
D E C R L T 0	 N 9	5. 1 8 7

DE 16 DE JANEIRO DE 1 . 9 7 1

Aprova o REGULAMENTO GERAL DO INSTI

TUTO DE PREVIDPNCIA DO ESTADO	 DA

PARAIBA (IPEP) e di outras providen

cias.

0 Governador do Estado da Paraiba, usando das	 atri

buicOes que the confere 0 .ar.tig0 G0, inciso V, da Constituicao	 do

Estado, e tendo em vista o_disposto no . Decreto n 9 5.144 de 28 de ou

tubro de 1970.

DECRE T A

Artigo 1 9 - Fica aprovado o REGULAMENTO GERAL DO INS

TITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO ]A PARAIBA (IPEP), na forma do ane

xo aeste Decreto.

Artigo 2 9 - A vigencia deste .Decreto retroage a pri

meiro de janeiro de mil novecentos e setenta e um (1 9 .01.71),	 revo

gadas as disposiOes em contfirio.

Pal5cio do Govern() do Estado da Paraiba, em	 Joao

Pessoa, 16 de janeiro de 197.1; 83 9 da Proclamacao da RepUblica.

JOAO. ,AGRIPINO

Antonio Carlos Escorel

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DQ ESTADO DA PARAIBA

(IPEP)

REGULAMENTO GERAL

Parte Primeira
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DO INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DO .ESTADO DA PARAIBA

E SUAS FINALIDADE.S.

_TITULO .I

Da Denominagio, Sede e Finalidades

Art. 1 9 - 0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DA PA

RAThA (IPEP) e uma autarquia,com persolnali,dade juridica, autonomia

administrativa e financeira, „sede e faro na Capital do Estado

agao em todo territOrio estadual.

Art. 2 9 - A finalidade principal do IPEP e garantir

aos sews segurados e respectivos dependentes o regime.de seguridade

social estabelecido no Decreto 	 .5.144, de 28 de outubro de 1970 ,

e neste Regulamento.

§ 1 9 - 0 regime de seguridade social; para os	 fins

aste Regulamento,	 abrange:..

I -	 Pensao:

II - Auxilio Reclusao;

III -	 Peculio;

IV - Auxilio Natalidade;

V - Assistencia A -6dico-Uospita1ar; .

VI - Assistencia.OdontolOgics_;

VII	 Assistencia Social;

VIII - Assistencia Financeira.

Art y	 Alem dos beneficios indicados no paragrafo an

terior, poderao ser instituidas modalidades novas de pecIllios ou pla

nos de poupanga, mediante	 especIfica dos interessados.

TITULO II

Dos Beneficios

CARFTWADo I

Dos Segurados
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Art. 3 9 - sao segurados obrigatOrios do IPEP:

I - 0 Governador do Estado;

II - Os Deputados Estaduais;.

III - Os Secretirics de Estado;
IV - Os ConseLiteiros_e os_servidores do Tribunal

Contas do Estado;

V - Os membros .da Magistratura e do Ministerio

co estaduais; t

VI - Os servograwirios .e funcionirios da . Justica do Es

tado;

VII - Os servidores ativos e inativos dos tres poderes

ao Estado, inclusive dos 6.rg5os .da administracao indireta,quaisquer

que sejam os respectivos cargos .ou funcOos;.

VIII - Os servidores ativos ou inativos dos Municipios

que mantenham conv6nios conj o

Pargrafo Unico	 Sao s'4O segurados do IPEP os sevrti

Bores sujeitos ao regime da,legislacao . trabalhista e os que	 sejam

contribuintes obritOrios do INPS..•

Artigo 4 9 - U IPEP so admi.tira como segurados,em ca

rater facultativo:

I - os que deixarem de exercer cargo ou funcEo	 que

os tornava segurados obrigatOrios;

II - os servidores	 de unicipios cujos convenios 	 com

IPEP hajan sido rescincidos.

Par5.grafo Unico - A admissao dos segurados facultati

vos, referidos neste artigo,..depende exxlusivamente, de comunicacao

do interessado ao IPEP feita _de_ntro	 seis nieses a Tartir dos even

tos previstos nos incisos I .e

Artigo 5 9 - Perde a condicao_do segurado facultativo

quern desistir expressamente de cpatribuir_para.o IPEP ou deixar de

recolher as contribuicaes,devida5, durante seis .rneses consecutivos.
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CAPITULO	 II

Dos Beneficiirios

Artigo 6 9 - .Consideram-se beneficiarios do segurado

as pessoas que vivam, justificada* comprovadamente, sob sua depen

ancia econOmica.

Paragrafo	 .7 Presiinde de comprovagao e justi

ficagao a dependencia de espiisa .ou marido Anvalido, assim como a a

de filhos solteiros, menores .de .21 (vinte e . um) anos ou invaliaos,

qualquer que seja a naturez.a.da.filiagao.

Artigo 7 9 - Considera-se justificada a dependé-ncia

econOmica de pessoas sem recursos que, em virtude de menoridade,

idade avancada ou invalidez, vivam as expensas exclusivas do segu

rado, por lapso de tempo superior a 300 . (trezentos) dias consecuti

vos, e nio possam prover o pr6prio sustento.

§ 1 9 - Consideram-se sem recursos as pessoas cujos

rendimentos brutos mensais sejam Anferiores a 2/3 (dois tergos )

do vencimento correspondente ao Nivel . 1 do Quadro Permanente d	 de

pessoal Civil da Administrag.5,o. Dire.ta	 do Poder hxecutivo.

2 9 - Consideram-se de idade avangada as mulneres

de mais de 55 (cinquenta e CinQQ) anos e os hoens de mais de	 60

(sessenta) anos de idade.

Artigo 8 9 - Considera-se ainda justificada a depen

dencia econOmica da companheira do segurado que com ele tenha vivi

do, sob o mesmo teto, por lapso ..de. tempo superior a 300 (trezentos)

dias consecutivos.

Paragrafo	 - Para os .efeitos deste artigo, nio

serao computados os dias 	 .que o segurado coabite com a espOsa ou

com mais de uma companheira,.

(

Artigo 9 9 - Perderio a qualidade de beneficiarios :
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I - o c8njuge, ap6s,a anulagio do casamento, ou apes

o desquite em que se torne exAres.s.a a perda ou a reniancia do direi

to a percepgio de alimentos.;
II - o cOnjuge...q q .a.ompanheinra clue abandonar ,	 sem

justo motivo,	 a habitag go do .smgurado m a eta se recuse a voltar	 ,

desde que reconhecida judicialmente tal situagao;

III	 - a companheira,	 v g lida e com	 idade inferior a	 a

quarenta e cinco (45) anos, ou com rendimentos brutos mensais nio

inferiores a 2/3 (dois tergos)	 do vencimento	 a que re refere o §

1 9	do artigo 7 9 , que, por qualquer motivo,	 deixar de coabitar com

o segurado;

IV - os que contrairem matrimOnio;

V - os que passarem a viver em concubinato com	 ter

ceiros;

VI - os que alcancarem a maioridade ou deixarem de sa

tisfazer as condig6es previstas no artigo 79..

Artigo 10 - Aprova das condigi5es estabelecidas 	 nos

artiyos 7 9 e 8 9 , sera feita perante o IPEP que efetivara. ,quando	 ne

coss g rio, as dilige.ncias cablveis, exigindo-se justificagao	 judi

cial ou administratdva e, aiiida;

I - nos casos de _pessoas em recursos; - atestados	 de

1 , erce llc5o de rendimentos inferiores a 2/3 dois .tergos) do vencimen

to a que se refere o § 1 9 do artigo 7 9 •

II - no caso de maioridade ou idade avangada,	 certi

dao de idade ou document° .equival_ente;

III - nos casos de invalidez, Jaudo da junta medica

credenciada pelo IPEP.

Parigrafo Gnico - Serao renovadas, anualmente, 	 as pro

vas de Continuidade de invalide.z—tempotkria, de dependencia econiimi

ca e do estado de probreza de que trata o § 1 9 do artigo 79.
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CAPITULO	 III

Insc.ricao -

Artigo 11 - A inscric go do segurado e de seus benefi

ci grios no IPEP e condig g o ,e.ssencial para concess go de qualquer

prestac go essistencia1 ou

Artigo 12 - A .inscxicao faz-se-a :

I - do segurado, mediante preenchimento da ficha res

pectiva e apresentac g o dos, .seguintes documentos;

tftulo de .adminissao e prova de posse;

certidao de nascimento ou casamento ou, ainda do

cumento que se substitutm:__

c) tree s retratos em tamanho 2x2 cm.

II - dos beneficiarios, mediante apresentac go de:

declaracio do segurado, .em formul g rio padronizado

certiddo de nascimento ou casamento de cada bene

ficiirio;

_c) atestado de vida_de cada beneficigrio;

d) ducumentas .e provas exigidos no artigo 10 1ara os

casos ali previstos.

Artigo 13 - -0 apostilamento do titulo de admis go no

Org g o pagador sOmente poderg ser feito mediante prova de inscricao

do servidor do IPEP.

