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Art. 77. Nao sera admitida prova exclusivamente testemunhal para efeito de comprovayao de
tempo de contribuiyao, ou de serviyo, quando for 0 caso, salvo na ocorrencia de motivo de
forya maior ou caso fortuito, observado 0 disposto nesta Lei Complementar.

CAPITULO VIII
DO ABONO ANUAL

Art. 78. Sera devido abono anual ao participante, ou ao dependente,quando for 0 caso, que,
durante 0 ana, recebeu auxilio-doenya, aposentadoria,pensao par marte, salario-maternidade
ou auxilio-reclusao.
Paragrafo unico. 0 abono anual sera calculado, no que couber, da mesma forma que a
gratificayao natalina dos servidores, tendo par base 0 valor da renda mensal do beneficia do
mes de dezembro de carla ana.
.,

CAPITULO
DO RECONHECIMENTO

..
.Art.
.qualquer

IX
DA FILIA<;XO

79. Reconhecimento de filiayao e 0 direito do participante de ver a si atribuido, em
epoca, 0 tempo de exercicio de atividade anteriormente abrangida pelo Sistema de
Previdencia Municipal, par DutrO regime pr6prio de previdencia ou pelo Regime Geral de
Previdencia Social.

CAPITULO X
DA JUSTIFICA<;XO ADMINISTRA TN A
Art. 80. A justificayao administrativa constitui recurso utilizado para suprir a falta ou
insuficiencia de documento ou produzir prova de rata ou circunstancia de interesse dos
participantes ou beneficiarios, perante 0 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia
Municipal.
§ 1°. Nao sera admitida a justificayao administrativa quando 0 rata a comprovar exigir
registro publico de casamento,de idade ou de 6bito, ou de qualquer ato juridico para 0 qual a
lei prescreva forma especial.
§ 2°. 0 processo de justificayao administrativa e parte de processo antecedente,vedada sua
tramitayao na condiyao de processo autonomo.
Art. 81. A justificayao administrativa somente produzira efeito quando baseadaem inicio de
prova material, nao sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.
'-
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§ 1°. E dispensado 0 inicio de prova material quando houver ocorrencia de motivo de forya
maior ou caso fortuito.
§ 2°. Caracteriza motivo de forc;,amaior ou caso fortuito a verificac;,aode ocorrencia not6ria,
tais como incendio, inundac;,aoou desmoronamentoque tenha atingido 0 6rgao ou entidade na
qual 0 participante alegue ter trabalhado, devendo ser comprovada mediante registro da
ocorrencia policial feito em epoca pr6pria ou apresentac;,ao
de documentos contemporaneos
aos fatos, e verificada a correlac;,aoentre a atividade da empresa e a profissao do participante,
quando for 0 caso.
Art. 82. A homologac;,ao da justificac;,ao judicial processada com base em prova
exclusivamente testemunhal dispensa a justificac;,ao administrativa, se complementada com
indicio razoavel de prova material.
Art. 83. Para 0 processamento de justificac;,aoadministrativa, 0 interessado devera apresentar
requerimento que exponha, clara e minuciosamente, os pontos que pretende justificar,
indicando testemunhas idoneas, em nmnero nao inferior a tres nem superior a seis, cujos
.-depoimentos
possam levar it convicc;,aoda veracidade do que se pretende comprovar.
Paragrafo unico. As testemunhas, no dia e hora marcados, serao inquiridas a respeito dog
.-.pontos
que forem objeto da justificac;,ao,indo 0 processo concluso, a seguir, it autoridade que
-houver
designado 0 processante, a quem competira homologar ou nao a justificac;,aorealizada.

..

