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Parágrafo único. O benefício será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não
recuperável, for aposentado por invalidez." (NR)

MEDIDA PROVISÓRIA N 739, DE 7 DE JULHO DE 2016
Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, e institui o
Bônus Especial de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por
Incapacidade.
Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 43. ..................................................................................
.........................................................................................................
§ 4º O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que
ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial
ou administrativamente, observado o disposto no art. 101." (NR)
"Art. 60. ..................................................................................
.........................................................................................................
§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar
o prazo estimado para a duração do benefício.
§ 9º Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º, o
benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da
data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62.
§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento, para avaliação das condições que ensejaram a sua concessão
e a sua manutenção, observado o disposto no art. 101." (NR)
"Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional.

Art. 2º Fica instituído, por até vinte e quatro meses, o Bônus
Especial de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade - BESP-PMBI.
Art. 3º O BESP-PMBI será devido ao médico perito do INSS
por cada perícia médica realizada nas Agências da Previdência Social,
atendidos os seguintes requisitos:
I - a perícia deverá ser realizada em relação a benefícios por
incapacidade mantidos sem perícia pelo INSS há mais de dois anos,
contados da data de publicação desta Medida Provisória; e
II - a realização das perícias médicas deverá representar
acréscimo real à capacidade operacional ordinária de realização de
perícias médicas pelo médico perito e pela respectiva Agência da
Previdência Social.
Art. 4º O BESP-PMBI corresponderá ao valor de R$ 60,00
(sessenta reais) por perícia realizada, na forma do art. 3º.
Art. 5º O BESP-PMBI gerará efeitos financeiros de 1º de
setembro de 2016 a 31 de agosto de 2018, ou em prazo menor, desde
que não reste nenhum benefício por incapacidade sem revisão realizada há mais de dois anos, contados da data de publicação desta
Medida Provisória.
Art. 6º O pagamento de adicional pela prestação de serviço
extraordinário ou adicional noturno não será devido no caso de pagamento do BESP-PMBI referente à mesma hora de trabalho.
Art. 7º O BESP-PMBI não será incorporado aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos das aposentadorias e das pensões, e não servirá de base de cálculo para benefícios ou vantagens,
nem integrará a base de contribuição previdenciária do servidor.
Art. 8º A GTPMBI poderá ser paga cumulativamente com a
Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP, desde que as perícias que ensejarem o seu
pagamento sejam computadas na avaliação de desempenho referente à
GDAPMP.
Art. 9º No prazo de trinta dias, contado da data de publicação desta Medida Provisória, ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do
Desenvolvimento Social e Agrário disporá sobre:
I - os critérios gerais a serem observados para a aferição, o
monitoramento e o controle da realização das perícias médicas de que
trata o art. 3º, para fins de concessão do BESP-PMBI;
II - o quantitativo diário máximo de perícias médicas nas
condições previstas no art. 3º, por perito médico, e a capacidade
operacional ordinária de realização de perícias médicas pelo perito
médico e pela respectiva Agência da Previdência Social;
III - a possibilidade de realização das perícias médicas de
que trata o art. 3º, em forma de mutirão; e
IV - definição de critérios de ordem de prioridade para o
agendamento dos benefícios a serem revistos, tais como a data de
concessão do benefício e a idade do beneficiário.
Art. 10. Ato do Presidente do INSS estabelecerá os procedimentos necessários à realização das perícias de que trata esta
Medida Provisória.
Art. 11. Fica revogado o parágrafo único do art. 24 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 12. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 7 de julho de 2016; 195º da Independência e 128º
da República.
MICHEL TEMER
Henrique Meirelles
Dyogo Henrique de Oliveira
Osmar Terra
DECRETO N o- 8.804, DE 7 DE JULHO DE 2016
Cria as Medalhas-Prêmio "Almirante Marques de Leão", "Almirante José Maria do
Amaral Oliveira", "Almirante Átilla Monteiro Aché", "Comandante Vital de Oliveira", "Almirante Newton Braga" e "Almirante Sylvio de Camargo", e dá outras providências.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,
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Nº 130, sexta-feira, 8 de julho de 2016
DECRETA:
Art. 1º Ficam criadas as seguintes Medalhas-Prêmio:
I - "Almirante Marques de Leão", em homenagem ao ex-Ministro da Marinha, para agraciar o oficial que concluir, na primeira
colocação, os Cursos de Aperfeiçoamento de Oficiais de Superfície, nas
habilitações de Armamento, Comunicações, Eletrônica e Máquinas;
II - "Almirante José Maria do Amaral Oliveira", em homenagem ao ex-Ministro Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, para agraciar o oficial que concluir, na primeira colocação, o
Curso de Aperfeiçoamento de Aviação para Oficiais;
III - "Almirante Átilla Monteiro Aché", em homenagem ao
insigne chefe naval, para agraciar o oficial que concluir, na primeira
colocação, os Cursos de Aperfeiçoamento de Oficiais de Submarinos
e de Mergulhador de Combate;
IV - "Comandante Vital de Oliveira", em homenagem ao patrono
da Hidrografia da Marinha, para agraciar o oficial que concluir, na primeira
colocação, o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais de Hidrografia;
V - "Almirante Newton Braga", em homenagem ao insigne
chefe naval, para agraciar o oficial que concluir, na primeira colocação, o Curso de Aperfeiçoamento de Intendência para Oficiais; e
VI - "Almirante Sylvio de Camargo", em homenagem ao
Patrono do Corpo de Fuzileiros Navais, para agraciar o oficial que
concluir, na primeira colocação, o Curso de Aperfeiçoamento de
Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais.
