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III - não tenham limitado suas despesas com aposentados e
pensionistas. na forma da lei/atiça° em vigor.
/ut 10. Somente por ki poderio ser autorizadas novas
composições ou prorropções das dívidas rei-mancadas com base
nesta Medida Provisória, ou. aind:is.=a qualquer título das
condições de refinanciamento ora
Art. II. A União =amai as obrigações decorrentes desta
Medida Provisória mediante emissão de títulos do Tesouro Nacional.
com características a serem definida pelo Puder Executiva
Art. 12. A receita proveniente dos pagamentos dos refinanciamentos concedidos aos Municípios, noa termos data Medida
Provisória, será integralmente utilizada para abatimento da dívida
pública de responsabilidade do Tesouro Nacional.
Art. 13. Fica o Banco do Brasil S.A. designado agente
financeiro da União para o fim de celebração. acompanhamento e
controle dos contratos de assunção e de refinanciamento de que trata
esta Medida Provisória, cabendo ao devedor o pagamento da concernente remuneração.
Art. 14. Fica a União autorizada a realizar. pur intermédio
da Caiu Económica Federal. operações de crédito com os Municípios. destinadas a programas de fortalecimento e ~demi/aça° da
máquina administrativa municipal, utilizando para esse fim fCCIIIN011
provenientes de contratos de empréstimo junto a organismos financeiros internacionais.
Art. 15. Fica facultado ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. na hipótese de assunção pela
União de obrigações relativas a repasses do I-GTS. DO% erma asa
Medida Provisória, autorizar os agentes financeira a promover o
retorno dos recursos repassados, nas condições originalmente estabelecias, desde que sejam conoitukas garantias suficientes.
An. 16. Ficam convalidados os atos praticadas com base
na Medida Provisória n' 2.18.5-34, de 27 de julho de 2001.
Art. 17. Esta Medida Prova/iria entra em viga na data de
sua publicação.

110. O acordo celebrado com o Estado, o Distrito Federal ou o Município mamã. ainda, cláusula em
que caies autorizem, quando houver a taba de pagamento
de débitos vencidos ou de mutações de acordos de parcelamento, a retenção do Fundo de Participação dos Estado.. FPE ou do Fundo de Paoicipação doa Municípios •FP/44 e •o represo ao latina Nacional do Seguro Social INSS do valor correspondente à mora. pot ocasião da primeira transferência que ocorrer *pifa a comunicação da
autarquia previdenciária ao Ministério da Fazenda.
12. O acordo previsto nate artigo conterá
cláusula em que o Estado, o Distrito Federal e o Município
autorize a retenção do FPE e do FPM e o repasse à ataque previdenciária do valor correspondente às obrigações' previdenciárias correntes do mês anterior ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação.
*13. Constará, ainda, no acordo mencionado
neste artigo, cláusula em que o atado, o Distrito Federal
ou o Município autorize a retenção pelas instituições financeiras de outras receitas estaduais, distritais ou municipais nelas depositada e o repasse ao INSS do restante
da dívida previdenciária apurada. na hipótese em que os
recursos oriundos do ITE e do FPM não forem suficientes
para a quitação do parcelamento e das obrigações previdenciárias correntes.
114. O valor mensal das obrigações prevklenciárias correntes, para efeito deste artigo, será apurado cunt
base na respectiva Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social • GF1P ou, no caso de sua Mo-aprecetição no prazo legal, estimado, utilizando-se a média das
últimas doze competências recolhidas anteriores ao mês da
retenção prevista no 112 deste artigo, sem prejuízo da
cobrança ou restituição ou compensação de eventuais diferençais." (NR
"Art. 55.

Brasília. 24 de agosto de 2001; 1809 da Independência c
113* da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Moias

MEDIDA PROVISÓRIA N* 2.187-13, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Dispõe sobre o reajuste dos benefícios
mantidos pela Previdência Social, e altera
dispositivos das Leis n 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 8.212 e 8.213, de 24 de
julho de 1991, 8.742, de 7 de dezembro de
1993. 9.604, de 5' de fevereiro de 1998.
9.639. de 25 de Maio de 1998, 9.717, de 27
de novembro de 1998, e 9.796, de 5 de
maio de 1999, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso
da atribuição que lhe confere o an. 62 da Constituição, adua;
seguinte Medida Provisória, com força de lei:
An. I* Os benefícios mantidos pela Previdência
Social saio reajustados. em I* de junho de 2000. em cinco vírgula
oitenta e um por cento.
Parágrafo único. Para os beneficiou concedido.
pela Previdência Social a partir de I* de julho de 1999,o reajuste nos
termos do caput dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no
Anexo a esta Medida Provisória.
7~13M

