado de condenação que implique a 
perda do cargo público. 

 
§6.º O beneficiário deverá apresentar trimestralmente atestado de que o 

segurado continua preso, detido ou recluso, firmado pela autoridade competente. 
 
§7.º No caso de fuga, o beneficio será suspenso, somente sendo restabelecido 

se houver recaptura do segurado, a partir da data em que esta ocorrer, desde que esteja ainda 
mantida a qualidade de segurado. 

 
§8.º Falecendo o segurado preso, detido ou recluso, o auxílio-reclusão que 

estiver sendo pago será automaticamente convertido em pensão por morte. 
 
§9.º É vedada a concessão de auxílio-reclusão após a soltura do segurado. 
  
 

CAPITULO VI – DO ABONO ANUAL 
       
 
Art. 50. O abono anual será devido àquele que, durante o ano, tiver recebido 

proventos de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-maternidade ou 
auxílio-doença pagos pelo Regime Próprio de Previdência Social. 

 
§1.º O abono de que se trata o caput será proporcional em cada ano ao número 

de meses de beneficio pago pelo Regime Próprio de Previdência Social, em que cada mês 
corresponderá a 1/12 (um doze avos), e terá por base o valor do beneficio do mês de 
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dezembro, exceto quando o beneficio encerrar-se antes deste mês, quando o valor será o do 
mês de cessação. 

 
§2.º O abono anual será pago no mês de dezembro de cada ano. 
                
 

CAPITULO VII – DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO 
 
 

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES PARA OS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS 
EM GOZO DE BENEFÍCIO EM 31.12.2003 

 
 
Art. 51. Os servidores inativos e pensionistas do Município de Cambuí, 

incluídas suas Autarquias e Fundações, em gozo de beneficio em 31 de dezembro de 2003, 
data da vigência da Emenda Constitucional n.° 41, participarão do custeio do Regime Próprio 
de Previdência Social do Município, com percentual de contribuição igual ao estabelecido 
para servidores públicos titulares de cargos efetivos. 

 
§1.º A contribuição previdenciária a que se refere o caput incidirá sobre a 

parcela de proventos e das pensões que supere o limite máximo estabelecido para o Regime 
Geral de Previdência Social. 

 
§2.º Quando o aposentado ou beneficiário, na forma da Lei, for portador de 

doença incapacitante, a contribuição previdenciária a que se refere o caput incidirá sobre a 
parcela dos proventos e das pensões que supere o dobro do limite máximo estabelecido para 
os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 

 
§3.º Os proventos de aposentadoria e as pensões dos dependentes de que trata o 

caput, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos segurados em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e 
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos segurados em 
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou 
função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 

            
 

SEÇÃO II – DAS DISPOSIÇÕES PARA QUEM CUMPRIU OS REQUISITOS PARA A 
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE ATÉ 

31.12.2003 
 
 
Art.52. Os proventos de aposentadoria e pensões de que tratam as Seções III, 

IV e V deste Capítulo serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que 
modificar a remuneração dos segurados em atividade, sendo também estendidos aos 
aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos 
segurados em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do 
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cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão 
da pensão. 

 
Art. 53. O segurado de que tratam as Seções III, IV e V deste Capítulo que opte 

por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e 
que conte com, no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher ou 30 (trinta) 
anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da 
sua contribuição previdenciária até completar as exigências para a aposentadoria compulsória. 

  
                        

SEÇÃO III – DAS DISPOSIÇÕES PARA QUEM CUMPRIU OS REQUISITOS PARA A 
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE, DE 

QUE TRATA ESTA SEÇÃO, ATÉ 16.12.1998 
 
 

Art. 54. É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de: 
I – aposentadoria aos segurados referidos no inciso I do art. 6.o, que até 16 de 

dezembro de 1998, data de vigência da Emenda Constitucional n.° 20, cumpriram todos os 
requisitos para obtenção deste beneficio, com base nos requisitos da legislação vigente à 
época da elegibilidade; 

II – pensão aos dependentes do segurado falecido até 16 de dezembro de 1998, 
data da vigência da Emenda Constitucional n.° 20, com base nos requisitos da legislação 
vigente na época. 

 
Parágrafo único. Os proventos da aposentadoria a serem concedidos aos 

segurados referidos no inciso I deste artigo, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de 
serviço já exercido até 16 de dezembro de 1998, data da vigência da Emenda Constitucional 
n.° 20, bem como as pensões de que trata o inciso II deste artigo, serão calculados de acordo 
com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas 
para a concessão destes. 

       
 

SEÇÃO IV – DAS DISPOSIÇÕES PARA QUEM INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO 
COMO TITULAR DE CARGO EFETIVO ATÉ 16.12.1998 E CUMPRIU OS REQUISITOS 

PARA A CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DE APOSENTADORIA DE QUE TRATA 
ESTA SEÇÃO, ATÉ 31.12.2003 

 
 
Art. 55. É assegurada a concessão de aposentadoria voluntária com proventos 

integrais aos segurados referidos no inciso I do art. 6.o, que ingressaram regularmente em 
cargo efetivo na Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional até 16 de dezembro 
de 1998, data da vigência da Emenda Constitucional n.° 20 e que até 31 de dezembro de 2003, 
data da vigência da Emenda Constitucional n.° 41, tenham cumulativamente: 

I – 53 (cinqüenta e três) anos de idade, se homem e 48 (quarenta e oito) anos de 
idade, se mulher; 

II – 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a 
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aposentadoria; e 
III – contar com tempo de contribuição 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 equivalente a 20% (vinte por cento) do 

tempo que em 16 de dezembro de 1998, data de vigência da Emenda Constitucional n.° 20, 
faltaria para atingir o limite de tempo constante na alínea anterior. 

 
§1.º Os proventos de aposentadoria corresponderão à totalidade da 

remuneração de contribuição do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 
 
§2.º O servidor de que se trata este artigo, desde que atendido o disposto em 

seus incisos I e II, poderá aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, quando atendidas as seguintes condições: 

I – contar tempo de contribuição igual, no mínimo à soma de: 
a) 30 (trinta) anos, se homem e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher 
b) um período adicional de contribuição equivalente a 40% (quarenta por 

cento) do tempo que em 16 de dezembro de 1998, data de vigência da Emenda Constitucional 
n.° 20, faltaria para atingir o limite de tempo constante na alínea anterior; e 

I – os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a 70% 
(setenta por cento) do valor máximo que o servidor poderia obter de acordo com o caput, 
acrescido de 5% (cinco por cento) por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o 
inciso anterior, até o limite de 100% (cem por cento). 

