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CARTA DE BRASÍLIA

Governadores reunidos com Lula divulgam acordo sobre
pontos das reformas da Previdência e tributária

Da Redação lBrasíhal - "Reunidos em 21 e 22 de fevereiro de 2003, em
Brasília, o excelentíssimo senhor presidente da República, acompanha-
do do senhor vice-presidente da República, ministros de Estado e líderes
do governo no Congresso, e as excelentíssimas senhoras governadoras
e os excelentíssimos senhores governadores dos 27 Estados da Federa-
ção, acordaram que as reformas tributária e previdenciária são prioritárias
para o crescimento sustentado do País. Firmaram, assim, compromisso
com o seu encaminhamento, no primeiro semestre deste ano, ao Con-
gresso Nacional, fórum soberano das decisões a respeito desses temas.

Conscientes de que o debate sobre as reformas devem envolver
de imediato a sociedade, decidiram divulgar os seguintes pontos de con-
vergência que resultaram do encontro:

A - Sobre reforma tributária
1. O sistema tributário deve promover a justiça fiscal e elevar a

eficiência e a competitividade econômica, mediante a desoneração das
exportações e o estímulo á produção e ao investimento produtivo. Faz-se
necessário, também, buscar a simplificação do sistema, evitando, ao má-
ximo, os efeitos da sonegação e da evasão tributária.

2. A reforma deverá ser neutra para os entes da Federação,
objetivando, sem a elevação da carga tributária, a ampliação da base e
a maior eficácia na arrecadação, permitindo criar condições para a re-
dução da carga individual e dos setores mais frágeis da economia.

3. A Constituição definirá o novo ICMS (IVA) como um imposto es-
tadual unificado em todo o País, com legislação e normatização unifor-
mes, reduzindo o número de aliquotas e eliminando as 27 legislações
diferentes que hoje existem. As normas e as regras de transição para o
novo imposto serão definidas por lei complementar.



4. A contribuição patronal para o financiamento da Seguridade
Social será cobrada, total ou parcialmente, sobre a receita bruta, redu-
zindo o peso dos encargos sobre a folha de salários e promovendo a
formalização do emprego. Esta contribuição será destinada, exclusiva-
mente, à Previdência Social. A transição para esta modalidade poderá
ser gradual.

S. Deverá ser promovida a redução gradual da incidência cumu-
lativo das contribuições sociais, a partir da experiência do PIS, objetivando
o aperfeiçoamento da tributação relativamente a seus reflexos sobre a
economia. Esta alteração deve preservar, também, a eficiência
arrecadatória, exigindo, assim, uma transição segura.

6. As mudanças deverão trazer maior progressividade e promo-
ver maior justiça do sistema tributário, por meio de redução da carga
sobre a cesta básica, e de revisão dos tributos diretos.

7. Todas as unidades federadas deverão promover um esforço e
trabalho integrados com vistas à educação tributária e ao combate à so-
negação.

8. Haverá a definição de uma potica de desenvolvimento regional
sustentada que reduza as desigualdades regionais, em particular nas re-
giões Nordeste, Norte e Centro-Oeste e outras regiões de menor desenvol-
vimento no País, e que supere os conflitos tributários entre os entes da
federação.

9. Fortalecer os municípios como espaços privilegiados de desen-
volvimento de políticas de inclusão social e do acesso da população aos
serviços essenciais à cidadania.

10. O relatório final da Comissão Especial da Reforma Tributária
da Câmara dos Deputados deverá ser aproveitado no processo de defi-
nição da proposta de reforma tributária, dado que representa grande
acúmulo de debates sobre a matéria, realizados no âmbito do Congres-
so Nacional, em particular no que se refere à participação equilibrada
dos Estados e da União nos mecanismos de estímulo à produção e às
exportações.

B - Sobre reforma da Previdência

Houve concordância no seguinte diagnóstico:
1. A urgente necessidade de reorganizar a Previdência Social de

forma a garantir os direitos das atuais e futuros gerações e preservar o
pope distributivo e contributivo do sistema.



2. A grave situação previdenciária do País, em seus sistemas di-
ferenciados.

3. O papel altamente distributivo do Regime Geral da Previdência
Social (administrado pelo INSS), que paga mais de 21 milhões de benefici-
os, dos quais dois terços são no valor de um salário mínimo.

4. Que o regime Geral da Previdência Social é auto-sustentável
em mais de 80%, pelo fluxo contributivo, e que a parte urbana do siste-
ma chega a 97% de auto-sustentação.

S. Que os regimes próprios dos servidores tem um elevado grau
de desequilíbrio na União, nos Estados e nos Municípios, comprometen-
do a gestão orçamentária de políticas sociais e investimentos no curto,
médio e longo prazos.

6. Que os regimes próprios têm auto-sustentação inferior a 50%
na União, nos Estados e na maioria dos municípios brasileiros.

7. Que a tendência é de deterioração dessa situação nos próxi-
mos dez anos, se não forem tomadas medidas, e que, em vários Esta-
dos, esse quadro iá é crítico.

8. Que a razão principal do desequilíbrio são as regras de acesso
ao benefício, incompatíveis com a natureza profissional, com a valorização
funcional e com a proteção ao emprego própria dos serviços públicos.

Tendo em vista esse diagnóstico, resolveu-se agir em favor de:
1.Reafirmar a preservação dos direitos dos que já alcançaram as

condições de elegibilidade, na forma da lei.
2. Para o Regime Geral de Previdência Social, administrado pelo

INSS, preservar as atuais regras, com sua característica distributiva e por
sua boa perspectiva de auto-sustentação, com receitas contributivas di-
retas, a partir do combate às fraudes e à sonegação e da busca da inclu-
são de novos contingentes de brasileiros e brasileiras no sistema.

3. Buscar a recuperação do teto do Regime Geral da Previdência
Social, que vem sendo reduzido em relação ao número de salários míni-
mos, através de incorporação de parcelas da variação do Produto Inter-
no Bruto a esse valor e igualmente buscar a elevação do piso, por meio
da recuperação paulatina do valor real do salário mínimo.

Para os Regimes Próprios dos Servidores:
1. Elaborar conjuntamente propostas de reforma constitucional dos

Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores, de forma a rever-



ter o desequilíbrio atuarial e financeiro e, portanto, cumprir o que dispõe
o Artigo 40 da Constituição Federal.

2. Propor novas regras de acesso ao benefício no que tange à
idade mínima e às permanências mínimas no cargo e no serviço público,
além de novas regras para pensões.

3. Viabilizar as condições para a contribuição dos inativos aos
Regimes Próprios e para a alíquota mínima de contribuição dos servido-
res a esses regimes.

4. Apoiar a aprovação do PLP-09, pelo Congresso Nacional, de
forma a estabelecer as normas para a criação dos planos complementa-
res para os futuros servidores.

5. Apoiar a aprovação das medidas que viabilizem o teto consfi-
tucional e os subtetos para o funcionalismo público.

6. Realizar, de forma a cumprir os objetivos acima, estudos no
âmbito dos Estados, para avaliar os impactos dessas medidas na
sustentabilidade dos sistemas e sobre o aspecto distributivo dos mes-
mos, no prazo de 30 dias, para viabilização técnica das propostas.

Brasília, 22 de fevereiro de 2003

Esta matéria pode ser reproduzida desde que citada a fonte.
AgPREV - Agência de Notícias da Previdência Social (www.mps.gov.br)
Visualize este site em qualquer resolução
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LEI COMPLEMENTAR N°109,
DE 29 DE MAIO DE 2001

Dispõe sobre o Regime de Previdência
Complementar e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei Complementar:

cApfrulo i
INTRODUÇÃO

Art. 1 11 . O regime de previdência privada, de caráter complemen-
tar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de
previdência social, é facultativo, baseado na constituição de reservas que
garantam o beneficio, nos termos do caput do art. 202 da Constituição
Federal, observado o disposto nesta Lei Complementar.

Art. 2. O regime de previdência complementar é operado por
entidades de previdência complementar que têm por objetivo principal
instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário, na for-
ma desta Lei Complementar.

Art. 32 • A ação do Estado será exercida com o objetivo de:
- formular a política de previdência complementar;

II - disciplinar, coordenar e supervisionar as atividades reguladas
por esta Lei Complementar, compatibilizando-as com as políticas
previdenciária e de desenvolvimento social e econômico-financeiro;

III - determinar padrões mínimos de segurança econômico-finan-
ceira e atuarial, com fins específicos de preservar a liquidez, a solvência e
o equilíbrio dos planos de benefícios, isoladamente, e de cada entidade
de previdência complementar, no conjunto de suas atividades;

IV - assegurar aos participantes e assistidos o pleno acesso às
informações relativas ã gestão de seus respectivos planos de benefícios;



V - fiscalizar as entidades de previdência complementar, suas
operações e aplicar penalidades; e

VI - proteger os interesses dos participantes e assistidos dos pla-
nos de beneficias.

Ar?. 4. As entidades de previdência complementar são classifica-
das em fechadas e abertas, conforme definido nesta Lei Complementar.

Art. 5, A normafização, coordenação, supervisão, fiscalização e con-
trole das atividades das entidades de previdência complementar serão rea-
lizados por órgão ou órgãos regulador e fiscalizador, conforme disposto em
lei, observado o disposto no inciso VI do art. 84 da Constituição Federal.

CAPftULO ii
DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

Seção 1
Disposições Comuns

Ari. 6. As entidades de previdência complementar somente po-
derão instituir e operar planos de beneficias para os quais tenham auto-
rização específica, segundo as normas aprovadas pelo órgão regulador
e fiscalizador, conforme disposto nesta Lei Complementar.

Art. 7. Os planos de benefícios atenderão a padrões mínimos
fixados pelo órgão regulador e fiscalizador, com o objetivo de assegurar
transparência, solvência, liquidez e equilíbrio econômico-financeiro e
atuarial.

Parágrafo único. O órgão regulador e fiscalizador normalizará
planos de beneficias nas modalidades de beneficio definido, contribui-
ção definida e contribuição variável, bem como outras formas de planos
de benefícios que reflitam a evolução técnica e possibilitem flexibilidade
ao regime de previdência complementar.

Art. 8. Para efeito desta Lei Complementar, considera-se:
- participante, a pessoa fisica que aderir aos planos de beneficias; e

II - assistido, o participante ou seu beneficiário em gozo de bene-
ficio de prestação continuada.

Art. 9. As entidades de previdência complementar constituirão
reservas técnicas, provisões e fundos, de conformidade com os critérios e
normas fixados pelo órgão regulador e fiscalizador.



§ ] Q A aplicação dos recursos correspondentes às reservas, às
provisões e aos fundos de que trata o capul será feito conforme diretrizes
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 2 É vedado o estabelecimento de aplicações compulsórias ou
limites mínimos de aplicação.

Art. 10. Deverão constar dos regulamentos dos planos de benefí -
cios, das propostas de inscrição e dos certificados de participantes condi-
ções mínimas a serem fixadas pelo órgão regulador e fiscalizador.

§ 1 A todo pretendente será disponibilizado e a todo participante
entregue, quando de sua inscrição no plano de beneficios:

- certificado onde estarão indicados os requisitos que regulam a
admissão e a manutenção da qualidade de participante, bem como os
requisitos de elegibilidade e forma de cálculo dos benefícios;

II - cópia do regulamento atualizado do plano de benefícios e
material explicativo que descreva, em linguagem simples e precisa, as
características do plano;

III - cópia do contrato, no caso de plano coletivo de que trata o
inciso II do art. 26 desta Lei Complementar; e

IV - outros documentos que vierem a ser especificados pelo ór-
gão regulador e fiscalizador.

§ 2v Na divulgação dos planos de benefícios, não poderão ser
incluídas informações diferentes das que figurem nos documentos referi-
dos neste artigo.

Art. 11. Para assegurar compromissos assumidos junto aos partici-
pantes e assistidos de planos de benefícios, as entidades de previdência
complementar poderão contratar operações de resseguro, por iniciativa
própria ou por determinação do órgão regulador e fiscalizador, observa-
dos o regulamento do respectivo plano e demais disposições legais e re-
gulamentares.

Parágrafo único. Fica facultada às entidades fechadas a garantia
referida no caput por meio de fundo de solvência, a ser instituído na for-
mo da lei.

Seção II
Dos Planos de Benefícios de Entidades Fechados

Art. 12. Os planos de benefícios de entidades fechadas poderão
ser instituídos por patrocinadores e instituidores, observado o disposto
no art. 31 desta Lei Complementar.

--



Art. 13. A formalização da condição de patrocinador ou instituidor
de um plano de benefício dar-se-á mediante convênio de adesão a ser
celebrado entre o patrocinador ou instituidor e a entidade fechada, em
relação a cada plano de benefícios por esta administrado e executado,
mediante prévia autorização do órgão regulador e fiscalizador, confor-
me regulamentação do Poder Executivo.

§ 1 Admitir-se-á solidariedade entre patrocinadores ou entre
instituidores, com relação aos respectivos planos, desde que expressa-
mente prevista no convênio de adesão.

§ 2Q O órgão regulador e fiscalizador, dentre outros requisitos,
estabelecerá o número mínimo de participantes admitido para cada mo-
dalidade de plano de benefício.

Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institu-
tos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e
fiscalizador:

- benefício proporcional diferido, em razão da cessação do vín-
culo empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor
antes da aquisição do direito ao beneficio pleno, a ser concedido quan-
do cumpridos os requisitos de elegibilidade;

II - portabilidade do direito acumulado pelo participante para ou-
tro plano;

III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo
participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, no for-
ma regulamentada; e

IV - faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição
e a do patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração
recebida, para assegurar a percepção dos benefícios nos níveis corres-
pondentes àquela remuneração ou em outros definidos em normas regu-
lamentares.

§ 1 .2 Não será admitida a portabilidade na inexistência de cessa-
ção do vinculo empregatício do participante com o patrocinador.

§ 21 O órgão regulador e fiscalizador estabelecerá período de
carência para o instituto de que trata o inciso II deste artigo.

§ 3v Na regulamentação do instituto previsto no inciso II do caput
deste artigo, o órgão regulador e fiscalizador observará, entre outros re-
quisitos específicos, os seguintes

- se o plano de benefícios foi instituído antes ou depois da publi-
cação desta Lei Complementar;
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II - a modalidade do plano de beneficios.
§ 4 O instituto de que trata o inciso II deste artigo, quando efetu-

ado para entidade aberta, somente será admitido quando a integralidade
dos recursos financeiros correspondentes ao direito acumulado do parti-
cipante for utilizada para a contratação de renda mensal vitalícia ou por
prazo determinado, cujo prazo mínimo não poderá ser inferior ao perío-
do em que a respectiva reserva foi constituída, limitado ao mínimo de
quinze anos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador
e fiscalizador.

Art. 15. Para efeito do disposto no inciso II do caput do artigo ante-
rior, fica estabelecido que:

- a portabilidade não caracteriza resgate; e
ii - é vedado que os recursos financeiros correspondentes transi-

tem pelos participantes dos planos de benefícios, sob qualquer forma.
Parágrafo único. O direito acumulado corresponde às reservas consti-

tuídas pelo participante ou à reserva matemática, o que lhe for mais favorável.
Art. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, ofe-

recidos a todos os empregados dos patrocinadores ou associados dos
instituidores.