Artigo 14 - 0 se gurado a obrigado a comunicar ao IPEP

dentro de 30 (trinta) dias de sua ocorrencia, qualquer modificagao

nas informag6es prestadas _quando,de sua inscrigao, juntando os docu

mentos comprobat6rios.

Artigo 15 - Ocorrendo o falecimento do segurado, sem

que tenha sido feita a .inscrigio de todos os seus benefici g rios, os

nao inscritos podergo requere-la

Artigo 16 - A inscrigio prevista no artigo anterior
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produzira efeito a partir.da data em que far deferide.

Artigo 17 - A inscrigao indevida sera considerada in

subsistente, sem prejuizo da xesponsabilidade civil e criminal 	 do

autor.

TITULO III

Das PrestagOes de _Seguridaae 6osia1

CAPITULO I 

	

Exposig5es	 Gerais

Artigo 18 - As prestag5es de seguridade social 	 con

sister em beneficios, previstos nos itens I a IV do artigo 1 9 ,e ser

vigos previstos nos itens V a VIII do mesmo artigo.

§ 1 9 - Considera-se BENEFTCIO a prestagao pecunigria

assegurada obrigatOriamente aos benefici g rios, nos termos deste	 Re

gulamento.

§ 2 9 - Considera-se SERVICO a prestagao assistencial

proporcionada aos benefici g rios	 dentro das limitac5es tecnicas,admi

nistrativas e financeiras do IPEP.

§ 3 9 - As prestag5es	 de seguridade social sOmente se

Tao devidas aos segurados que estejam em dia com o recolhimento das

respectivas contribuic6es.

CAPITULO	 II

Da Pensao

Artigo 19 - Aos benefici grios do segurado que	 fale

cer sera paga, mensalmente, pensao equivalente a at 90% (noventa

por cento) do sal g rio contribuig go do segurado, a data do respecti-
vo falecimento.	 -	 -

§ 1 9 - A pensio 7de-que tratate-artigo sera-cansti

tulda de uma cota familiar, igual. a 40% Aquarenta por cento) do sa
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l g rio-contribuicio do segurado, acrescida de tantas parcelas de 1181

(dez por cento) do mesmo salZirio quaritos forem os beneffcigrios,atE

o maxim° de cinco (5).

2 9 - 0 valor total determinado de acOrdo com

parigrafo anterior sera rateado em cotas Aguais dntre todos os bene

ficigrios.

§ 3 9 - A pensao sera devida intearalmente a partir

do mes em que ocorrer a,morte do segurado.

§ 4 9 - Qualqder benefici g rio, habilitado 5 (Thoca do

fnlecimento do segurado, :poLeri requerer a pensao de que trata Este

artito.

§ 5 9 - A pensHo sera calculada e concedida e! 	 rela

c,io ao miner° de benefici g rios habilitados a ipoca do faleciAcnto

do seurado, senc. o recalcula:la	 da h1bilitac5o ou

ce beneficiirios, posterior l'i,r;uela

Artigo 20 - As penscies seri. ° reajustadas autoillatica

mente, no primeiro dia util de cada exercTcio de ac8rdo con o 	 dis

post() no paragrafo seuinte.

Par5graio Cinico - 0 inuice aplic g vel a cada	 reajus

ta.:2ento anual 6 o corresponente a variacao Dercentual da	 rceita

de contribuicio de segurados, efetiva .;Leate arrecadada polo IPtT no

a te-oni.litimo e no penCiltiillo exercitio allteriores ao em quo se	 pro

ceder ao citiculo .i_o_r_eajustaJeto.

Artigo 21 - A cota ie pens5o se extingue:

I - por morte do pensionista;

II - polo casamento ou concubinato do pensionista;

III - pela maioridade, no caso de pensionistas 	 ►eno

res vglidos;

IV - pela cessacao da invalidez, no caso do pensio -

/as  maiores_inv5lielos;

V --pela cessac5o dos motivos quo justificaraLl	 a

poiis5o, no caso dos carentes de recursos.
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§ 1 9 - Extinguirido-se uma ou mais cotas de pensao

proceder-ee-6 a novo s'alculo e a novo rateio do beneficio, na forma

do artigo 19.

29 - Com a extingio da cota do Ultimo pensionista,

extinguir-se- g tambem a pensao.

§ 3 9 - A cessacao de invalidez, para os fins do 	 in

ciso IV deste artigo, sera coniprovada atraves de exame medico deter

minado pelo IPEP.

CAPITULO III

Do Auxilio Reclusgo

Artigo 22 - Auxilio-reclus go 6 o beneficio pecunigrio
devido ao conjunto de beneficierios do segurado detento ou recluso.

Artigo 23 - 0 auxilio-reclusad, calculado e reajusta

do de acerdo corn as normas estabctlecidas nos artigos 19 e 20, anteri

ores, sera devido a contar do efetivo recolhimento do segurado a pri

sao e mantido enquanto durar sua reclusao ou detencao.

§ 1 9 - 0,auxilio-reclusao sOmente sera pago integral

me7lte se o segurado detento ou recluso nao estiverpercebendo vencimen

to ou provento de inatividade.

§ 2 9- - Se, durante a - detencao ou reclus go,	 o segura

do sofrer reducao de vencimentos, os seas benefici g rios faro jds a

auxilio-reclusao equivalent —a mencionala reducao,

Artigo 24 - Na hipetese de falecimento de	 segurado

detento ou recluso, o auxilio-reclusao converter-se-a automaticamen

to em pensao, calculada de acerdo com as normas aplicaveis a este be

nen:el°.

Artigo 25 - 0 auxilio-reclusao sera requerido	 pela

;essoa que se encontrar na chefia da familia do segurado detento ou

recluso e comprovar:
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I - 0 efetivo exercicio da chefia da familia (I D segu

rado;

II - A prisio do segurado;

III - 0 fato de o segurado nio estar percebendo venci.

mento ou provento de inatividade ou de estar sofrendo reducao de ven

cimento.

CAPITULO IV

Do Pecalio

Artigo 26 - Peculio e a import gncia em dinheiro devi

da aos benefici grios do segurado, quando do falecimento deste.

Par g grafo Unica - 0 pecillio e igual a um saldrio-con

tribuic g o do segurado, a data do seu falecimento, acrescido do decu

plo do vencimento de que trata o § 1 9 do artigo 79.

Art. 27 - 0 IPEP poder g descontar ate 50% (ciqcoenta

por cento) do valor do pecGlio, para cobertura de empr6stimo-satIde

contraido polo segurado.

Artigo 23 - 0 pecillio ou seu saldo poder g ser reque

rido por qualquer dos benefici g rios ao segurado, que o receberdo	 em

partes iguais, independentemente de registro previo no Tribunal	 de

Contas.

§ 1 9 0 IPEP descontard do pecillio ou do seu saldo	 ,

antes do rateio previsto neste artigo, o valor correspondence a des
_	 .

pesa corn o funeral do servidor e indenizara" querns comprovar que a rea

lizou,
§ 2 9 - A indenizacao de despesa de funeral	 deverti

ser requerida, por quern a realizou, dentro de 30 (trinta) dias	 a

partir da morte do segurado, sob pena de prescricao do direito.

CABITELO V•

Auxilio Natalidade
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Artigo 29 - Auxilio-natalidade e o beneficio pecunii

rio devido a segurada gestante, pelo parto, ou ao segurado,pelo par

to de sua espOsa nio segurada ou de sea companheira nio segurada

	inscrita como_beneficiiria polo menos 300 (trezentos) dias antes	 do

parto.

§ 1 9 - 0 auxilio-natalidade e igual a 50% (cinquenta

por cento) do vencimento de que trata o § 1 9 do artigo 79.

	§ 2 9 - No caso do nascimento de mais de um di1ho 	 do

segurado, serio devidos tantos auxilios-natalidade quanto fOrem 	 os

filhos nascidos.

§ 3 9 - A gestante n go segurada, habilitada como bene

fici gria do segurado a epoca do seu falecimento, quer na condig go de

espOsa, quer na de companheira, ter direito ao recebimento do auxi

	

lio-natalidade, desire que o parto ocorra at 300 (trezenfos)dias,	 no

iag xitho, apes a morte do segurado.

	

§ 4 9 - Considera-se parto, para os efeitos d6ste 	 ar

tigo, o evento ocorrido a partir do 6 9 (sexto) mes de gestacgo.

	

§ 5 9 - 0 auxino-natalidade dever g ser requerido	 no

:)razo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do parto, sob

pena de prescricgo.

Artigo 30 - Para comprovaC go da exigencia referida

no § 5Y do artigo anterior, a gestante n go segurada dever g	apresen

tar ao IPEP atestado medico, deciarando a data da efetivagao do par

to e certid go de Obit° do segurado.

•

CAPITULO	 VI

Da Assistencia Medico-Hospitalar

Artigo 31 - Assistencia Medico-Hospitalar e o servi

(

co prestado ao segurado e seus benefici grios, dentro das possibilida
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des financeiras do IPEP, pelas seguintes formas:

I - assistencia preventiva, no ambito da Profilaxia

das doengas transmissfveis, educagao sanitiria e higiene do trata -

lho;

II - atendimento a tratamento ambulatoriais;_

III - exames necessirios a diagnOsticos;

	

IV - hospitalizagao, para tratamento de doencas	 con

sideradas cur'aveis;

V - assistencia farmaceutica.