 
§3.º O professor, servidor do Município, que até 16 de dezembro de 1998, data 

de vigência da Emenda Constitucional n.° 20, tenha ingressado regularmente em cargo efetivo 
de magistério, e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo 
exercido até 16 de dezembro de 1998, contando com acréscimo de 17% (dezessete por cento), 
se homem e de 20% (vinte por cento), se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com 
tempo de efetivo exercício das funções de magistério, sendo que a prova de tempo de 
contribuição, ou de serviço, quando for o caso, será feita mediante documentos que 
comprovem o exercício da atividade nos períodos a serem contados, devendo esses 
documentos serem contemporâneos aos fatos e mencionar as datas de início e término das 
referidas atividades. 

 
§4.º Os proventos de aposentadoria e as pensões aos dependentes, de que trata 

o caput serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e 
pensionistas, quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em 
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou 
função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.     
 
 

SEÇÃO V – DAS DISPOSIÇÕES PARA QUEM INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO 
COMO TITULAR DE CARGO EFETIVO ATÉ 31/12/2003 E CUMPRIU OS REQUISITOS 

PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR 
MORTE, DE QUE TRATA ESTA SEÇÃO, ATÉ 31/12/2003 
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Art.56. É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de: 
I – aposentadoria voluntária aos segurados referidos no inciso II do art. 6.o que 

ingressaram regularmente em cargo efetivo na Administração Pública Direta, Autárquica e 
Fundacional até 31 de dezembro de 2003, data de vigência da Emenda Constitucional n.° 41, 
e que até 31.12.2003, cumpriram o tempo mínimo de 10(dez) anos de efetivo exercício no 
serviço público e 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e 

a) por tempo de contribuição: aos 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e 
cinco) anos de contribuição, se homem e 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) de 
contribuição, se mulher, com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da 
remuneração de contribuição do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;  

b) por idade: aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem e 60 (sessenta) 
anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

 
II – pensão aos dependentes do segurado falecido até 31 de dezembro de 2003, 

data da vigência da Emenda Constitucional n.° 41 com base nos requisitos da legislação 
vigente à época. 

 
§1.º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 05 

(cinco) anos, em relação ao disposto na alínea a do inciso I deste artigo, para o professor que 
comprove exclusivamente tempo de efetivo nas funções de magistério na educação infantil e 
no ensino fundamental e médio, exclusivamente em sala de aula. 

 
§2.º Os proventos de pensão referidos no inciso II deste artigo corresponderão 

à totalidade dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o 
servidor em atividade na data de seu falecimento. 

 
§3.º Os proventos de aposentadoria e as pensões aos dependentes de que trata o 

caput, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e 
pensionistas, quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em 
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou 
função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.     

 
     

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES PARA QUEM NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS 
PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR 

MORTE ATÉ 31/12/2003 
 
 

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES PARA QUEM INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO 
COMO TITULAR DE CARGO EFETIVO ATÉ 16 /12/1998 E NÃO CUMPRIU OS 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE DE QUE TRATAM OS ARTIGOS 54, 55 E 56 
  
 
Art. 57. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas 

estabelecidas no art. 31, ou pelas regras do art. 58 ou pelas regras do art. 59, é assegurado, a 
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partir de 31 de dezembro de 2003, data da vigência da Emenda Constitucional n.° 41, o direito 
à aposentadoria voluntária com proventos calculados na forma do art.78 e seus parágrafos, 
àquele que ingressou regularmente em cargo efetivo na Administração Pública Direta, 
Autárquica e Fundacional até 16 de dezembro de 1998, data de vigência da Emenda 
Constitucional n.° 20, e que não cumpriu os requisitos de elegibilidade de que tratam os 
artigos 54, 55 e 56, quando o servidor, cumulativamente:  

I – tiver 53 (cinqüenta e três) anos de idade, se homem e 48 (quarenta e oito) 
anos de idade, se mulher; 

II – tiver 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se der a 
aposentadoria; e 

III – contar tempo de contribuição igual, no mínimo a soma de: 
a) 35 (trinta e cinco) anos de idade, se homem e 30 (trinta) anos de idade, se 

mulher; e 
b) um período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento) do 

tempo que em 16 de dezembro de 1998, data da vigência da Emenda constitucional n.° 20, 
faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior. 

 
§1.º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para a 

aposentadoria na forma do caput terá seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano 
antecipado em relação aos limites de idade de 60 (sessenta) anos para os homens e 
55(cinqüenta e cinco) anos para as mulheres, e no caso de servidor professor, 55 (cinqüenta e 
cinco) anos de idade para os homens e 50(cinqüenta) anos para as mulheres, na seguinte 
proporção: 

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

II – 5% (cinco por cento), para aquele que completar as exigências para a 
aposentadoria na forma do caput a partir de 1.o de janeiro de 2006. 

 
§2.º O professor, servidor do Município que até 16 de dezembro de 1998, data 

da vigência da Emenda Constitucional n.° 20, que tenha ingressado, regularmente, em cargo 
efetivo de magistério, e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo 
exercido até 16 de dezembro de 1998, contado o acréscimo de 17% (dezessete por cento), se 
homem e de 20% (vinte por cento) se mulher, desde que se aposente, exclusivamente com 
tempo de magistério, incluindo o magistério que não seja de educação infantil e do ensino 
fundamental e médio. 

 
                   

SEÇÃO II – DAS DISPOSIÇÕES PARA QUEM INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO 
ATÉ 16/12/1998 E NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE DE QUE 

TRATAM OS ARTIGOS 54, 55 e 56. 
 
 
Art. 58. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas 

estabelecidas inclusive professores, no art. 31, pelas regras do art. 57, ou pela regras do art. 
59, é assegurado a partir de 31 de dezembro de 2003, data da vigência da Emenda 
Constitucional n.° 41, o direito à aposentadoria voluntária com proventos integrais, que 
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corresponderão à totalidade da remuneração base acrescido das vantagens incorporáveis do 
servidor, no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, àquele 

que ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 1998, data da vigência 
da emenda Constitucional n.° 20, e que não cumpriu requisitos de elegibilidade de que tratam 
os artigos 54, 55 e 56, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 

I – 35 (trinta e cinco) anos de contribuição se homem, e 30 (trinta) anos de 
contribuição, se mulher; 

II – 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço público, 15 (quinze) 
anos de carreira e 05 (cinco) anos no cargo em que se der a aposentadoria; 

III – idade mínima resultante da redução de 01 (um) ano de idade, 
relativamente aos limites de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinqüenta e cinco) anos 
para as mulheres, para cada ano que exceder a condição prevista no inciso I deste artigo. 