§ 1 9 Para os efeitos desta Lei Complementar, são equiparáveis
aos empregados e associados a que se refere o caput os gerentes, dire-
tores, conselheiros ocupantes de cargo eletivo e outros dirigentes de pa-
trocinadores e instituidores.

§ 2 É facultativa a adesão aos planos a que se refere o caput
deste artigo.

§ 3 O disposto no caput deste artigo não se aplica aos planos
em extinção, assim considerados aqueles aos quais o acesso de novos
participantes esteja vedado.

Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos
aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de
sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito
acumulado de cada participante.

Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os requisi-
tos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a apli-
cação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tor-
nou elegível a um benefício de aposentadoria.

Art. 18. O plano de custeio, com periodicidade mínima anual, es-
tabelecerá o nível de contribuição necessário à constituição das reservas



garantidoras de benefícios, fundos, provisões e à cobertura das demais
despesas, em conformidade com os critérios fixados pelo órgão regula-
dor e fiscalizador.

§ IQ O regime financeiro de capitalização é obrigatório para os be-
nefícios de pagamento em prestações que sejam programadas e continu-
adas.

§ 2 Q Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial, o cálculo das reservas técnicas atenderá às peculiaridades de
cada plano de benefícios e deverá estar expresso em nota técnica atuarial,
de apresentação obrigatória, incluindo as hipóteses utilizadas, que de-
verão guardar relação com as características da massa e da atividade
desenvolvida pelo patrocinador ou instituidor.

§ 3 As reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de
benefícios e os exigíveis a qualquer título deverão atender permanente-
mente á cobertura integral dos compromissos assumidos pelo plano de
benefícios, ressalvadas excepcionalidades definidas pelo órgão regula-
dor e fiscalizador.

Art. 19. As contribuições destinadas à constituição de reservas te-
rão como finalidade prover o pagamento de benefícios de caráter
previdenciário, observadas as especificidades previstas nesta Lei Comple-
mentar.

Parágrafo único. As contribuições referidas no caput classificam-
se em:

- normais, aquelas destinadas ao custeio dos benefícios previs-
tos no respectivo plano; e

II - extraordinárias, aquelas destinadas ao custeio de déficits, ser-
viço passado e outras finalidades não incluídas na contribuição normal.

Art. 20. O resultado superavitário dos planos de benefícios das
entidades fechadas, ao final do exercício, satisfeitas as exigências regu-
lamentares relativas aos mencionados planos, será destinado à consti-
tuição de reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o li-
mite de vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas.

§ 1° Constituída a reserva de contingência, com os valores exceden-
tes será constituída reserva especial para revisão do plano de benefícios.

§ 2 Q A não utilização da reserva especial por três exercícios conse-
cutivos determinará a revisão obrigatória do plano de benefícios da enti-
dade.



§ 3 2 Se a revisão do plano de benefícios implicar redução de con-
tribuições, deverá ser levada em consideração a proporção existente en-
tre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes, inclusive dos
assistidos.

Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fecha-
das será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na
proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação
regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou
prejuízo à entidade de previdência complementar.

§ 1 !1 0 equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre
outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, institui-
ção de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a con-
ceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e
fiscalizador.

§ 2Q A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos as-
sistidos, sendo cabível, nesse caso, a instituição de contribuição adicional
para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano.

§ 3' Na hipótese de retorno à entidade dos recursos equivalentes
ao déficit previsto no caput deste artigo, em conseqüência de apuração de
responsabilidade mediante ação ludicial ou administrativa, os respectivos
valores deverão ser aplicados necessariamente na redução proporcional
das contribuições devidas ao plano ou em melhoria dos beneficias.

Ari. 22. Ao final de cada exercício, coincidente com o ano civil, as
entidades fechadas deverão levantar as demonstrações contábeis e as
avaliações atuariais de cada plano de benefícios, por pessoa jurídica ou
profissional legalmente habilitado, devendo os resultados ser encami-
nhados ao órgão regulador e fiscalizador e divulgados aos participantes
e aos assistidos.

Art. 23. As entidades fechadas deverão manter atualizada sua
contabilidade, de acordo com as instruções do órgão regulador e
fiscalizador, consolidando a posição dos planos de benefícios que admi-
nistram e executam, bem como submetendo suas contas a auditores
independentes.

Parágrafo único. Ao final de cada exercício serão elaboradas as
demonstrações contábeis e atuariais consolidadas, sem prejuízo dos con-
troles por plano de benefícios.

Art. 24. A divulgação aos participantes, inclusive aos assistidos,
das informações pertinentes aos planos de benefícios dar-se-á ao me-

_



nos uma vez ao ano, na forma, nos prazos e pelos meios estabelecidos
pelo órgão regulador e fiscalizador.

Parágrafo único. As informações requeridas formalmente pelo par-
ticipante ou assistido, para defesa de direitos e esclarecimento de situa-
ções de interesse pessoal específico deverão ser atendidas pela entida-
de no prazo estabelecido pelo órgão regulador e fiscalizador.

Art. 25. O órgão regulador e fiscalizador poderá autorizar a
extinção de plano de benefícios ou a retirada de patrocínio, ficando os
patrocinadores e instituidores obrigados ao cumprimento da totalidade
dos compromissos assumidos com a entidade relativamente aos direitos
dos participantes, assistidos e obrigações legais, até a data da retirada
ou extinção do plano.

Parágrafo único. Para atendimento do disposto no caput deste
artigo, a situação de solvência econômico-financeira e atuarial da enti-
dade deverá ser atestada por profissional devidamente habilitado, cujos
relatórios serão encaminhados ao órgão regulador e fiscalizador.

Seção III
Dos Planos de Benefícios de Entidades Abertas

Art, 26. Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas
poderão ser:

- individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou
li - coletivos, quando tenham por objetivo garantir benefícios

previdenciários a pessoas físicas vinculadas, direta ou indiretamente, a
uma pessoa jurídica contratante.

§ 1 1 O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias
pessoas jurídicas.

§ 2Q O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo refere-se
aos casos em que uma entidade representativa de pessoas jurídicas con-
trate plano previdenciário coletivo para grupos de pessoas físicas vincu-
ladas a suas filiadas.

§ 3 Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior po-
derão ser constituídos por uma ou mais categorias específicas de empre-
gados de um mesmo empregador, podendo abranger empresas coliga-
das, controladas ou subsidiárias, e por membros de associações legal-
mente constituídas, de caráter profissional ou classista, e seus cônjuges
ou companheiros e dependentes econômicos.
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4 Para efeito do disposto no parágrafo anterior, são
equiparáveis aos empregados e associados os diretores, conselheiros
ocupantes de cargos eletivos e outros dirigentes ou gerentes do pessoa
jurídica contratante.

§ 5 A implantação de um plano coletivo será celebrada median-
te contrato, na forma, nos critérios, nas condições e nos requisitos míni-
mos a serem estabelecidos pelo órgão regulador.

§ 6 Q É vedada à entidade aberta a contratação de plano coletivo
com pessoa jurídica cujo objetivo principal seja estipular, em nome de
terceiros, planos de benefícios coletivos.

Art. 27. Observados os conceitos, a forma, as condições e os cri-
térios fixados pelo órgão regulador, é assegurado aos participantes o
direito à portabilidade, inclusive para plano de benefício de entidade fe-
chada, e ao resgate de recursos das reservas técnicas, provisões e fun-
dos, total ou parcialmente.

§ 1° A portabilidade não caracteriza resgate.

§ 2 É vedado, no caso de portabilidade:
- que os recursos financeiros transitem pelos participantes, sob

qualquer forma; e
II - a transferência de recursos entre participantes.

Art 28. Os ativos garantidores das reservas técnicas, das provi-
sões e dos fundos serão vinculados à ordem do órgão fiscalizador, na
forma a ser regulamentada, e poderão ter sua livre movimentação
suspensa pelo referido órgão, a partir da qual não poderão ser aliena-
dos ou prometidos alienar sem sua prévia e expressa autorização, sen-
do nulas, de pleno direito, quaisquer operações realizadas com violação
daquela suspensão.

§ V Sendo imóvel, o vínculo será averbado à margem do respec-
tivo registro no Cartório de Registro Geral de Imóveis competente, medi-
ante comunicação do órgão fiscalizador.

§ 2ç, Os ativos garantidores o que se refere o caput, bem como os
direitos deles decorrentes, não poderão ser gravados, sob qualquer for-
ma, sem prévia e expressa autorização do órgão fiscalizador, sendo nu-
los os gravames constituídos com infringência do disposto neste pará-
grafo.

Art. 29. Compete ao órgão regulador, entre outras atribuições que
lhe forem conferidas por lei:
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- fixar padrões adequados de segurança atuarial e econômico-
financeira, para preservação da liquidez e solvência dos planos de bene-
fícios, isoladamente, e de cada entidade aberta, no conjunto de suas
atividades;

II - estabelecer as condições em que o órgão fiscalizador pode
determinar a suspensão da comercialização ou a transferência, entre en-
tidades abertas, de planos de benefícios; e

III - fixar condições que assegurem transparência, acesso a infor-
mações e fornecimento de dados relativos aos planos de benefícios, in-
clusive quanto à gestão dos respectivos recursos.

Art. 30. É facultativa a utilização de corretores na venda dos pia-
nos de benefícios das entidades abertas.

Parágrafo único. Aos corretores de planos de benefícios aplicam-
se a legislação e a regulamentação da profissão de corretor de seguros.

CAPÍTULO III
DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Art. 31. As entidades fechadas são aquelas acessíveis, na forma
regulamentada pelo órgão regulador e fiscalizador, exclusivamente:

- aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas e
aos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
entes denominados patrocinadores; e

II - aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter
profissional, classista ou setorial, denominadas instituidores.

§ V As entidades fechadas organizar-se-ão sob a forma de fun-
dação ou sociedade civil, sem fins lucrativos.

§ 2 2 As entidades fechadas constituídas por instituidores referidos
no inciso II do caput deste artigo deverão, cumulativamente:

- terceirizar a gestão dos recursos garantidores das reservas téc-
nicas e provisões mediante a contratação de instituição especializada au-
torizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou outro órgão compe-
tente;

II - ofertar exclusivamente planos de benefícios na modalidade
contribuição definida, na forma do parágrafo único do art. 70 desta lei
Complementar.

§ 3° Os responsáveis pela gestão dos recursos de que trata o
naso 1 do parágrafo anterior deverão manter segregados e totalmente
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isolados o seu patrimônio dos patrimônios do instituidor e da entidade
fechada.

§ 4Q Na regulamentação de que trata o coput, o órgão regulador
e fiscalizador estabelecerá o tempo mínimo de existência do instituidor e
o seu número mínimo de associados.

Art. 32. As entidades fechadas têm como objeto a administração
e execução de planos de benefícios de natureza previdenciãria.

Parágrafo único. É vedada às entidades fechadas a prestação de
quaisquer serviços que não estejam no ãmbito de seu objeto, observado
o disposto no art. 76.

Art. 33. Dependerão de prévia e expressa autorização do órgão
regulador e fiscalizador:

- a constituição e o funcionamento da entidade fechada, bem
como a aplicação dos respectivos estatutos, dos regulamentos dos pla-
nos de benefícios e suas alterações;

II - as operações de fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra
forma de reorganização societária, relativas às entidades fechadas;

III - os retiradas de patrocinadores; e
IV - as transferências de patrocínio, de grupo de participantes, de

planos e de reservas entre entidades fechadas.

§ 1 Excetuado o disposto no inciso III deste artigo, é vedada a
transferência para terceiros de participantes, de assistidos e de reservas
constituídas para garantia de benefícios de risco atuarial programado,
de acordo com normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.

§ 2° Para os assistidos de planos de beneficias na modalidade
contribuição definida que mantiveram esta característica durante a fase
de percepção de renda programada, o órgão regulador e fiscalizador
poderá, em caráter excepcional, autorizar a transferência dos recursos
garantidores dos benefícios para entidade de previdência complemen-
tar ou companhia seguradora autorizada a operar planos de previdên-
cia complementar, com o objetivo específico de contratar plano de renda
vitalícia, observadas as normas aplicáveis.

Art. 34. As entidades fechadas podem ser qualificadas da se-
guinte forma, além de outras que possam ser definidas pelo órgão regu-
lador e fiscalizador:

- de acordo com os planos que administram:



a) de plano comum, quando administram plano ou conjunto de
planos acessíveis ao universo de participantes; e

b) com multiplano, quando administram plano ou conjunto de
planos de benefícios para diversos grupos de participantes, com inde-
pendência patrimonial;

II - de acordo com seus patrocinadores ou instituidores:

a) singulares, quando estiverem vinculadas a apenas um patro-
cinador ou instituidor; e

b) multipatroci nadas, quando congregarem mais de um patroci-
nador ou instituidor.

Art. 35. As entidades fechadas deverão manter estrutura mínima
composta por conselho deliberativo, conselho fiscal e diretoria-executiva.

§ P O estatuto deverá prever representação dos participantes e
assistidos nos conselhos deliberativo e fiscal, assegurado a eles no míni-
mo um terço das vagas.

§ 2° Na composição dos conselhos deliberativo e fiscal das enti-
dades qualificadas como multipatrocinadas, deverá ser considerado o
número de participantes vinculados a cada patrocinador ou instituidor,
bem como o montante dos respectivos patrimônios.

§ 3° Os membros do conselho deliberativo ou do conselho fiscal
deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:

- comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas
financeira, administrativa, contábil, lurídica, de fiscalização ou de auditoria;

li não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; e
III - não ter sofrido penalidade administrativa por infração da le-

gislação da seguridade social ou como servidor público.
§ 40 Os membros da diretoria-executiva deverão ter formação de

nível superior e atender aos requisitas do parágrafo anterior.
§ 5 Q Será informado ao órgão regulador e fiscalizador o respon-

sável pelas aplicações dos recursos da entidade, escolhido entre os mem-
bros da diretoria-executiva.

§ 6° Os demais membros da diretoria-executiva responderão so-
lidariamente com o dirigente indicado na forma do parágrafo anterior
pelos danos e prejuízos causados à entidade para os quais tenham con-
corrido.

§ 7 Sem prejuízo do disposto no § 1 do art. 31 desta Lei Comple-
mentar, os membros da diretoria-executiva e dos conselhos deliberativo
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e fiscal poderão ser remunerados pelas entidades fechadas, de acordo
com a legislação aplicável.

§ Em caráter excepcional, poderão ser ocupados até trinta por
cento dos cargos da diretoria-executiva por membros sem formação de
nível superior, sendo assegurada a possibilidade de participação neste
órgão de pelo menos um membro, quando da aplicação do referido
percentual resultar número inferior à unidade.

CAPÍTULO IV
DAS ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Art, 36. As entidades abertas são constituídas unicamente sob a
forma de sociedades anônimas e têm por objetivo instituir e operar planos
de benefícios de caráter previdenciário concedidos em forma de renda
continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas.

Parágrafo único. As sociedades seguradoras autorizadas a ope-
rar exclusivamente no ramo vida poderão ser autorizadas a operar os
planos de benefícios a que se refere o caput, a elas se aplicando as dis-
posições desta Lei Complementar.