Artigo 32 - Os servigos de que trata este Capitulo

poderao ser prestados diretamente pelo IPEP ou atravg s de mgdicos„

ambulat6rios, instituig5es hospitalares que credenciar.

§ 1 9 - SOmente podem ser credenciados medicos, ambu

lat5rios e instituicOes hospitalares de municipios ou grupos de 	 mu

nicipios polarizados em que residem, pelo menos, 300 (trezentos) 	 se

gurados.

§ 2 9 -	 IPEP utilizara, preferencialmente, os	 hos

pitais e ambulatOrios pertencentes ao Estado da Paraiba ou a 	 &le

vinculados.

	

§ 3 9 - Os medicos, ambulatOrios e instituicOes	 hos

pitalares credenciados prestarao servicos e serao remunerados de de

acOrdo coin as normas e tabelas aprovadas pelo Conselho Deliberativo

do IPEP.

Artigo 33 - Serao gratuitos as servigos indicados

nos incisos I e II do artigo 31.

Artigo 34 - Os servicos indicados nos incisos III,

IV e V do artigo 31 serao pagos pelos segurados, de acOrdo com 	 as

normas e tabelas atuariais que ferem aprovadas pelo Cpnselho Delibe

rativo do IPEP, considerando:

I - as possibilidades financeiras da instituigao;

II - o custo dos servicos de que trata este artigo;

III - a conveniencia de prestar assistencia m gdica e

fetiva ao maior niimero possivel de segurados;
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IV - a remunerag go do segurado.

Artilo- 0 IPEP financiarg as despesas de que trata

este artigo e far g , na remuneragio do servidor, a consignag go neces

s gria ao correspondente ressarcimento.

§ 2 9 - 0 financiamento referido no par g grafo	 ante

rior sera cosiddirado emprestimo-.saGde, para os fins deste Refula  -

mento.

39 - A consignag go prevista no	 1 9 n g o excederg

de 10% (dez por cento) do sal grio-contribuicHo do segurado, 	 desdo

brando-se o valor total daLtsistencia medica em tantas prestagOes

rnensais quantas fOrem necess grias ao ressarcimento do IPEP,de	 acOr

do com o teto mgximo aqui estabelecido.

4 9 - Na hipetese de morte do segurado, antes	 da

liquidag go do financiamento de que trata o § 1 9 o IPEP poder g reter

at 50% (cinquenta por cento) do peciilio do segurado, para amortiza

ca. ° do financiamento, e considerar g inexistente, se houver, o	 res

pectivo saldo devedor.

Artigo 35 - 0 IPEP manter g Setor de Farmgcia,	 para

venda de medicamentos aos segurados e seus beneficigrios.

§ 1 9 - 0 Setor de Farm gcia ter autonomia

ra e contabilidade peOpria, supervisionada pelo Departamento de 	 Fi

nangas.

§ 2 9 - 0 funcionamento do Setor de Farm gcia	 sera

disciplinado pelas normas aprovadas pelo Conseliio Deliberativo	 do

IPEP e os seus servidores ser go regidos pela Legislagao Trabalhista.

CAPITULO VII

Da Assistencia OdontolOgica

,Artigo 36 - Assistencia Odontol6gica e o conjunto

dos servigos de odontologia, prestado pelo IPEP aos seus segurados



DECRETO NR 5187
Fl. -14

e beneficarios, compreendendo tratamentosclinico, cirCirgico, endo-

antic°, protetico, odonto-pedi g trico e ortodOntico.

Artigo 37 - A assistincia odontolOgica sera	 presta

da em consultOrios do IPEP ou em consultOrios particulares 	 creden

ciados de acerdo com as normas do artigo 32.

Artigo 38 - Ser go gratuitos os seguintes servigos o

dontolOgicos:

I - exame bucal e preenchimento da respectiva ficha

II - exodontia com anestesia local;

III - restaruragao com subst gncias pl gsiticas e amgl

gamas;

IV - hemostasia;

V - alveolite;

VI - tartarectomia.

Parggrafo Gnico - Os demais servigos odontolOgicos

sergo pa gos pelos-segurados, podendo ser financiados pelo IPEP,nas

coddigOes previstas no artigo 34. -

CAPITULO VIII

Assistencia Social

Artigo 39 - 0 IPEP, atraves de profisidonais e ins

tituigOes especializadas e de acOrdo com as suas possibilidades tec

nicas e financeiras, prestar g assist .encia social consistente em ori

entag go, treinaraento, educag go e outras modalidades que possam con

tribuir para elevag5o de nivel e melhor ajustamento social do segu

rado e de seus beneficigrios.

CAPITULO IX

Da Assistencia Financeira

Artigo 40 - A Essistincia financeira que o IPEP pres

tars aos seus segurados compreende:
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I - elppr g stimos de concess go obrigatOria:

emprgstimo-funeral;

emprgstimo-saride;

c) emprgstimo-nupcial.

II - empfestimos de concessio ngo obrigatOria4__

empr g stimos de emergincia;

emprestimos iwobiligrios.

Paragrafo unico - As consignagOes destinadas a amor

tizacao dos emprg stimos previstos neste Capitulo, salvo o indicado

na alinea "b" do inciso II deste artigo, nao poderao ultrapassar de

30% (trinta por cento) do sal grio-contribuic go do segurado.

SECA° I

Emprestimo-Funeral

Artigo 41 - 0 empfestimo-funeral sera concedido ao

segurado, por morte de qualquer dos seus beneficiarios inscritos, e

seu valor nao ultrapassar g de 20% (vinte por cento) do valor fixado

no artigo 26 para o

§ 1 9 - 0 emprestimo-funeral sera concedido mediant

to requerimento do segurado, acompanhado da certidao do Obit() a que

se referir, devendo ser amortizado em tantas parcelas mensais quan

tas fa- rem necess g rias para que a consignacao correspoddente nao ul

trapasse de 10% (dez por cento) do sal grio-contribuic go do segurado.

§ 2 9 - 0 direito ao empr jstimo-funeral prescreverg

depois de 90 (noventa) dias a contar do 6bito.

§ 3 9 - Na hipOtese de concessao de emprestimo- fune

ral a segurado que j g esteja amortizaddo emprestimo do mesmo tipo ,

o prazo previsto no § 1 9 poderg ser ampliado de mddoaaclquea a	 con

signagao se mantenha dentro do limite fixado no referido parggrafo.

SECAO II 
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Emprestimo-Sallde

Artigo 42 - 0 emprestimo-saUde sera concedido 	 para

cobertura de despesas de tratamento medico-hospitalar e de tratamen

- - to odontolOgico do segurado e de seus benefici grios, quando o	 IPEP ---

nao os prestar gratuitamente estendendo-se tambem a aquisicao	 de

a ,:)arelhos e instrumentos de correcao para o segurado e seus benefi

ciarios .

§ 1 9 - 0 emprestimo-sailde nao poder g ultrapassar

d g cuplo do vencimento a que ser refere o § 1 9 do artigo 79.

§ 2 9 - A amortizac -io do emprestimo sailde dever6 ser

feita no prazo m6ximo de 48 (quarenta e oito) meses, vedadas 	 pres

tag6es mensais de valor unitario inferior a 5% (cinco por cento) 	 do

sal6rio-contribuicao do segurado.

Artigo 43 - 0 requerimento de emprestimo-sailde deve

ra ser instruido com atestado medico comprobatOrio da necessidade

do tratamento, o qual dever6 ser especificado no mesmo atestado.

SEcAO III

Emprestimo-Nupcial

Artigo 44 - 0 empr6stimo-nupcial sera concedido 	 ao

segurado que contrair matrimOnio e seu valor nao podera" ultrapassar

o quadriiplo_do_sala7riancpnIxibuicio-

Artigo 45 - 0 emppestimo-nupcial poder g ser	 desdo

brado da seguinte forma:

I - metade antes do casamento, mediante prova da pu

plicagao do edital de habilitagao;

a	 II - metade apOs o casamento, mediante apresentagao

da respectiva certidao;

Artigo 4-6 - -0 direito ao emprestimo-nupcial prescre

vera depois de 90 (noventa) dias, a contar do casamento.
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Artigo 47 - A amortizagio do empristimo-nupcial deve

rg ser feita no prazo m gximo de 24 (vinte e quatro) meses.

Par ggrafo unico - Quando obtiver a antecipac go	 pre

vista no inciso I do artigo 45 e, nos 60 (sessenta) dias seguintes

nao comprovar haver contraido matrimOnio o segurado perder g o direi

to a parcela restante do emprestimo e amortizar g a primeira parcela

em prazo nao superior a 12 (doze) meses.

