PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
ESTADO DE SÃO PAULO

CAPÍTULO lil
DOS PRINCÍPIOS

Art. 5.° O OLÍMPIA PREV, obedecerá aos seguintes princípios:
universalidade de participação dos servidores municipais efetivos,
I
ativos e inativos e seus dependentes, no plano previdenciário, mediante contribuição;
caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa,
ll
com a participação de servidores ativos, inativos e pensionistas;
Inviabilidade de criação, majoração ou extensão de qualquer
111
benefício ou serviço de seguridade social sem a correspondente fonte de custeio total;
IV custeio da previdência social dos servidores públicos municipais
do Município de Olímpia, mediante recursos provenientes, dentre outros, do orçamento do
Município e da contribuição compulsória dos servidores ativos e inativos;
subordinação das aplicações de reservas, fundos e provisões
V
garantidoras dos benefícios previstos nesta Lei a padrões mínimos adequados de
diversificação, liquidez e segurança econômico-financeira e conforme estabelecido pelo
Conselho Monetário Nacional;
aplicações dos fundos e provisões garantidores dos benefícios
VI
previstos nesta Lei, além do disposto no Inciso anterior, deverão ser observadas as normas
federais sobre limites de aplicação de recursos a que estão sujeitos os Regimes Próprios
de Previdência;
subordinação da constituição de reservas, fundos e provisões
Vll
garantidores dos benefícios previstos nesta Lei a critérios atuariais aplicáveis, tendo em
vista a natureza dos benefícios;
observado o disposto no art. 37, inciso XI da Constituição
Vill
Federal, os proventos da aposentadoria e as pensões não poderão ser superior ao
subsídio do Prefeito, obedecendo para os demais critérios o disposto no texto
Constitucional;
valor mensal das aposentadorias e pensões não inferior ao
IX
-

-

-

-

-

-

-

-

-

menor salário mínimo vigente no país;
pleno acesso dos servidores às informações relativas à gestão
X
dos órgãos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto de
discussão e deliberação;
registro e controle das contas dos Fundos Garantidores e
XI
provisões do OLÍMPIA PREV, de forma distinta e apartada da conta do Tesouro Municipal;
registro contábil individualizado das contribuições pessoais de
XII
cada servidor e dos entes estatais do Município de Olímpia;
a escrituração contábil será distinta da do tesouro municipal, e
XIll
obedecerá as normas e princípios contábeis previstos na Lei Federal 4.320/64 e suas
de
alterações posteriores, bem como o disposto na Portaria n.° 916 MPS, de 15 de julho
2003, e legislação correlata;
identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e
XIV
orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com os servidores inativos e
pensionistas, bem como dos encargos incidentes sobre os proventos e pensões pagos;
submissão às inspeções e auditorias de natureza atuarial,
XV
contábil, financeira, orçamentária e patrimonial;
as contribuições dos entes estatais do Município de Olímpia
XVI
e
não poderá exceder, a qualquer título, o dobro da contribuição dos servidores publicos
dependentes;
-

-

-

-

-

-

-
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vedação de utilização dos recursos, bens, direitos e ativos
para empréstimos de qualquer natureza, inclusive aos entes estatais do Município de
Olímpia e aos servidores públicos municipais e dependentes, bem como a prestação
assistencial, médica e odontológica;
XVlli
vedação à aplicação de recursos e ativos constituídos em
títulos públicos, com exceção de títulos de emissão do Governo Federal; e
previdência complementar facultativa, custeada por
XIX
contribuição adicional, na forma da lei.
XVil

-

-

-

CAPÍTULO IV
DA GESTÃO PREVIDENClÁRIA

Art. 6.° Preservada a autonomia do OLÍMPIA PREV, o Regime
Previdenciário de que trata essa lei terá por finalidade de:
a) estabelecer os instrumentos para a atuação, controle e
supervisão, nos campos previdenciário, administrativo, técnico,
atuarial e econômico-financeiro, observada a legislação federal;
b) fixar metas;
c) estabelecer de modo objetivo as responsabilidades pela
execução e pelos prazos referentes aos planos, programas,
projetos e atividades a cargo do OLIMPIA PREV;
d) avaliar desempenho, com aferição de sua eficiência e da
legitimidade,
legalidade,
princípios da
observância dos
razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade,
economicidade e publicidade, e atendimentos aos preceitos
constitucionais, legais, regulamentares, estatutários e regimentais
moralidade,

aplicáveis;
e) preceituar parâmetros para a contratação, gestão e dispensa de
pessoal, sob o regime estatutário, de forma a assegurar a
preservação dos mais elevados e rigorosos padrões técnicos de
seus planos, programas, projetos, atividades e serviços; e
f) formalizar outras obrigações previstas em dispositivos desta Lei e
da Legislação geral aplicável.
CAPÍTULO V
DOS BENEFIClÁRIOS

Os beneficiários da previdência municipal de que trata esta
Lei classificam-se em segurados e dependentes.
Art.

7.°

Seção I
Dos segurados

Art.

8° .