Art. 84. Nao podem ser testemunhas as pessoas absolutamente incapazes e os ascendentes,
descendentesou colaterais, ate 0 terceiro grau, por consangiiinidade ou afinidade.
Art. 85. Nao cabera recurso da decisao da autoridade competente do 6rgao ou entidade do
Sistema de Previdencia Municipal que considerar eficaz ou ineficaz a justificac;,ao
administrativa.
Art. 86. A justificac;,ao administrativa sera avaliada globalmente quanto it forma e ao mento,
valendo perante 0 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia Municipal para os fins
especificamente visados, caso consideradaeficaz.
Art. 87. A justificac;,ao administrativa sera processada gem onus para 0 interessado e nos
termos das instruc;,oesdo 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia Municipal.
Art. 88. Somente sera admitido 0 processamento de justificac;,ao administrativa na hip6tese
de ficar evidenciada a inexistencia de outro meio capaz de configurar a verdade do fato
alegado e 0 inicio de prova material apresentado levar it convicc;,aodo que se pretende
comprovar.
-,-

CAPiTULO

XI

DAS DISPOSI<;OES DIVERSAS RELATIVAS

AS PRESTA<;O~

DO SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
"-
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Art. 89. Nenhum beneficio do Sistema de Previ dencia Municipal podera ser criado, majorado
ou estendido, gem a correspondentefonte de custeio total.
Art. 90. 0 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia Municipal pode descontar da renda
mensal do beneficiano:
I -contribui~oes devidas pelo participante ao Sistema de Previdencia Municipal;
II -pagamentos de beneficios al6rn do devido, observado 0 disposto fiesta Lei Complementar;
III -imposto de renda na fonte; e
IV -alimentos decorrentes de senten~ajudicial.
§ 1°. A restitui~ao de importancia recebida indevidamente por beneficiano do Sistema de
Previdencia Municipal, nos casos comprovados de dolo, fraude ou ma-fe, devera ser feita de
lima s6 vez, devidamente atualizada, independentemente da aplica~ao de quaisquer
apenamentosprevistos em lei.

..

§ 2°. Caso 0 debito seja originano de erro do 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia
Municipal, 0 beneficiano, usufruindo de beneficio regularmente concedido, podera devolver 0
-valor
de forma parcelada, monetariamente atualizado, devendo cada parcela corresponder a no
maximo trinta pOTcento do valor do beneficio em manuten~ao, e seTdescontado em ntimero
de meses necessanosit liquida~ao do debito.

.em

§ 3°. No caso de revisao de beneficios de que resultar valor superior ao que vinha sendo pago,
razao de erro do 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia Municipal, 0 valor
resultante da diferen~a verificada entre 0 pago e 0 devido sera objeto de atualiza~ao.
Art. 91. Sera fomecido ao beneficiano demonstrativo minucioso das importancias pagas,
discriminando-se 0 valor da mensalidade, as diferen~as eventualmente pagas, 0 periodo a que
se referem e os descontos efetuados.
Art. 92. 0 beneficio sera pago diretamente ao beneficiano, salvo em caso de ausencia,
molestia contagiosa ou impossibilidade de locomo~ao, quando sera pago a procurador, cujo
mandato nao terti prazo superior a doze meses, podendo ser renovado ou revalidado pelos
setores de beneficios do 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia Municipal.
Paragrafo unico. 0 procurador do beneficiano devera firmar, perante 0 6rgao ou entidade do
Sistema de Previdencia Municipal, termo de responsabilidademediante 0 qual se comprometa
a comunicar qualquer evento que possa retirar a eficacia da procura~ao, principalmente 0
6bito do outorgante.
Art. 93. 0 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia Municipal apenaspodera negar-se a
aceitar procura~ao quando se manifestar indicio de inidoneidade do documento ou do
mandatario, gem prejuizo, no entanto, das providencias que se fizerem necessanas.
/\