Art. 37. Compete ao órgão regulador, entre outras atribuições que
lhe forem conferidas por lei, estabelecer:

- os critérios para a investidura e posse em cargos e funções de
órgãos estatutários de entidades abertas, observado que o pretendente
não poderá ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, pe-
nalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social
ou como servidor público;

li - as normas gerais de contabilidade, auditoria, atuária e esta-
tística a serem observadas pelas entidades abertas, inclusive quanto à
padronização dos planos de contas, balanços gerais, balancetes e ou-
tras demonstrações financeiras, critérios sobre sua periodicidade, sobre
a publicação desses documentos e sua remessa ao órgão fiscalizador;

III - os índices de solvência e liquidez, bem como as relações
patrimoniais a serem atendidas pelas entidades abertas, observado que
seu patrimônio líquido não poderá ser inferior ao respectivo passivo não
operacional; e

IV - as condições que assegurem acesso a informações e forne-
cimento de dados relativos a quaisquer aspectos das atividades das en-
tidades abertas.



Art. 38. Dependerão de prévia e expressa aprovação do órgão
fiscalizador:

- a constituição e o funcionamento das entidades abertas, bem
como as disposições de seus estatutos e as respectivas alterações;

II - a comercialização dos planos de benefícios;
III - os atos relativos à eleição e conseqüente posse de adminis-

tradores e membros de conselhos estatutãrios; e
IV - as operações relativas à transferência do controle acionário,

fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra forma de reorganização
societária.

Parágrafo único. O órgão regulador disciplinará o tratamento admi-
nistralivo a ser emprestado ao exame dos assuntos constantes deste artigo.

Art. 39. As entidades abertas deverão comunicar ao órgão
fiscalizador, no prazo e na forma estabelecidos:

- os atos relativos às alterações estatutárias e à eleição de ad-
ministradores e membros de conselhos estatutários; e

II— o responsável pela aplicação dos recursos dos reservas técnicas,
provisões e fundos, escolhido dentre os membros da diretoria-executiva.

Parágrafo único. Os demais membros da diretoria-executiva res-
ponderão solidariamente com o dirigente indicado na forma do inciso II
deste artigo pelos danos e prejuízos causados à entidade para os quais
tenham concorrido.

Art. 40. As entidades abertas deverão levantar no último dia útil
de cada mês e semestre, respectivamente, balancetes mensais e balan-
ços gerais, com observância das regras e dos critérios estabelecidos pelo
órgão regulador.

Parágrafo único. As sociedades seguradoras autorizadas a ope-
rar planos de benefícios deverão apresentar nas demonstrações finan-
ceiras, de forma discriminada, as atividades previdenciárias e as de se-
guros, de acordo com critérios fixados pelo órgão regulador.

CAPÍTULO v
DA FISCAUZAÇÃO

.Art 41. No desempenho das atividades de fiscalização das enti-
dades de previdência complementar, os servidores do órgão regulador e
fiscalizador terão livre acesso às respectivas entidades, delas podendo



requisitar e apreender livros, notas técnicas e quaisquer documentos, ca-
racterizando-se embaraço à fiscalização, sujeito às penalidades previs-
tas em lei, qualquer dificuldade oposto à consecução desse objetivo.

§ 1 2 O órgão regulador e fiscalizador das entidades fechadas po-
derá solicitar dos patrocinadores e instituidores informações relativas aos
aspectos específicos que digam respeito aos compromissos assumidos
frente aos respectivos planos de benefícios.

§ 22 A fiscalização a cargo do Estado não exime os patrocinado-
res e os instituidores da responsabilidade pela supervisão sistemática
das atividades das suas respectivas entidades fechadas.

§ 30 As pessoas físicas ou jurídicas submetidas ao regime desta
Lei Complementar ficam obrigadas a prestar quaisquer informações ou
esclarecimentos solicitados pelo órgão regulador e fiscalizador.

§ 49 O disposto neste artigo aplica-se, sem prejuízo da compe-
tência das autoridades fiscais, relativamente ao pleno exercício das ativi-
dades de fiscalização tributário.

Art. 42. O órgão regulador e fiscalizador poderá, em relação às
entidades fechadas, nomear administrador especial, o expensas da en-
tidade, com poderes próprios de intervenção e de liquidação extrajudicial,
com o objetivo de sanear plano de benefícios específico, caso seja cons-
tatada na sua administração e execução alguma das hipóteses previstas
nos arts. 44 e 48 desta Lei Complementar.

Parágrafo único. O ato de nomeação de que trata o caput estabe-
lecerá as condições, os limites e as atribuições do administrador especial.

Art. 43. O órgão fiscalizador poderá, em relação às entidades
abertas, desde que se verifique uma das condições previstas no art. 44
desta Lei Complementar, nomear, por prazo determinado, prorrogável a
seu critério, e a expensas da respectiva entidade, um diretor-fiscal.

§ l LI O diretor-fiscal, sem poderes de gestão, lerá suas atribuições
estabelecidas pelo órgão regulador, cabendo ao órgão fiscalizador fixar
sua remuneração.

§ 2 2 Se reconhecer a inviabilidade de recuperação da entidade
aberta ou a ausência de qualquer condição para o seu funcionamento, o
diretor-fiscal proporá ao órgão fiscalizador a decretação da intervenção
ou da liquidação extrajudicial.

§ 3° O diretor-fiscal não está sujeito à indisponibilidade de bens,
nem aos demais efeitos decorrentes da decretação da intervenção ou da
liquidação extrajudicial da entidade aberta.
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CAPITULO VI
DA INTERVENÇÃO E DA UQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Seção 1
Do Intervenção

Art. 44. Paro resguardar os direitos dos participantes e assistidos
poderá ser decretada a intervenção na entidade de previdência comple-
mentar, desde que se verifique, isolada ou cumulativamente:

- irregularidade ou insuficiência na constituição das reservas téc-
nicas, provisões e fundos, ou na sua cobertura por ativos garantidores;

II - aplicação dos recursos das reservas técnicas, provisões e fun-
dos de forma inadequada ou em desacordo com as normas expedidas
pelos órgãos competentes;

III - descumprimento de disposições estatutárias ou de obriga-
ções previstas nos regulamentos dos planos de benefícios, convênios de
adesão ou contratos dos planos coletivos de que trata o inciso II do art.
26 desta Lei Complementar;

IV - situação econômico-financeira insuficiente à preservação da
liquidez e solvência de cada um dos planos de beneficios e da entidade
no coniunto de suas atividades;

V - situação atuarial desequilibrada;
VI - outras anormalidades definidas em regulamento.
Art. 45. A intervenção será decretada pelo prazo necessário ao

exame da situação da entidade e encaminhamento de plano destinado
à sua recuperação.

Parágrafo único. Dependerão de prévia e expressa autorização
do órgão competente os atos do interventor que impliquem oneração ou
disposição do patrimônio.

Art. 46. A intervenção cessará quando aprovado o plano de recu-
peração da entidade pelo órgão competente ou se decretada a sua li-
quidação extrajudicial.

Seção II
Da liquidação Extrajudicial

Art. 47. As entidades fechadas não poderão solicitar concordata
e não estão sujeitas a falência, mas somente a liquidação extrajudicial.
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Ari. 48. A liquidação extrajudicial será decretada quando reco-
nhecida a inviabilidade de recuperação da entidade de previdência com-
plementar ou pela ausência de condição para seu funcionamento.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei Complementar, enten-
de-se por ausência de condição para funcionamento de entidade de pre-
vidência complementar:

- (VETADO)
II - (VETADO)
III - o não atendimento às condições mínimas estabelecidas pelo

órgão regulador e fiscalizador.
Art. 49. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de

imediato, os seguintes efeitos:
- suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e

interesses relativos ao acervo da entidade liquidando;
II - vencimento antecipado das obrigações da liquidando;
III - não incidência de penalidades contratuais contra a entidade

por obrigações vencidas em decorrência da decretação da liquidação
extrajudicial;

IV - não fluência de luros contra a liquidando enquanto não inte-
gralmente pago o passivo;

V - interrupção da prescrição em relação às obrigações da enti-
dade em liquidação;

VI - suspensão de multa e juros em relação às dívidas da entidade;
VII - inexigibilidade de penas pecuniárias por infrações de natu-

reza administrativa;
VIII - interrupção do pagamento à liquidando dos contribuições

dos participantes e dos patrocinadores, relativas aos planos de benefícios.
§ 1 0 As faculdades previstas nos incisos deste artigo aplicam-se,

no caso das entidades abertas de previdência complementar, exclusiva-
mente, em relação às suas atividades de natureza previdenciária.

§ 2 O disposto neste artigo não se aplica às ações e aos débitos
de natureza tributário.

Art. 50. O liquidante organizará o quadro geral de credores, rea-
lizará o ativo e liquidará o passivo.



§ 12 Os participantes, inclusive os assistidos, dos planos de bene-
fícios ficam dispensados de se habilitarem a seus respectivos créditos,
estejam estes sendo recebidos ou não.

§ 2 Os participantes, inclusive os assistidos, dos planos de benefici-
as terão privilégio especial sobre os ativos garantidores das reservas técni-
cas e, caso estes não sejam suficientes para a cobertura dos direitos respec-
tivos, privilégio geral sobre as demais partes não vinculadas ao ativo.

§ 3Q Os participantes que já estiverem recebendo benefícios, ou
que já tiverem adquirido este direito antes de decretada a liquidação
extrajudicial, terão preferência sobre os demais participantes.

§ 40 Os créditos referidos nos parágrafos anteriores deste artigo
não têm preferência sobre os créditos de natureza trabalhista ou tributária.

Art. 51. Serão obrigatoriamente levantados, na data da decreta-
ção da liquidação extrajudicial de entidade de previdência complemen-
tar, o balanço geral de liquidação e as demonstrações contábeis e
atuariais necessárias à determinação do valor das reservas individuais.

Art. 52. A liquidação extrajudicial poderá, a qualquer tempo, ser
levantada, desde que constatados fatos supervenientes que viabilizem a
recuperação da entidade de previdência complementar.

Art. 53. A liquidação extrajudicial das entidades fechadas encer-
rar-se-á com a aprovação, pelo órgão regulador e fiscalizador, das con-
tas finais do liquidante e com a baixa nos devidos registros.

Parágrafo único. Comprovada pelo liquidante a inexistência de
ativos para satisfazer a possíveis créditos reclamados contra a entidade,
deverá tal situação ser comunicada ao juízo competente e efetivados os
devidos registros, para o encerramento do processo de liquidação.

Seção lii
Disposições Especiais

Art. 54. O interventor terá amplos poderes de administração e
representação e o liquidante plenos poderes de administração, repre-
sentação e liquidação.

Art. 55. Compete ao órgão fiscalizador decretar, aprovar e rever
os atos de que tratam os arts. 45, 46 e 48 desta Lei Complementar, bem
como nomear, por intermédio do seu dirigente máximo, o interventor ou
o liquidante.
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Art. 56. A intervenção e a liquidação extrajudicial determinam a
perda do mandato dos administradores e membros dos conselhos
estatutários das entidades, sejam titulares ou suplentes.

Art. 57. Os créditos das entidades de previdência complementar,
em caso de liquidação ou falência de patrocinadores, terão privilégio es-
pedal sobre a massa, respeitado o privilégio dos créditos trabalhistas e
tributários.

Parágrafo único. Os administradores dos respectivos patrocina-
dores serão responsabilizados pelos danos ou prejuízos causados às
entidades de previdência complementar, especialmente pela falta de
aporte das contribuições a que estavam obrigados, observado o dispos-
to no parágrafo único do art. 63 desta Lei Complementar.

Art. 58. No caso de liquidação extrajudicial de entidade fechada
motivada pela falta de aporte de contribuições de patrocinadores ou pelo
não recolhimento de contribuições de participantes, os administradores
daqueles também serão responsabilizados pelos danos ou prejuízos cau-
sados.

Art. 59. Os administradores, controladores e membros de conse-
lhos estatutários das entidades de previdência complementar sob inter-
venção ou em liquidação extrajudicial ficarão com todos os seus bens
indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-
los ou onerá-los, até a apuração e liquidação final de suas responsabili-
dades.

§ V A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que
decretar a intervenção ou liquidação extrajudicial e atinge todos aqueles
que tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores.

§ 2Q A indisponibilidade poderá ser estendida aos bens de pes-
soas que, nos últimos doze meses, os tenham adquirido, a qualquer titu-
lo, das pessoas referidas no caput e no parágrafo anterior, desde que
haja seguros elementos de convicção de que se trata de simulada trans-
ferência com o fim de evitar os efeitos desta Lei Complementar.

§ 3ç Não se incluem nas disposições deste artigo os bens consi-
derados inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor.

§ 49 Não são também atingidos pela indisponibilidade os bens
objeto de contrato de alienação, de promessas de compra e venda e de
cessão de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham sido
levados ao competente registro público até doze meses antes da data de
decretação da intervenção ou liquidação extrajudicial.



§ SQ Não se aplica a indisponibilidade de bens das pessoas refe-
ridas no caput deste artigo no caso de liquidação extrajudicial de entida-
des fechadas que deixarem de ter condições para funcionar por motivos
totalmente desvinculados do exercício das suas atribuições, situação esta
que poderá ser revista a qualquer momento, pelo órgão regulador e
fiscalizador, desde que constatada a existência de irregularidades ou in-
dícios de crimes por elas praticados.

Art. 60. O interventor ou o liquidante comunicará a
indisponibilidade de bens aos órgãos competentes para os devidos re-
gistros e publicará edital para conhecimento de terceiros.

Parágrafo único. A autoridade que receber a comunicação fica-
rá, relativamente a esses bens, impedida de:

- fazer transcrições, inscrições ou averbações de documentos
públicos ou particulares;

II - arquivar atos ou contratos que importem em transferência de
cotas sociais, ações ou partes beneficiárias;

III - realizar ou registrar operações e títulos de qualquer natureza; e
IV - processar a transferência de propriedade de veículos

automotores, aeronaves e embarcações.
Au. 61. A apuração de responsabilidades específicas referida no

caput do art. 59 desta Lei Complementar será feita mediante inquérito a
ser instaurado pelo órgão regulador e fiscalizador, sem prejuízo do dis-
posto nos arts. 63 a 65 desta Lei Complementar.

§ l Q Se o inquérito concluir pela inexistência de prejuízo, será ar-
quivado no órgão fiscalizador.

§ 2 Concluindo o inquérito pela existência de prejuízo, será ele,
com o respectivo relatório, remetido pelo órgão regulador e fiscalizador
ao Ministério Público, observados os seguintes procedimentos:

- o interventor ou o liquidante, de ofício ou a requerimento de
qualquer interessado que não tenha sido indiciado no inquérito, após
aprovação do respectivo relatório pelo órgão fiscalizador, determinará o
levantamento da indisponibilidade de que trata o art. 59 desta Lei Com-
plementar;

II - será mantida a indisponibilidade com relação às pessoas
indiciadas no inquérito, após aprovação do respectivo relatório pelo ór-
gão fiscalizador.