São segurados da previdência municipal instituída por esta

Lei:

o servidor público titular de cargo efetivo, e o servidor estável nos
termos do art 19 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, dos órgãos dos
Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias e fundações públicas; e
os aposentados nos cargos e condições citados no inciso I deste
II
I

-

-

artigo.
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Excluem-se da categoria de segurados de que trata esse artigo,
o inativo e pensionista que na data da publicação da Lei n.° 2.906, de 28 de novembro de
2001, estavam recebendo benefício previdenciário diretamente do Tesouro Municipal e as
pensões por morte decorrentes desses benefícios, observado o disposto no art. 101.

§

1.°

servidor admitido até 05 de outubro de 1988, que não tenha
cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço
público, será segurado da previdência municipal de que trata a presente lei, desde que
expressamente regidos pelo estatuto dos servidores públicos do ente municipal.

§

2.° O

Fica excluído do disposto no caput o servidor ocupante,
exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração,
bem como de outro cargo temporário ou emprego público, ainda que aposentado.

§

3.°

O segurado aposentado que vier a exercer mandatos eletivos
federal, estaduais, distritais ou municipais filiar-se-á ao RGPS.

§

4.°

Na hipótese de lícita acumulação remunerada de cargos
efetivos, o servidor mencionado neste artigo será segurado obrigatório do RPPS em
relação a cada um dos cargos ocupados.

§

5.°

O servidor titular de cargo efetivo amparado por RPPS, que se
afastar do cargo efetivo quando nomeado para o exercício de cargo em comissão, continua
vinculado exclusivamente a esse regime previdenciário, não sendo devidas contribuições
ao RGPS sobre a remuneração correspondente ao cargo em comissão, sendo-lhe
facultado optar por recolher sobre essa parcela ao RPPS, conforme previsto no art. 85, §

§

6.°

Quando houver acumulação de cargo efetivo e cargo em
comissão, com exercício concomitante e compatibilidade de horários, haverá o vínculo e o
recolhimento ao RPPS, pelo cargo efetivo e, ao RGPS, pelo cargo em comissão.

§

7.°

Seção il
Dos dependentes

Art.

9.°

São

dependentes

do

segurado

do

OLÍMPIA

PREV,

sucessivamente:

o cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não
emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito anos ou inválido;
II
os pais, desde que comprovem depender econômica e
financeiramente do segurado; e
lil
o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de
dezoito anos ou inválido, sem renda e que comprove depender econômica e
financeiramente do segurado, e que a invalidez ou incapacidade seja anterior ao fato
I

-

-

-

gerador.

dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é
presumida e das demais deve ser comprovada, constituindo requisito para a atribuição da
qualidade de dependente e o gozo de benefícios.

§

1.° A
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existência de dependente indicado em qualquer dos incisos
deste artigo exclui do direito ao benefício os indicados nos incisos subsequentes.

§

2.° A

companheira ou companheiro a pessoa que, sem
ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada, nos termos da
Legislação Civil.

§

3.° Considera-se

estável aquela verificada entre o homem e a
mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente,
divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem.

§

4.° Considera-se união

ao filho, nas condições do inciso I deste artigo,
mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência
econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes
para o próprio sustento e educação, que não seja credor de alimentos e nem receba
benefícios previdenciários de qualquer sistema de seguridade ou previdência, inclusive de
natureza privada.

§

5.° Equipara-se

O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos
do segurado mediante apresentação de termo de tutela, fornecido pela autoridade
competente.

§

6.°

Seção llI
Das Inscrições

Art. 10. A inscrição do segurado é automática e ocorre quando da
investidura no cargo.

incumbe ao segurado a inscrição de seus dependentes, que
poderão promovê-la por si ou por representantes, para recebimentos de parcelas futuras,
4° e 5° deste
se o segurado falecer sem tê-la efetivado satisfazendo as exigências dos § §
I

-

artigo.

§

1.° A

inscrição de dependente inválido requer a comprovação desta

condição por inspeção médica.
2.°

§

As informações referentes aos dependentes deverão ser

comprovadasdocumentalmente.
A perda da condição de segurado implica o automático
cancelamento da inscrição de seus dependentes.

§

3.°

§

4.°

Constituem documentos necessários à inscrição de seus

dependentes:
cônjuge e filhos: certidões de casamento e nascimento;
companheira ou companheiro: documento de identidade e
certidão de casamento com averbação da separação judicial, ou divórcio, quando um dos
companheiros, ou ambos, já tiver sido casado, ou de óbito, se for o caso, e declaração
judicial, ou lavrada perante Ofício de Notas, da existência de união estável;
enteado: certidão de casamento ou de existência de união
lil
estável do segurado e de nascimento do dependente;
I
II

-

-

-
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equiparado a filho: documento de outorga de tutela ao segurado
e certidão de nascimento do dependente;
pais: certidão de nascimento do segurado e documentos de seus
V
progenitores;
irmão: certidão de nascimento e se inválido comprovação desta
VI
condição por inspeção médica.
IV

