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DE 7 DE OUTUBRO DE 1 9 1 3

Instituindo o Monte-pio dos funcciona

rios publicos do Estado.

Doutor Joio Pereira de Castro Pinto, Presidente do Estado da

Parahyba:

Paco saber a todos os seus habitantes que a Assemblia Legis

lativa do mesmo Estalo docretou e eu sanccionei a lei seguinte:

Art. 1 9 - Pica instituido o Monte-pio dos funccionarios p9

blicos do Estado, para o fim de soccorrer as familias dos que fallecerem. 

1 • - Pica marcado o prazo de noventa dias da data da pro

mulgacio desta lei para os funccionarios quo no quizerem contribuir para o

ante-pio fazerem suas declaracoTes perante o Thesouro, sendo considerados con

tribuintes Os quo silenciarem a respeito.

$ 29 - Os functennarios quo deixaran de acceitar o Monte-pio,

querendo fazer parte depois, pagario can dobro as contribuic6es an atrazo e a

joia, so podendo SET admittidos, se estiverem an bOas condigiies de sailde,pre

codendo mama por junta medics., nomeada pela directoria.

$ 39 - Seri obrigatOrio pars os funccionarios quo foram nomea

dos depois de sanccionada a presente lei.

i 4* - E facultado ao deputado estadoal contribuir para

Mbnte-pio; e deixando de ser deputado, poderi continuar a contribuir nos ter

MOS do art. 7• $ 4*.
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Art. 2' r considerada familia do funccionario para os fins
delta lei:

a viuva do funccionario fallecido que coin elle vivia, an

quanto se conservar neste estado e viver honestamente;

os filhos successiveis, do sexo masculine, at at©a idade de

21 annos;

ainda os filhos deste sexo slim de 21 annos, que estivo -

rem, por incapacidade phisica ou moral, impossibilitados de prover a SUB

subsistincia;

os do sexo feminine anquanto se conservarem solteiros

viverem honestament r! arse foram viuvas, nio tendo recursos para viverem tam

bin honestamente.

5 1 9 Na falta de viuva e filhos nas condic6es acima indica

das, a quota de bemficencia sera paga ao pai, mae ou irmao quo so tempo do

fallecimento do fun:cionario viver is expensas delle.

5 2 9 - 0 irmio 5;6 gosari do beneficio, emquanto nio attingir

nos 21 annos.

Art. 3 9 - Fallecendo a viuva an goso de sua quota de benefi

cencia, reverters esta ipso jure nos filhos menores, nas condicOes determina

das nas learns b, c e d, do art. 29.

Art. 4' - 0 Monte-pio ter& o carater mutuario, devendo funs

cionar no Thesouro do Estado, can a sua directoria constituida nos termos do

art. 89

Art. 5 9 - 0 Estado, an condigOes que serio determinadas no

regulamento, concoxreri para a caixa do Monte-pio an cada anno, coin uma sub

Vangio equivalents a 3% da rends, do imposto

Art:. 6 9 - A receita do Monte-pio proviri, alem da subvencio
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a que se refere o art. antecodonte, do seguinte:

S 1' - 4% sobre todos os vencimentos que o contribuinte roce

bor do Estado, e na forma do art. 139.

5 2 v - De uma joie de 5% sobre os mesmos vencimentos, joie

que (lever; ser page an 24 prestaceTes mensaes.

S 3' - De pens6es nio reclamadas por quem a ellas tenha direi

to.

S e - De toda y as multas impostas an virtude de infraccaes a

qualquer lei ou regulamento estadoal, inclusive a multa de jurados.

S 5v - De heaancas ou todo e qualquer ben que, por ser vacan

te, venha a pertencer go Estado.

6 v - De doacOes.

5 7 9 - De toda sobra que no fim de cada exercicio resultar da

verba de funccionarios inactivos.

5 8 9 - De juros de apolices federaes,ou alugueis de immoveis.

S 9 v - Da receita da caixa de emprestimo que sera adoptada pa

ra servir aos funccionarios estadoaes.

Art, 7 9 - 0 Monte-pio comecari a proporcionar	 beneficencia

tres annos depois de sum instalacio.

5 l v - A quota de beneficencia sera fixada de acordo com os

recursos e os encargos existentes, seen jamais ultrapassar a terra parte dos

vencimentos do funccionario, e na forma do art. 139.

S 24 - Fallecendo este, antes de decorridos os tres annos,

facultado i familia do funccionario fallecido completer as restantes presta

cOes e habilitar-se assim a percepcio do beneficio, ou retirar com juros de

6% annuaes as prestagaes recolhidas, ficando, desta forma, extinta a respon

sabilidade do Monte-pi°.

S 39- Qualquer contribuinte, mesmo depois de ester fumccio

nando o Monte-pio, s6 ter direito a beneficencia an favor de sue familia

depois de decorridos tres annos de sua entrada e estando quite.
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4 9 - 0 funccionario que for demitido poderi continuar a

contribuir para o Monte-pio.

Art. 8 9 - A directoria sera composta permanentemente do Ins

pector, Contador e Thesoureiro do Thesouro e macs tree contribuintes, nomea

dos por dois annos polo presidents doEst*do.

S unico. 0 Presidente da directoria sera tambem nomeado pelo

Presidente do Estado dentre os directores.

Art. 9 9 - 0 Monte-pio poderi emprestar quantias aos funccio

narios do Estado, madiante juro modico ao criterio da directoria.

Art. 10 9 - Em hipothese alguma o Estado, near quern quer que

seja, poderi lancar mio dos recursos do Monte-pio pare fins differentes dos

estabelecidos nesta lei.

Art. 11 9 - As duvidas suscitadas na administragio, que affec

teen i economia do Monte-pio, serio decididas por maioria de votos da direc

toria, corn recurs() nocessario para o Presidente do Estado.

Art. 12 9 - Qualquer funccionario do Estado, mesh o o inactivo,

que exercer actualmente alguma commissio estadoal, poderi ser admittido a

contribuir para o Monte-pio na proporcio do que receber.

Art.. 13 9 - A qualquer contribuinte c facultado augmentar a

sue contribuicio de modo que possa deixar urea pensio computada no maximo de

trezentos mil riffs mensaes, observado sempre o estabelecido DO art.7 9 S 19.

S unico. No a permitido accunuaar-se o beneficio do Monte-

-pio can alguma pensio estadoal, cabendo ao beneficiado optar por um dos

beneficios.

Art. 14' - Qualquer funccionario estadoal son ordenado fixo,

omega que receba gratificagio ou porcentagem, pode contribuir para o Monte-
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-pio, servindo de base o que receber, an tees condigOes, como se fosse ordena

do.

Art. 15 9 - 0 Presidonte do Estado, regulamentari a 	 presente

lei, estabelecendo	 os dispositivos necessarios a bOa execugio do Monte

-pio, tendo an consideragio a natureza c fins do instituto e adoptando,quanto

possfvel, a lei federal sobre o assumpto, que 6 considerada subsidiaria.

Art. 169 - Revogam-se as disposigOes an contrario.

.Mando, portanto, a Codas as autoridades a quern o conkecimento e

execugao da presente lei pertencer, que a cumpram e fagam cumprir tio inteira

mente como nella se contiin.

0 Secretario de Estado a faga imprimir, publicar e correr.

Palacio do Governo do Estado da Parahyba, an 7 de Outubro	 de

1913, 25 9 da Rep Mica.

Joio Pereira de Castro Pinto

Foi p.blicada nesta Secretaria de Estado, em 7 de Outubro 	 de

1913.

Servindo de Secretario,

Francisco do Valle Mello.
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