Art. 62. Aplicam-se à intervenção e à liquidação das entidades
de previdência complementar, no que couber, os dispositivos da legisla-
ção sobre a intervenção e liquidação extrajudicial das instituições finan-
ceiras, cabendo ao órgão regulador e fiscalizador as funções atribuídas
ao Banco Central do Brasil.

CAPÍTULO vu
DO REGIME DISCIPtJNAR

Art. 63. Os administradores de entidade, os procuradores com
poderes de gestão, os membros de conselhos estatutários, o
interventor e o liquidante responderão civilmente pelos danos ou pre-
juízos que causarem, por ação ou omissão, às entidades de previ-
dência complementar.

Parágrafo único. São também responsáveis, na forma do caput,
os administradores dos patrocinadores ou instituidores, os atuários, os
auditores independentes, os avaliadores de gestão e outros profissionais
que prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou por intermédio
de pessoa jurídica contratada.

Art. 64. O órgão fiscalizador competente, o Banco Central do Bra-
sil, a Comissão de Valores Mobiliários ou a Secretaria da Receita Federal,
constatando a existência de práticas irregulares ou indícios de crimes em
entidades de previdência complementar, noticiará ao Ministério Público,
enviando-lhe os documentos comprobatórios.

Parágrafo único. O sigilo de operações não poderá ser invocado
como óbice ã troca de informações entre os órgãos mencionados no caput,
nem ao fornecimento de informações requisitadas pelo Ministério Público.

Art. 65. A infração de qualquer disposição desta Lei Complemen-
tar ou de seu regulamento, para a qual não haja penalidade expressa-
mente cominada, sujeita a pessoa física ou jurídica responsável, confor-
me o caso e a gravidade da infração, às seguintes penalidades adminis-
trativas, observado o disposto em regulamento:

- advertência;
II - suspensão do exercício de atividades em entidades de previ-

dência complementar pelo prazo de até cento e oitenta dias;
III - inabilitação, pelo prazo de dois a dez anos, para o exercício

de cargo ou função em entidades de previdência complementar, socie-
dades seguradoras, instituições financeiras e no serviço público; e
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IV - multa de dois mil reais a um milhão de reais, devendo esses
valores, a partir da publicação desta Lei Complementar, ser reajustados
de forma a preservar, em caráter permanente, seus valores reais.

§ ] Q A penalidade prevista no inciso IV será imputada ao agente
responsável, respondendo solidariamente o entidade de previdência com-
plementar, assegurado o direito de regresso, e poderá ser aplicada cu-
mulativamente com as constantes dos incisos 1, II ou III deste artigo.

§ 2 . Das decisões do órgão fiscalizador caberá recurso, no prazo
de quinze dias, com efeito suspensivo, ao órgão competente.

§ 3Ç o recurso a que se refere o parágrafo anterior, na hipótese
do inciso IV deste artigo, somente será conhecido se for comprovado pelo
requerente o pagamento antecipado, em favor do órgão fiscalizador, de
trinta por cento do valor da multa aplicada.

§ 4ç1 Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

Art. 66. As infrações serão apuradas mediante processo admi-
nistrativo, na forma do regulamento, aplicando-se, no que couber, o dis-
posto na Lei n Q 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Art. 67. O exercício de atividade de previdência complementar
por qualquer pessoa, física ou jurídica, sem a autorização devida do ór-
gão competente, inclusive a comercialização de planos de benefícios,
bem como a captação ou a administração de recursos de terceiros com
o objetivo de, direta ou indiretamente, adquirir ou conceder benefícios
previdenciários sob qualquer forma, submete o responsável à penalida-
de de inabilitação pelo prazo de dois a dez anos para o exercício de
cargo ou função em entidade de previdência complementar, sociedades
seguradoras, instituições financeiras e no serviço público, além de multa
aplicável de acordo com o disposto no inciso IV do art. 65 desta Lei Com-
plementar, bem como noticiar ao Ministério Público.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as con-
dições contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e planos de be-
neficios das entidades de previdência complementar não integram o con-
trato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefíci-
os concedidos, não integram a remuneração dos participantes.



§ l LI Os benefícios serão considerados direito adquirido do partici-
pante quando implementadas todas as condições estabelecidas para
elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano.

§ 2 A concessão de beneficio pela previdência complementar
não depende da concessão de beneficio pelo regime geral de previdên-
cia social.

Art. 69. As contribuições vertidos para as entidades de previdên-
cia complementar, destinadas ao custeio dos planos de beneficios de
natureza previdenciária, são dedutíveis para fins de incidência de impos-
to sobre a renda, nos limites e nos condições fixadas em lei.

§ 1 Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tri-
butação e contribuições de qualquer natureza.

§ 20 Sobre a portabilidade de recursos de reservas técnicas, fun-
dos e provisões entre planos de benefícios de entidades de previdência
complementar, titulados pelo mesmo participante, não incidem tribula-
ção e contribuições de qualquer natureza.

Art. 70. (VETADO)
Art. 71. É vedado às entidades de previdência complementar rea-

lizar quaisquer operações comerciais e financeiras:
- com seus administradores, membros dos conselhos estatutários

e respectivos cõnjuges ou companheiros, e com seus parentes até o se-
gundo grau;

II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o
inciso anterior, exceto no caso de participação de até cinco por cento
como acionista de empresa de capital aberto; e

III - tendo como contraparte, mesmo que indiretamente, pessoas
físicas e lurídicas a elas ligadas, na forma definida pelo órgão regulador.

Parágrafo único. A vedação deste artigo não se aplica ao patroci-
nador, aos participantes e aos assistidos, que, nessa condição, realiza-
rem operações com a entidade de previdência complementar.

Art. 72. Compete privativamente ao órgão regulador e fiscalizador
das entidades fechadas zelar pelas sociedades civis e fundações, como
definido no art. 31 desta Lei Complementar, não se aplicando a estas o
disposto nos arts. 26 e 30 do Código Civil e 1.200 a 1.204 do Código de
Processo Civil e demais disposições em contrário.

Art. 73. As entidades abertas serão reguladas também, no que
couber, pela legislação aplicável às sociedades seguradoras.

1 29



Art. 74. Até que seio publicada a lei de que trata o art. 5) desta Lei
Complementar, as funções do órgão regulador e do órgão fiscalizador
serão exercidas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, por
intermédio, respectivamente, do Conselho de Gestão da Previdência Com-
plementar (CGPC) e da Secretaria de Previdência Complementar (SPC),
relativamente às entidades fechadas, e pelo Ministério da Fazenda, por
intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Supe-
rintendência de Seguros Privados (SUSEP), em relação, respectivamente,
à regulação e fiscalização das entidades abertas.

Art. 75. Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o di-
reito às prestações não pagas nem reclamados na época própria, res-
guardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos
ausentes, na forma do Código Civil.

Art. 76. As entidades fechadas que, na data da publicação desta
Lei Complementar, prestarem a seus participantes e assistidos serviços
assistenciais à saúde poderão continuar a fazê-lo, desde que seja esta-
belecido um custeio específico para os planos assistenciais e que a sua
contabilização e o seu patrimônio sejam mantidos em separado em re-
lação ao plano previdenciário.

§ 1 Os programas assistenciais de natureza financeira deverão
ser extintos a partir da data de publicação desta Lei Complementar, per-
manecendo em vigência, até o seu termo, apenas os compromissos já
firmados.

§ 2Q Consideram-se programas assistenciais de natureza finan-
ceira, para os efeitos desta Lei Complementar, aqueles em que o rendi-
mento situa-se abaixo da taxa mínima atuarial do respectivo plano de
benefícios.

Ari. 77. As entidades abertas sem fins lucrativos e as sociedades
seguradoras autorizadas a funcionar em conformidade com a Lei w 6.435,
de 15 de julho de 1977, terão o prazo de dois anos para se adaptar ao
disposto nesta Lei Complementar.

§ V No caso das entidades abertas sem fins lucrativos iá autoriza-
das a funcionar,é permitida a manutenção de sua organização jurídica
como sociedade civil, sendo-lhes vedado participar, direta ou indiretamen-
te, de pessoas jurídicas, exceto quando tiverem participação acionária:

- minoritária, em sociedades anônimas de capital aberto, na
forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, para aplica-
ção de recursos de reservas técnicas, fundos e provisões;



II - em sociedade seguradora e/ou de capitalização.
§ 22 É vedado à sociedade seguradora e/ou de capitalização re-

ferida no inciso II do parágrafo anterior participar majoritariamente de
pessoas jurídicas, ressalvadas as empresas de suporte ao seu funciona-
mento e as sociedades anônimas de capital aberto, nas condições pre-
vistas no inciso 1 do parágrafo anterior.

§ 32 A entidade aberta sem fins lucrativos e a sociedade segura-
dora e/ou de capitalização por ela controlada devem adaptar-se às con-
dições estabelecidas nos § e 2, no mesmo prazo previsto no caput
deste artigo.

§ 42 As reservas técnicas de planos já operados por entidades
abertos de previdência privada sem fins lucrativos, anteriormente à data
de publicação da Lei n° 6.435, de 15 de julho de 1977, poderão permane-
cer garantidas por ativos de propriedade da entidade, existentes à épo-
ca, dentro de programa gradual de ajuste às normas estabelecidas pelo
órgão regulador sobre a matéria, a ser submetido pela entidade ao ôr-
gão fiscalizador no prazo máximo de doze meses a contar da data de
publicação desta Lei Complementar.

§ 59 O prazo máximo para o término para o programa gradual
de ajuste a que se refere o parágrafo anterior não poderá superar cento
e vinte meses, contados da data de aprovação do respectivo programa
pelo órgão fiscalizador.

§ 6 As entidades abertas sem fins lucrativos que, na data de
publicação desta Lei Complementar, já vinham mantendo programas de
assistência filantrópica, prévia e expressamente autorizados, poderão,
para efeito de cobrança, adicionar às contribuições de seus planos de
benefícios valor destinado àqueles programas, observadas as normas
estabelecidas pelo órgão regulador.

§ 72 A aplicabilidade do disposto no parágrafo anterior fica sujei-
ta, sob pena de cancelamento da autorização previamente concedida, à
prestação anual de contas dos programas filantrópicos e à aprovação
pelo órgão competente.

§ 8 Q O descumprimento de qualquer das obrigações contidas
neste artigo sujeita os administradores das entidades abertas sem fins
lucrativos e das sociedades seguradora e/ou de capitalização por elas
controladas ao Regime Disciplinar previsto nesta Lei Complementar, sem
prejuízo da responsabilidade civil por danos ou prejuízos causados, por
ação ou omissão, à entidade.
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Art. 78. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 79. Revogam-se as Leis n Q 6.435, de 15 de julho de 1977, e n2

6.462, de 9 de novembro de 1977.

Brasília. 29 de maio de 2001; 1800 da Independência e 113 da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Pedro Malan
Roberto Brant



MENSAGEM N° 494,
DE 29 DE MAIO DE 2001

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo l u do
artigo 66 da Constituição Federal, decidi vetar parcialmente, por contrari-
ar o interesse público, o Projeto de Lei flQ 10, de 1999-Complementar (flQ

63/99-Complementar no Senado Federal), que "Dispõe sobre o Regime
de Previdência Complementar e dá outras providências".

Ouvido, o Ministério da Previdência e Assistência Social assim se
manifestou quanto aos dispositivos a seguir vetados:

Incisos 1 e li do parágrafo único do art. 48
Art. 48............................................

Parágrafo único..................
- a extinção de patrocinador ou instituidor, tratando-se de enti-

dades singulares;
II - a perda do objeto para o qual obteve a autorização de funci-

onamento; e

Razões do veto
"O inciso III do parágrafo único em causa consiste em cláusula

aberta que remete ao órgão regulador e fiscalizador o estabelecimento
das condições mínimas a serem observadas para o funcionamento de
entidade de previdência complementar.

Em assim sendo, a boa técnica legislativa aponta à
desnecessidade de a lei complementar explicitar outras condições, por-
quanto - existente a cláusula aberta - as condições específicas pontual-
mente indicadas pelo órgão regulador e fiscalizador devem estar em um
mesmo grau hierárquico e compendiadas em um mesmo diploma
normativo.

Ressalte-se que o veto aos incisos l e II não impedem que o órgão
regulador e fiscalizador adote, como condições mínimas para o funcio-
namento de entidade de previdência complementar, aquelas constantes
dos dispositivos ora vetados."
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O Ministério da Fazenda acrescentou veto ao dispositivo a seguir
velado:

Art. 70
"Art. 70. Os investimentos e os rendimentos provenientes das apli-

cações dos recursos das reservas técnicas, provisões e fundos, constituí-
dos com recursos das contribuições e que garantam os benefícios, pode-
rão ser incentivados, na forma da lei, e deverão ter a tributação diferida
em relação ao imposto sobre a renda."

Razões do veto
"Acreditamos que a proposição do diferimento do imposto de ren-

da neste artigo poderá levar a interpretação dúbia, na medida em que
se entenda que o referido diferimento aplique-se não apenas aos bene-
fícios ou resgates recebidos, como também aos investimentos e aos ren-
dimentos provenientes das aplicações dos recursos das reservas técni-
cas, provisões e fundos constituídos com recursos das contribuições.

Ademais, não há porque versar a matéria em questão no seio de
lei complementar, mesmo porque a sanção presidencial, no particular,
poderia ser interpretada como anuência do Poder Executivo a eventual - e
desarrazoada - tese no sentido de que a matéria toca àquela espécie
legislativa."

A lei complementar não é a norma própria para dispor sobre o
tratamento a ser dispensado aos Fundos de Pensão, mormente quando
fere questões que se inscrevem no domínio da legislação isencional.

Isto posto, estou nesta oportunidade determinando ao Ministro
da Fazenda que elabore, no mais breve prazo possível, através do apro-
priado ato normativo a ser submetido ao Congresso Nacional, que dis-
ponha sobre o adequado tratamento tributário a ser conferido aos Fun-
dos de Pensão, porquanto representam instituições indispensáveis à cons-
tituição da poupança nacional e, por conseguinte, merecem atenção
prioritária e diferenciada, particularmente no que diz respeito ao
diferimento da tributação em relação ao imposto de renda, comparati-
vamente a outras formas de captação e investimento.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os dis-
positivos acima mencionados do projeto em causa, as quais ora submeto
à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.

Brasília, 29 de maio de 2001.
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Projeto de Lei Complementar 9/1999

Integra do substitutivo aprovado pela Comissão Especial
Votação em Plenário prevista para o próximo dia 4/10

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° A instituição de regime de previdência complementar pela
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, para aten-
der aos seus servidores titulares de cargo efetivo, nos termos dos § 14,
15 e 16 do art. 40 da Constituição Federal, será disciplinada por esta Lei
Complementar,

Ari. 2 Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se:
- patrocinador: a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Mu-

nicípios, incluídas suas autarquias e fundações, que instituam regimes
de previdência complementar paro os seus servidores titulares de cargo
efetivo;

II - participante: servidor titular de cargo efetivo que, mediante
prévia e expressa opção, aderir ao regime de que trata esta lei comple-
mentar e, nessa condição, contribuir para plano de benefícios.