 
Parágrafo único. Os proventos de aposentadoria e as pensões aos dependentes 

de que trata o caput, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos 
aposentados e pensionistas, quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do 
cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão 
da pensão.     

 
 

SEÇÃO III – DAS DISPOSIÇÕES PARA QUEM INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO 
ATÉ 31/12/2003 E NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE DE QUE 

TRATAM OS ARTIGOS 54, 55 e 56 
 
 
Art. 59. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas 

estabelecidas no art. 31, pelas regras do art. 57, ou pelas regras do art. 58, é assegurado a 
partir de 31 de dezembro de 2003, data da vigência da Emenda Constitucional n.° 41, o direito 
à aposentadoria voluntária com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da 
remuneração base acrescidas das vantagens incorporáveis do servidor no cargo efetivo em que 
se der a aposentadoria, àquele que ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e 
que não cumpriu os requisitos de elegibilidade de que tratam os artigos 54, 55 e 56, desde que 
preencha cumulativamente, as seguintes condições: 

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

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

III – 20 (vinte) anos de efetivo exercício público; e  
IV – 10 (dez) anos de carreira e 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo 

em que der a aposentadoria. 
 
§1.º Os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em 05 

(cinco) anos, em relação aos dispostos nos incisos I e II do caput, respectivamente, para o 
professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação 
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infantil e no ensino fundamental e médio. 
§2.º São consideradas funções de magistério as exercidas por professores no 

desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimentos de educação 
básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e 
modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade escolar e as 
de coordenação e assessoramento pedagógico, conforme critérios e definições estabelecidas 
em norma de cada ente federativo.     

§3.º – Os proventos da aposentadoria concedidos conforme este artigo serão 
revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que modificar a remuneração dos 
servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou 
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando 
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria. 

                                              
 

CAPITULO IX – DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS SOBRE OS BENEFÍCIOS 
          
 

SEÇÃO I – DA CONTAGEM RECIPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
 
 
Art. 60. O segurado terá direito de computar para fins de concessão dos 

benefícios do Regime Próprio de Previdência Social, o tempo de contribuição ao Regime 
Geral de Previdência Social e aos Regimes Próprios de Previdência Social Municipal, 
Estadual, do Distrito Federal e da União, prestado sob a égide de qualquer regime jurídico. 

 
Art. 61. O tempo de contribuição será contado de acordo com a legislação 

pertinente, observadas as seguintes normas: 
I – não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais 

ou fictícias; e 
II – é vedada a contagem de tempo de contribuição no serviço público com o 

de contribuição na atividade privada, quando concomitantes. 
 
Parágrafo único. O tempo de serviço cumprido até 16 de dezembro de 1998, 

data da vigência da Emenda Constitucional n.° 20, será contado como tempo de contribuição. 
 
Art. 62. A certidão de tempo de contribuição, para fins de averbação do tempo 

em outros regimes de previdência, somente será expedida pelo FAPEM após a comprovação 
da quitação de todos os valores devidos, exceto aqueles que foram objetos de cobrança 
judicial ou parcelado. 

 
Parágrafo único.  O setor competente do FAPEM deverá promover o 

levantamento do tempo de contribuição para o sistema municipal, à vista dos assentamentos 
internos, ou, quando for o caso, das anotações funcionais na Carteira Profissional e/ou na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou de outros meios de prova admitidos em direito. 
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Art. 63. O tempo de contribuição para outros regimes de previdência pode ser 
provado com certidão fornecida:  

I – pelo setor competente da Administração Federal, Estadual, do Distrito 
Federal e Municipal e suas Autarquias e Fundações, relativamente ao tempo de contribuição 
para o respectivo regime próprio de previdência, devidamente confirmada por certidão do 
respectivo Tribunal de Contas, quando for o caso; ou 

II – pelo setor competente do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
relativamente ao tempo de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social.       

 
Parágrafo único. O setor competente do Órgão Federal, Estadual, do Distrito 

Federal, Municipal ou do INSS deverá realizar o levantamento do tempo de contribuição para 
o respectivo regime de previdência, à vista dos assentamentos funcionais. 

 
Art. 64. A certidão de tempo de contribuição de que trata os arts. 61 e 62 

deverá ser emitida, sem rasuras ou emendas, constando obrigatoriamente: 
I – órgão expedidor; 
II – nome do segurado e seu número de matrícula; 
III – período de contribuição, de data a data, compreendido na certidão; 
IV – fonte de informação; 
V – soma do tempo líquido; 
VI – declaração expressa do servidor responsável pela certidão, indicando o 

tempo líquido de efetiva contribuição em dias ou anos, meses e dias; 
VII – assinatura do responsável pela certidão, visada pelo dirigente do órgão 

expedidor; e 
VIII – a certidão de tempo de contribuição deverá ser expedida em duas vias de 

igual forma e teor, das quais a primeira via será fornecida ao interessado, mediante recibo 
passado na segunda via, implicando sua concordância quanto ao tempo certificado. 

 
Parágrafo único. O FAPEM poderá criar quaisquer tipos de mecanismos para 

certificar de que a certidão emitida por qualquer outro órgão seja verídica, bem como 
certificar de que o tempo de contribuição apresentado não tenha sido objeto de contagem de 
tempo em qualquer outro órgão. 

 
Art. 65. Considera-se tempo de contribuição o contado de data a data, desde o 

início do exercício do cargo efetivo até a data do requerimento da aposentadoria ou do 
desligamento, conforme o caso, descontados os períodos legalmente estabelecidos como de 
interrupção de exercício, desligamento da atividade, faltas, licenças, suspensões e outras 
ocorrências. 

 
Parágrafo único. O servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem 

recebimento de remuneração, somente contará o respectivo tempo de afastamento ou 
licenciamento, para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento mensal das contribuições 
previdenciárias próprias e das relativas ao órgão ou entidade de vinculação. 

 
Art. 66. A prova de tempo de contribuição, ou de serviço , quando for o caso, 

será feita mediante documentos que comprovem o exercício de atividade nos períodos a serem 
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contados, devendo esses documentos ser contemporâneos aos fatos e mencionar as datas de 
início e término das referidas atividades. 

 
Parágrafo único. Será fornecido ao professor declaração do estabelecimento de 

ensino em que foi exercida a atividade, sempre que necessária essa informação para efeito e 
caracterização do efetivo exercício da função de magistério. 