SECA° Iv

Emprestimo do Emergencia

Artigo 48 - 0 empr g stimo de emergencia sera concedi

do dentro das possibilidades financeiras do IPEP, nos seguintes	 ca

SOS:

I - matricula do segurado e de seus benefici g rios em

estabelecimento educacionais;

II - frequencia, pelo segurado ou seus beneficigrios,

a cursos de treinamento e de especializagdo:

III - cons g rtos e reparos_em habitag gopertencente	 ao

segurado, em caso de danos extraordingrios:

IV - custeio de ligagOes de aqua, esgato e energia e

l g trica em habitacao pertencente ao segurado;

V - amortizacao de emprestimos imobili grios contrii

dos pelo segurado perante outras entidades-que-nao-o-IPEPT-

VI - ocorrencias excepcionais, perfeitamente caracte

rizadas e comprovadas, a crit grio do Conse1ho Deliberativo do IPEP.

Artigo 49 - 0 empfestimo de emerg -incia nao poderg ul

trapassar o decuplo do vencimento a que se refere o § 1 9 do artigo

7' e deverg ser amortizado em prazo nao superior a 24 (vinte 6 qua -

tro) meses vedadas_prestagOes_mensais cie_valor_unitirin inferior_ a

5% (cinco por cento) do sal grio-contribuic go do segurado.
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SECAO V

Empfestimo Imobiligrio

Artigo 50 - 0 emprestimo imobili grio destina-_se	 a
construg go ou aquisigao de casa prOpria pelo segurado que nao a pos

suir, bem como a reforma e ampliigao de habitagao pertencente a	 se
gurado que nao possuir outro imSvel.

lY - o emprestimo referido neste artigo poderg

ser estendido a aquisigao de terreno para construgio de casa prOprO
pria.

29 - E vedada a concessEo de emprestimo imobili g

-rio para construgg o du aquisicao de casa prOpria a segurado que,sem

previa anuencia do IPEP, haja alienado imOvel adquirido com 	 finan

ciamento do IPEP ou do extinto MEP.

Artigo 51 - 0 emprestimo imobili grio nao poder g ser

supeior a 300 (trezentos) vezes o sal grio minimo regional.

Artigo 52 - 0 prazo m6ximo de amortizagao dos 	 em

prestimos imobili grios nao poder g exceder de 240 (duzentos e quaren

ta) meses e as prestag5es mensais nao poderao exceder de 50% ( cin

quenta por cento) do salL-io-contribuicao do segurado, en curios ven

--cimentos ou proventos de inatividade sera automaticamente feita	 a

consignagao correspoddente, a pedido do IPEP.

----Paragrafo Unico - 0 limite das prestagOes mensais

referido neste artigo poder g ser ampliado at 70% (setenta por cen

to) do sal g rio-contribuigao, se o segurado, a criterio do IPEP, com

provar renda familiar disponi:1Tel e suficiente.

Artigo 53 - Na hipOtese de escassez de recursos,	 to

rao preferencia para emprestimos imobili grios os segurados com mai

or_amera_de_beneficiirias-

Paragrafo Calico - Observado o disposto neste	 arti
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go, o IPEP orientari sua polftica de empr;stimos imobili grios	 no

sentido da construcio e aquisicio de moradias de custo equivalents

aos menores previstos para unidades habitacionais do sistema nacio

nal de habitacio.

Artigo 54 - 0 Conselho Deliberativo do IPEP aprova

rg as demais normas necess grias a execug go da politica de	 emprjsti

mos imobili grios de modo a compatibilizi-la com os seguintes requi

sitos:

	

I - proporcionar acesso a casa prOpria ao maior 	 nu
mero possivel de segurados ;

	

II - Permitir a manutencao, pelos segurados, das 	 ca

sas prOprias que hajam adquirido;

III - Ajustar a operacao do setor de emprestimos imo

bili grios as normas e padraes dos Orgaos do sistema nacional de 	 ha

bitagao com os quais o IPEP mantiver convenios e contratos;

IV - garaiitir, direta e indiretamente, o retarno

a remuneragao dos recursos aplicados pelo IPEP.

_TITULO IV

Do Custeio da Seguridade Social

CAPITULO I

Plano_ ..de__CusIeio

Artigo 55 - 0 piano de custeio do sistema de seguri

dada social sera aprovado trienalmente, por Decreto, que fixar6 	 m

obrigatOriamente, o regime financeiro a ser adotado e os 	 respecti

vos alculos atuatiais.

Artigo 56 - 0 custeio do piano previdencial e assis

tecial ser; atendido pelos seguintes recursos:
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I - contribuicRo mensal dos segurados em geral,	 de

valor correspondente a percentagem do sal grio-contribuigio	 fixada

trienalmente no piano a que se refere o artigo anterior;

II - contribuigio mensal do Estado e dos Orgios	 de

sua administrag5o indireta, do valor equivalente pelo menos, 	 ao das

contribuiciies dos respectivos empregados, de acardo com o piano 	 de

custeio referido no artigo anterior;

III - contribuicao mensal das prefeituras municipais

do Estado, que mantenham convenios com o IPEP, na forma deste 	 Regu

laMentO, de valor pelo menos equivalente ao total das contribuicaes

dos seus servidores, de acOrdo com o piano de custeio referido 	 no

artigo anterior.

Artigo 57 - Para os fins deste Regulamento, entende

-se por SALARIO-CONTRIBUICAO a soma paga ou devida pelos cofres 	 p5

blicos, a titulo remuneratOrio, inclusive vencimento, sal g rio,	 pro

yentas de aposentadoria, reform ou disponibilidade, gratificag5es,

adicionais ou acrescimo por tempod de servico, abonos de 	 qualquer

especie, comissOes e demais fora as de-retribuicao.

§ 1 9 - 0 sal grio-contribuigao n5o poder g ser inferi

or a metade do vencimento referido no § 1 9 do artigo 79.

§ 2 9 - oO segurado facultativo contribuir g para

IPEP na base do debro do Ultimo sal grio-contribuigao,podendo 	 optar

pelo dObro dos vencimentos ou proventos db cargo que ocupava, a	 me

dida em que .6ste forem alterados.

§ 3 9 - Os servidores estaduais segurados, que 	 nao

perceberem pelos cofres do Estado, contribuigao para o IPEP	 na	 ba

se do duplo do valor correspondente ao nivel de vencimentos 	 pelo

qual devem ser calculados seus proventos de aposentadoria.

4 4 - Os segurado--que-, eventualmente, nio e-stej-am

percebendo pelos cofres palicos contribuigao para o IPEP na	 base

do duplo do valor dos vencimentos do cargo que ocuparem.
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§ 5 9 - 0 sal grio-contribuigio corresponderg a retri

buic go total mensal, n go se levando em conta quaisquer deducOes, in

elusive por falta do trabaiho.

§ 6 9 - No caso de acumulagio legalmente ptrmitida

o sil grio-contribuic go sera a soma das retribuicOes percebidas.

§ 7 9 - Nilo se ineluem no sal grio-contribuicao as im

portancias percebidas a titulo de sal grio ou abono familia,servicos

extraordingrios, di g rias e ajudas de custo.

CAPITULO	 II

Do Reco1himento

Artigo 58 - As contribuicaes mensais a que se	 refe

re o artigo 56 sergo recolhidas ao IPEP no mes seguinte ao do 	 _res

pectivo vencimento, observando-se:

I - Os 6rgios pablicos pagadores estaduais e munici

pais, descontar go,da retribuigio mensal dos segurados que 	 percebe

rem pelos cofres puhlicos o valor da respectiva contribuic go mensal

e o recolherao, juntamente com a contribuig go devida pelo	 emprega

dor;

II - os segurados facultativos e os que n go percebe

ou nao estiverem percebendo pelos cofres pUblicos recolherao 	 suas

contribuicOes diretamente, impodo-se-lhes juros de 12 % (doze 	 por

cento) ao ano e correc go monet gria, no caso de atraso.

Artigo 59 - As consignagOes, na retribuicao do segu

rado, feitas para atender a amortizag go de prestagOes de assistenci

a financeira, serio igualmente descontadas e recolhidas pelos 	 or

g gos pagadores, na forma do artigo anterior.

Artigo 60 - 0 segurado facultativo que, durante seis

meses consecutivos, deixar de efetivar o reconimento de suas	 con

tribuicOes sera eliminado automiticamente do IPEP, sem direito	 a
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restituic go das contribuicOes j g pagas.

Parggrafo unico - A readmiss go do segurado facultati

vo s6 sera prrmitida mediante o pggamento das contribuicOes em atra

so e das correspondentes ao periodo em que esteve afastado do	 qua

dro de segurados, umas e outras acrescidas de correg5o monet g ria	 e

juros de mora de 12% (doze por conto) ao ano.

CAPITULO III 

Do Patrimenio e Sua Aplicago

Artigo 61 - 0 patrimOnio do IPEP g constituido pelo

patrimOnio do extinto Montepio da Paraiba (MEP) e dos bens, direitos

e obrigacOes que the forem acrescidos, de acerdo com as disposiOes

legais aplicgveis.