-

-

-

Para comprovação do vínculo e da dependência econômica e
financeira, conforme o caso, poderão ser apresentados os seguintes documentos:
I certidão de nascimento de filho havido em comum;
11- certidão de casamento religioso;
lil
declaração do imposto de renda do segurado em que conste o
interessado como seu dependente;
IV disposições testamentárias;
V declaração específica feita perante tabelião;
prova de mesmo domicílio;
VI
prova de encargos domésticos evidentes e existência de
Vll
sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;
Vlli procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
IX conta bancária conjunta;
registro em associação de qualquer natureza em que conste o
X
interessado como dependente do segurado;
XI anotação constante de ficha ou livro de registro do segurado;
Xil- apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do
seguro e a pessoa interessada como sua beneficiaria;
ficha de tratamento em instituição de assistência médica em
XIll
que conste o segurado como responsável;
XIV declaração de não emancipação do dependente;
quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a
XV
comprovar.
5.°

§

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualquer fato superveniente à filiação do segurado que implique
exclusão ou inclusão de dependente deverá ser comunicado ao órgão ou entidade do
Sistema de Previdência Municipal, mediante requerimento escrito acompanhado dos
documentos exigíveis em cada caso.

§

§

6.°

7.°

O segurado casado não poderá realizar a inscrição de

companheira, enquanto mantiver convivência com o cônjuge ou não caracterizar a
ocorrência de fato que possa ensejar separação judicial ou divórcio.

§

8.° Somente será exigida

a certidão de adoção quando esta for

anterior a 14 de outubro de 1990, data do início de vigência da Lei federal

n° . 8.069,

de

1990.

Sem prejuízo do disposto no inciso Il do § 4° deste artigo, para a
comprovação de união estável com companheira ou companheiro, os documentos
enumerados nos incisos lil, IV, V e XI do § 5° constituem prova suficiente ao deferimento
da inscrição; devendo os demais serem considerados em conjunto de no mínimo três, a
serem corroborados, quando necessário, por justificação administrativa processada na
forma desta Lei.

§

Rua 9 de Julho, 1054

9.°

CEP 15400-000 Fone PABX (17) 3279-3299 Fax (17) 3281-6941 Olímpia SP
E-mail: prefeitura@ olimpia.sp.gov.br Site: www.olimpia.sp.gov.br
C.N.P.J. 46.596.151/ 0001-55
-

-

-

-

-

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
ESTADO DE SÃO PAULO

enteados ou equiparados a filhos, a
prova de dependência econômica e financeira será feita por declaração do segurado
firmada perante o órgão ou entidade do Sistema de Previdência Municipal, acompanhada
de um dos documentos referidos nos incisos Ill, V, VI e XII do § 5° que constituem prova
suficiente; devendo os documentos referidos nos demais incisos serem considerados em
conjunto de no mínimo três, a serem corroborados quando necessário, por justificação
administrativa ou parecer socioeconômico do órgão ou de entidade do Sistema de

§

caso de

10. No

pais, irmãos,

,

Previdência Municipal.

caso de dependente inválido, para fins de inscrição e
concessão de beneficio, a invalidez será comprovada mediante exame médico-pericial a
cargo do órgão ou entidade do Sistema de Previdência Municipal.

§

11. No

12. Deverá ser apresentada declaração de não emancipação, pelo
segurado, no ato da inscrição de dependente menor de dezoito anos.

§

§ 13. Para inscrição dos pais ou

irmãos,

o participante deverá

comprovar a inexistência de dependentes preferenciais, mediante declaração firmada
perante o órgão ou entidade do Sistema de Previdência Municipal.
14. Os dependentes excluídos desta qualidade em razão de lei
terão suas inscrições tornadas automaticamente ineficazes.

§

Seção IV
Da Perda da qualidade de Segurado ou Dependente

Art. 11. Perde a qualidade de segurado o titular de cargo efetivo que
tiver cessado, voluntária ou normativamente, seu vínculo jurídico a este título com o
Município, suas autarquias, e demais entidades sob seu controle direto ou indireto.

dispensa ou
dependentes.

Parágrafo único. A perda da condição de segurado por exoneração,
demissão implica o automático cancelamento da inscrição de seus

Art. 12. A perda da qualidade de dependente junto ao OLÍMPIA
PREV ocorre:

para o cônjuge:
a) pela separação judicial ou divórcio, quando não lhe for
assegurada à prestação de alimentos;
b) pela anulação judicial do casamento;
c) pelo óbito; e
d) por sentença transitada em julgado;
para a companheira ou companheiro, pela cessação da união
II
estável com o participante quando não lhe for assegurada à prestação de alimentos.
para o cônjuge, companheira ou companheiro de segurado
lil
falecido, pelo casamento;
para o filho, para o equiparado a filho e para o irmão, ao
IV
completarem dezoito anos de idade, pela emancipação ou ocorrência de qualquer das
hipóteses de que trata o parágrafo único do art. 5 do Código Civil, salvo se inválidos; e
V para os dependentes em geral:
I

-

-

-

-

-
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