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O objetivo desta oartilha é esolareoer e eduoar os servidores quanto aos seus

direitos e deveres. Estamos certos de que as informagoes aqui prestadas

oontribuirao para aumentar o seu conhecimento a respeito da FUNPREV e do

papel que ela tern na vida dos servidores municipais.

Abordaremos com simplioidade os principais assuntos relaoionados ao tema da

Previdénoia do Servidor dlico, oomo quem é responsavel por sua

administraoao, de onde vem o dinheiro para financiar o sistema, em que pode

ser gasto este dinheiro, quais os benefioios previdenoiarios e outras

informaooes de interesse dos segurados.

Permitindo ao servidor pdblico o aoesso a um oonteUdo de informaooes que

facilite o entendimento e o conhecimento a respeito do tema, contribuindo para

a democratizaoao e a transparéncia do Regime Proprio de Previdénoia Social —

RPPS.

Equipe Funprev
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SEGURIDADE SOCIAL

Art. 194 da Constituicao Federal/88 - A seguridade social compreende um

conjunto integrado de acoes de iniciativa dos Poderes PL’iblicos e da sociedade,

destinadas a assegurar os direitos relativos a saflde, previdencia e assisténcia

social.

A Previdéncia no Brasil esta estruturada em 2 regimes previdenciarios basicos,

de carater obrigatorio e 1 regime previdenciario de carater complementar:

- Regime Geral de Previdéncia Social — RGPS

- Regime Proprio de Previdéncia Social — RPPS

- Previdéncia Complementar

RGPS X RPPS

Regime Geral de Previdéncia Regime Proprio de Previdéncia
Social (RGPS); Social (RPPS);

Administrado pelo INSS. Administrado por Entes PL‘iblicos;

“63% _1%$d5'531"31 3(P36t1a7r3a MF no.
e e anelro e ; .. . . _

Obs.:_ Esse vjalor esta sujeito as alteracoes Teto _ art. 37 da CF (SUbS'd'O do prefeito),
anuais.
Trabalhadores da iniciativa privada;
Cargos Comissionados;
Empregados pljblicos.

Vocé 2?.»
Os segurados vinculados ao RPPS nao estao sujeitos ao fator previdenciario

previsto na Lei n° 8.213/91, que leva em conta, no momento da concessao do beneficio, a

expectativa de sobrevida, o tempo de contribuicao, a idade e aliquota de contribuicao.

Somente para servidores pljblicos de
cargo efetivo.
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A FUNPREV é uma Autarquia Municipal, criada através da Lei Municipal n°

4.830 de 17 de maio de 2002, é responsavel pelo recolhimento, gestao e

aplicacao das contribuicoes previdenciarias do Municipio de Bauru, corn

autonomia patrimonial, administrativa, financeira e contabil.

Sua missao é administrar e gerir o Regime Proprio de Previdéncia Social —

RPPS do servidor pliiblico do Municipio de Bauru, dando a seus segurados

melhor qualidade em suas aposentadorias, pensoes 9 nos demais beneficios.

Nossa estrutura administrativa é composta pelo Conselho Curador — dentre

seus membros é eleito o Presidente da FUNPREV — e o Conselho Fiscal.

O Presidents é assessorado pela Procuradoria Juridica e pelas Diretorias

Previdenciaria, Financeira e Administrativa, é responsavel por elaborar o

orcamento anual e plurianual da FUNPREV, com o Conselho Curador e Fiscal,

decidir em primeira instancia pedidos e pareceres em processos

administrativos no ambito da FUNPREV, entre outros.

Vocé
sabia?

Todos os membros dos Conselhos sao servidores efetivos, garantindo que tanto as
principais decisoes do FUNPREV como sua fiscalizacao ficarao inteiramente nas maos
desses servidores que sao os principais interessados na solidez e na estabilidade do
sistema.



CONSELHO CURADOR

E constituido por 6 membros servidores municipais ativos ou inativos (3 eleitos

pelo voto direto e 3 indicados pelo Prefeito), é o responsavel por decidir sobre

todos os assuntos de interesse do FUNPREV.

Trata-se de um colegiado que disoutira e tomara todas as decisoes onde ira

participar, avaliar e acompanhar sistematicamente, a gestao administrativa,

contabil, economica e financeira dos recursos; estabelecer normas gerais de

contabilidade e atuaria de modo a garantir o equilibrio financeiro e atuarial da

Fundagao, entre outras decisoes.