Art. 30 A União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, ao
instituírem regime de previdência complementar para os seus respectivos
servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposen-
tadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata o art. 40
da Constituição Federal, o limite máximo estabelecido para os benefícios do
Regime Geral da Previdência Social, aplicável imediatamente aos servidores
admitidos após a instituição do regime de que trata esta Lei Complementar
e, mediante prévia e expressa opção, aos atuais servidores.

§ 10 Instituído o regime referido no caput com o estabelecimento
de limite para o valor das aposentadorias e pensões do regime de que
trata o art. 40 da Constituição Federal, é vedada a cobrança de contribui-
ção, para esse regime, sobre base de cálculo que exceda aquele limite.

§ 20 Somente mediante prévia e expressa opção, poderá o servi-
dor titular de cargo efetivo aderir ao regime de que trata esta Lei Comple-
mentar.



Art. 40 As regras e princípios gerais estabelecidos nas Leis Comple-
mentares que regulam o art. 202 da Constituição Federal aplicam-se,
subsidiariamente, ás entidades reguladas pela presente Lei Complementar.

Art. 50 Lei federal, estadual, distrital ou municipal instituirá o regi-
me de previdência complementar para seus respectivos servidores titula-
res de cargo efetivo, por intermédio de uma entidade fechada de Previ-
dência Complementar, estabelecendo os critérios e as normas mínimas
indispensáveis à implantação dos respectivos planos de beneficias, ob-
servadas as normas gerais previstas na legislação federal.

§ 1 0 A entrada em vigor da lei a que se refere o capu/será imedi-
atamente comunicada ao órgão regulador e fiscalizador das entidades
fechadas de previdência complementar, sob pena de nulidade dos ins-
trumentos destinados a disciplinar os respectivos planos de benefícios.

§ 20 Os planos de benefícios serão oferecidos, mediante prévia e
expressa opção, a todo participante.

§ 30 Fixado, na forma do capur do art. 30, o limite ali referido, é
vedada, no regime a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, a
concessão de aposentadoria e pensão em valor que o exceda:

- aos servidores admitidos após a instituição do regime de que
trata esta Lei Complementar, tenham ou não exercido a opção prevista
no § 2° do art. 3°, ou a seus dependentes;

II— quando houverem exercido uma das opções previstas no capul
e no § 20 do art. 3 0, aos demais servidores, ou a seus dependentes.

§ 40 Lei específica que institua o regime de previdência comple-
mentar na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, inclu-
ídas suas autarquias e fundações, poderá facultar a adesão de empre-
gado público, observado o disposto no § 3° do art. 202 da Constituição.

Art. 60 Para implementação do regime de previdência comple-
mentar no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Mu-
nicípios, incluídas em cada caso suas autarquias e fundações, haverá
apenas uma entidade fechada de previdência complementar, para cada
ente federativo e para a União, ressalvadas situações em que se com-
prove a necessidade e a viabilidade de outras entidades fechadas.

§ 1 0 Na hipótese da parte final do "caput", poderá aderir aos pla-
nos de benefícios de qualquer das entidades a totalidade dos servidores
do respectivo patrocinador, inclusive os de suas autarquias e fundações.

§ 20 Fica autorizada a organização de fundos multipatrocinados
entre Municípios ou entre Estados, conforme regulamentação, para a
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implementação do regime de previdência de que trata o capu/ vedado
o estabelecimento de solidariedade entre os mesmos.

§ 30 Os planos de benefícios mantidos por entidades de previ-
dência complementar existentes até a data da publicação da presente
Lei Complementar poderão, a critério do ente estatal, ser incorporados
ao regime de previdência a ser instituído.

§ 40 Na hipótese de não se adotar o procedimento disposto no
parágrafo anterior, os planos de benefícios serão considerados em
extinção, vedada a adesão de novos participantes.

§ 5c Extintos os planos de benefícios, e honrados todos os compro-
missos, o patrimônio remanescente será revertido ao respectivo ente estatal.

Art. 70 O regime de previdência complementar de que trata a pre-
sente Lei Complementar garantirá aos participantes planos que contem-
plem, pelo menos, as mesmas espécies de aposentadoria oferecidas pelo
regime a que se refere o art. 40 da Constituição Federal e pensão por
morte, sendo vedada a vinculação dos valores desses benefícios à remu-
neração do cargo efetivo ocupado pelo participante.

Parágrafo único. O regime de que trata o caputterá caráter
contributivo, observados critérios que preservem seu equilíbrio financeiro
e atuarial, devendo ser idênticas as contribuições normais do patrocina-
dor e do participante.

Art. 8° A base de cálculo da contribuição normal dos participan-
tes e dos patrocinadores não poderá exceder a diferença entre a remu-
neração do participante, considerada exclusivamente a parcela situada
até o limite estabelecido pelo art. 37, Xl, da Constituição, e o valor estabe-
lecido como limite máximo para o valor dos benefícios do Regime Geral
de Previdência Social.

§ 1 0 A entidade manterá controle das reservas constituídas em
nome do participante, individualizando as suas contribuições e as do pa-
trocinador, independentemente da modalidade de plano de benefícios
adotada.

§ 20 Desde que previamente estabelecidos os benefícios corres-
pondentes e sem contrapartida do patrocinador:

- os participantes poderão contribuir, facultativamente, sobre
base de cálculo que exceda a prevista no capul

II - será admitida a contribuição facultativa de participantes com
remuneração inferior ao limite máximo para os benefícios do Regime Geral
de Previdência Social.

III=



Art. 90 Desde que assuma as contribuições de responsabilidade do
patrocinador, além das suas próprias, e a despesa administrativa corres-
pondente, é facultado ao participante o direito à permanência no plano de
benefícios quando desligado do patrocinador antes da aquisição de direi-
to a beneficio que seja de prestação programada e continuada.

Art. 10. As contribuições do órgão público, os beneficias e as con-
dições contratuais previstas nos estatutos e regulamentos dos planos de
benefícios das entidades de previdência complementar não integram a
relação jurídica de trabalho estabelecida entre o participante e o patroci-
nador da entidade, bem como a remuneração do servidor titular de car-
go efetivo, para todos os fins de direito.

Art. 11. As entidades de previdência complementar de que trata a
presente Lei Complementar farão publicar, anualmente, em órgão ofici-
al, os demonstrativos contábeis, financeiros, atuariais e de benefícios,
sem prejuízo da divulgação aos participantes, observadas as normas
estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.

Art. 12. É vedada a utilização de recursos garantidores das reser-
vas técnicas das entidades de previdência complementar, a que se refe-
re esta Lei Complementar, para empréstimos e financiamentos de qual-
quer natureza à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e
entidades da administração indireta, bem como para empréstimos a par-
ticipantes ou assistidos cujo rendimento se situe abaixo da taxa atuarial
mínima prevista para o respectivo plano de benefícios.

§ l O O disposto no caputnão se aplica no caso de operações com
títulos públicos de emissão do governo federal.

§ 20 À entidade fechada de previdência complementar regida
por esta Lei Complementar é vedado:

- destinar mais do que 5% dos respectivos recursos garantido-
res dos planos de benefícios a aplicações em imóveis;

- efetuar operações financeiras manifestamente temerárias ou
lesivas aos recursos a que se refere o inciso 1;

III - adquirir ações:
a) em valor superior a 10% das reservas técnicas;
b) de companhias de capital fechado;
IV - participar, direta ou indiretamente, em sociedades de econo-

mia mista ou empresas públicas em valor superior a 5% do respectivo
capital.
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Art. 13. Os recursos garantidores das reservas técnicos das enti-
dades de previdência complementar, patrocinadas pela União, pelos Es-
tados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, incluídas suas autarquias
e fundações, na hipótese de serem investidos em títulos públicos, so-
mente poderão ser aplicados em títulos de emissão do governo federal,
nos termos e limites estabelecidos pela regulamentação.

Art. 14. O serviço passado do servidor titular de cargo efetivo que
exerceu uma das opções previstos no caput e no § 2 0 do art. 30

corresponderá a um benefício proporcional diferido, a ser pago direta ou
indiretamente pelo patrocinador, quando da implementação das condi-
ções para concessão de benefício de aposentadoria, inclusive por invalidez
permanente, e pensão por morte.

§ 1 1 É facultado ao patrocinador desincumbir-se do encargo men-
cionado no capu/ mediante o aporte de reserva, atuarialmente calcula-
da, que deverá ser integralizada junto á entidade fechada de previdên-
cia complementar até a data da concessão do beneficio.

§ 20 Entende-se por serviço passado, para os efeitos desta Lei
Complementar, o tempo de serviço anterior à adesão ao regime de pre-
vidência complementar, inclusive em atividade privada, vinculada ao re-
gime geral de previdência social, desde que devidamente averbado no
órgão competente.

Art. 15. A infração a qualquer disposição desta Lei Complementar
ou a seus regulamentos, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada, sujeito a pessoa física ou jurídica responsável, conforme o caso
e a gravidade do infração, às penalidades previstas na Lei Complementar
que disciplina o caput do art. 202 da Constituição Federal.

Art. 16. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, em 26 de janeiro de 2000.

Deputado ENIVALDO RIBEIRO
Presidente

Deputado Robson Turno
Relator



LEI ESTADUAL 64,2002

Institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência
Social dos servidores públicos do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, de-
cretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

CAPfruLO u
Do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Ari. 10 - Fica instituído o Regime Próprio de Previdência e Assistên-
cia Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, nos termos
desta lei complementar.

Art. 2° - O Regime Próprio de Previdência Social assegura os be-
neflcios previdenciários previstos nesta lei complementar aos segurados
e a seus dependentes.

Seção 1
Dos Beneficiários Subseção 1 Dos Segurados

Art. 30 - São vinculados compulsoriamente ao Regime Próprio de
Previdência Social, na qualidade de segurados, sujeitos às disposições
desta lei complementar:

- o servidor público titular de cargo efetivo da administração
direta, autárquica e fundocional dos Poderes do Estado, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas;

II - o membro da magistratura e o do Ministério Público, bem
como o Conselheiro do Tribunal de Contas;

III - o servidor titular de cargo efetivo em disponibilidade;
IV - o aposentado.
§ 1 0 - O servidor que exercer, concomitantemente, mais de um

cargo remunerado sujeito ao Regime Próprio de Previdência Social terá
uma inscrição correspondente a cada um deles.



§ 20 - O servidor desvinculado do serviço público estadual perde
a condição de segurado.

Subseção II
Dos Dependentes

Ari. 4 0 - São dependentes do segurado, para os fins desta lei:
- o cõnjuge ou companheiro e o filho não emancipado, menor

de vinte e um anos ou inválido;
II - os pais;
III - o irmão não emancipado, menor de vinte e um anos ou inválido.
§ 1° - Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igual-

dade de condições.
§ 21 - A existência de dependente de qualquer das classes

especificadas neste artigo exclui do direito ás prestações os das classes
subseqüentes, observado o disposto nos arts. 22, 23 e 24.

§ 3° - Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso 1 deste
artigo, desde que comprovada a dependência econômica e a ausência
de bens suficientes para o próprio sustento e educação:

- o enteado, mediante declaração escrita do segurado;
II - o menor que esteja sob tutela judicial, mediante a apresenta-

ção do respectivo termo.
§ 4° - Considera-se companheiro a pessoa que mantenha união

estável com o segurado, na forma da lei civil.
§ 51 - A dependência econômica das pessoas de que trata o inciso

1 do "caput" deste artigo é presumida, e a das demais será comprovada.
Art. 50 - A perda do qualidade de dependente ocorre:
- para o cônjuge:

a) pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for asse-
gurada a prestação de alimentos;

b) pela anulação judicial do casamento;
cl por sentença judicial transitada em julgado;
II - para o companheiro:
a) pela cessação da união estável com o segurado, enquanto

não lhe for garantida a prestação de alimento;



b) por sentença judicial transitada em lulgado;
III - para o filho e o irmão, ao completarem vinte e um anos de

idade ou pela emancipação, salvo se inválidos;
IV - para os dependentes em geral: a) pela cessação da invalidez;

b) pelo óbito; c) pela inscrição de dependente em classe preeminente.

Seção li
Dos Benefícios

Ari. 60 - São benefícios assegurados pelo Regime Próprio de Pre-
vidência Social:

- ao segurado: a) aposentadoria;
b) licença para tratamento de saúde;
cl licença-maternidade; d)(vetado);
e) abono-família;
II ao dependente: a) pensão por morte;
b) auxilio-reclusão;
c)(vetado).
Parágrafo único - Serão observados, para a concessão dos be-

nefícios, os limites previstos no inciso Xl do art. 37 da Constituição da
República.

Subseção 1
Da Aposentadoria

Art. 70 - Os proventos da aposentadoria, por ocasião de sua con-
cessão, corresponderão alternativamente:

- à soma:
a) do vencimento do cargo efetivo em que se der a aposentadoria;
b) dos adicionais por tempo de serviço;
cl das gratificações de caráter permanente, incorporáveis na for-

ma da lei, percebidas pelo servidor na data de sua aposentadoria, pelo
período mínimo de três mil seiscentos e cinqüenta dias, desprezado qual-
quer tempo inferior a setecentos e trinta dias de interrupção;

- ao subsídio definido pelos § § 4° e 8 1 do art. 39 da Constitui-
ção da República;
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iii - à remuneração a que faça lus o servidor titular de cargo efe-
tivo em função do direito de continuidade de percepção remuneratório,
nos termos da lei e incluídos os adicionais por tempo de serviço.

Parágrafo único - Se o período de percepção de gratificação por
ocasião da concessão da aposentadoria for inferior a três mil seiscentos
e cinqüenta dias e igual ou superior a dois mil cento e noventa dias, o
servidor fará jus à incorporação em seu benefício, por ano de exercício,
de um décimo do valor da gratificação legalmente recebida.

Art. 8° - A aposentadoria a que faz jus o servidor integrante do
Regime Próprio de Previdência Social se dará da seguinte forma:

- voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de dez
anos de efetivo exercício no serviço público e de cinco anos no cargo efeti-
vo em que se der a aposentadoria, cumpridos os seguintes requisitos:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de contribuição,
se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta anos de contribui-
ção, se mulher;

b) cinqüenta e cinco anos de idade e trinta anos de contribuição,
se homem, e cinqüenta anos de idade e vinte e cinco anos de contribui-
ção, se mulher, para o professor que comprove tempo de efetivo exercí-
cio exclusivamente das funções de magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio;

c) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos,
se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição;

li - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição;

III - por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tem-
po de contribuição, exceto se a invalidez for decorrente de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.

§ 1° - É vedada qualquer forma de contagem de tempo de contri-
buição fictício.

§ 21 - Considera-se doença grave, contagiosa ou incurável, para
fins do disposto no inciso III do capur deste artigo, tuberculose ativa,
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no
serviço público, cardiopatia descompensada, hanseníase, leucemia,
pênfigo foleáceo, paralisia, síndrome de imunodeficiência adquirida -
AIDS -, nefropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, mal de Paget, hepatopatia grave e ou-
tras definidas em lei.