   
   

SEÇÃO II – DAS REGRAS GERAIS APLICÁVEIS A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS 
 
 
Art. 67. A aposentadoria vigorará a partir da publicação do respectivo ato, 

exceto a aposentadoria compulsória ou pensão que passam a vigorar a partir da data em que o 
servidor completar 70 (setenta) anos de idade ou na data do óbito, podendo o ato ser 
publicado constando a data do fato ocorrido. 

 
Parágrafo único. Concedida a aposentadoria ou pensão, será o ato publicado e 

encaminhado ao Tribunal de Contas para homologação. 
 
Art. 68. É vedada a inclusão no cálculo dos proventos de aposentadoria e 

pensão, de parcela não incorporada à remuneração de contribuição. 
 
Art. 69. O segurado aposentado por invalidez permanente e o dependente 

inválido deverão, sob pena de suspensão do recebimento dos respectivos benefícios, 
submeter-se anualmente a exame médico-pericial a cargo do FAPEM. 

 
Art. 70. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua 

concessão, não poderão exceder a remuneração ou subsídio do respectivo servidor, no cargo 
efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, 
e não poderão ser inferiores ao valor do salário-mínimo, salvo em caso de divisão entre 
aqueles que fizerem jus aos benefícios de que trata este artigo. 

 
Art. 71. Para efeito do cumprimento dos requisitos de concessão das 

aposentadorias voluntárias, regra geral ou de transição, o tempo de efetivo exercício no cargo 
em que se dará a aposentadoria deverá ser cumprido no cargo efetivo em que o servidor 
estiver em exercício na data imediatamente anterior a concessão do beneficio. 

 
Art. 72. Salvo no caso de direito adquirido e no das aposentadorias decorrentes 

de cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, não é permitido o recebimento 
conjunto, a custo do Regime Próprio de Previdência Social ou do Tesouro Municipal, dos 
seguintes benefícios, inclusive quando decorrentes de acidente de trabalho: 

I – aposentadoria com auxílio- doença; 
II – mais de uma aposentadoria; 
III – salário-maternidade com auxílio-doença; 
IV – mais de uma pensão deixada por cônjuge; 
V – mais de uma pensão deixada por companheiro ou companheira; e 
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VI – mais de uma pensão deixada por cônjuge e companheiro ou companheira. 
 
Parágrafo único. No caso dos incisos IV, V e VI é facultado ao dependente 

optar pela pensão mais vantajosa. 
 
Art. 73. O retorno do aposentado à atividade não prejudica o recebimento de 

sua aposentadoria, nos casos de cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, cargos 
eletivos, os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração e em 
atividades da iniciativa privada. 

 
Parágrafo único. As hipóteses de recebimento conjunto de aposentadoria 

estabelecida no caput não se aplicam aos casos de aposentadoria por invalidez. 
 
Art. 74. A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à 

aposentadoria quando tenham sido preenchidos todos os requisitos necessários à concessão do 
beneficio, segundo a legislação em vigor à época antes da perda da qualidade.  

 
Parágrafo único. Igualmente terão direito à pensão por morte os dependentes 

do segurado que falecer após a perda dessa qualidade de segurado, verificada a situação de 
elegibilidade descrita no caput. 

 
Art. 75. O professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício 

das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, quando da 
aposentadoria terá os requisitos de idade e de tempo de contribuição reduzidos em cinco anos. 

 
Parágrafo único. São consideradas funções de magistério as exercidas por 

professores no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimentos 
de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus 
diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de direção de 
unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, conforme critérios e 
definições estabelecidas em norma de cada ente federativo.     

 
Art. 76. O Regime Próprio de Previdência Social observará no que couber, aos 

requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social. 
  
 

SEÇÃO III – DA BASE DE CÁLCULO 
  
 
Art. 77. Os benefícios terão as seguintes bases de cálculo: 
  
I – aposentadoria: será considerada para o cálculo, a remuneração base do 

cargo efetivo do servidor, acrescidos das vantagens incorporáveis;  
II – auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade e auxílio-reclusão: 

será considerada a remuneração base, do cargo efetivo do servidor, acrescidos das vantagens 
incorporáveis; e 
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III – pensão por morte: será igual o valor da totalidade da remuneração base, 
do cargo efetivo do servidor, acrescidas das vantagens incorporáveis percebidas pelo 
segurado, na data anterior à do óbito. 

 
 
Art. 78. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, será considerada a 

média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as 
contribuições do segurado aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondente 
a 80,00% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 
1994 ou desde a do inicio da contribuição se posterior àquela competência, mesmo que se 
encontrem sob o regime de disponibilidade ou gozo de benefícios. 

  
§1.º As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos 

terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice 
fixado para a atualização dos salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios 
do Regime Geral de Previdência, sendo a utilização de atualização pelos índices do mês 
anterior. 

 
§2.º Nas competências a partir de julho de 1994 que não tenha havido 

contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo dos proventos 
será a remuneração do segurado no cargo efetivo. 

  
§3.º Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da 

aposentadoria, atualizadas na forma do § 1.o deste artigo, não poderão ser: 
a) inferiores ao valor do salário-mínimo; 
b) superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses 

em que o segurado esteve vinculado ao Regime Geral de Previdência Social. 
 
§4.º As maiores remunerações de que trata o caput serão definidas depois da 

aplicação dos fatores de atualização e da observância, mês a mês, dos limites estabelecidos no 
§ 3.o deste artigo. 

 
§5.º Se a partir de julho de 1994 houver lacunas no período contributivo do 

segurado por ausência de vinculação a regime previdenciário, esse período será desprezado do 
cálculo de que trata este artigo. 

 
§6.º Para o cálculo dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será 

utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador será de 35 (trinta e 
cinco) anos para os homens e 30 (trinta) anos para as mulheres, não se aplicando a redução de 
que trata o § 1o. do art. 31. 

 
§7.º A fração de que trata o parágrafo anterior será aplicada sobre o valor dos 

proventos calculados conforme este artigo, observando-se previamente aplicação dos limites 
estabelecidos nesta Lei.  
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SEÇÃO IV – DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS RELATIVAS ÀS PRESTAÇÕES DO 
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL. 

 
 
Art. 79. Nenhum beneficio do Regime Próprio de Previdência Social poderá 

ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total. 
 
Art. 80. O FAPEM pode descontar da renda mensal do segurado aposentado e 

do beneficiário: 
I – contribuições devidas ao Regime Próprio de Previdência Social; 
II – pagamentos de benefícios além do devido, observado o disposto nesta Lei; 
III – imposto de renda na fonte; 
IV – pensão de alimentos decorrentes de sentença judicial; e 
V – mensalidades de associações e demais entidades legalmente reconhecidas, 

desde que autorizadas. 
 