CONSELHO FISCAL

E constituido por 6 membros servidores municipais ativos ou inativos (3 eleitos

pelo voto direto e 3 indioados pelo Prefeito), é o responsavel por fiscalizar,

controlar os atos dos membros do Conselho Curador e da Presidénoia da

FUNPREV, aprovar os balanoetes mensais ou balanoo anual da Fundagao,

emitindo pareceres e/ou reoomendagoes complementares, examinar todas as

contas, escrituragao, documentos, registros contabeis e demais papéis,

examinar os resultados gerais do exercicio e proposta orgamentaria para o

exercicio subseqiiente, verificar o cumprimento da politica anual de

investimentos, dentre outros.

0-; .
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As contribuicoes previdenciarias sao obrigatorias porque é necessario criar

uma fonte permanente de reoursos financeiros para o pagamento dos

beneficios previdenciarios que serao efetivados durante toda a vida dos

segurados e dos dependentes da FUNPREV.

A Reoeitas para pagamento dos beneficios previdenciarios vem de quatro

fontes principais, sao elas:

- As contribuicoes previdenciarias desoontadas mensalmente dos

servidores publicos ativos e inativos da Prefeitura, camara, DAE, e FUNPREV.

- As contribuicoes previdenciarias patronais pagas mensalmente pela

Prefeitura, camara, DAE, e FUNPREV

- O rendimento das aplicacoes financeiras dos reoursos previdenciarios

pertenoentes a FUNPREV.

natureza, inclusive a Prefeitura Municipal, as
municipal indireta, ou aos seus segurados e nem atuar como instituicao
financeva.

O servidor afastado ou em licenca sem remuneracao, podera pagarjunto a FUNPREV o
valor de contribuicao (11%) do vencimento do cargo efetivo, observando que também ficara
responsavel pelo valor da contribuicao patronal de (22%). As contribuicoes feitas neste caso
somente serao consideradas para calculo de tempo de contribuicao com fins
previdenciarios.



FISCALIZAQAO D0 RPPS

MPS/MF
Tribunal de Contas do Estado de Emisséo de CRP - Certificado de
Séo Paulo (Art. 71 da CF) Regularidade Previdenciéria

(Art. 9° da Lei 9.717/98)

FUNPREV

Conselho Fiscal e Curador Comisséo de Fiscalizagéo e Controle da
Controladoria Interna do RPPS Cé‘imara Municipal de Bauru
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sao segurados da FUNPREV, os servidores ativos (ooupantes de cargo efetivo

da PMB, Gamara Municipal, DAE e FUNPREV); os segurados inativos

(aposentados) e pensionistas. A filiagao e obrigatoria e da—se automatioamente

do ingresso do servidor no servigo pliiblioo do Municipio de Bauru. A insorioao

do dependente e oondioao essenoial a obtengao de quaisquer beneficios.

Para efetivar a filiaoao dos dependentes preferenciais basta a oomprovaoao

do parentesco:

- Conjuge, oompanheira (o) (inclusive do mesmo sexo), que mantenha

relagao estavel com o segurado, nos termos da Lei Civil;

' Filho nao emancipado, de qualquer oondigao, menor de 21 (vinte e um)

anos ou invalido;

- Equiparam—se aos filhos, o enteado e a dependéncia economioa deve

ser oomprovada nos termos da lei;

Para efetivar a filiaoao dos dependentes secundarios além da oomprovaoao

do parentesoo, devem oomprovar a dependenoia economica nos termos da lei:

- Os pais;

' Irmao nao emancipado, de qualquer oondioao, menor de vinte e um

A existéncia de dependentes prioritarios, exclui direito aos beneficios 03

anos ou invalido.

dependentes secundarios.