Artigo 62 - 0 patrimOnio do IPEP n5o poder g ter	 des

tinc5o diversa da prevista neste Regulamento, sendo nulos de 	 pleno

direito os atos que violarem este preceito e os seus autores 	 sujei

to e os seus autores sujeitos as sang6es previstas em lei.

Artigo 63 - 0 IPEP aplicar g seu patrimOnio de modo

a:

I - obter rentabilidade atuarialmente compativel com

seus pianos, servico e programa;

II - garantir o valor real dos seus investinientos fi

xos e financeiros;

III - ampliar suas possibilidades de prestar melhores

servicos aos seus segurados.

Artigo 64 - A alienagio, a titulo oneroso ou gratui

to, de qualquer bem im6vel do IPEP sOmente se dar g mediante proposta

do seu Presidente, aprovada pelo eoaselho Deliberativo e homologada

pelo Governadorcoo ITStado.

Artigo 65 - Para os fins do artigo 63, o IPEP poderg
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cobrar taxas que the permitam manter o valor do seu patrimOnio e res

sarcir o custo real dossseus servigos.

CAPITULO IV

-
Da Gestao Economica-Financeira

Art. 66 - 0 exerCicio financeiro do IPEP coincide

com o ano civil e sua contabilidade obedecer g , no que couber, as nor

mas aplic gveis aos Orgaos da Administragao Indireta.

Art. 67 - 0 piano de contas e o processo de escritu

rag go sergo estabelecidos em instrug g es do Presidente do IPEP.

Artigo 68 - Sem prejuizo das normas referidas no 	 ar

tigo 66, a contabilidade do IPEP evidenciarg:

I - receita e despesa de previdgncia;

II - receita e despesa de assistencia;

III - receita e despesa de administragao;

IV - receita e despesa de investimentos;

Artigo 69 - A proposta orgament6ria do IPEP, para ca

da exercicio, dever g ser apresentada pelo Presidente, para aprovaggo

pelo Conseiho Deliberativo e encaminhamento a homologag go do Governa

dor do Estado, at 30 de aOsto do exercicio precedente.

Artigo 70 - 0 IPEP prestar g contas, anualmente,	 ao

Tribunal de Contas, de acardo com as normas legais aplicgveis.

Artigo 71 - Sob a denominagao de Reservas T jcnicas ,

o Balango Geral do IPEP consignarg:

I - as reservas metemaicas do piano previdencial;

II - as reservas matem5ticas dos p gctilios	 facultati

vos e pianos de poupanga;

III - as reservas de contige gncia ou o "deficit"	 tgc

nico.

§ 1 9 - As reservas matem g ticas do piano previdencial
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constituem os valores, ao fim de cada exercfcio, dos compromissos as

assumidos pelo IPEP, relativamente aos benefici grios em goso	 de

prestac6es .

§ 2 9 - As reservas matemiticas dos pecillios	 facul

tativos e pianos de poupanca representam 	 o excesso do valor dos

compromissos assumidos pelo IPEP, nessas operacOes, sabre 	 o valor

dos compromissos assumidos pelos segurados abrangidos.

§ 3 9 -'As reservas de contingencia ou o "deficit"

tecnico representam, respectivamente, o excesso ou a deficiencia

de cobertura no ativo das reservas matem6ticas.- •

§ 4 9 - Ser g , obrigatOriamente, destinado a consti

tuigio das reservas tecnicas de que trata o "superavit" orgamentg

rio do IPEP, quando houver.

Artigo 72 - No orcamento anual do IPEP, as 	 despe

sas liquidas de administracHo e as do piano assistencial nao pode

r5o ultrapassar, respectivamente, 11% (onze por cento) e 17%	 (	 de

zessete por cento) do total das receitas aludidas nos itens I 	 a

III do artigo 55, acrescido de 301 (trinta_por_cnnto)_ do 	 aumento

de reservas de contingincias, ou reducao do "deficit" tecnico,pre

vistos para o exereicio em que for elaborada a proposta orgamentg

ria.

PARTE SEGUNDA 

Da Administragao do IPEP

TITULO I

Administrac5o Superior

CAPITULO I

Estrturua Administrativa           

Art. 73 - 0 IPEP e administrado pelos seguinteS Or

•
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gaos:

I - CONSELHO DELIBERATIVO (CONDEL)

II - PRESIDENCIA (PRESI)

Ili - PROCURADORIA JURIDICA (DEJUR)

IV - CIIEFIA 1)0 GABINETE (DEGAB)

V - DEPARTATO DL FINANCAS (DEFIN)

Divisao de Pessoal e Material (DIPEAA)

Divisao de Contabilidade (DICON)

Tesouraria Geral (DITES)

VI - DEPARTAMENTO DL PREVIDnNCIA E ASSIST2NCIA(DEPRA)

Divisao de Expediente e EstatiEtica 	 (DIEXE)

Divisao de Beneficios (DIBEN)

c) Divisao Medico-OdontolOgica (DIMED)

VII - DEPARTAITENTO DE APLICAGAO DE CAPITAIS (DECAP)

a) Divisao de ET1)r6stimos Gerais (DIE. GE)

h) Divisao de Financiamento Imobiliario(DIMOVEL)

1 9 - 0 Regulamento Interno do IPEP, atendendo 	 as

necessidades dos servicos, definira as atribuicaes especificas	 das

divis5es indicadas neste artigo, bem como as secoes que as	 integra

r g o e respectivas atribuicOes, observada a competencia= do caLc.	 Or

gao basico, estabelocida no Capitulo seguinte

§ 2 9 - O-Presidente do IPEP, o Chefe do GaLinete

os Dire_toxes de Departamento sao nomeados pelo Governador do Estado

sendo nomeados ou designados pelo Presidente do IPEP; conforfie o	 ca

so, os titulares dos demais cargos e funcOes de chefia e	 assessora

mento.

§ 3 9 - Presidente do IPEP designar g , entre os seus

servidores, os stabstitutos eventuais de todos os titulares referidos

no parigrafo anterior, no caso de impedimentos que nio 	 ultrapassam

60 (sessenta) dias, competindo ao Governador do Estado a designagio
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de substitutos eventuais para os titulares que the cabe nomear ,

quando de impedimentos que ultrapassaam o prazo aqui estabelecido.

CAPITULO	 II

Composiao e AtribuigOes dos Orgaos da Administragio Superior

sEcAo 

Conselho Deliberativo (CONDEL)

Artigo 74 - 0 CONSELHO DELIBERATIVO DO IPEP(CONDEL)

antegrado pelos seguintes membros:

I - Secret grio da Administragio

II - Secreta" rio das Finangas

III - Secreta' rio do Planejamento e Coordenagao Geral

IV - Comandante da Policia Militar do Estado

V - Presidente do IPEP

VI - Chefe da Procuradoria Juridica do IPEP

VII - Presidente da Associagao dos Servidorcs

cos do Estado da Paraiba (ASPEP)

§ 1 9 - Os membros do COADEL serdo subttituitDs, em

suas faltas e impedimentos,-pplos representantes que desi7narem.

§ 2 9 - 0 Diretor da Divisao de Expediente e 	 Etta

tistica e o-Secreta7rio

Artigo 75 - Compete ao CONDEL deliberar sObre:

I - Regimento Interno do IPEPe e suas alterag5es;

II - Planos e Programas de Trabalho do IPEP;

III - Orgamentos anuais e Orgamentos Programa do

IPEP;

IV - Balango Geral e demonstragOes de execucio orca 

menta'ria do IPEP;
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V - Normas Gerais de Providencia o Assistencia;

VI - Normas Gerais do Pessoal, Material, Financas

PatrimOnio, inclusive fixacio de taxas de serviGo;

VII - Alienacio, a titulo oneroso ou gratuito,

bens patrimoniais do IPLP;

VIII - Operac5cs de assisteacia Financeira que se en

quadrarem no inciso VI do artigo 4S;

IX - Propostas do alterac5es diste Re;ulamont-J.

§ 1 9 - Alm Gas atribuicOes indicadas nos

JEste artigo, v CONOLL exercer5 f'dhcOes dc contr8le e- fiscali:agio

erais, facultando-se a qualquer dos sous ne;ubros o acesso	 servi-

cos e informacOes do IPEP, ciontificado o seu Presidente.

2 9 - S50 sujeitas a nomoloLac go Jo Gover n	 do

Estado ds deliberacOes do Cji.DEL s61)re:

I - Pianos c ProiraAa Anuais do trabalho	 e

respectivas alteracOes;

II - Orcamentos Anuais e OrcamcntOs Proi ,,raiug do	 IPEP

$I1 - Rezimento Intorno do IP'EP e suas alteracOcs;

IV - AlteragOes de Quadros e de Remuneracie de	 Pes

coal do IPEP;

V - Alienacao de bens imOveis do IPEP, a tIt'Ao one

roso ou gratuito;

VI --AlteracOes ciste Regularnento:

Arti'o 76 - 0 CONDLL reunir-se- g , ordinariamente,pe

lo menos uma vez por me7s e, extraordinriamente, quando convocado

pelo Presidente do IPEP ou pela maioria dos seus membros.