Art. 94. Somente sera aceita a constitui~ao de procurador com mais de Ulna procura~ao, ou
procura~oes coletivas, nos casos de representantes credenciados de leprosanos, s
'os,
asilos e outros estabelecimentos congeneres,nos casos de parentes de primeiro au, ou, em
outros casos,a criterio do 6rgao ou entidade do Sistema de Pre~dencia
ic. al.
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Art. 95. 0 beneficia devido ao participanteou dependentecivilmente incapazserapago, na
ausenciade determinayaojudicial especifica,ao conjuge,pai, mae,tutor ou curador,conforme
0 caso.
Art. 96. Na ausenciado conjuge,pai, mae, tutor ou curador,tratadosno artigo anterior, par
periodo nao superiora seismeses,0 pagamentoseraefetuadoa herdeironecessaria,mediante
termo de compromissofirmado no ato do recebimento.
Art. 97. A impressaodigital do beneficiario incapaz de assinar, aposta na presenyade
servidor do orgao ou entidadedo Sistemade PrevidenciaMunicipal, vale como assinatura
paraquitayaode pagamentode beneficia.
Art. 98. 0 valor nao recebido em vida pelo participante somente sera pago aos seus
dependentes
habilitadosit pensaopar morte au, na falta deles,aosseussucessores
na forma da
lei civil.
..Art.

99. Os beneficiospoderaoserpagosmediantedepositoem contacorrente.

Paragrafo linico. Os beneficiospoderaoser pagosmediantequalqueroutra autorizayaode
-.pagamento definidapelo orgaoou entidadedo Sistemade PrevidenciaMunicipal.
.Art.
.custo

100. Salvo no casode direito adquirido e no das aposentadorias
decorrentesde cargos
acumulaveisna forma da ConstituiyaoFederal, nao e permitido 0 recebimentoconjunto, a
do Sistemade Previdenciaou do TesouroMunicipal, dogseguintesbeneficios,inclusive
quandodecorrentesde acidentedetrabalho:
III-aposentadoria
comauxilio-doenya;
-mais de uma aposentadoria;
III -salario-maternidadecomauxilio-doenya;
IV -mais de uma pensaodeixadapar conjuge;
V -mais de uma pensaodeixadapar companheiroou companheira;e
VI -mais de uma pensaodeixadapar conjugee companheiroou companheira.
Paragrafo unico. No caso dog incisos IV, V e VI e facultado ao dependenteoptar pela
pensaomais vantajosa.
Art. 101. Observadaa legislayaode regenciae ressalvadosos casasde aposentadoriapar
invalidez, 0 retorno do aposentadoit atividade nao prejudica 0 recebimento de sua
aposentadoria,
que seramantidano seuvalor integral.
Art. 102.Os pagamentosdogbeneficiosde prestayaocontinuadanao poderaoser antecipados.
Art. 103. Os exames medicos para concessaoe manutenyaode beneficios devem ser
preferencialmenteatribuidos a medicos especializadosem pericia para verific incapacidade,garantidaa revisaoe a convalidayaodo laudo par medico d()org- ou entidade
do Sistemade PrevidenciaMunicipal com aquelerequisito, quando for
realizados par
credenciados.
\
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Art. 104. Fica 0 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia Municipal obrigado a emitir e a
enviar aDs beneficiarios aviso de concessao de beneficio, alem da mem6ria de cwculo do
valor dos beneficios concedidos.
Art. 105.0 primeiro pagamento da renda mensal do beneficio sera efetuado em ate quarenta
e cinco dias ap6s a data da apresentac;ao,pelo participante, da documentac;aonecessariaa sua

concessao.
Paragrafo unico. 0 prazo fix ado no caput fica prejudicado nos casos de justificac;ao
administrativa ou outras providencias a cargo do participante, que demandem a sua dilac;ao,
iniciando-se essacontagem a partir da data da conclusao das mesmas.
Art. 106. 0 pagamento das parcelas relativas a beneficios efetuados com atraso pOT
responsabilidade do Sistema de Previdencia Municipal sera atualizado no periodo
compreendido entre 0 mes em que deveria ter sido pago e 0 mes do efetivo pagamento.
-Art. 107. A apresentac;aode documentac;aoincompleta nao pode constituir motivo de recusa
-de
requerimento de beneficio, ficando a analise do processo, hem como 0 inicio da contagem
,do prazo de que trata 0 art. 105, na dependenciado cumprimento de exigencia.
.Paragrafo
.participante

unico. Na hip6tese do artigo anterior, 0 beneficio sera indeferido caso 0
nao cumpra a exigencia no prazo de trinta dias.