BENEFiCIOS PREVIDENCIARIOS

FUNPREV - BENEFiCIOS PREVIDENCIARIOS

SEGURADO DEPENDENTE

Pensfio porAposentadoria por Invalldez Morte

AuxilioAposentadoria por Idade Reclusfio

Aposentadoria por idade e tempo de
contribuigfio

Aposentador compulséria

Salério-Familia

Salério Maternidade

Auxilio-Doenga

Vocé In.»
Néo hé caréncia para a concesséo de beneficios no RPPS. Auxilio-doenga e
aposentadoria por invalidez, por exemplo, néo estéo sujeitos a prazos carenciais,
como acontece no RGPS (INSS).
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SALARIo FAMlLIA

E o pagamento mensal ao segurado ativo ou inativo que recebe venoimento

mensal até o valor fixado pela Previdénoia Social (limite estipulado anualmente

pelo Governo Federal), na proporgao do nomero de filhos ou equiparados, de

qualquer oondigao, de até 14 (quatorze) anos incompletos ou invalidos de

qualquer idade, que vivam sob o seu sustento.

Salario Familia a partir de 01/01/2016
(Portaria lnterministerial MTPSIMF 1/2016)

REMUNERACAO VALOR DO SALARIo FAMlLlA
Até R$ 806,80 R$ 41,37
De R$ 806,80 a R$ 1212,84 R$ 29,16
Aoima de R$ 1212,64 Nao tem direito

Vocé 2?.»
SERVIDOR ATIVO E INATIVO: Requer o benefioio no orgao que estiver vinoulado.

O ORGAO MUNICIPAL: Efetua o pagamento de acordo com a remuneraoao recebida pelo
servidor x quantidade de dependentes.

FUNPREV: Faz o repasse ao orgao municipal de acordo com a quantidade de dependentes
cadastrados pelo servidorjunto a Fundaoao.
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SALARIo MATERNIDADE

Sera devido a segurada ativa gestante por 120 (cento e vinte) dias

consecutivos, com inicio 28 (vinte e oito) dias antes da data prevista para o

parto ou da ooorrenoia do parto antecipado, observadas as situaooes e

oondiooes previstas na legislaoao, ressaroidos pela FUNPREV e prorrogavel

por mais 60 (sessenta) dias pelo orgao a qual a segurada estiver vinculada, que

ira oustea-Io integralmente.

O valor do salario-maternidade correspondera a Ultima remuneragao do valor

da base previdenciaria da segurada na data imediatamente anterior a

concessao do beneficio e sera devido tanto para gestantes ou adotantes.

A mae adotiva também fara jus ao beneficio seguindo as regras abaixo:

IDADE DA CRIANQA PERiODO DO SALARIo MATERNIDADE
Ate 1 (um) ano 120 (cento e vinte) dias

De 1 (um) a 4 (quatro) anos 60 (sessenta) dias

De 4 (quatro) a 8 (oito) anos 3O (trinta) dias

Apenas o Termo de Guarda de Menor para fins de adooao oonfere direito ao
salario-maternidade, e que avos nao tem direito ao salario-maternidade pela guarda
de neto.
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O Auxilio-doenga é o beneficio que o segurado/servidor ativo tern direito caso

fique incapacitado temporariamente para o seu trabalho por motivo de doenga

ou acidente de qualquer causa ou natureza.

Apés 15 (quinze) dias consecutivos de afastamento o érgao a0 qual o servidor

esteja vinculado é o responsavel por sua remuneragao de cargo efetivo, apés

esse periodo a responsabilidade pelo pagamento passa a ser da FUNPREV.

Vocé
sabia?

Se houver a necessidade, a FUNPREV podera encaminhar 0 servidor
afastado para a Junta Médica que avaliara a necessidade ou nao de
Aposentadoria por Invalidez



Antes de oonheoer os requisitos de oada aposentadoria e da pensao, é

interessante entender as formas de calculo e reajustes.

O provento da aposentadoria pode ser oaloulado pela:

- Ultima Remuneragao: valor do venoimento do cargo efetivo, somado as

vantagens pecuniarias permanentes e inoorporadas estabeleoidas em lei; ou

- Média de Remuneragéo: utiliza a base de oontribuigao do servidor

desde julho de 1994 (Iimitando—a a Ultima remuneraoao).

Apos a fixagao do valor—base, o benefloio podera ser:

- Proporcional: proporoao entre o tempo de contribuigao do servidor e o

tempo exigido para aposentadoria; ou

- Integral: valor total da Ultima remuneragao ou da media da

remuneragao, oonforme O oaso.

Concedido o benefloio devera ser garantido o reajuste nos seguintes oritérios:

' Paridade: situaoao em que os proventos da aposentadoria ou valor da

pensao serao reajustados na mesma data e oondioao dos servidores em

atividade. Alem disso, sempre que se modifioar a situaoao dos servidores em

atividade, seja por oonoessao de vantagens permanente ou alteragao de

padrao de venoimento, os proventos serao revistos na mesma proporoao; ou

. Reajuste Anual: o mesmo do RGPS, salvo se 0 ente federativo tiver

fixado outro indioe.



