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III - caracterização da invalidez para benefícios previden-
ciários e assistenciais;

IV - execução das demais atividades definidas em regu-
lamento; e

V - supervisão da perícia médica de que trata o § 5º do art.
60 da Lei nº 8.213, de 1991, na forma estabelecida pelo Mi-
nistério da Previdência Social." (NR)

Art. 3º A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes, nas hi-
póteses legais, fazem jus à pensão a partir da data do óbito,
observado o limite estabelecido no inciso XI do caput art. 37 da
Constituição e no art. 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de
2004.

Parágrafo único. A concessão do benefício de que trata o
caput estará sujeita à carência de vinte e quatro contribuições
mensais, ressalvada a morte por acidente do trabalho, doença
profissional ou do trabalho." (NR)

"Art. 217. ................................................................................

I - o cônjuge;

II - o cônjuge divorciado, separado judicialmente ou de fato,
com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmen-
te;

III - o companheiro ou companheira que comprove união
estável como entidade familiar;

IV - os filhos até vinte e um anos de idade, ou, se inválidos,
enquanto durar a invalidez;

V - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica
do servidor; e

VI - o irmão, até vinte e um anos de idade, ou o inválido ou
que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta
ou relativamente incapaz, enquanto durar a invalidez ou a de-
ficiência que estabeleça a dependência econômica do servidor;

§ 1o A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam
os incisos I a IV do caput exclui os beneficiários referidos nos
incisos V e VI.

§ 2º A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o

inciso V do caput exclui os beneficiários referidos no inciso
VI.

§ 3o Nas hipóteses dos incisos I a III do caput:

I - o tempo de duração da pensão por morte será calculado
de acordo com a expectativa de sobrevida do beneficiário na data
do óbito do servidor ou aposentado, conforme tabela abaixo:

Expectativa de sobrevida à idade x
do cônjuge, companheiro ou compa-

nheira, em anos (E(x))

Duração do benefício de
pensão por morte (em anos)

55 < E(x) 3
50 < E(x) £ 55 6
45 < E(x) £ 50 9
40 < E(x) £ 45 12
35 < E(x) £ 40 15

E(x) £ 35 vitalícia

II - o cônjuge, companheiro ou companheira não terá direito
ao benefício da pensão por morte se o casamento ou o início da
união estável tiver ocorrido há menos de dois anos da data do
óbito do instituidor do benefício, salvo nos casos em que:

a) o óbito do segurado seja decorrente de acidente posterior
ao casamento ou início da união estável; ou

b) o cônjuge, o companheiro ou a companheira for con-
siderado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividade remunerada que lhe garanta subsistência, mediante exa-
me médico-pericial, por doença ou acidente ocorrido após o ca-
samento ou início da união estável e anterior ao óbito, observado
o disposto no parágrafo único do art. 222.

III - o cônjuge, o companheiro ou a companheira quando
considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exer-
cício de atividade remunerada que lhe garanta subsistência, me-
diante exame médico-pericial, por doença ou acidente ocorrido
entre o casamento ou início da união estável e a cessação do
pagamento do benefício, terá direito à pensão por morte vitalícia,
observado o disposto no parágrafo único do art. 222. (NR)

§ 4o Para efeito do disposto no inciso I do § 3º, a expectativa
de sobrevida será obtida a partir da Tábua Completa de Mor-
talidade - ambos os sexos - construída pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, vigente no momento
do óbito do servidor ou aposentado.

§ 5º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho
mediante declaração do segurado e desde que comprovada a
dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento."
(NR)

"Art. 218. Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão
o seu valor será distribuído em partes iguais entre os bene-
ficiários habilitados." (NR)

"Art. 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário:

..........................................................................................................

IV - o atingimento da idade de vinte e um anos pelo filho ou
irmão, observado o disposto no § 5º do art. 217;

VI - a renúncia expressa; e

...........................................................................................................

VII - o decurso do prazo de recebimento de pensão dos
beneficiários de que tratam os incisos I a III do caput do art.
217.