§ 1 9 - As reuni6es Jo CONDIA, serio presididas	 por

um dos seus membros, indicado em sistema de rodisio e aclamaLo 	 no

inicio de cada reuniio.

f

§ 2 9 - As reuni6es sOilente tratario de matGria	 in

C
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cluida na respectiva pauta, com anteced g ncia minima de 24	 ( vinte e

quatro) horas, salvo deliberaeao unanime de todos os membros presen

tes.

§ 3 9 - As mat g rias objeto de deliberagao do	 CONDEL

devem ser pr gviamente examinadas pelos OrgRos t gcnicos do IPEP, cu

ja opini5o constara de uarecer escrito do Presidente.

§ 4 9 - 0 CONDEL sOmente deliberara com a 	 presenga

da naioria absoluta dos„ seus membros, adotando as deliberag6es pela

maloria abeoluta dos menbros presentee, facultado ao Presidente da

reuni5o o voto de qualidade, em caso de empate.

5 9 - Observadas as normas constantes dos praggaa

fos anteriores, o CONDEL elaborara e aprovara seu regimento inter -

no, inclsaive para o fi:A de definir e implantar o sistema de regis-

tro, expedig go e arquivo	 de seus estudos e delibera;Cies.

Art. 77 - Os membros do CONDEL e o seu 	 Secretario

frm jils a gratificag g o de Tresenea as reuniOes, equivalente ao ao

vencirnento referido no 	 19 do artigo 7 9 , a qual nao sere	 devida

quando o nimero de reunicies mensais exceder de . quatro.

SECA° II

Presidente (PR E I)

Art. 7 - 0 PRLSIJENTL DO IPEP (PRESI) e	 responsg

vei—peIo comando, coordenagao,-execug go e contrOle da politica admi

nistrativa e de sei,-uridade social da instituiggo.

Art. 79 - Compete ao PRLSIDLNTE (PRESI) DO	 IPEP:

I - Representar o IPEP ern juizo e fora dele,podendo

constituir mandatIrios, com poderes especificos;

II - Executar e fazer executar as normas constantes

do presente Regulamento_e as aprovadas pelQ CONDEL;

III - Prover os cargos e tune -6es do IPEP, de	 acOrdo
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com a sua legislacio ba'sica;

IV - Asseseorar e apoiar o CONDEL, para o 	 desempe

nho de suas atribuicOes;

	

V _ Expedir atos, de qualquer natureza, visando	 ao

CbMprimento da legisia0io b'gSlca do IPEP e exect4 g O - de - sua pOiTtlea

	

administrativa e de seguridade social, inclanive para efeito de 	 de

legacio de competencia, a I)iretores de Departamento, em materias

que independem de interpretacao ou decisio presidenciais;

VI - Autorizar a realizacao de despesas e fixar	 as

normas para movimentacHo e desemb6lso de recursos do IPLP;

VII - Assinar, con? o Chefe da Procuradoria Juridica ,

os contratos de emprestimos imohiliarios aos segurados;

VIII - Encarninhar a :71restacio de contas anual do IPEP

ao Tribunal de Contas do Estado.

SL AO - III

Procuradoria Juridica (UEJUR)

Artigo	 - A PROCURADORIA JURIDICA DEJU:1)	 o or

gdo de Assessoranrent©, execucdo e controle destinado a orieatar

IPEP na observincia das aormas le i ais e re g ulamentares a	 esti

subordinado, be;	 e pro:Aover as ;„led.idas inteTflas,	 ex

ternas necessirias a preservacio do patrimanio e direitos 	 insti

tuicao-.

ArtiJo 31 - comnete a DLJUR:

I - Assessorar o Presidente do IPEP em mat6ria 	 le

gal;	
II - representar o IPEP, em juizo e fora dale,	 por

designagio do Presidente e atraves do seu Chefe ou de seus Procura

dores:

III - Elaborar contratos de qualquer natureza, fisca
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lizando e promovendo sua execuggo;

IV - Emitir pareceres e responder consultas sObre ma

teria legal e regulamentar;

V - Sugerir ao Presidente medidas e providencias

que preservam os interesses, direitos e patrimOnio do IPEP;

VI - Exercer outras atribuicees que the forem delega

das, no ambito de sua competencia.

Artigo 82 - A DEJUR tern tres procuradores, com 	 a

remuneragao definida em anew° a este Rggulamento e os mesmos impedi

mentos dos procuradores das Secretarias de Estado-

SECA° 	IV

Chefia do Gabinete (DECAB)

Artigo 53 - A Cfi- -TIA DJ GABINETE (DECAB) e Orgao de

assessoramento da Presidencia para coordenacao tecnico-administrati

va.

Artil;o 84 - Comk ete a-DEGAB.:

I - Assessorar a Presidencia na coordenacao e coman

do dos demais Orgdos executivos do IPEP;

II - Assessorar a Presid6ncia nas relacOes do IPEP

corn seus segurados e coni terceiros;

444 -4rfanizar e dirigir os servicos de comunicacao,

portaria e outros, correlatos do IPLP;

IV - Exercer as atribuicees que the forem delegadas,

no ambito de sua competencia.

SECA°	 Y

Departamento de Finangas (DEFIN)

Artigo - 85 - 0 DEPARTAMENTO DE FINANCAS (DEFIN) e Or
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gao de assessoramento, execugdo e contrOle do IPEP, em materia	 de

orgamento, finangas, patrimanio, pessoal e material.

Artigo 86 - Compete ao DEFIN, atrav6s de sua	 Divi

sao de Contabilidade (DECON), da sua Divisio de Pessoal e Material

(DIPEMA) e sua Tesouraria Geral (RITES):

I - Coordenar a elaboracao dos orcamentos do 	 IPEP;

II - Controlar a execugdo orgamentiria;

III - Organizar, dirigir e executar a contabilidade

IPLP;

- Organizar e dirigir os servigos de registro

contrele patrimoniais do IPLP;

V - Executar a politica de pessoal e material 	 da

instituicao;

VI - otimentar e controlar os valores mobiligrios

do IPP;

VII - Fiscalizar a Ohservancia das normal de direito

e de contrele financeiros aplic g veis as IPEP;

VIII - Exercer outras atribuicOes clue the fore::i delega

das no ambito de sua cOMetencia.

Arti:n 87 - 0 DIR:TOT: DO DEFIN, juntamente C-IY1 o Di

retor da Tesouraria Geral, assinar g-todos os documentos clue	 envol

vaL:. :_ovimentacao e aplicacao de fundos, autorizadas pelo Presi,:ente.

ck° vi

Departamento de Previdencia e Assistencia (DEPRA)

Artigo 88 - 0 Departanento de Previdencia e 	 Assis

teacia (DEPRA) e Orgao de. assessoramento, execugao e contrOle desti

nado ao planejasento, coordenagao e execucao da politica de	 previ

dencia e assistencia do IPEP, exclusive assistencia financeira.

ArtiLo 89 - Compete ao DEPRA, atraves de sua	 Divi
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sio Mg dico-Odontolcigica (DIMED):

I - Dirigir os servigos de inscrigio, cadastramento

e estatitiica do IPEP;

II - Analisar, conclasivamente, os pedidos de benefi

cios e auxTlios;

III - Oirigir os servicos de assistencia medico-hospi

talar, assistencia odontolOgica, assistencia farmaceutica e	 assis

teacia social;

IV - Birigir os servigos de registro e contr3le 	 de

beneficios;

V - Sugerir normas e thedidas que elevem a 	 eficien

cia da politica previdencial e assistencial do IPEP;

VI - Exercer outras atribuigOes que the foreri delega

das no ambito de sua competencia.

1LilL vil

Departamento de AplicacHo de Capitals (DECAP)

Artigo 90 - 0 DEPARTAMENTO DE APLICACAO DBECAPITAIS

(DECAP) e Orgiio de assessoramento„ execugio e contrOle da politica

de assistencia financeira do IPEP.

Artigo 81 - Compete ao DECAP, atraves de sua	 Divi

sio de Emprestimos Gerais (DIEMGE) e de sua Divisdo de Financiamen-

tb—Mobili g.rios (DMOVEL):

I - Diri g ir os servigos de emprestimos gerais e imo

bili g.rios do IPEP;

II - Controlar os emprestimos concedidas, Para 	 fins

estatistica, programiticos, de reembOlso e de ressarcimento de cus

tos;

III - Sugerir normas e medidas que ylevem a	 eficien

cia da politica de assistencia financeira do IPEP;
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IV - Exercer outras atribuigOes que the forem dele-

gadas, no ambito de sua competancia.

Par g grafo Unico - Para o fim de evitar duplicidade

de servicos, o DECAP e o DEPRA utilizarao, sempre que possivel, os

mesmos servigos de inscrig go cadastramento e estatistica, supervisi

onados pelo Ultimo.

TITULO II

Do Pessoal do IPEP

CAPITULO I

Normas Gerais

Artigo 92 - Os servicos do IPEP sera() execatacios

por pessoal tecnico e administrativo reido pela legislacao aT)lica

vel aos servidores civis do Poder Executivo do Estado,ressalvado 0

disposto no par -dgrafo 2 9 do artigo 3S.