CALCULo DE BENEFiCIOS SEM COMPLICAcoEs

No calculo dos proventos de aposentadoria no RPPS sao consideradas

apenas as remuneracoes utilizadas como base de contribuicoes do servidor —

média aritmética simples das maiores remuneracoes correspondentes a 80% de

todo o periodo contributivo desde a competencia julho de 1994 cu desde o inicio

da contribuicao, se posterior aquela competéncia.

Efetivo Exercicio e utilizado para calculo do tempo no cargo efetivo em

que se dara a aposentadoria; tempo de servico piliblico; bienio; sexta parte;

enquadramentos de PCCS, etc. E orientado pelo art. 61 da Lei Municipal

1574/1971 (Estatuto dos Servidores Piliblicos Municipais), sendo deduzido do

tempo de efetivo exercicio: licenca para tratamento de sadde; licenca para

tratamento de sallide de pessoas na familia; falta injustificada, dentre outros.

Vocé 2?.»
Certidao de Tempo de Contribuicao é o documento oficial do servidor para
fins de aposentadoria.
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HOMENS MULHERES
Idade Minima X X
Tempo de Contribuicao X X
Tempo de Servico Publico X X
(municipal, estadual ou federal)
Tempo no Cargo X X
Tempo na Carreira X X
Teto do Beneficio Nao pode ser inferior ao Salario Minimo Nacional;

Nao pode exoeder a remuneracao do servidor no cargo efetivo;
Valor dos Proventos Proporcionais, exceto nos casos de acidente em servico,

molestias profissionais ou doencas graves determinadas em lei.
Forma de Célculo Admitidos até 31/12/2003:

Caloulado com base na remuneracao do cargo efetivo em que
se der a aposentadoria, observada a proporcionalidade (se for o
caso)
Admitidos a partir de 01/01/2004:
Considerada a media aritmética simples das maiores
remuneracoes, utilizados como base para as contribuicoes do
servidor levando-se em conta 80% (oitenta por cento) de todo o
periodo contributivo a partir de julho de 1994, observada a
proporcionalidade (se for o caso).

Reajuste Admitidos até 31/12/2003:
Com paridade, serao efetuados na mesma data e proporcao em
que ocorrer o reajuste dos servidores ativos;
Admitidos a partir de 01l01l2004:
Sem paridade, serao efetuados na mesma data e proporcao em
que ocorrer o reajuste dos servidores ativos

Reavaliacao Sera efetuada bienalmente por Junta Médica Oficial.
Contribuicao Previdenciaria lnativos com proventos acima do teto maximo do INSS havera

incidencia sobre a diferenca que supere esse limite.
Legislacao art. 40, §1°. lnciso l da CF/1988

art. 6°. A da EC n0 41/2003
art. 1°. da EC 70/2012
art. 86 e 87 da Lei Municipal 4830/2002

5'97 inn:
6—



REGRA PERMANENTE

Admitidos a partir de 01/01/2004 (porém servidores admitidos anteriormente, também podem
utilizar-se desta regra)

HOMENS MULHERES

Idade Minima 60 anos 55 anos
55 anos (docencia) 50 anos (docéncia)

Tempo de Contribuicao 35 anos 30 anos
30 anos (docencia) 25 anos (docencia)

Tempo de Servico dlico 10 anos 10 anos
(municipal, estadual ou federal) -

Efetivo Exercicio

Tempo no Cargo — Efetivo Exercicio 05 anos 05 anos

Tempo na Carreira X X
Teto do Beneficio Nao pode ser inferior ao Salario Minimo Nacional;

Nao pode exceder a remuneracao do servidor no cargo efetivo.

Valor dos Proventos Sem paridade, integral, calculados pela media do salario de
contribuicao.

Reajuste Na mesma data e com o mesmo percentual de reajuste

concedido aos beneficios do RGPS nos casos de valores
atrelados ao Salario Mlnimo;
Na mesma data e com o mesmo percentual de reajuste
concedido aos ativos de orgaos municipais nos demais casos.