§ 30 (Vetado).
Art. 9° - O servidor poderá afastar-se da atividade a partir da

data do requerimento da aposentadoria, nos termos da Constituição do
Estado, observado o disposto no § 2 0 do art. 28 desta lei complementar

§ 1 1 - O deferimento do pedido de afastamento preliminar depen-
derá de análise prévia da unidade administrativa competente do órgão ou
da entidade a que o servidor esteja vinculado, nos termos do regulamento.

§ 21 - O servidor em afastamento preliminar cujo beneficio de
aposentadoria não for concedido retornará ao serviço para o cumpri-
mento do tempo de contribuição que, àquela data, faltava para a aquisi-
ção do direito, hipótese em que voltará o contribuir com a alíquota pre-
vista no inciso 1 do art. 28.

Art. 10 - O tempo de contribuição para outros regimes de previ-
dência federal, municipal ou de outro Estado, bem como para o Regime
Geral da Previdência Social - RGPS -, será contado para efeito de apo-
sentadoria, vedado o cômputo desse tempo para efeito de adicionais
por tempo de serviço.

Art. 11 - Não será contado paro fins de aposentadoria no Regime
Próprio de Previdência Social o tempo de contribuição que tiver servido
de base paro aposentadoria concedido pelo RGPS ou por outro regime
próprio de previdência.

Art. 12 - O tempo de contribuição, para fins de aposentadoria,
será comprovado mediante certidão expedida pelo órgão competente,
na forma prevista na legislação em vigor.

Ari. 13 - A aposentadoria por invalidez será precedida de licença
para tratamento de saúde por período não excedente a vinte e quatro
meses.

Parágrafo único - Expirado o período de licença para tratamento
de saúde a que se refere o "caput" deste artigo, o segurado será subme-
tido à avaliação da junta médica do órgão pericial competente e, consta-
tando-se não estar em condições de reassumir o cargo ou ser readaptado,
será aposentado por invalidez.

Art. 14 - É vedada a concessão de aposentadoria especial aos
segurados do regime de que trata este capitulo, até que lei complemen-
tar disponha sobre a matéria.

Ari. 15 - Os benefícios de aposentadoria vigorarão a partir:
- da dota do afastamento preliminar ou da publicação do ato,

caso o servidor aguarde em exercício, se voluntária;



li — do laudo conclusivo emitido pela junta médica, se por invalidez;
III - do dia seguinte àquele em que o segurado completar setenta

anos de idade, se compulsório.

Subseção II
Da Licença paro Tratamento de Saúde

Au. 16 - O segurado será licenciado para tratamento de saúde
quando incapacitado temporariamente para o exercício de suas ativida-
des laborais, nos termos do regulamento.

Subseção III
Da Licença-Maternidade

Art. 17 - À segurada gestante será concedido licença- maternida-
de por cento e vinte dias, com remuneração integral, mediante a apre-
sentação de atestado médico oficial.

Subseção IV
Do Abono-Famiia

Art. 18 - O abono-família será devido mensalmente ao segurado
de baixa renda, no proporção do respectivo número de filhos e dos que
a eles se equiparem, com idade igual ou inferior a catorze anos ou invá-
lidos, nos termos do regulamento.

Parágrafo Único - O beneficio de que trata este artigo será conce-
dido ao segurado que tenha renda bruta mensal igual ou inferior ao
montante estabelecido no art. 13 da Emenda à Constituição da República
n° 20, de 15 de dezembro de 1998, até que a lei discipline a matéria.

Subseção V
Da Pensão por Morte

Art. 19 - A pensão por morte será igual ao valor dos proventos do
servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em
atividade na data do seu falecimento, observado o disposto no art. 70



Ad. 20 - Os dependentes farão jus à pensão a partir da data de
falecimento do segurado.

Art. 21 - Declarada judicialmente a morte presumida do segura-
do, será concedido a pensão provisória a seus dependentes, a partir da
data da declaração.

§ 1 1 - Mediante prova do desaparecimento do segurado em con-
seqüência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão
jus a pensão provisória a partir da data do sinistro, independentemente
da declaração judicial de que trata o "caput.

§ 21 - O beneficiário da pensão de que trata este artigo obriga-se
a firmar, anualmente, declaração relativa à permanência do caráter pre-
sumido da morte do servidor, até que a autoridade judiciária declare
definitiva a sucessão.

§ 31 - Verificado o reaparecimento do segurado, nos casos pre-
vistos nos parágrafos anteriores, o pagamento da pensão cessa imedia-
tamente, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valo-
res recebidos, salvo comprovada má-fé.

Art. 22 - Por morte do segurado, adquirem direito à pensão, pela
metade, o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, e, pela outra meta-
de, em partes iguais, os filhos.

§ 1 1 - Se não houver filhos com direito à pensão, essa será deferida,
por inteiro, ao cônjuge ou ao companheiro sobrevivente.

§ 20 - Cessando o direito à pensão de um dos filhos, o respectivo
benefício reverterá, em partes iguais, aos demais filhos, se houver; caso
contrário, aplica-se o disposto no § 1° deste artigo.

§ 3° - Não havendo cônjuge ou companheiro com direito à pen-
são, será o beneficio pago integralmente, em partes iguais, aos filhos.

§ 41 - Reverterá em favor dos filhos o direito à pensão do cônjuge
ou do companheiro que perder a condição de dependente, nos termos
do art. 5°.

Art. 23 - Inexistindo, na data do óbito, da declaração judicial ou
das ocorrências de que trata o art. 21, dependentes na classe a que se
refere o inciso 1 do art. 4 1, o benefício de pensão por morte será revertido,
em partes iguais, para os dependentes da classe especificada no inciso II
do art. 4°, adotando-se o mesmo critério para a classe seguinte

Art. 24 - Sempre que se extinguir o benefício de pensão por mor-
te para um dependente, proceder-se-á a novo rateio, nos termos desta
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lei complementar, cessando o beneficio com a extinção do direito do últi-
mo dependente da mesma classe.

Subseção VI
Do Auxflio-Redusão

Ari. 25 - O auxílio-reclusão  será devido aos dependentes do se-
gurado recolhido à prisão e reconhecido como de baixa renda, segundo
o estabelecido no art. 13 da Emenda à Constituição da República n° 20,
de 15 de dezembro de 1998, até que a lei discipline a matéria.

Seção III
Da Contribuição

Subseção 1
Da Remuneração de Contribuição

Art. 26 - A remuneração de contribuição é o valor constituído por
subsídios, vencimentos, adicionais, gratificações de qualquer natureza e
outras vantagens pecuniárias de caráter permanente que o segurado
perceba em folha de pagamento, na condição de servidor público.

§ 10 - Não integram o remuneração de contribuição o abono-
família, a diária, a ajuda de custo e o ressarcimento das despesas de
transporte, bem como as demais verbas de natureza indenizatória.

§ 20 - O valor percebido pelo segurado em atividade, a título de
remuneração de serviço extraordinário, será computado para efeito de
remuneração de contribuição.

§ 3°_ A remuneração de contribuição do segurado inativo será cons-
tituída do provento total percebido que lhe for assegurado como beneficio.

§ 4 1 - No caso de afastamento não remunerado, sem
desvinculação do serviço público estadual, será considerada, para efeito
de contribuição, a remuneração de contribuição atribuída ao cargo efeti-
vo no mês do afastamento ou a oriunda de título declaratório, reajustado
nas mesmas épocas e de acordo com os mesmos índices aplicados aos
vencimentos do mesmo cargo em que se deu o afastamento.

Art. 27 - Quando o segurado ativo ocupar mais de um cargo no
serviço público estadual, a cada cargo corresponderá uma remunera-
ção de contribuição específica.



Subseção II
Das Alíquotas

Art. 28 - As alíquotas das contribuições mensais são as seguintes:
- 11% (onze por cento) incidentes sobre a remuneração de contri-

buição do segurado ativo;
II - 4,8% (quatro vírgula oito por cento) incidentes sobre o provento

do segurado inativo, observado o disposto no ar?. 33.
§ 1 0 - A aliquota de contribuição patronal será equivalente ao

dobro da alíquota de contribuição prevista no inciso 1 e à metade da
alíquota de contribuição prevista no inciso II do "caput" deste artigo.

§ 20 - A alíquota de contribuição prevista no inciso II aplicar-se-á
ao servidor em afastamento preliminar à aposentadoria, nos termos da
Constituição do Estado.

§ 3° - As aliquotas das contribuições previstas neste artigo serão
objeto de reavaliação atuarial anual.

Subseção III
Do Cálculo e da Deslinação da Contribuição

Art. 29 - A contribuição do segurado será calculada mediante a
aplicação das correspondentes alíquotas definidas no art. 28 sobre a
sua remuneração de contribuição ou sobre o seu provento.

Parágrafo único - A contribuição a que se refere o "capur será
descontada mensalmente do segurado, incidindo também sobre a gra-
tificação natalina, mediante o desconto em folha de pagamento.

Art. 30 - A contribuição do Estado, por seus Poderes Legíslafivo,
Executivo e Judiciário, incluindo suas autarquias e fundações, pelo Minis-
tério Público e pelo Tribunal de Contas, será calculada mediante a aplica-
ção das alíquotas definidas no § 1 1 do ar?. 28 sobre a remuneração de
contribuição ou provento dos segurados.

Parágrafo único - A contribuição a que se refere o "caput" deste
artigo incidirá sobre o pagamento mensal e sobre a gratificação natalina.

Ar?. 31 - O segurado ativo que, para atender a interesse próprio, dei-
xar de perceber vencimento temporariamente deverá recolher as contribui-
ções mensais previstas nos arts. 29 e 30, durante o tempo do afastamento.
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Parágrafo único - O tempo a que se refere o "capur deste artigo
será contado para efeito de aposentadoria.

Art. 32 - Não haverá restituição de contribuição vertida para o Re-
gime Próprio de Previdência Social, exceto no caso de recolhimento indevido,
hipótese em que a restituição se fará na forma do regulamento.

Art. 33 - A contribuição do segurado a que se refere o inciso IV do
art. 30 destina-se, exclusivamente, ao pagamento da pensão por morte.

Art. 34 - O registro contábil das contribuições de cada servidor e
dos entes estatais será individualizado, nos termos do regulamento.

Art. 35 - Os recursos provenientes das contribuições dos segura-
dos serão utilizados exclusivamente para o pagamento de benefícios
previdenciá rios, ressalvada taxa de administração estabelecida em lei.

Art. 36 - Os recursos dos contribuições a que se referem os arts. 29
e 30 serão depositados na Conta Financeira da Previdência (CONFIP) e para
o Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais (FUNPEMG), instituídos
por esta lei complementar, observado o disposto nos arts. 50 e 37.

Art. 37 - As contribuições do segurado de que trata o art. 3 0 cujo
provimento em cargo efetivo ocorreu depois de 31 de dezembro de 2001
bem como a respectiva contribuição patronal serão recolhidas e repas-
sadas gradativamente ao FUNPEMG, a partir de noventa dias após a
publicação desta lei complementar, atingindo sua integralidade dentro
de onze anos, conforme estabelecido no Anexo desta lei complementar.

Seção IV
Da Concessão e do Pagamento de Benefícios

Art. 38 - O ato de concessão dos benefícios, à exceção da pen-
são por morte, caberá aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, a
suas autarquias e fundações, ao Ministério Público e ao Tribunal de Con-
tas, por meio de órgão ou unidade próprios, conforme a vinculação do
cargo efetivo do segurado, observado disposto nesta lei complementar.

§ 1 0 - Os valores destinados aos benefícios dos membros e servi-
dores dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Públi-
co e do Tribunal de Contas integrarão os recursos de que trata o art. 162
da Constituição do Estado, serão pagos pelas respectivas tesourarias e
não integrarão as despesas de pessoal.
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§ 20 - A concessão da pensão por morte caberá ao Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, obser-
vado o disposto nesta lei complementar.

§ 3° - Nenhum benefício poderá ser criado, majorado ou esten-
dido, sem a previsão da correspondente fonte de custeio.

Art. 39 - Compete ao Estado, por meio da CONFIP, assegurar:
- os benefícios de aposentadoria, licença para tratamento de

saúde, licença-maternidade, licença-paternidade e abono- família: a) ao
segurado de que trata o art. 3 0 cujo provimento tenha ocorrido até 31 de
dezembro de 2001; bl ao segurado de que trata o art. 3 0 cujo provimento
tenha ocorrido após 31 de dezembro de 2001, quando o beneficio for
concedido até 31 de dezembro de 2009;

II - os benefícios de pensão por morte e auxílio-reclusão:
a) aos dependentes do segurado de que trata o art. 30 cujo provi-

mento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001;
b) aos dependentes do segurado de que trata o art. 3 0 cujo provi-

mento tenha ocorrido após 31 de dezembro de 2001, quando o fato ge-
rador do direito previsto neste inciso ocorrer até 31 de dezembro de 2009.

Art. 40 - Compete ao IPSEMG assegurar, por meio do FUNPEMG,
ao segurado a que se refere o art. 3° cujo provimento tenha ocorrido
após 31 de dezembro de 2001 e a seus dependentes o pagamento dos
benefícios previstos no art. 6 0 cujo início de vigência seja posterior a 31 de
dezembro de 2009.

Art. 41 - A concessão dos benefícios fica condicionada:
- à regularidade da contribuição do segurado, quando lhe cou-

ber o recolhimento das contribuições;
ii - à quitação do débito, na forma do regulamento, em caso de

inadimplência do segurado.
Art. 42 - Podem ser descontados dos beneficias:
- contribuição devida pelo beneficiário;

II - valor superior ao devido, pago a título de beneficio;
III - imposto de renda retido na fonte, observadas as disposições legais;
IV - pensão alimentícia decretada por sentença judicial;
V - outros montantes autorizados pelo servidor, observados os

wnttes estabelecidos em regulamento.
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Parágrafo único - Salvo o disposto neste artigo, o beneficio não
poderá ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de ple-
no direito sua venda, alienação, cessão ou a constituição de qualquer
ônus de que seja objeto, e defesa a outorga de poderes irrevogáveis
para seu recebimento.

Art. 43 - Não prescreve o direito aos benefícios previstos nesta lei
complementar, mas prescreverão no prazo de cinco anos, contado da
data em que forem devidos, os pagamentos mensais ou de prestação
única não reclamados, salvo o direito dos menores, incapazes e ausen-
tes, na forma da lei.

Art. 44 - O recebimento indevido de benefício implicará devolu-
ção do valor irregularmente recebido, na forma do regulamento.

Parágrafo único - Em caso de dolo, fraude ou má-fé, o valor será
atualizado monetariamente, sem prejuízo da ação judicial cabível.

Art. 45 - Durante o período em que estiver em gozo de benefício
decorrente de aposentadoria por invalidez permanente, o segurado es-
tará obrigado, sempre que solicitado pelo órgão responsável pela perí-
cia médica, a submeter-se a exames periódicos e tratamentos indicados,
sob pena de suspensão do benefício.

Art. 46 - Os beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social
ficam obrigados a se submeterem a recadastramento, nos termos do
regulamento.

Art. 47 - O servidor público, mesmo que em exercício em órgão
ou entidade distintos dos de sua lotação, permanecerá vinculado ao re-
gime previdenciário de origem, ficando a contribuição e o valor do bene-
fício limitados à retribuição-base a que faria jus no órgão ou entidade de
origem, vedada a incorporação, em sua remuneração ou provento, de
qualquer parcela remuneratória decorrente desse exercício.