5 1 9 - Nediante autorizacao, em cada case,	 Gover

nador do Estado, o IPEP pouer g contratar, no regiMe da	 •jslagao

trabalhista pessoal auxiliar para os servigos de assist&r,cia m6dico

-hospitalar e assistencia odontolOgica, beta come pessoal

2 9 - 0 pessoal de que trata o paragrafo	 a:;Iteior

poder g ser aproveitado no exercicio de cargos em comissao.

§ 3 9 - 0 Governador do Estado poder g aunrizar

IPEP a instituir sistema de prestagdo de servigos em regime ue tem

po integral, mediante gratificagao de at cem por cento (100%)	 s6

bre os vencimentos e sal grios, nos casos de absoluta necessivade.

§ 4 9 - 0 regime de tempo integral compreenderg,pres

tagao de servigo durante expediente superior em um tergo, pelo me -

nos, ao expediente normal das repartiUes do bstado.



c

DECRETO N 2 5187
Fl.	 34

5• - Os ocupantes de cargos em comissio e funOes

gratificadas prestario servico em regime de tempo integral, 	 indepen

dentemente de qualquer vantagem adicional, ressalvado o direito	 ao

exercfcio do magist;rio,	 nos casos permitidos em lei.

Artigo 93 - Os servicos do IPEP compreeAdem os 	 se

guintes quadros:

I - PER!!ANTEN, ite .i;rado pclos cargos discriLliciados

nos Anexos I e II, deste RI,Lulamento.

II - SUFLELiCTA::, inteo . ado polos atuais car , os, fun

c6es e empregos do extinto lontepio do tstado da Paraiba

Par5grafo	 rInico	 - SHo extintos os cargos do	 :liadro

3u-le;7,entar, va2os a data	 Ja publicacEo deste Regulamento,	 conside

auto:IiHtica:Jente extintos os denis	 quando va-arem.

Artic7,o	 -	 Frnvi::leto dos car gos	 efotivo y	 uo Qua

L:ro Penlanente, de classe	 ou initial de serie	 de class-:,seri

mediante concurso -17lico do provas ou do provas e tTtulos

ressalvado o disposto neste Regulalacato.

Par5i, rafo	 -	 do concarso publi. o,	 consti

tuc,. reLjuisitos esschciais ao provimento dos cargos	 de goo	 trata

este artieo os previstos para	 car7os de mesEla denomianc3?, 	 la Lei-,

n 9 3.625, de 31 de aT.5sto	 de 1970.

Artigo	 - Ressalvada.a competencia do J'Dv.rnador

do i3stado, os atos de adLissdo e exonera ,;ao de servidores do	 IPEP

col,petem ao seu Presidents e serrio ovbri z;atOriamente publica.:os	 no

Di5rio Oficial do Estado.

1 9 - A admissao de pessoal, a qualquer tit lo,	 de

peiide da existencia de val:a e previa autorizac5o do 6overnador 	 do

Lstado.

§ 2 9 - A admissio em desacOrdo com o disosto neste

artigo ser-5- ndIa e a autofidade que a houver determinado re-177onderi

pelos encargos financeiros dela decorreates.

•

S
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Artigo 96 - Para atender a encargos de chefia,assos

soramento, secretariado e outros, o Regimento Interno do IPEP,obser

vado o Anexo III diste Regulariento, definiri o niimero de funcOes

gratificadas, cujo exercicio sera privativo dos funcionirios	 do

IPEP e nio constituiri emprego.

Pariir,rafo Unico - 0 valor da fungi° gratificada	 se

ra so,Aado aos vencimentos do	 servidor, enquanto este exerc&-la.

Artigo 97 - Adlicam-se aos servidores do IPEP,no no

que couber, tedas as disposic6es da Lei n 9 3.625, de 31 de	 agOsto

dc 1_+70, relativas a adicionais par tempo de servigo 	 sali

rio ospOsa, promo;Flo e acesso.

CAPITOL° II

Do Aproveitamento,	 no Quadro Permanente, dos Atuais

Ocupantes uO -Cuadro Suplementar do IPLP.

Artigo 93 - No prazo de 90 (noventa) dins, a	 con-

tar da -lublicacäo do presente Rerulamento, o IPEP promovera 	 o	 en

qtvadramento dos ocuTantes dos car ;os, funcOes ou empregos pertencon

au extinto	 ou postos a sua disposicão at 31 de outubro	 de

Art."' 7 ) enquauramen.to de clue trata o artigo 	 an

sera feito de ac3r,:.o COD as norlas estabelecidas nos artigos

1 e 16 . 44 Lei n 9 3.625 7 do 31 dew . 3sto de 1970._

Arti':o 100 -	 3 enquadraento, nos termos dos 	 arts

os a:iteriores, deverri ser requerido no prazo de 15 (quinze)dias 	 a

costar ca.s instrucOcs esociais a sere::: baixadas . pelo Presidents	 do

Art4o 101	 As vantacens decorrentes do	 enquadra

mento serio devidas a partir de primeiro de Janeiro de mil novecen

tos e setenta e urn (19.01.1971).
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Artigo 102 - 0 servidor do Quadro Suplementar 	 que

for enquadrado no Quadro Permanente em classe cujo vencimento 	 seja

inferior ao que percebia a data da publicagio deste REgulamento	 to
rg direito i diferenca, que fica caracterizada . como vantagem	 pes

soal, identific6vel nominalmente e sera percebida at sua total 	 ab

sorcao pelos aumentos do padrio de vencimento ou salgrios,inclusive

concedidos sob a forma de abonos.

,	 •
Paragrafo Unica - A absorc go de que trata este arti

go sera de apenas 50%	 (cinquenta por cento) quando a elcvaczio	 de

vencimentos ou sal grios decorrer da aplicagdo do criterio do 	 meri

to.

TITULO III

DisposicOes Gerais e Transit6rias

Artigo 1U3 - 0 IPEP gozar g de tedas as	 prerrogati

vas legais inerentes aos 6rgaos da administracdo do Estado, inclusi

ve a de isencao de custas e emolumentos judiciais.

Artigo 104 - As custas e emolumentos devicos 	 pela

lavratura, transcric go, inscrig g o, registro e aVerbagac de 	 contra

tos pactos adjetos e aditivos relacionados com financiame-Lus imobi

li grios do IPEP ser go cobrados a razHo de 25% (vinte e ci%co 	 por

cento) do valor previsto no Regiment° de Custas do Estado.

Artigo 105 - Observado o disposto neste arti ,o

desde que o flamer° de servidores municipais incorporados, en 	 cada

caso, ao quadro de segurados do IPEP atenda as 1imitagOes tecnico-

-atuariais, o IPEP poder g estender o plano de seguridade social de

que trata este Ugulamento aos servidores dos Municipios do 	 Estado

e firmar convenios comas respectivas Prefeituras.

•
- A celebracHo dos convenios de que se t trata§ 1
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depende da existencia da lei municipal autorizando a prestacao 	 dde

garantia do recolhimento pelas Prefetteras, estabelecendo 	 a inscri

cao imediata e obrigatOria dos segurados mencionados no inciso VIII

do artigo 3 9 , e obrigando a aceitagio irrevogivel do disposto	 nos

pard' grafos seguintes.

§ 2 9 - 0 IPhP considerara automaticamente 	 rescindi

dos para todos os efeitos legais, inclusive o de nao restituir 	 con

tribdigOes clue houver tecebido e o de desobrigar-se de qualquer das

prestacOes de seguridade social, os conv5nios celebrados com Prefei

turas que deixarem de recolher, por prazo superior a (seis) meses-,

as contribuiciies de segurados e de empregador devidas ao 	 ,	 de

com este Rtigulamento.

§ 3 9 - Sem prejuizo do disposto no paragrafo anteri

or, o recolhimento de que trata, quando efetivado apOs o mes em que

se tornar exigivel, sOmente sera admitido com os acrescimos 	 corres

po:ILentes a correcao monetaria e juros de 12% a.a. (doze por cento

ao ano).

Artigo 106 - Us atuais servidores_ da Estado, no_pra

zo de 90 (noventa) dias, a contar da vigencia deste Regulamento,corn

provardo haver atualizado sua inscricdo e a dos respectivos 	 benefi

curios no IPEP, sob Pena de suspensao-do-pagamento- dos vencimentos

oa proventos e ihabilitacao aos beneficios previdenciais e assisten

-

Paragrafo Gnico - A renovagdo de que trata este 	 ar

tigo podera ser feita perante os Orgaos pagadores, de acOrdo com as

instrucOes baixadas pelo Presidehte do IPEP, no prazo de 30 	 ( trin

ta) dias.

Artigo 107 - Aos segurados admitidos pelo 	 extinto

MFP	 cariter_facultativoati_2,8_ de outubra de 1970, e per_mitido

continuar contribuindo para o IPEP na mesma categoria, inuependente
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mente de qualquer comunicacao ou requerimento, observada a discipli

na estabelecida neste Regulamento.

Parilgrafo Unico - Os segurados de que trata este ar

tigo renovario e complementar5o,sua inscricdo no IPEP, de 	 acardo

com as instrucOes baixadas polo sou Presidente.