Parágrafo único. O desconto a que se refere o inciso V do caput dependerá de 

conveniência administrativa do setor de benefícios do FAPEM. 
 
Art. 81. A restituição de importância recebida indevidamente por segurado ou 

beneficiário do Regime Próprio de Previdência Social, nos casos comprovados por dolo, 
fraude ou má-fé, deverá ser feita de uma só vez, devidamente atualizada, pelo INPC, 
independentemente da aplicação de quaisquer apenamentos previstos em lei.  

 
§1.o Caso o débito seja originário de erro do FAPEM, o segurado ou 

beneficiário, usufruindo de benefício regularmente concedido, poderá devolver o valor de 
forma parcelada, monetariamente atualizada, devendo cada parcela corresponder a no máximo 
30% (trinta por cento) do valor do beneficio concedido, a ser descontado em número de meses 
necessários à liquidação do débito. 

 
§2.o No caso de revisão de benefícios que resultar valor superior ao que vinha 

sendo pago, em razão de erro do FAPEM, o valor resultante da diferença verificada entre o 
pago e o devido será objeto de atualização. 

 
§3.o Será fornecido ao segurado ou beneficiário demonstrativo minucioso das 

importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente 
pagas, o período a que se referem e os descontos efetuados. 

 
Art. 82. O beneficio será pago diretamente ao segurado ou beneficiário, salvo 

em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção , quando será 
pago a procurador , cujo mandato não terá prazo superior a 12 (doze) meses, podendo ser 
renovado ou revalidado pelos setores de benefícios do FAPEM. 

 
Parágrafo único. O procurador do segurado ou beneficiário, outorgado por 

instrumento público, deverá firmar, perante o FAPEM, termo de responsabilidade mediante o 
qual se comprometa a comunicar qualquer evento que possa retirar eficácia da procuração, 
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principalmente o óbito do outorgante, sob pena de incorrer nas sanções criminais cabíveis. 
 
Art. 83. O FAPEM apenas poderá negar-se a aceitar procuração quando se 

manifestar indício de inidoneidade do documento ou do mandatário, sem prejuízo, no entanto, 
das providências que se fizerem necessárias. 

 
Art. 84. Somente será aceita a constituição de procurador com mais de uma 

procuração, ou procurações coletivas, nos casos de representantes credenciados de 
leprosários, sanatórios, asilos e outros estabelecimentos congêneres, nos casos de parente de 
primeiro grau, ou, em outros casos, a critério do FAPEM.  

 
Art. 85. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será 

pago, na ausência de determinação judicial especifica, ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, 
conforme o caso. 

 
Parágrafo único. Na ausência do cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, tratados 

no caput, por período não superior a 06 (seis) meses, o pagamento será efetuado a herdeiro 
necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento. 

 
Art. 86. O valor não recebido em vida pelo segurado, somente será pago aos 

seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na 
forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. 

 
Art. 87. Os benefícios poderão ser pagos mediante depósito em conta corrente 

ou qualquer outra forma de pagamento definida pelo FAPEM. 
 
 Art. 88. Os exames médicos para concessão e manutenção de benefícios 

devem preferencialmente ser atribuídos a médicos especializados em perícia para verificação 
de incapacidade, credenciados ou do quadro próprio do FAPEM. 

 
Art. 89. Fica o FAPEM obrigado a emitir e a enviar aos segurados aposentados 

e aos beneficiários, aviso de concessão de beneficio, além da memória de cálculo do valor dos 
benefícios concedidos. 

 
Art. 90. O primeiro pagamento da renda mensal do benefício será efetuado em 

até 45 (quarenta e cinco) dias após a data da apresentação, pelo segurado ou beneficiário, da 
documentação necessária à sua concessão. 

 
Art. 91. O pagamento das parcelas relativas a benefícios efetuados com atraso 

por responsabilidade do FAPEM será atualizado, pelo INPC, no período compreendido entre 
o mês em que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. 

 
Art. 92. A apresentação de documentação incompleta não pode constituir 

motivo de recusa de requerimento de beneficio, ficando a análise do processo, bem como o 
início da contagem do prazo e na dependência do cumprimento de exigência. 
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Art. 93. O FAPEM manterá programa permanente de revisão e manutenção dos 
benefícios do Regime Próprio de Previdência Social, a fim de apurar irregularidades e falhas 
eventualmente existentes. 

 
§1.o Havendo indício de irregularidade na concessão ou na manutenção de 

beneficio, o FAPEM notificará o segurado ou beneficiário para apresentar defesa, provas ou 
documentos de que dispuser, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 
§2.o A notificação a que se refere o parágrafo anterior far-se-á por via postal 

com aviso de recebimento, e não comparecendo o segurado ou beneficiário e nem 
apresentando defesa, será suspenso o beneficio, com notificação ao segurado ou beneficiário 
por edital resumido, publicado uma vez no órgão de divulgação de atos oficiais do Município. 

 
§3.o Decorrido o prazo concedido pela notificação postal ou pelo edital, sem 

que tenha havido resposta, ou caso seja considerada pelo FAPEM como insuficiente ou 
improcedente a defesa apresentada, o benefício será cancelado, dando-se conhecimento da 
decisão ao segurado ou beneficiário. 

     
 

CAPITULO X – DO CUSTEIO 
 
 
Art. 94. A responsabilidade pelo recolhimento e repasse das contribuições dos 

segurados em atividade e do Município, de suas Autarquias e Fundações ao FAPEM será do 
dirigente máximo do órgão ou entidade em que o segurado estiver vinculado e deverá ocorrer 
até o dia 05 (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da competência. 

 
Parágrafo único. Em caso de atraso no recolhimento ou no repasse das 

contribuições devidas pelos segurados ou pelo Município, suas Autarquias e Fundações ao 
FAPEM, incidirão correções sobre o valor originalmente devido, calculado sob o mesmo 
regime aplicável às hipóteses de não-pagamento ao Regime Geral de Previdência Social. 
 
 

SEÇÃO I – DOS RECURSOS GARANTIDORES 
 
 
Art. 95. As contribuições previdenciárias dos segurados do Município, de suas 

Autarquias e Fundações, bem como os demais recursos vinculados ao Regime Próprio de 
Previdência Social somente poderão ser utilizados para pagamento dos benefícios previstos 
nesta Lei, ressalvadas as despesas administrativas de que trata o art. 13, §3.º. 

 
§1.o As contribuições e os recursos de que trata o caput serão depositados em 

conta distinta da conta do tesouro municipal. 
 