CAPÍTULO li
Da Gestão do Sistema

Art. 48 - O Regime Próprio de Previdência Social será gerido pelo
Estado e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - IPSEMG -, observado o disposto nesta lei complementar e as
normas gerais de contabilidade e atuária, com vistas a garantir seu equi-
líbrio financeiro e atuarial.
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Seção 1
Da Conta Financeira Previdenciária - CONFIP

Art. 49 - Fica instituída a Conta Financeira de Previdência CONFIP,
vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda, com a finalidade de prover
os recursos necessários para garantir o pagamento dos benefTcios con-
cedidos na forma do art. 38, observado o disposto nos arts. 39 e 50 des-
ta lei complementar.

Art. 50 - Constituem recursos a serem depositados na CONFIP:
- as contribuições previdenciárias do servidor público titular de

cargo efetivo da administração direta, autárquica e fundacional dos Po-
deres Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribu-
nal de Contas, do membro da magistratura e do Ministério Público, do
Conselheiro do Tribunal de Contas e aposentados cujo provimento tenha
ocorrido até 31 de dezembro de 2001, observado o disposto no art. 77;

II - as parcelas das contribuições previdenciárias do servidor pú-
blico titular de cargo efetivo da administração direta, autárquica e
fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas, do membro da magistratura e do Minis-
tério Público, do Conselheiro do Tribunal de Contas e aposentados até 31
de dezembro de 2009 cujo provimento tenha ocorrido após 31 de de-
zembro de 2001, as quais não forem devidas ao FUNPEMG nos termos
do art. 37;

III - a contribuição previdenciária prevista no § 2 0 do art. 79, dos
servidores públicos estaduais não titulares de cargo efetivo mencionados
no "capur do referido artigo;

IV - as contribuições previdenciárias patronais relativas aos se-
gurados de que trata o inciso 1 deste artigo;

V - as parcelas das contribuições previdenciárias patronais rela-
tivas aos segurados a que se refere o inciso II, que não forem devidas ao
FUNPEMG nos termos do art. 37;

VI - as contribuições previdenciárias patronais relativas aos servi-
dores de que trata o inciso III deste artigo;

VII - as dotações orçamentárias previstas para pagamento de
despesas com pessoal ativo e inativo e com pensionistas da administra-
ção direta, autárquica e fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, necessárias à



complementação do pagamento dos benefícios assegurados pelo Te-
souro do Estado, por meio da CONFIPO Parágrafo único - (Vetado).

Art. 51 - Com vistas a garantir o custeio dos benefícios concedi-
dos pela CONFIP, compete à Secretaria de Estado da Fazenda:

- reter na fonte as quantias referentes aos valores consignados
o título de contribuição previdenciãria mencionadas nos incisos 1, II e III do
art. 50, quando do repasse das disponibilidades financeiras para custeio
das despesas de pessoal da administração direta, autárquica e
tundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas;

II - recolher para a CONFIP as quantias referentes às respectivas
contribuições previdenciários patronais, quando do repasse das disponi-
bilidades financeiras para custeio das despesas de pessoal da adminis-
tração direta, autárquica e fundacional dos Poderes Legislativo. Executivo
e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas;

III - repassar aos Poderes do Estado, suas autarquias e funda-
ções públicas, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas os recursos
financeiros da CONFIP, previstos nos incisos 1 a VII do art. 50, relativos aos
valores necessários ao pagamento dos benefícios previdenciários qui-
dos dos respectivos membros e servidores;

IV - repassar ao IPSEMG os recursos financeiros da CONFIP relati-
vos aos valores necessários ao pagamento dos benefícios previdenciários
líquidos a que fizerem jus os dependentes dos servidores, quando os
fatos geradores ocorrerem até 31 de dezembro de 2009, observado o
disposto nesta lei complementar.

Art. 52 - Os valores que constituem a receita prevista no art. 50
serão demonstrados contabilmente de forma analítica.

Seção II
Do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG

Ârt 53 - Fica instituído o Fundo de Previdéncia do Estado de Mi-
nas Gerais FUNPEMG, vinculado ao IPSEMG, com a finalidade de prover
os recursos necessários para garantir o pagamento dos benefícios con-
cedidos na forma do art. 38, observado o disposto nos arts. 40 e 55 a 64
desta lei complementar

Parágrafo único - A extinção do Fundo de que trata este artigo
será precedida de plebiscito realizado entre o totalidade dos contribuin-
tes do IPSEMG.
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Art. 54 - O FUNPEMG é integrado de bens, direitos e ativos, para
operar, administrar e pagar benefícios previdenciários, nos termos dos
arts. 3 0 e 40, observado o disposto no art. 38 e os critérios e limites esta-
belecidos nesta lei complementar.

Art. 55—O FUNPEMG:
- aplicará seus recursos, conforme estabelecido pelo Conselho

Monetário Nacional;
II - avaliará os bens, direitos e ativos de qualquer natureza inte-

grados ao Fundo, em conformidade com a Lei Federal n° 4.320, de 17 de
março de 1964, e as alterações subseqüentes;

III - administrará e pagará os beneficias de sua competência;
IV - dará ao segurado, individual ou coletivamente, pleno acesso

às informações relativas à gestão do regime.
§ 1 0 - As contas bancárias do FUNPEMG não integrarão o Sistema

de Unidade de Tesouraria estabelecido pela Lei n° 6.194, de 26 de no-
vembro de 1993;

§ 2° - É vedado ao FUNPEMG:
- o uso dos recursos do Fundo para a prestação de fiança, aval,

aceite ou qualquer forma de coobrigação, bem como para empréstimos
de qualquer natureza, inclusive à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, a entidade da administração indireta e a segurado do
Regime de que trata esta lei complementar;

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

§ 3 0 - Além de sua prestação de contas geral, componente das
contos anuais do Poder Executivo, o FUNPEMG encaminhará, anualmen-
te, ao Tribunal de Contos do Estado, sessenta dias após o encerramento
do exercício, relatório de avaliação atuarial do Fundo.

§ 41 - O Tribunal de Contas do Estado emitirá parecer em separa-
do sobre o balanço e os relatórios atuariais, encaminhando- os, com
suas conclusões, à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Art. 56 - O FUNPEMG é constituído pelas seguintes fontes de re-
ceita:

- contribuições dos segurados, nos termos desta lei complementar;
II - contribuições do Estado, por seus Poderes Legislativo, Executi-

vo e Judiciário, incluindo suas autarquias e fundações públicas, pelo Mi-



nistério Público e pelo Tribunal de Contas, em conformidade com a tabe-
la progressiva constante no Anexo desta lei complementar, nos termos
do art. 37;

III - bens e recursos eventuais que lhe forem destinados e incor-
porados;

IV - créditos devidos à conta da compensação financeira prevista
no § 90 do art. 201 da Constituição da República;

V - aluguéis e outros rendimentos derivados de seus bens;
VI - produto das aplicações e dos investimentos realizados com

seus recursos; VII - produto da alienação de bens integrantes do Fundo.
Art. - 57 - Cabe à fonte responsável pelo pagamento da remu-

neração e dos proventos dos segurados de que trata o art. 30 o recolhi-
mento das contribuições a que se referem os arts. 29 e 30 e o respectivo
repasse ao FUNPEMG, nos termos do art. 37.

§ 1° - O repasse a que se refere o capur deste artigo será efeti-
vado até o último dia do pagamento da folha dos servidores públicos do
Estado.

§ 2° - O Estado destinará ao IPSEMG, a título de taxa de adminis-
tração do FUNPEMG, 2% (dois por cento) do valor das contribuições devi-
das ao Fundo até o décimo ano da publicação desta lei complementar.

§ 3° - A partir do décimo primeiro ano, o IPSEMG fará jus à taxa
de administração de 2% (dois por cento) do valor das contribuições que
são devidas ao FUNPEMG, deduzidas do próprio Fundo.

Art. 58 - O encarregado de ordenar ou de supervisionar o recolhi-
mento das contribuições a que se referem os arts. 29 e 30 que deixar de
recolhê-las ao FUNPEMG no prazo legal será pessoalmente responsável
pelo pagamento dessas contribuições, em prejuízo da sua responsabilida-
de administrativa, civil e penal correspondente ao ilícito praticado.

Art. 59 - No caso de inexistência de recursos do FUNPEMG, o
IPSEMG responderá solidariamente, e o Tesouro do Estado,
subsidiariamente, pelo pagamento dos benefícios a cargo do Fundo.

Art. 60— Integram a estrutura administrativa superior do FUNPEMG:
- o Conselho de Administração;

II - o Conselho Fiscal.
§ 1 0 - Os membros efetivos e suplentes dos Conselhos de Admi-

nistração e Fiscal são nomeados pelo Governador do Estado, por indica-
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ção dos órgãos e das entidades cujos representantes os integram, ob-
servado o disposto no § 40 do art. 62 e no § 4° do art. 63.

§ 20 - As decisões dos Conselhos serão tomadas por maioria
simples, presentes dois terços de seus membros.

§ 30 - Os gestores e ordenadores de despesas, bem como os
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do
FUNPEMG respondem solidariamente por ações ou omissões que causa-
rem dano ou prejuízo ao Fundo.

§ 40 - A participação nos Conselhos será remunerada, obedecen-
do à legislação existente e a dispositivo do regulamento a ser adotado.

Art. 61 - O Conselho de Administração é o órgão de
gerenciamento, normatização e deliberação superior do FUNPEMG.

§ 1° - O Conselho de Administração é integrado por doze conse-
lheiros efetivos e doze suplentes, escolhidos dentre pessoas com nível
superior de escolaridade, de reputação ilibada e com comprovada ca-
pacidade e experiência em previdência, administração, economia, finan-
ças, contabilidade, atuária ou direito.

§ 21 - Compõem o Conselho de Administração:
- o Presidente do IPSEMG, que o presidirá;

II - um representante da Secretaria de Estado de Recursos Huma-
nos e Administração;

III - um representante da Assembléia Legislativa;
IV - um representante do Poder Judiciário;
V - um representante do Ministério Público;
VI - um representante do Tribunal de Contas;
VII - um representante do servidor ativo do Poder Executivo;
VIU - um representante do servidor inativo do Poder Executivo;
IX - um representante do servidor da Assembléia Legislativa;
X - um representante do servidor do Poder Judiciário;
XI - um representante do servidor do Ministério Público;
XII - um representante do servidor do Tribunal de Contas.
§ 30 - Os membros do Conselho de Administração são nomea-

dos para mandato de quatro anos, permitida uma recondução.
§ 40 - Os membros a que se referem os incisos VII, VIII, XI e XII do

§ 20 deste artigo são escolhidos pelo Governador do Estado, a partir de



lista tríplice elaborada pelas entidades representativas dos servidores pú-
blicos estaduais.

§ 50 - O Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente,
em reuniões ordinárias e, extraordinariamente, quando convocado por
seu Presidente ou a requerimento de um terço de seus membros.

Art. 62 - O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e controle
interno do FUNPEMG, cabendo-lhe examinar as contas do Fundo e emitir
parecer sobre a proposta orçamentária, a administração dos recursos
financeiros e as contas dos administradores.

§ ]0 - O Conselho Fiscal é integrado por dez conselheiros efetivos
e dez suplentes, escolhidos dentre pessoas com nível superior de escola-
ridade, de reputação ilibada e com comprovada capacidade e experiên-
cia em previdência, administração, economia, finanças, contabilidade,
atuária ou direito.

§ 2° - Compõem o Conselho Fiscal:
- o Secretário de Estado da Fazenda, que o presidirá;
- um representante da Secretaria de Estado de Recursos Huma-

nos e Administração;
III - um representante da Assembléia Legislativa;
IV - um representante do Poder Judiciário;
V - um representante do Ministério Público;
VI - um representante do servidor ativo do Poder Executivo;
VII - um representante do servidor inativo do Poder Executivo;
VIII - um representante do servidor da Assembléia Legislativa;
IX - um representante do servidor do Poder Judiciário;
X - um representante do servidor do Ministério Público;
Xl - um representante do Tribunal de Contas do Estado;
XII - um representante do servidor do Tribunal de Contas do Estado
§ 30 - Os membros do Conselho Fiscal são nomeados para man-

dato de dois anos, permitida uma recondução.
§ 40 - Os membros a que se referem os incisos VI, VII, X e XII do §

2° deste artigo são escolhidos pelo Governador do Estado, a partir de
lista tríplice elaborada pelas entidades representativas dos servidores
públicos estaduais.
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§ 5° - O Conselho Fiscal reunir-se-á, trimestralmente, em reuni-
ões ordinárias ou, extraordinariamente, mediante convocação do Con-
selho de Administração.

§ 6° - O Presidente do Conselho Fiscal terá, além do próprio voto,
o de qualidade.

Art. 63 - É vedada a participação, como membro efetivo ou como
suplente, em mais de um dos conselhos a que se refere esta lei comple-
mentar, antes de transcorridos dois anos do término do mandato anterior.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no capur deste arti-
go os membros natos.

CAPÍTULO III
Dos Cálculos Atuariais

Art. 64 - O plano de benefícios dos servidores públicos será ava-
liado atuarialmente por profissionais habilitados.

Parágrafo único Na avaliação de que trata este artigo, serão ob-
servadas as condições fixadas na legislação em vigor, no que se refere O:

- métodos atuariais de custeio;
II - regimes financeiros;
III - tábuas biométricas;
IV - taxas de juros;
V - outras bases e parâmetros técnico-atuariais,

CAPITULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 65 - O Regime Próprio de Previdência do Estado observará,
no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de
Previdência Social.

Art. 66 - É vedada a utilização de recursos do Regime Próprio de
Previdência Social para fins de assistência médica e financeira de qual-
quer espécie.

Parágrafo único - Os recursos provenientes de contribuições para
o Regime Próprio de Previdência Social serão contabilizados separada-
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mente dos recursos garantidores de benefícios de natureza diversa, ve-
dada a transferência de recursos entre as respectivas contas.

Art. 67 - Ao segurado ou dependente que estiver em gozo de
benefício de caráter continuado, será devida a gratificação natalina, a
ser paga até o mês de dezembro de cada ano, de valor igual a tantos
doze avos quantos forem os meses de vigência do beneficio no ano, cal-
culado sobre o valor do benefício de dezembro.

Art. 68 - Ao servidor que ingressar no serviço público estadual
após a publicação desta lei complementar não se aplica o disposto nos
arts. 204 e 286 da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952.

Art. 69 - Caso o servidor se aposente no Regime Próprio de Previ-
dência Social de que trata esta lei complementar e tenha computado
tempo de contribuição para outro regime de previdência, haverá com-
pensação financeira entre esses, segundo os critérios definidos em lei.

Art. 70 - À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de
criança de até um ano de idade, serão concedidos noventa dias de licen-
ça remunerada.

Parágrafo único - No caso de adoção ou guarda judicial de cri-
ança com mais de um ano de idade, o prazo de que trata esta lei será de
trinta dias.

Art. 71 - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes do exercício
de cargos acumuláveis na forma do inciso XVI do ar?. 37 da Constituição
da República, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à
conta do Regime Próprio de Previdência Social de que trata esta lei com-
plementar.