Artigo 105 - 0 sistena de reajustamento automg.tico

de pensOes de que trata o artigo 20 vigorara a partir de primeiro

de janeiro de mil novecentos e setenta e tres (01.01.1973), 	 inclusi

ve, observando-se quanto as pens6es devidas polo extinto 	 o dis

posto no Decreto n 9 5.144, de 28 de -outubro de 1970.

Artigo 10) - As pensOes devidas polo extinto :•EP e

reajustadas nos termos do iiecreto n. 5.144, de 28 de outubro de	 de

	

passam a ser disciplinadas, integralmente, pelo disposto 	 nes

to aeulamento.

Artigo -110 - Os pensionistas do grupo de beneficia.

rios . U E-: um mesmo segurado sdo solidariamente respnaa6veis entre si

perante o IPEP, ao dual deverao comunicar quetiaquer ocorreacias que

mportem na extingao do cotas ou alterac3es no seu valor.

	

Artigo 111 - Os juros devidos pelas prestacOes 	 de

assistLIcia financeira do IPEP, calculados pela Tabela Price, 	 nao

-poderao ultrapassar 12% a.a. (doze por cento ao ano), facultada, po-

re .:. 1, a cobranca de taxas, para os fins do artigo 65.

Artigo 112 --A taxa que incidira sabre o- sal g.rio -

-contribuicao dos segurados, para todos os fins deste RegulaJi.ento ,

no trii'!nio que comega em primeiro de janeiro de mil novecentos

setenta e urn (01.01.1971) e terlina em trinta e um de dezembro	 de

mil novecentos e setenta e tres (31.12.1973), sera de 8% (oito	 por

cento).

Artigo 113 - Durante o exercicio de 1971, o	 IPEP 



DECRETO N g 5187

fl.	 39

criar g , instalari e passari a operar agencia na Cidade de	 Campina

Grande, habilitada a atender aos segurados daquela Cidade e cidades

adjacentes, de acOrdo com este Regulamento.

A NE10 I

SERVICOS, GRUPOS OCUPACIONAIS, CLASSES B QUALIFICACOES ESSEN

CIAIS DE PROVIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DA

PARAMA ( IPEP )

C6digos Servigo, Grupos Ocupacionais

e Classes

CARGOS Qualifi
cacao
Essencial

(a)

Ndme
ro

Ni-
vel

1.0.00 Servigos: Administragio Geral 64

1.1.00 Grupo Ocupacional: EscritOrio 48

1.1.01.14 Assistente de Administragio 1 14 (b)

1.1.01.13 Assistente de Administragio 2 13 (b)

1.1.01.12 Assistente de Administragio 3 12 (b)

1.1.01.11 Assistente de Administrag g o 7 11 D e	 F

1.1.02.13 Escrevente DatilOgrafo 1 13 (b)

1.1.02.12 Escrevente DatilOgrafo 2 12 (b)

1.1.02.11 Escrevente DatilOgrafo 3 11 (b)

1.1.02.10 Escrevente DatilOgrafo 4 10 C e H

1.1.03.10 Auxiliar de Administragio 1 10 (b)

1.1.03.09 Auxiliar de Administragio 3 09 (b)

1.1.03.08 Auxiliar de Administragio 7 08 (b)

1.1.03.07 Auxiliar de Administragio 14 07 B e	 I

1.2.00 Grupo Ocupacional: Portaria,

Conservagio e Limpeza 16

1.2.01.05 Continuo 1 05 (b)

1.2 TO1 ' 04 Contfnuo 2 - 04

1.2.01.03 Continuo 3 03 A
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Ceidigos
Servi, Grupos Ocupacionais

e Classes

CARGOS Qualifi-
cacao
Essencial

(a)

Mime
ro

:	 NI-
vel

1.2.02.03

1.2.02.02

1.2.02.01

2.0.00

Auxiliar de Servigo

Auxiliar de Servigo

Auxiliar de Servigo

Servigo: Operagio e Manutengio

2

3

5

5

03

02

01

(b)

(b)

A

2.1.00 Grupo Ocupacional: Operacio de

Velculos 3

2.1.01.10 Motorista 1 10 (b)

2.1.01.09 Motorista 2 09 A, G e	 I

2.2.00 Grupo Ocupacional: Telecomuni-

cagOes 2_

2.2.01.06 Telefonista	 (c) 06 B e	 G2

3.0.00 Servigo: Atividades Tgcnico-

eientifIcas e Auxiliares 80

3.1.00 Grupo Ocupacional: Tecnico-

Cientifico 47

3.1.01.16 Assistente Social	 (c) 3 16 E e	 I

3.1.02.16 Bibliotecirio	 (c) 1 16 E e	 I

3.1.03.16 Contador (c)	 _ 2 16 E e	 I

3.1.04.17 Dentista 1 17 (b)

3.1.04.16 Dentista 2 16 (b)

3.1.04.15
3_ 15 E e	 IDentista

3.1.05.16 Economista	 (c) 3 16 E e	 I

3.1.06.16 Enfermeiro	 (c) S 16 E e	 I

3.1.07.18 Engenheiro 1 16 (b)

3.1.07.17 Engenheiro 2 17 (b)

3.1.07.16 Engenheiro 3 16 E e	 I

3.1.08.16 Estatlstico	 (c) 3 16 E e	 I

3.1.09.16 Farmaciutico (c) 2 16 E e	 I

— 1.1.10418 Midico 18 (b)

3.1.10.17 Mgdico 3 17 (b)



COdigos SERVICO, GRUPOS OCUPACIONAIS

E CLASSES

CARGOS Qualifi-

(a)

cacao
 Essencial

Ni-Niime	 •	 i
TO	 vel

3.1.10.16 Midico 16 -E e- I

3.1.11.16 Ticnico em Administragio (c) 3 16 E e I

3.1.12.B Procurador Juridico (c) 3 (d) E e I

3.2.00 Grupo Ocupacional: Ticnico Au-

xiliar 24

3.2.01.15 Ticnico em Contabilidade 1 15 (14

3.2.01.14 Ticnico em Contabilidade 2 14 (b)

3.2.01.13 Ticnico em Contabilidade 3 13 D e I

3.2.02.09 Desenhista	 (c) 1 09 C e G

3.2.03.09 Auxiliar de Documentarista(c) 2 09 C e G

3.2.04.09 Auxiliar de Enfermagem 1 09 (b)

3.2.04.08 Auxiliar de Enfermagem 3 08 (b)

3.2.04.07 Auxiliar de Bnfermagem 5 07 B e I

3.2.05.11 MecanOgrafo 1 11 (b)

3.2.05.10 MecanOgrafo 2 10 (b)

3.2.05.09 Mecancigrafo 3 09 C e G

3.3.00 Grupo Ocupacional: Auxiliar

Tgcnico 9

3.3.01.06 Atendente 1 06 (b)

3.3.01.05 Atendente 3 05 b)

3.3.01.04 Atendente 5 04 B e J

TOTAL GERAL DE CARGOS 149 00.

I
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(a) - Indicada pelas seguintes convengOes:

A - Curso Primirio
B - Segundo Ano do Primeiro Ciclo Midio
C - Primeiro Ciclo Midi° Completo

- Curso de Segundo Ciclo Medio Completo
E - Curso Superior
F	 Conhecimentos de Datilografia

- Habilitagio Profissional Comprovada
Datilografia (Minimo de 120 batidas por minuto)

I - Habilitagio Legalmente Exigida
- Curso de Treinamento ou Especializagio

- Condig5es previstas em Lei

- Cargo Isolado

(d) - Cr$ 1.400,00 mensais
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ANEXO	 II

CARGOS EM COMISSA0 DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO

ESTADO DA PARArBA ( I.P.E.P. )

Retribuigio Mensal Cr$ 	

S imbo

10
Denominagio

Numero
de

Cargos

'Gratifica'
Vencimen gio de R e

tos	 presenta-
gio

T o t al

C - 1 Presidente 1 1.000,00 1.000,00 2.000,00

C -	 2 Diretor de Departamento 3 700,00 700,00 1.400,00

C -	 2 Chefe de Gabinete 1 700,00 700,00 1.400,00

C - 3 Diretor de Divisio 7 600,00 600,00 1.200,00

C - 3 Tesoureiro Geral 1 600,00 600,00 (/.200,00

C -	 3 Chefe da Agincia de Cam

pina Grande 1 600,00 600,00 1.600,00

TOTAL GERAL DE CARGOS 14
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ANBX0	 III

SIMBOLO, DENOMINAGA0 E REMUNERACAO DAS FUNCOES GRATIFI

CADAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DA PARAIBA

( I.P.E.P.)

F-1 Oficial de Gabinete	 100,00

F-2 Chefe de Sega°	 200,00

F-2 Secretirio de Presidincia 	 200,00

F-3 Chef° da Procuradoria Jurfdica300,00

Srmbo10 Denomiagio Gratificagio

.Mensal Cr$

1111, ON Mb IMO 41111.	 1111111. WM IMP =II ••• NO ow OW    
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