Reavaliacéo Néo

Contribuicao Previdenciaria Inativos com proventos acima do teto maximo do INSS havera
incidencia sobre a diferenca que supere esse limite.

Legislacao art. 40, §1°, inciso Ill, alinea a (corn redacao da EC n0 41/03;
art. 92 incisos I, H 9 III da Lei Municipal 4830/2002;

art. 92 incisos I, H e I” , §5o. da Lei Municipal 4830/2002
(docéncia).

Exigencia Devera cumprir cumulativamente todos os requisitos
1'. J “'— 1é&



REGRA TRANSITORIA

Admitidos até 31/12/2003

HOMENS MULHERES

Idade Minima 60 anos 55 anos
55 anos (docencia) 50 anos (docencia)

Tempo de Contribuicao 35 anos 30 anos
30 anos (docencia) 25 anos (docencia)

Tempo de Servico Publico 20 anos 20 anos

(municipal, estadual ou federal) -

Efetivo Exercicio

Tempo no Cargo - Efetivo Exercicio 05 anos 05 anos
Tempo na Carreira 10 anos 10 anos
Teto do Beneficio Nao pode ser inferior ao Salario Minimo Nacional;

Nao pode exceder a remuneracao do servidor no cargo efetivo.
Valor dos Proventos Com paridade, integral, pela Ultima remuneracao.

Reajuste Na mesma data e com o mesmo percentual de reajuste

concedido aos ativos de orgaos municipais nos demais casos.
Reavaliacao N510

Contribuicao Previdenciaria lnativos com proventos acima do teto maximo do INSS havera
incidéncia sobre a diferenca que supere esse limite.

Legislacao art. 30. e 60. da EC 41/03
art. 20. da EC 47/05
art. 145, incisos I, H e IV da Lei Municipal 4830/2002;

art. 145 incisos I, H e IV c/c §5o. do art. 92 da Lei Municipal
4830/2002 (docencia).

Exrgencia



REGRA TRANSITORIA

Admitidos até 16/12/1998

Idade Minima 53 anos 48 anos

Tempo de Contribuicao 35 anos 30 anos

Tempo de Servico PL‘iico 25 anos 25 anos

(municipal, estadual ou federal) -

Efetivo Exercicio

Tempo no Cargo - Efetivo Exercicio 05 anos 05 anos
Tempo na Carreira 15 anos 15 anos
Regra Especial Cada ano que ultrapassar os 35 anos (homem) e 30 anos

(mulher) de contribuicao deduz-se da idade 1 (um) ano.

Teto do Beneficio Nao pode ser inferior ao Salario Minimo Nacional;

Nao pode exceder a remuneracao do servidor no cargo efetivo.

Valor dos Proventos Com paridade, integral, pela l’Jltima remuneracao do segurado.
Reajuste Na mesma data e com o mesmo percentual de reajuste

concedido aos ativos de orgaos municipais nos demais casos.

Reavaliacao NéO
Contribuigéo Previdenciaria Inativos com proventos acima do teto maximo do INSS havera

incidencia sobre a diferenca que supere esse limite.

Legislacao EC no 47/05;
art. 145-A, incisos I,“ e I” da Lei Municipal 4830/2002

Tabela Prog ressiva Homem Idade |V|u|her Idade
Contribuicao (anos) Contribuicao (anos)

(anos) (anos)
35 60 30 55
36 59 31 54
37 58 32 53
38 57 33 52
39 56 34 51
40 55 35 50
41 54 36 49

42 53 37 48

Exigencia Devera cumprir cumulativamente todos os requisitos



REGRA PERMANENTE

Idade Minima 65 anos 60 anos

Tempo de Contribuioao X X

Tempo de Servioo PL‘iico 10 anos 10 anos

(municipal, estadual ou federal) -

Efetivo Exercicio

Tempo no Cargo - Efetivo Exercicio 05 anos 05 anos
Tempo na Carreira X X
Teto do Beneficio Nao pode ser inferior ao Salario Minimo Nacional;

Nao pode exceder a remuneraoao do servidor no cargo efetivo.
Valor dos Proventos Sem paridade, proporcional ao tempo de contribuioao,

calculados pela media do salario de contribuioao.
Reajuste Na mesma data e com o mesmo percentual de reajuste

concedido aos beneficios do RGPS nos casos de valores
atrelados ao Salario Minimo;
Na mesma data e com o mesmo percentual de reajuste
concedido aos ativos de orgaos municipais nos demais casos.