Parágrafo único. A critério da Administração, o beneficiário
de pensão motivada por invalidez poderá ser convocado a qual-
quer momento para avaliação das condições que ensejaram a
concessão do benefício." (NR)

"Art. 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário,
a respectiva cota reverterá para os cobeneficiários." (NR)

"Art. 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a per-
cepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge,
companheiro ou companheira, e de mais de duas pensões."(NR)

Art. 4º A Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 12. Para fins de compensação financeira entre o regime
geral de previdência social e os regimes próprios de previdência
social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, os regimes instituidores apresentarão aos regimes de
origem os dados relativos aos benefícios em manutenção em 5 de
maio de 1999 concedidos a partir de 5 de outubro de 1988."
(NR)

Art. 5º Esta Medida Provisória entra em vigor:

I - na data de sua publicação para os seguintes disposi-
tivos:

a) §§ 5º e 6º do art. 60 e § 1º do art. 74 da Lei nº 8.213, de
1991; e

b) arts.2º, 4º e alíneas "a" e "d" do inciso II do art. 6º desta
Medida Provisória;

II - quinze dias a partir da sua publicação para o § 2º do art.
74 da Lei nº 8.213, de 1991; e

III - no primeiro dia do terceiro mês subseqüente à data de
publicação desta Medida Provisória quanto aos demais dispo-
sitivos.

Art. 6º Ficam revogados:

I - O art. 216 e os §§ 1º a 3º do art. 218 da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990; e

II - os seguintes dispositivos da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991:

a) o § 2º do art. 17;

b) o art. 59;

c) o § 1º do art. 60; e

d) o art. 151.

Brasília, 30 de dezembro de 2014; 193º da Independência e
126º da República.

DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Miriam Belchior
Garibaldi Alves Filho

MEDIDA PROVISÓRIA N
o
- 665, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014

Altera a Lei no 7.998, de 11 de janeiro de
1990, que regula o Programa do Seguro-
Desemprego, o Abono Salarial e institui o
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT,
altera a Lei no 10.779, de 25 de novembro
de 2003, que dispõe sobre o seguro de-
semprego para o pescador artesanal, e dá
outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

Art. 1º A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 3o ....................................................................................

I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa física a
ela equiparada, relativos:

a) a pelo menos dezoito meses nos últimos vinte e quatro
meses imediatamente anteriores à data da dispensa, quando da
primeira solicitação;

b) a pelo menos doze meses nos últimos dezesseis meses
imediatamente anteriores à data da dispensa, quando da segunda
solicitação; e

c) a cada um dos seis meses imediatamente anteriores à data
da dispensa quando das demais solicitações;

............................................................................................."(NR)

"Art. 4o O benefício do seguro-desemprego será concedido
ao trabalhador desempregado por um período máximo variável de
três a cinco meses, de forma contínua ou alternada, a cada pe-
ríodo aquisitivo, cuja duração, a partir da terceira solicitação, será
definida pelo Codefat.

§ 1o O benefício do seguro-desemprego poderá ser retomado
a cada novo período aquisitivo, satisfeitas as condições arroladas
nos incisos I, III, IV e V do caput do art. 3o.

§ 2o A determinação do período máximo mencionado no
caput observará a seguinte relação entre o número de parcelas
mensais do benefício do seguro-desemprego e o tempo de serviço
do trabalhador nos trinta e seis meses que antecederem a data de
dispensa que originou o requerimento do seguro-desemprego,
vedado o cômputo de vínculos empregatícios utilizados em pe-
ríodos aquisitivos anteriores:

I - para a primeira solicitação:

a) quatro parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo em-
pregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada,
de no mínimo dezoito e no máximo vinte e três meses, no
período de referência; ou

b) cinco parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo em-
pregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada,
de no mínimo vinte e quatro meses, no período de referência;

II - para a segunda solicitação:

a) quatro parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo em-
pregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada,
de no mínimo doze meses e no máximo vinte e três meses, no
período de referência; ou

b) cinco parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo em-
pregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada,
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de no mínimo vinte e quatro meses, no período de referência;
e

III - a partir da terceira solicitação:

a) três parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo em-
pregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada,
de no mínimo seis meses e no máximo onze meses, no período
de referência;

b) quatro parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo em-
pregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada,
de no mínimo doze meses e no máximo vinte e três meses, no
período de referência; ou

c) cinco parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo em-
pregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada,
de no mínimo vinte e quatro meses, no período de referência.

§ 3o A fração igual ou superior a quinze dias de trabalho será
havida como mês integral para os efeitos do § 2o.

§ 4o O período máximo de que trata o caput poderá ser
excepcionalmente prolongado por até dois meses, para grupos
específicos de segurados, a critério do Codefat, desde que o gasto
adicional representado por este prolongamento não ultrapasse, em
cada semestre, dez por cento do montante da Reserva Mínima de
Liquidez de que trata o § 2o do art. 9o da Lei no 8.019, de 11 de
abril de 1990.