An. 2* O art. 80 da Lei n* 6.015. de 31 de dede 1973, paia a vigorar acrescido do seguinte dispositivo:
"12) pelo menos uma das informações a seguir
arroladas: número de inscrição do P1S/PASEP; número de
inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. se
contribuinte individual; número de benefício previdenciario - N13. se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS; número do CPF; número de registro da Carteira de Identidade e respectivo órgão emissor; número do título de eleitor; número do registro de
nascitnento, com informisçao do livro, da folha e do termo;
número e série da Carteira de Trabalho," (NR)

Art. 3* Os dispositivos adiante indicados da Lei
n* 8.212, de 24 de julho de 1991. passam a vigorar com a seguinte
—o:
"Art.' 18

•••••

•n••••*•

II- seja portadora do Registro e do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos
pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a
cada três anos;
6* A inexistência de débitos em relação às
contribuições sociais é condição necessária ao deferimento
e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em
observando ao disposto no 3 1 do an. 195 da Constituição." (NR)
1
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•• tl 3* A comunicação deverá ser feita par meio
de formulários para cadastramento de (ibito, contorne modelo aprovado pelo Ministério da Previdência e Assistência
.
SociaL
No formulário para adestramento de óbito
deverá constar, além dos dados referentes à identificação
do Candeio de Registro Qvil de Pessoas Naturais, pelo
menos uma das seguintes informações relativas à pessoa
falecida:
a)número de inscrição do P1S1PASEP;
b)número de inscrição no Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS. se contribuinte individual, ou número de benefício prevideaciário - NB, se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS;
c) número do CPF;
d)número de registro da Carteira de Identidade
e respectivo &g.% emissor;
e) número do título de eleitor;
f) número do registro de nascimento ou aumento, com informação do livra da folha e do termo;
g)número e série da Carteira de Trabalha" (NR)
"Art. 102. Os U101011 expressa em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nu mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
Parágrafo único. O reajam doa valores dos salárioa-de-oaatribuição em decorrência da alteração do :diário infhiino sol descontado quando dá aplicação dos
Indleert lub se refecer ei eaput"IPIRr

Art. 41 Os dispositivos adiante indicados da Lei
is* 8.213. de 24 de julho de 1991. passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 41. Da valores dos beneficia em manutenção serão reajustados, a partir de I* de junho de 2001,
pio rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou
do leu último reajustamento, com base em percentual definido em regulamento. observados os seguintes critérios:
I - preservação do valor real do benefício;
---.—.—
111 - atualizada antal;
IV .- variação de preços de produtos necessários
e relevantes para a aferição da manutenção do valor de
compra dos benefícios.
----.—.—...—..—
89 Para os benefícios que tenham sofrido majoração devido à elevação do salário mínima o referido
aumento deverá ser descontado quando da aplicação do
dispam no tapa, de acordo com nonas a saem baixadas
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
•

•
Quando da apuração para fixação do percentual do reajuste do beneficio, poderão ser utilizadas
índices que representem a variação de que tua o inciso IV
deste artigo, divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE ou de instituição congênere de reconhecida notoriedade. na forma do regulamento." (NR)
"An 96
•• - - • • -• - • • - • - MN • - - • ......... •
IV - o tempo de enriço anterior ou pubterior à
obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será
contado mediante indenização da cauribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros monetários de zero vírgula cinco por cento ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento." (NR)
"Art. 134. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei aedo reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizada para o reajustamento dos
valores dos benefícios." (NR)
Art. 5* A Lei 8.742. de 7 de dezembro de
1993, passa a vigorar com as seguintes alterações:
•••n•••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••n•••••••••nn••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••

3* A inscrição da entidade no Conselho Municipal de Assistência Social, ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, é condição essencial para
o encaminhamento de pedido rir registro e de certificado
de entidade beneficente de assistência social junto ao Coa.
acuo Nacional de Assistência Social • CNAS,
" (NR)
......á• n••e...e....c....e.•.....••••••••••••nnn••n••••*a*.••••n•

01- observado o disposto em regulamento, estabelecer procedimentos para concessão de registro e certificado de entidade beneficente de assistência social às
instituições privadas prestadoras de serviços e assessora:auto de assistência social que prestem serviços relacionados com seus objetivos institucionais;
IV - conceder registro e certificado de entidade
beneficente de assistência social;
(NR)
"Art. 28-A. Constitui receita do Fundo Nacional
de Assistência Social, o produto da alienação dos bens
imóveis da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência." (NR)
Art. A Lei n* 9.604. de 5 de fevereiro de
1998, passa a vigorar acrescida do serem artigo:
"AM 2* -A. O Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS poderá transferir recursos financeiros para o
desenvolvimento das ações continuadas de assistência social dimanava as entidades privada de asdatencia social,
an=dcetteeziote
metência do mês de dezembro de 1999,
dai celebração de acordo, convênio,
ajuste ou contrato, em caráter excepcional, quando o re, .pasati aio puder ter efetuada dirouneate ao Estado. Distrito Federal ou Município em decorrência de inadimplen-- eia denerentes comi-o Sistemrda Seguridade-Social.-