Reavaliaoao Néo

Contribuioao Previdenciaria Inativos com proventos acima do teto maximo do INSS havera
incidenoia sobre a diferenoa que supere esse limite.

Legislaoao art. 40, §1°, inciso III, alinea b, e redaoao da EC n° 41/03;
art. 92-B, incisos I, H e ”I da Lei Municipal 4830/2002.

Exigencia Devera cumprir cumulativamente todos os requisitos.



REGRA TRANSITORIA

Admitidos até 16/12/1998

Idade Minima 53 anos 48 anos

Tempo de Contribuioao 35 anos 30 anos

Tempo de Servioo PL‘iico X X
(municipal, estadual ou federal) -

Efetivo Exercicio

Tempo no Cargo - Efetivo Exercicio 05 anos 05 anos
Tempo na Carreira X X
Pedégio Acréscimo de 20% no tempo que faltava em 16/12/1998 para

atingir o tempo total de contribuioao.
Teto do Beneficio Nao pode ser inferior ao Salario Minimo Nacional;

Nao pode exceder a remuneraoao do servidor no cargo efetivo.
Valor dos Proventos Reduoao de 5% por ano que antecipar os 60 anos — homem / 55

anos - mulher de idade.
Sem paridade, proporcional, calculados pela media dos salarios
de contribuioao.

Reajuste Na mesma data e com o mesmo percentual de reajuste

ooncedido aos ativos de orgaos municipais nos demais oasos.

Reavaliaoao NéO
Contribuigéo Previdenoiaria Inativos com proventos aoima do teto maximo do INSS havera

incidenoia sobre a diferenoa que supere esse limite.
Legislagéo art. 20. da EC n° 41/03;

art. 142 da Lei Municipal 4830/2002.

Exigencia Devera cumprir cumulativamente todos os requisitos



e

Idade Minima 75 anos 75 anos

Tempo de Contribuioao X X

Tempo de Servigo PUioo X X
(municipal, estadual ou federal) -

Efetivo Exeroioio

Tempo no Cargo - Efetivo Exeroicio X X
Tempo na Carreira X X
Teto do Benefioio Nao pode ser inferior ao Salario Minimo Nacional;

Nao pode exoeder a remuneraoao do servidor no cargo efetivo
Valor dos Proventos Proporoional ao tempo de oontribuioao sobre media dos

salarios-base de oontribuioao de julho/94 até aposentadoria.

Reajuste Na mesma data e com o mesmo percentual de reajuste

oonoedido aos beneficios do RGPS nos casos de valores
atrelados ao Salario Minimo
Na mesma data e com o mesmo percentual de reajuste
oonoedido aos ativos de orgaos municipais nos demais casos.

Reavaliaoao Nao.
Contribuigéo Previdenciaria lnativos com proventos acima do teto maximo do INSS havera
Legislagéo inoidénoia sobre a diferenoa que supere esse limite.

art. 40, §1°., inciso || da CF (oom alteraooes da EC n° 41/03);
art. 92-A incisos I,“ e I” do Lei Complementar 152/2015.



E o pagamento mensal ao(s) dependente(s) do segurado ativo ou inativo que

vier a falecer com a finalidade de amparar economicamente aqueles que

dependiam da remuneragao/ provento do segurado para sua sobrevivénoia.

Caso haja mais de um dependents com direito a pensao, o valor é repartido em

partes iguais entre eles e quando oessar a parte de um pensionista havera uma

nova divisao entre os demais.

sao dependentes:

- C6njuge ou oompanheiro(a) que obtiver reconheoimento de uniao

estavel;

. Separado judicialmente que receba pensao aliment‘icia;

- Filhos e/ou enteados, até a data em que oompletarem 21 anos de idade

ou, se invalidos, enquanto durar a invalidez;

- Pais, irmaos orfaos, até a data em que oompletarem 21 anos de idade

ou, se invalidos, enquanto durar a invalidez desde que oomprovada a

dependénoia economioa, nos termos do art. 55 da Lei Municipal 4830/2002.

0 valor da pensao sera pela totalidade dos venoimentos/proventos percebidos

pelo servidor na data anterior a do obito, observando—se o teto do INSS.

Quando exoedido ao teto do INSS sera aoresoido de 70% (setenta por oento)

da parcela excedente a este limite.