Art. 2º As Medalhas-Prêmio de que trata o art. 1º consistirão
na outorga de uma medalha e de seu diploma, nos termos a seguir
dispostos:
I - "Almirante Marques de Leão":
a) a Medalha-Prêmio será de prata, de formato circular, com
3,5 cm de diâmetro, pendente de uma fita de gorgorão de seda com 3,6
cm de largura por 4,8 cm de altura, na cor cinza, com duas faixas
laterais azuis de 4 mm, tendo passador também de prata; no interior do
passador, em seu anverso, uma âncora de prata, disposta simetricamente, com dimensões de 0,7 cm de altura por 0,6 cm de largura;
b) no anverso da medalha constará o Brasão do Centro de
Adestramento Almirante Marques de Leão, circundado pelo nome do
estabelecimento de ensino; e
c) em seu reverso, no centro de campo do círculo, de suave
relevo, a inscrição "MARINHA DO BRASIL", ladeada por dois ramos
de louro recurvados, unidos pela haste, passados em aspa e voltadas
para baixo; ainda em seu reverso, na orla, de suave relevo, a inscrição
"MEDALHA-PRÊMIO ALMIRANTE MARQUES DE LEÃO";
II - "Almirante José Maria do Amaral Oliveira":
a) a Medalha-Prêmio será de prata, de formato circular, com
3,5 cm de diâmetro, pendente de uma fita de gorgorão de seda com
3,6 cm de largura por 4,8 cm de altura, na cor cinza, com duas faixas
laterais azuis de 4 mm, tendo passador também de prata; no interior
do passador, em seu anverso, o símbolo da Aviação Naval na cor
prateada, disposta simetricamente, com dimensões de 0,7 cm de altura
por 0,6 cm de largura;
b) no anverso da medalha constará o Brasão do Centro de
Instrução e Adestramento Aeronaval Almirante José Maria do Amaral
Oliveira, circundado pela expressão "CENTRO DE INSTRUÇÃO E
ADESTRAMENTO AERONAVAL"; e
c) em seu reverso, no centro de campo do círculo, de suave
relevo, a inscrição "MARINHA DO BRASIL", ladeada por dois ramos de louro recurvados, unidos pela haste, passados em aspa e
voltadas para baixo; ainda em seu reverso, na orla, de suave relevo, a
inscrição "MEDALHA-PRÊMIO ALMIRANTE JOSÉ MARIA DO
AMARAL OLIVEIRA";
III - "Almirante Átilla Monteiro Aché":
a) a Medalha-Prêmio será de prata, de formato circular, com
3,5 cm de diâmetro, pendente de uma fita de gorgorão de seda com
3,6 cm de largura por 4,8 cm de altura, na cor cinza, com duas faixas
laterais azuis de 4 mm, tendo passador também de prata; no interior
do passador, em seu anverso, o distintivo de Submarinista e de Mergulhador de Combate, ambos na cor prateada, destinados para cada
um dos cursos, dispostos simetricamente, com dimensões de 0,7 cm
de altura por 0,6 cm de largura;
b) no anverso da medalha constará o Brasão do Centro de
Instrução Almirante Átilla Monteiro Aché, circundado pelo nome do
estabelecimento de ensino; e
c) em seu reverso, no centro de campo do círculo, de suave
relevo, a inscrição "MARINHA DO BRASIL", ladeada por dois ramos
de louro recurvados, unidos pela haste, passados em aspa e voltadas para
baixo; ainda em seu reverso, na orla, de suave relevo, a inscrição "MEDALHA-PRÊMIO ALMIRANTE ÁTILLA MONTEIRO ACHÉ";
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