§2.o As aplicações financeiras do recurso deverão atender às resoluções do 

Conselho Monetário Nacional. 
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SEÇÃO II – DOS REGISTROS FINANCEIROS E CONTÁBEIS 
 
 
Art. 96. O Regime Próprio de Previdência Social observará as normas de 

contabilidade fixadas pelo órgão competente da União. 
Parágrafo único. A escrituração contábil do Regime Próprio de Previdência 

Social deverá ser distinta da mantida pelo Tesouro Municipal. 
 
Art. 97. O Regime Próprio de Previdência Social encaminhará ao Ministério da 

previdência Social, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre do ano civil, os 
seguintes documentos: 

I – demonstrativo de receitas e despesas do Regime Próprio de Previdência 
Social; 

II – comprovante mensal do repasse ao Regime Próprio de Previdência Social 
das contribuições a seu cargo e dos valores retidos dos segurados e beneficiários;  

III – demonstrativo financeiro relativo às aplicações do Regime Próprio de 
Previdência Social. 

 
Art. 98. O Regime Próprio de Previdência Social encaminhará ao Ministério da 

Previdência Social, até o dia 31 (trinta e um) de março de cada exercício o Demonstrativo de 
Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA. 

    
Art. 99. O Município, Autarquias e Fundações, manterão registros 

individualizados dos segurados do Regime Próprio de Previdência Social, em que conterá: 
I – nome; 
II – matrícula; 
III – remuneração de contribuição mês a mês; 
IV – valores mensais acumulados da contribuição do segurado; e 
V – valores mensais e acumulados da contribuição do Município, referente ao 

segurado. 
 
§1.º O segurado será cientificado das informações constantes do seu registro 

individualizado, mediante extrato anual de prestação de contas. 
 
§2.º Os valores constantes do registro cadastral individualizado serão 

consolidados para fins contábeis. 
      
 

CAPITULO XI – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
 
 
Art.100. O Poder Executivo e Legislativo, suas Autarquias e Fundações 

encaminharão mensalmente ao órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Social os 
seguintes documentos: 

a) relação nominal dos segurados com os descontos previdenciários do 
segurado; 
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b) relação nominal dos segurados com os valores devidos ao Regime Próprio 
de Previdência Social, pelo empregador; 

c) resumo geral da folha de pagamento; 
d) comprovante de repasse ao Regime Próprio de Previdência Social; 
e) cópias xerográficas de todos os documentos e ficha de registro de todos os 

servidores efetivados e filiados ao Regime Próprio de Previdência Social, no mês anterior. 
 
Art. 101. O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do 

Município, de suas Autarquias e Fundações, e será devido a partir do cumprimento de 
requisitos para obtenção do beneficio mediante opção expressa do segurado pela permanência 
em atividade. 

 
Art. 102. Prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da data em que deveriam ter 

sido pagas, toda e qualquer ação do beneficiário para haver prestações vencidas ou quaisquer 
restituições ou diferenças pelo FAPEM, salvo o direito dos menores, incapazes ou ausentes, 
na forma do Código Civil. 

 
Art. 103. Para fins de concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio de 

Previdência Social é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício. 
 
Art. 104. O Regime Próprio de Previdência Social somente poderá ser extinto 

através de Lei Complementar. 
 
Art. 105. Os critérios para a eleição do Conselho Municipal de Previdência – 

CMP do FAPEM se dará da seguinte forma: 
I – o Prefeito Municipal criará uma comissão de 03 (três) membros de 

servidores ativos, com um presidente, um secretário e um suplente, para conduzirem a eleição, 
sendo atribuições da Comissão: 

a) elaborar o edital; 
b) afixar o edital em locais públicos; 
c) solicitar do Diretor-Presidente, para divulgação do edital através de jornal, 

rádio e televisão, a fim de dar ampla publicidade da eleição; 
d) receber as chapas de inscrições e conferir se os candidatos estão aptos para 

concorrerem; 
e) lavrar na ata própria do FAPEM todos os atos referentes à eleição; 
f) elaborar ficha de inscrição de candidato; 
g) definir a data e local da votação; 
h) elaborar cédulas de votação; 
i) convocar 03 (três) pessoas idôneas para conduzir e apurar os votos, sendo um 

presidente da mesa, um secretário e um suplente, podendo os escolhidos de preferência serem 
pessoas físicas sem vínculo com o Município; e 

j) receber e julgar recursos referentes à eleição. 
 
II – a eleição será realizada no mês de fevereiro e a posse do Conselho 

Municipal de Previdência será na primeira sexta-feira do mês de março; 
III – o edital da eleição deverá ser publicado no mínimo 20 (vinte) dias antes 
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da eleição; 
IV – o candidato para poder concorrer na eleição do Conselho Municipal de 

Previdência – CMP deverá apresentar declaração do Departamento de Pessoal do Município, 
Autarquias ou Fundações a que estiver lotado, de que está filiado e contribuindo para o 
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cambuí, nos últimos 03 (três) anos, 
bem como deverá apresentar no ato da inscrição cópia xerográfica do CPF e do RG. 

 
Art. 106. Os reajustes dos benefícios de que tratam os artigos 29, 30, 31, 32 e 

57 ocorrerão nas mesmas datas e com os mesmos índices utilizados para o reajuste dos 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social para preservação do valor real.  

 

Art. 107. Os proventos de aposentadoria são devidos ao servidor publico 
municipal, associado ao FAPEM pelo período mínimo de 10 (dez anos de carência que vier a 
se aposentar voluntariamente, desde que cumpridos os requisitos legais. 

 
Art. 108. Ficam criados diárias e pernoites, para cobrir despesas dos Servidores 

cedidos ou efetivados, Conselheiros e do Diretor-Presidente do FAPEM, nos mesmos valores 
e critérios do Município de Cambuí, sendo para Servidores e Conselheiros o mesmo valor do 
servidor efetivo municipal e para o Diretor-Presidente o mesmo valor do Secretário 
Municipal. 

 
Art. 109. Quando autorizados pelo Conselho Municipal de Previdência – CMP, 

poderão os Servidores do FAPEM, cedidos ou efetivados, Conselheiros e Diretor-Presidente 
efetuarem cursos ou visitas a outros fundos de previdência própria, com as despesas por conta 
do FAPEM, inclusive taxas de inscrições. 

 
Art. 110. As normas constantes do art. 23, §1.º se estenderá ao atual Conselho 

eleito do FAPEM. 
 
Art. 111. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a baixar 

normas para a plena execução da presente Lei. 
 