Reajustes serao na mesma data 9 no mesmo peroentual dos benefioios do

INSS, para os oasos que reoebem salario-minimo.



AuxiLIo RECLusAo

E o beneficio com a fungao de amparar economicamente aqueles que

dependem da remuneragao do segurado que tenha sido recolhido a prisao em

flagrante, provisoria ou preventiva, em virtude de condenagao que nao

determine a perda do seu cargo.

Seu pagamento sera mensal e destinado aos dependentes do servidor,

correspondera a Ultima remuneragao do segurado no cargo efetivo, limitando o

valor conforme estabelecido pela EC n° 20/1998, que serao atualizados

anualmente através do Governo Federal *, e o pagamento do beneficio sera

devido a partir da data em que o segurado preso deixar de receber dos Orgaos

municipais que esteja vinculado sua remuneraoao.

Trimestralmente os dependentes deverao apresentar atestado de que o

segurado continua detido, firmado por autoridade oompetente.

Valor limite atual da Portaria Interministerial MTPS/MF 8/2017 — R$ 1292,43
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ABONO DE PERMANENCIA

O servidor que preferir por permanecer em atividade mesmo tendo completado

as exigéncias para a aposentadoria voluntaria estabelecidas em lei, tera direito

ao Abono de Permanénoia equivalente ao valor da sua contribuioao

previdenoiaria até que solicite sua aposentadoria ou complete a idade limite

para a aposentadoria compulsoria.

E uma vantagem de carater pecuniario e nao tern natureza de benefioio

previdenciario, motivo pelo qual a responsabilidade pelo pagamento é do orgao

municipal a qual o servidor esteja vinculado.

ABONO AN UAL — 13°. SALARIo

O abono anual sera devido aquele que, durante o ano tiver recebido proventos

de aposentadoria, pensao por morte, auxilio-reclusao, e auxilio-doenoa pagos

pela FUNPREV. Aplica-se ao calculo e pagamento do abono anual, no que

couber, as regras relativas ao pagamento da gratificagao natalina prevista no

Estatuto dos Servidores Pablioos Municipais de Bauru.
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LEGISLAcAo

Legislacao relacionada a0 Regime Prcprio de Previdéncia Social — RPPS

- Constituicao Federal, artigo 40 e seguintes;

- Lei Federal nO 9.717, de 27 de novembro de 1998;

- Lei Federal n° 10.887, de 18 de junho de 2004;

- Portaria MPS n° 402, de 10 de dezembro de 2008;

- Emenda Constitucional 41/2003;

- Emenda constitucional 47/2005;

- Resolucao CMN no 3.922, de 25 de novembro de 2010;

- Resolucao CMN n° 4.392, de 19 de dezembro de 2014;

- Lei Municipal 4.830, de 17 de maio de 2002;

- Lei Municipal 1.574 de 01 de janeiro de 1971 (Estatuto Municipal).
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OUTRAS IN FORMAQGES

HORARIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, n° 19-31, Vila América, CEP 17040-037
Segunda a Sexta das 8h as 12h e das 13h as 17h.

Atendimento Presencial e Telefénico da Diviséo Previdenciaria

- Segao de Aposentadoria e Pensées e Segao de Beneficios:
Segunda a Sexta das 08h as 12h.
- Segao de Pericia Médica e Servigo Social:
Segunda a Sexta das 8h as 12h e das 13h as 17h.

www.funprevbauru.sp.gov.br

TELEFONES
3223-7071 / 3227-1444
3223-7719 / 3223-7000
3223-7901 / 3223-6433

EMAILS

Presidéncia
-donizetesantos@funprevbauru.sp.gov.br

ggfigflaalgigggcg‘tlflggvbauru.sp.gov.br FU N PREV
BAURU

Procuradoria
ed uardorala@funprevbauru.sp.gov.br
marcossilva@funprevbauru.sp.gov.br

Divisao Administrativa
Iouisecandido@funprevbauru.sp.gov.br

Divisao Previdenciaria
robertamoraes@funprevbauru.sp.gov.br

Divisao Financeira
diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br

OUVIDORIA
ouvidoria@funprevbauru.sp.gov.br —
Canal condutor de opiniées, reclamagées e denl’jncias, garantindo o principio
da ética, da eficiéncia e da transparéncia.!!!
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