Art. 72 - A alíquota de contribuição do segurado inativo que
retornar ao serviço público estadual provido em cargo em comissão ou
em cargo acumulável será a definida no inciso 1 do art. 28.

§ 1° - O servidor a que se refere este artigo, à exceção do que
ocupar cargos acumuláveis, não fará jus a nova aposentadoria por con-
ta do Regime Próprio de Previdência Social.

§ 2° - O servidor que tenha sido aposentado pelo sistema de
proporcionalidade até a data desta lei, ao adquirir novo tempo de serviço e
contribuição, pode, com o mesmo, completar o tempo faltcinte relativo à
proporcionalidade da aposentadoria, para fazer jus aos proventos integrais.

Art. 73 - É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de apo-
sentadoria ao servidor público e de pensão a seus dependentes, desde
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que cumpridos, até a data da publicação do Emenda à Constituição da
República n° 20, de 15 de dezembro de 1998, os requisitos para a obten-
ção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1° - O servidor de que trata este artigo que tenha cumprido as
exigências para aposentadoria integral e que opte por permanecer em
atividade fará jus à isenção da contribuição previdenciária até cumprir as
exigências para aposentadoria previstas no inciso 1 do art. 80 desta lei
complementar.

§ 20 - Os proventos da aposentadoria a ser concedida ao servi-
dor público a que se refere o "caput" deste artigo, integral ou proporcio-
nal ao tempo de serviço iá exercido até a data de publicação da Emenda
à Constituição da República n° 20, de 15 de dezembro de 1998, bem
como as pensões de seus dependentes serão calculados de acordo com
a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições
estabelecidas para a concessão desses benefícios na referida emenda
ou nas condições da legislação vigente.

§ 3° - Ficam mantidos todos os direitos e garantias assegurados,
nas disposições constitucionais vigentes à data de publicação da Emen-
da à Constituição da República n° 20, de 15 de dezembro de 1998, aos
servidores inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes,
assim como àqueles que tenham cumprido, até aquela data, os requisi-
tos para usufruírem tais direitos, observado o disposto no inciso Xl do art.
37 da Constituição da República.

Ari. 74 - Observado o disposto no art. 76 desta lei complementar,
é assegurado o direito à aposentadoria voluntária àquele que tenha in-
gressado regularmente em cargo efetivo na administração pública, dire-
ta, autárquica ou fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judici-
ário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, até a data de publica-
ção da Emenda à Constituição da República n <'20, de 15 de dezembro de
1998, desde que, cumulativamente, o servidor:

- tenha completado cinqüenta e três anos de idade, se homem,
e quarenta e oito anos de idade, se mulher;

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

III - conte tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher;
b) um período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte

por cento) do tempo que, na data da publicação da Emenda à Constitui-



çõo da República n° 20, de 15 de dezembro de 1998, faltava para atingir
o limite de tempo estabelecido na alínea "a".

Art. 75 - Observado o disposto nos incisos 1 e II do art. 74, o servidor
pode aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de contribui-
ção, desde que conte tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

- 30 (trinta) anos, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher;
II - um período adicional de contribuição equivalente a 40% (qua-

renta por cento) do tempo que, no data da publicação da Emenda à
Constituição da República n° 20, de 15 de dezembro de 1998, faltava para
atingir o limite de tempo estabelecido no inciso 1.

§ 1° - Os proventos da aposentadoria proporcional serão equiva-
lentes a 70% (setenta por cento) do valor máximo que o servidor poderia
vir a obter de acordo com o "caput" deste artigo, acrescido de 5% (cinco
por cento) por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o
inciso II deste artigo, até o limite de 100% Icem por cento).

§ 2° - Aplica-se ao magistrado, ao membro do Ministério Público
e ao conselheiro do Tribunal de Contas o disposto neste artigo, no que
couber.

§ 30 - Na aplicação do disposto no § 20, o magistrado, o membro
do Ministério Público ou o conselheiro do Tribunal de Contas, se homem,
terá o tempo de serviço exercido até a publicação da Emenda à Consti-
tuição da República n° 20, de 15 de dezembro de 1998, contado com o
acréscimo de 17% (dezessete por cento).

§ 40 - o professor que, até a data da publicação da Emenda à
Constituição da República n° 20, de 15 de dezembro de 1998, tenha in-
gressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por
aposentar-se na forma do disposto no "caput" do art. 8 0 daquela emen-
da terá o tempo de serviço exercido até a data da publicação da emen-
da contado com o acréscimo de 17% (dezessete por cento), se homem, e
de 20% (vinte por cento), se mulher, desde que se aposente, exclusiva-
mente, com o tempo de efetivo exercício das funções de magistério.

§ 5 0 O servidor que, após cumprir as exigências para aposenta-
doria estabelecidas no art. 74, permanecer em atividade fará jus à isen-
ção da contribuição previdenciária até completar as exigências para o
aposentadoria voluntária e integral, contidas na alínea "a" do inciso 1 do
art. 8° desta lei complementar.

Art. 76 - Observado o disposto no § 10 do ad. 40 da Constituição
da República, o tempo de serviço considerado para efeito de aposenta-
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dona nos termos da legislação vigente e cumprido até a data da publica-
ção desta lei complementar será contado como tempo de contribuição.

Art. 77 - Ficam mantidos todos os direitos e garantias assegura-
dos, na legislação vigente na data de publicação desta lei complemen-
tar, ao servidor público titular de cargo efetivo, ao inativo e ao pensionista
cuja vinculação ao serviço público estadual se tenha dado até 31 de de-
zembro de 2001, observado o disposto na Emenda à Constituição da
República n° 20, de 15 de dezembro de 1998, aplicando-se-lhe em qual-
quer caso o disposto nos arts. 90, 14, 31 e 47 desta lei complementar.

§ 1° - Ficam mantidas as alíquotas de contribuição do segurado
a que se refere este artigo, da seguinte forma:

- 8,3 % (oito vírgula três por cento] para o custeio da previdência;
li - 3,2 % (três vírgula dois por cento) da remuneração de contri-

buição ou dos proventos, até o limite de vinte vezes o valor do vencimen-
to mínimo estadual, para o custeio da assistência à saúde.

§ 2° - O disposto no § 2° do art. 85 desta lei complementar não
se aplica ao servidor, ao inativo e ao pensionista de que trata o "capur
deste artigo.

Art. 78 - Até que se complete o prazo de noventa dias da publica-
ção desta lei complementar, aplicam-se aos segurados relacionados no
art. 30 cujo provimento tenha ocorrido após 31 de dezembro de 2001 as
aliquotas estabelecidas nos incisos 1 e II do § 1° do art. 77.

Parágrafo único - No período de que trata o "caput" deste artigo,
as contribuições nele previstas serão integralmente vertidas à CONFIP.

Art. 79 - O Estado, por meio de seus Poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário, suas autarquias e fundações, do Ministério Público e do Tri-
bunal de Contas, poderá assegurar aposentadoria a seus servidores não
titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes, bem como os
demais benefícios previdenciá rios, observadas as regras do RGPS, con-
forme o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição da República e, no
que couber, as normas previstas nesta lei complementar.

§ 1 1 - Para efeito deste artigo, considera-se servidor não titular de
cargo efetivo:

- o detentor exclusivamente de cargo de provimento em comis-
são, declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

II - o servidor a que se refere o art. 4 1 da Lei n° 10.254, de 20 de
julho de 1990, não alcançado pelo disposto na Emenda à Constituição do
Estado n° 49, de 13 de 'unho de 2001;



fil - o servidor designado para o exercício da função pública, nos
termos do art. 10 da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990;

IV o agente político.
§ 20 - O servidor a que se refere o "caput" deste artigo, na hipóte-

se de lhe ser assegurada aposentadoria e pensão, contribuirá para o
custeio de sua previdência com uma alíquota de 11% (onze por cento),
incidente sobre sua remuneração de contribuição, respeitado o limite fi-
xado pelo ROPS e observado, no que couber, o disposto no art. 26.

§ 30 - A aliquota de contribuição do Estado para aposentadoria e
demais benefícios previdenciários, observadas as regras do RGPS, do ser-
vidor de que trata o "caput" será de 22% (vinte e dois por cento) incidentes
sobre a remuneração de contribuição.

Art. 80 - Sessenta por cento da dívida do Tesouro do Estado para
com o IPSEMG, decorrente do atraso no recolhimento das contribuições
previdenciárias e das consignações facultativas, serão compensados men-
salmente, no valor equivalente à diferença entre a receita dos contribui-
ções estabelecidas até a data de publicação desta lei complementar,
destinadas ao custeio dos benefícios a que se refere o inciso II do art. 6 0 ,
cobradas dos segurados que ingressaram no Estado até 31 de dezem-
bro de 2001, e o pagamento dos benefícios previstos nesse inciso, para
esses mesmos segurados.

Parágrafo único - Os 40% (quarenta por cento) restantes da dívi-
da a que se refere o "caput" deste artigo serão pagos em até trezentas e
sessenta vezes, na forma do regulamento.

Art. 81 - Com vistas à compensação da dívida do Estado para
com o IPSEMG, nos termos do art. 80, o Tesouro do Estado, por intermé-
dio da CONFIP, assumirá a responsabilidade pelo custo dos benefícios de
pensão por morte e auxílio-reclusão, até a sua extinção, concedidos aos
dependentes dos segurados de que trata o art. 3 1 cujo provimento tenha
ocorrido até 31 de dezembro de 2001.

§ 1 0 - O Tesouro do Estado, por intermédio da CONFIP, repassará
mensalmente ao IPSEMG o custo dos benefícios de que trata o "caput",
observado o disposto nesta lei complementar.

§ 20 - O Tesouro do Estado repassará ao IPSEMG 2% (dois por
cento) da folha de pagamento dos segurados ativos cujo provimento te-
nha ocorrido até 31 de dezembro de 2001, o título de taxa de administra-
ção referente ao pagamento dos benefícios de que trata o "capur, a ser
efetuado pela autarquia.
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Art. 82 - Com vistas à compensação da dívida do Estado para
com o IPSEMG, nos termos do art. 80, o Tesouro do Estado, por intermé-
dio da CONFIP, assumirá a responsabilidade pelo custo dos benefícios de
pensão por morte e auxílio-reclusão, até a sua extinção, concedidos aos
dependentes dos servidores públicos estaduais não titulares de cargo
efetivo referidos no art. 79.

§ 1° - O Tesouro do Estado, por intermédio da CONF)P, repassará,
mensalmente, ao IPSEMG o custo dos benefícios de que trata o "caput'.

§ 20 - O Tesouro do Estado repassará ao IPSEMG 2% (dois por
cento) da folho de pagamento dos servidores ativos não titulares de car-
go efetivo referidos no art. 79, a título de taxa de administração referente
ao pagamento dos benefícios de que trata o "caput", a ser efetuado pela
autarquia.

.Art. 83 - Compete ao Estado, por intermédio do CONFIP, o paga-
mento dos demais benefícios previdenciários previstos na legislação pró-
pria do RGPS aos servidores não titulares de cargo efetivo referidos no
art. 79.

Art. 84 - (Vetado).
Art. 85 - O IPSEMO prestará assistência médica, hospitalar,

odontológica, social, farmacêutico e complementar aos segurados refe-
ridos no art. 3° e servidores não titulares de cargo efetivo definidos no art.
79, extensiva aos seus dependentes.

§ 1 1 - O benefício a que se refere o "capur deste artigo será cus-
teado por meio do pagamento de contribuição, cuja alíquota será de
3,2% (três vírgula dois por cento), descontada da remuneração de contri-
buição ou dos proventos, até o limite de vinte vezes o valor do vencimen-
to mínimo estadual.

§ 20 - A contribuição referida no § 1 0 será de 1,6% (um vírgula seis
por cento) do remuneração de contribuição ou dos proventos, no valor que
exceder o limite de vinte vezes o valor do vencimento mínimo estadual.

§ 3° - O Tesouro do Estado contribuirá com valor correspondente
a 50% (cinqüenta por cento) daquele referido no § 1° deste artigo.

§ 4° - A contribuição será descontada compulsoriamente e reco-
lhida diretamente ao IPSEMO até o último dia previsto para o pagamento
da folha dos servidores públicos do Estado.

§ 51 - Os que perderem a condição de dependente do segura-
do, bem como os pais deste, poderão continuar com o direito à assistên-
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cia referida no "caput", mediante o pagamento, por ex- dependente, da
contribuição de 2,8% (dois vírgula oito por cento) da remuneração de con-
tribuição do servidor ativo ou dos proventos do inativo ou da pensão que
recebiam, observada a carência de seis meses para atendimento
ambulatorial e odontológico e para exames de laboratório, e de doze
meses para parto ou internação hospitalar.

§ 61 - A assistência a que se refere o "caput" será prestada pelo
IPSEMG exclusivamente aos contribuintes e seus dependentes, mediante
a comprovação do desconto no contracheque do último mês recebido ou
do pagamento da contribuição diretamente ao IPSEMG até o último dia
útil do respectivo mês, nos termos do regulamento.

§ 70 - o disposto neste artigo, à exceção do § 31, aplica-se às
pensões concedidas após a publicação desta lei complementar.

§ 8° - Fica o IPSEMG autorizado a celebrar convênio de assistên-
cia à saúde com municípios e entidades públicas estaduais e municipais,
observadas as condições e o pagamento da contribuição previstos neste
artigo, nos termos do regulamento.

Art. 86- Fica vedada a celebração de convênio, consórcio ou outra
forma de associação para a concessão de benefícios previdenciários entre
o Estado, suas autarquias e fundações e os municípios.

§ 1° - Ficam mantidos, nos termos do regulamento, os benefícios
já concedidos em decorrência de convênio, consórcio ou outra forma de
associação.

§ 2° - Ficam mantidos os convênios, consórcios ou outras formas
de associação para a concessão de benefícios previdenciários entre o
Estado, suas autarquias e fundações e os municípios, celebrados até a
data da publicação desta lei complementar.

Art. 87 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial
no valor de R$ 297.500.000,00 (duzentos e noventa e sete milhões e qui-
nhentos mil reais), destinado ao cumprimento do disposto nesta lei com-
plementar.

Art. 88 - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa,
no prazo de sessenta dias a contar da vigência desta lei complementar,
projeto de lei dispondo sobre a seguinte estrutura básica do IPSEMG, na
qual seja assegurada paridade no número de representantes dos servi-
dores nos conselhos previstos nessa lei:

- Conselho Deliberativo;
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II - Diretoria Executiva;
III - Conselho de Beneficiários, IV - Conselho Fiscal.
Art. 89 - A política de saúde ocupacional do servidor público civil

do Estado será definida em lei no prazo de cento e oitenta dias contados
da publicação desta lei complementar.

Art. 90 - O Poder Executivo regulamentará esta lei complementar
no prazo de sessenta dias contados de sua publicação.

Ari. 91 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 92 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial
as relativas à renegociação da dívida do Estado com o IPSEMG previstas
na Lei n° 12.992, de 30 de julho de 1998, e as alterações decorrentes da
Lei n° 13.342, de 28 de outubro de 1999.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25 de março de 2002.

Itamar Franco - Governador do Estado
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