Art. 112. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Art. 113 – Ficam revogadas as Leis n.°s 1.655 de 30 de dezembro de 2002, 

1.757 de 13 de dezembro de 2004, 1.790 de 31 de agosto de 2005 e 1.900 de 30 de março de 
2007, e leis subseqüentes. 
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Prefeitura Municipal de Cambuí, em 28 de dezembro de 2009. 
 
 
 
 

Benedito Antonio Guimenti 
Prefeito Municipal 
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J U S T I F I C A T I V A 

 
 
 
 
Senhor Presidente, 
Senhores (as) Vereadores (as) 
 
 
 
O incluso Projeto de Lei que Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de Cambuí e dá outras providencias tem como objetivo a adequação à Lei Federal 
n.º 9.717/1998, que regulamenta o funcionamento dos Fundos Próprios de Previdência Social. 
 
O presente Projeto de Lei é de fundamental importância para adequação às Leis que 
regulamentam os Fundos Próprios de Previdência Social, tendo em vista que a Lei Municipal 
de n.º 1655/2002 está em desacordo com as alterações da  Lei n.° 9.717/1998, Lei n.° 
10.887/2004, Emenda Constitucional  n.º 41/2003 e Emenda Constitucional n.° 47/2005. 
 
É de suma importância a reestruturação do Fundo visando atender as normas de exigências do 
Ministério da Previdência e Tribunal de Contas de Minas Gerais, para inclusão de alíquota 
complementar para cobertura de déficit apurado em calculo atuarial. 
 
O presente tem ainda por finalidade regulamentar o FAPEM em sua estrutura administrativa, 
tendo em vista a falta de clareza na Lei n.° 1655/02, como: 
 
Titulo III, Capitulo I, Art. 42, que cria o FAPEM como Autarquia, integrante da 
Administração Indireta, mas não define quem pagará o Diretor, se o Tesouro Municipal ou o 
FAPEM. 
 
Capitulo II, Art. 48, instituiu o Conselho dos Servidores Públicos do Município de Cambuí e 
no item I nomeou como Presidente do Conselho o Secretário Municipal de Administração e 
Fazenda e não gestor do Fundo e na criação deste Conselho criou uma Diretoria  conforme 
itens II, III, IV e parágrafos 1.º ao 6.º, mas não foi criada nenhuma função para este Conselho. 
 
Nas seções III, IV e V, artigos 51, 52, 53, 54 e 55, incluindo seus parágrafos e itens criou-se 
mais um Conselho o Conselho Municipal de Previdência – CMP,determinando de como seria 
o seu funcionamento, a competência dos Diretores  e Presidente, só que não foi criada 
nenhuma Diretoria, resumindo o FAPEM criou 2 (dois) conselhos, sendo um Conselho com 
Diretoria e sem funções e outro com funções sem Diretoria. 
 
Diante das justificativas acima mencionadas salientamos de relevante importância a 
reestruturação do FAPEM, para as adequações obrigatórias, evitando, assim, interpretações 
equivocadas que acarretem  investiduras na justiça e  além do impedimento de obter a 
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Certificado de Regularização Previdenciária – CRP, que impede o Município de efetuar 
contratações com a União e  ainda de firmar convênio para Compensação Previdenciária. 
 
Portanto, por se tratar de assunto de interesse dos Servidores Públicos Municipais e da 
Municipalidade, aguardamos dos Nobres Edis que o presente Projeto seja apreciado e 
aprovado. 
 
 
 
 
 
 
 

Benedito Antonio Guimenti 
Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 
 
 

DIRETOR - PRESIDENTE 
 
 
ATRIBUIÇÕES 
 
1. Dirigir o FAPEM de acordo com as competências do órgão em que atua. 
2. Participar do planejamento, organização e definição de políticas e 

diretrizes de sua área de atuação. 
3. Coordenar, orientar e controlar o desempenho das unidades subordinadas. 
4. Decidir sobre matéria pertinente ao Fundo. 
5. Determinar providências e estabelecer contatos relacionados com as 

atividades da Secretaria. 
6. Dirigir e coordenar as atividades do Conselho. 
7. Convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho. 
8. Designar o seu substituto eventual. 
9. Encaminhar os balancetes mensais, o balanço e as contas anuais do 

FAPEM, para deliberação do Conselho Municipal de Previdência, acompanhados dos 
pareceres do Conselho Fiscal, do Atuário e da Auditoria Independente, quando for o caso. 

10. Avocar o exame e a solução de quaisquer assuntos pertinentes ao 
FAPEM. 

11. Praticar os demais atos atribuídos por esta Lei como de sua 
competência. 

 
 
REQUISITO PARA PROVIMENTO: Art. 22, § 1.° - Nível técnico em 

Contabilidade, Administração de Empresas, Direito ou Economia.  
 
 
RECRUTAMENTO: Amplo   
 
 
 

CHEFE PREVIDENCIÁRIO 
(Função de confiança) 

 
 
ATRIBUIÇÕES 
 
 
1. Prestar assistência direta ao Diretor-Presidente. 
2. Acompanhar a elaboração dos procedimentos para a concessão de 

benefícios previdenciários e sua regularidade perante o Tribunal de Contas do Estado, e tomar 
as providências que se façam necessárias no decorrer dos mesmos. 
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3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos do FAPEM, tendo em vista a 
realização de atividades executivas. 

4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e motivando a 
solução de suas pretensões. 

5. Supervisionar os serviços burocráticos. 
6. Executar outras atividades similares por demanda do Diretor-Presidente 

ou Conselho Municipal de Previdência. 
 
 
 
REQUISITO PARA PROVIMENTO: Art. 27, § 4.° - Ensino Médio  

  
 
RECRUTAMENTO: Servidores efetivos   
 
 
 
 

ADVOGADO 
 
 
SÚMULA: Representar judicial ou extrajudicialmente o FAPEM, por 

procuração, como seu advogado 
 
ATRIBUIÇÕES 
 
1. Elaborar peças técnicas em geral, defendendo juridicamente o FAPEM. 
2. Auxiliar na elaboração e interpretação de contratos, convênios e acordos. 
3. Interpretar normas legais e administrativas, emitindo pareceres. 
4. Representar o FAPEM, por procuração, na qualidade de seu advogado. 
5. Realizar estudos específicos sobre temas e problemas jurídicos de 

interesse do FAPEM. 
6. Participar de sindicâncias e inquéritos administrativos, procedendo à sua 

orientação jurídica. 
7. Assessorar e representar a Presidência e o Conselho Municipal, por 

procuração, em tudo que diz respeito a seu relacionamento com o Tribunal de Contas do 
Estado. 

8. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato. 
 
 
REQUISITO PARA INGRESSO NO NÍVEL INICIAL DA CARREIRA: 

Escolaridade - Curso de Direito, com registro no órgão de classe.  
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CONTADOR 
 
SÚMULA: Executar serviços na área financeira, fazendária e contábil, 

exercendo os controles sobre receitas e despesas, fazendo com que se cumpram os preceitos 
legais. 

 
ATRIBUIÇÕES 
 
1. Proceder à classificação contábil dos documentos relativos às operações 

realizadas, conforme plano de contas do FAPEM. 
2. Efetuar o controle dos repasses de recursos de entidades conveniadas. 
3. Conferir empenhos emitidos e os saldos nas dotações orçamentárias. 
4. Conferir diariamente a movimentação de receitas e de despesas. 
5. Colaborar na preparação de informações sobre a situação econômico-

financeira e patrimonial do FAPEM. 
6. Emitir guias de arrecadação, controlar o recebimento de tarifas e 

impostos, conferir documentação para o Tribunal de Contas e Câmara Municipal. 
7. Dar baixa e efetuar controle de fichas de contribuições e pagamentos de 

benefícios previdenciários. 
8. Efetuar atendimento geral ao contribuinte, orientando-o e prestando 

esclarecimentos e conferir avisos de crédito das receitas do FAPEM. 
9. Providenciar os recolhimentos devidos, emitindo guias e cheques 

bancários, respeitados os prazos legais. 
10. Efetuar o controle das verbas orçamentárias e extra-orçamentárias, 

dentro de seus respectivos programas ou projetos. 
11. Efetuar o controle do suprimento de fundos. 
12. Efetuar o controle dos saldos orçamentários de despesas não-pagas no 

exercício em curso, registrando nas contas apropriadas. 
13. Manter atualizadas as informações sobre o movimento das contas 

bancárias do FAPEM. 
14. Elaborar relatórios, redigir correspondências e demais atos que forem de 

sua competência. 
15. Fornecer, sob orientação superior, dados e informações necessárias à 

elaboração dos Balancetes e do Balanço Anual do FAPEM. 
16. Operar equipamento eletrônico ou máquinas eletroeletrônicas que sejam 

instrumentos para o trabalho realizado no órgão onde atua. 
 
17. Auxiliar, de acordo com demanda superior, na elaboração da Proposta 

Orçamentária e de relatórios contábeis. 
18. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato. 
 
 
 
REQUISITOS PARA INGRESSO NO NÍVEL INICIAL DA CARREIRA: 

Escolaridade -Contabilidade, com registro no órgão de classe.   
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
 
SÚMULA: Executar serviços com certa complexidade e autonomia de apoio 

administrativo no órgão onde esteja alocado. 
 
ATRIBUIÇÕES 
 
1. Executar trabalhos de protocolo, seleção, classificação, registro, coleção e 

arquivamento de processos, documentos, publicações, bem como preenchimento de 
formulários de controle administrativo. 

2. Executar atividades administrativas de pessoal, material, finanças, 
produção e prestação de serviços, classificando e conferindo documentos. 

3. Realizar levantamentos coletando dados em arquivos e fichários, 
efetuando cálculos para obter informações necessárias a relatórios e outros documentos da 
unidade em que trabalha. 

4. Preparar ofícios, circulares, memorandos, quadros demonstrativos, 
boletins, relatórios, mapas, requisições e outros documentos atendendo a necessidades 
administrativas. 

5. Examinar processos e redigir informações de rotina. 
6. Atender ao público, prestando informações relativas à sua área de atuação 

ou orientando-o para outros setores. 
7. Atender a ligações telefônicas internas e externas, executar ligações 

interurbanas por solicitação superior e transmitir recados. 
8. Efetuar preenchimento de guias, requisições e outros impressos. 
9. Operar equipamento eletrônico ou máquinas eletroeletrônicas que sejam 

instrumentos para o trabalho realizado no órgão onde atua. 
10. Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato. 
 
 
REQUISITOS PARA INGRESSO NO NÍVEL INICIAL DA CARREIRA: 

Escolaridade -Ensino fundamental completo.   
 
 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 
 
SÚMULA: Executar tarefas simples de faxina e manutenção dos setores da 

administração. 
 
ATRIBUIÇÕES 
 
Executar trabalhos de apoio operacional ou administrativo, de acordo com 

as funções abaixo discriminadas: 
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1. Controlar gêneros alimentícios necessários, recebendo-os, armazenando-
os adequadamente e solicitando sua aquisição sempre que necessário. 

2. Preparar lanches e cafezinho e distribuí-los de acordo com os 
procedimentos estabelecidos. 

3. Manter limpo e asseado o local de trabalho. 
4. Zelar pela guarda e higienização dos utensílios usados para a confecção e 

para o serviço de lanches e cafezinhos. 
5. Proceder à faxina das áreas de expediente interno e externo além das 

sanitárias, de acordo com procedimentos determinados. 
6. Remover o pó dos móveis, das paredes, dos tetos, das portas, das janelas e 

dos equipamentos. 
7. Proceder à limpeza de escadas, pisos, passadeiras e tapetes, de acordo 

com procedimentos determinados. 
8. Limpar utensílios utilizados para serviço de café e lanche. 
9. Coletar lixo e depositá-lo em local adequado. 
10. Auxiliar na remoção ou arrumação de móveis e utensílios escolares, bem 

como de escritório. 
11. Comunicar à sua chefia as necessidades de substituição de lâmpadas, 

consertos de vidraças, torneiras, etc. 
 
 
REQUISITOS PARA INGRESSO NO NÍVEL INICIAL DA CARREIRA: 

Escolaridade –Alfabetização.   
 
 
 

VIGIA 
 
 
1. Inspecionar, segundo critérios estabelecidos, dependências dos prédios 

públicos e áreas internas e externas, verificando, após o horário de expediente, a segurança de 
portas, portões e janelas. 

2. Exercer vigilância em prédios públicos e tomar as devidas precauções no 
que diz respeito à prevenção contra incêndio e roubo. 

3. Controlar o movimento de entrada e saída de material transportado por 
veículo, zelando pela segurança e a conservação dos bens públicos. 

4. Vetar a entrada de pessoas estranhas.  
5. Informar ao chefe imediato as ocorrências mais importantes, 

principalmente aquelas que exijam tomadas de providências apropriadas.  
 
 
 

REQUISITOS PARA INGRESSO NO NÍVEL INICIAL DA CARREIRA: Escolaridade –
Alfabetização.  