Art. 108. 0 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia Municipal mantera programa
permanente de revisao da concessao e da manutenc;ao dos beneficios do Sistema de
Previdencia Municipal, a fim de apurar irregularidades e falhas eventualmente existentes.
§ 1°. Havendo indicio de irregularidade na concessaoou na manutenc;aode beneficio, 0 6rgao
ou entidade do Sistema de Previdencia Municipal notificara 0 beneficiario para apresentar
defesa, provas ou documentos de que dispuser, no prazo de trinta dias.
§ 2°. A notificac;ao a que se ref ere 0 paragrafo anterior far-se-a pOTvia postal com aviso de
recebimento e, nao comparecendo 0 beneficiario nem apresentandodefesa, sera suspenso 0
beneficio, com notificac;ao ao beneficiario pOTedital resumido publicado uma vez em jomal
responsavelpelas publicac;oesoficiais do Municipio.
§ 3°. Decorrido 0 prazo concedido pel a notificac;ao postal ou pelo edital, sem que tenha
havido resposta, ou caso seja esta considerada pelo 6rgao ou entidade do Sistema de
Previdencia Municipal como insuficiente ou improcedente a defesa apresentada,0 beneficio
sera cancelado, dando-se conhecimento da decisao ao beneficiario.
Art. 109. A perda da qualidade de participante importa em caducidade dos direitos inerentes a
essaqualidade.
l'\
\
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§ 1°. A perda da qualidade de participante nao prejudica 0 direito a aposentadoria para cuja
concessao tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legisla~ao em vigor a
epoca em que estesrequisitos foram atendidos.
§ 2°. Nao sera concedida pensao pOTmorte aDsdependentesdo participante que falecer ap6s a
perda desta qualidade, salvo se preenchidos os requisitos para obten~aode aposentadoria.
Art. 110. Todo e qualquer beneficio concedido pelo 6rgao ou entidade do Sistema de
Previdencia Municipal, ainda que a conta do Tesouro Municipal, submete-se ao limite
estabelecido nesta Lei Complementar.
TITULO III
DA ORGANIZAC;AO DO SISTEMA
DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

-A

DA CONSTITUIC;AO

CAPITULO I
DA ENTIDADE DE PREVIDENCIA

.Art.

111. Fica constituida a Entidade de Previdencia Municipal, denominada
PRUDENPREV, sob a forma de autarquia, com personalidadejuridica, patrimonio e receitas
-'pr6prios,
gestao administrativa e financeira descentralizadas para operar e administrar os
.pIanos
de beneficios e de custeio de que trata esta Lei Complementar.
Paragrafo unico. Deverao ser cometidas exclusivamente a entidade de que trata 0 caput as
-atribui~oes
e competencias relativas a opera~ao de quaisquer pIanos de beneficios
previdencianos previstos na legisla~ao aplicavel aDs servidores do Municipio, e de suas
autarquias e funda90es e demais entidades sob seucontrole direto ou indireto.
Art. 112. Fica autorizado 0 Poder Executivo a transferir para a Entidade de Previdencia
Municipal de que trata 0 artigo anterior os recursos, hens e direitos indispensaveis a
composi~ao das reservas tecnicas necessanas ao custeio, total ou parcial, dos pIanos de
beneficios do Sistema de Previdencia Municipal.
Paragrafo unico. A criterio do Poder Executivo, poderao ser aportados em regime
progressivo os recursos referentes ao tempo passado, desde que demonstrada a viabilidade
tecnico-atuarial do pIano devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Previdencia.
Art. 113. E vedado a Entidade de Previdencia de que trata 0 artigo anterior assumir
atribui90es, responsabilidades e obriga~oesestranhasas suasfinalidades.
Paragrafo unico. A Entidade de Previdencia assumira a administra~ao do pagamento de
beneficios totais ou parciais devidos pelo Municipio aDs participantes e beneficianos, hem
assim a administra~ao de beneficios de natureza assistencial definidos em lei, exceto os de
carater medico ou assemelhado.
""\
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CAPITULO II
DA ESTRUTURA DA ENTIDADE DE PRE
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