§ 5o Na hipótese de prolongamento do período máximo de
percepção do benefício do seguro-desemprego, o Codefat ob-
servará, entre outras variáveis, a evolução geográfica e setorial
das taxas de desemprego no País e o tempo médio de desem-
prego de grupos específicos de trabalhadores." (NR)

"Art. 9o É assegurado o recebimento de abono salarial anual,
no valor máximo de um salário mínimo vigente na data do
respectivo pagamento, aos empregados que:

I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para
o Programa de Integração Social - PIS ou para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, até dois
salários mínimos médios de remuneração mensal no período tra-
balhado e que tenham exercido atividade remunerada ininterrupta
por pelo menos cento e oitenta dias no ano-base; e
.........................................................................................................

§ 1o No caso de beneficiários integrantes do Fundo de Par-
ticipação PIS-Pasep, serão computados no valor do abono salarial
os rendimentos proporcionados pelas respectivas contas indivi-
duais.

§ 2o O valor do abono salarial anual de que trata o caput
será calculado proporcionalmente ao número de meses traba-
lhados ao longo do ano-base." (NR)

"Art. 9°-A. O abono será pago pelo Banco do Brasil S.A. e
pela Caixa Econômica Federal mediante:

I - depósito em nome do trabalhador;

II - saque em espécie; ou

III - folha de salários.

§ 1º Ao Banco do Brasil S.A. caberá o pagamento aos
servidores e empregados dos contribuintes mencionados no art.
14 do Decreto-Lei nº 2.052, de 3 de agosto de 1983, e à Caixa
Econômica Federal, aos empregados dos contribuintes a que se
refere o art. 15 do mesmo Decreto-Lei.

§ 2º As instituições financeiras pagadoras manterão em seu
poder, à disposição das autoridades fazendárias, por processo que
possibilite a sua imediata recuperação, os comprovantes de pa-
gamentos efetuados." (NR)

Art. 2o A Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, passa
a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1o O pescador profissional que exerça sua atividade
exclusiva e ininterruptamente, de forma artesanal, individualmen-
te ou em regime de economia familiar, fará jus ao benefício de
seguro-desemprego, no valor de um salário-mínimo mensal, du-
rante o período de defeso de atividade pesqueira para a pre-
servação da espécie.
.........................................................................................................

§ 3o Considera-se ininterrupta a atividade exercida durante o
período compreendido entre o defeso anterior e o em curso, ou
nos doze meses imediatamente anteriores ao do defeso em curso,
o que for menor.

§ 4o O pescador profissional artesanal não fará jus a mais de
um benefício de seguro-desemprego no mesmo ano decorrente de
defesos relativos a espécies distintas.

§ 5o A concessão do benefício não será extensível às ati-
vidades de apoio à pesca e nem aos familiares do pescador
profissional que não satisfaçam os requisitos e as condições es-
tabelecidos nesta Lei.

§ 6o O benefício do seguro-desemprego é pessoal e intrans-
ferível.

§ 7o O período de recebimento do benefício não poderá
exceder o limite máximo variável de que trata o caput do art. 4º
da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, ressalvado o disposto
no § 4º do referido artigo." (NR)

"Art. 2o Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
receber e processar os requerimentos e habilitar os beneficiários
nos termos do regulamento.

§ 1º Para fazer jus ao benefício, o pescador não poderá estar
em gozo de nenhum benefício decorrente de programa de trans-
ferência de renda com condicionalidades ou de benefício pre-
videnciário ou assistencial de natureza continuada, exceto pensão
por morte e auxílio-acidente.

§ 2º Para se habilitar ao benefício, o pescador deverá apre-
sentar ao INSS os seguintes documentos:

I - registro como Pescador Profissional, categoria artesanal,
devidamente atualizado no Registro Geral da Atividade Pesqueira
- RGP, emitido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, com
antecedência mínima de três anos, contados da data do reque-
rimento do benefício;

II - cópia do documento fiscal de venda do pescado a em-
presa adquirente, consumidora ou consignatária da produção, em
que conste, além do registro da operação realizada, o valor da
respectiva contribuição previdenciária, de que trata o § 7º do art.
30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ou comprovante do
recolhimento da contribuição previdenciária, caso tenha comer-
cializado sua produção a pessoa física; e

III - outros estabelecidos em ato do Ministério Previdência
Social que comprovem:

a) o exercício da profissão, na forma do art. 1º desta Lei;

b) que se dedicou à pesca, em caráter ininterrupto, durante o
período definido no § 3º do art. 1º desta Lei; e

c) que não dispõe de outra fonte de renda diversa da de-
corrente da atividade pesqueira.

§ 3º O INSS, no ato da habilitação ao benefício, deverá
verificar a condição de segurado pescador artesanal e o paga-
mento da contribuição previdenciária, nos termos da Lei nº 8.212,
de 1991, nos últimos doze meses imediatamente anteriores ao
requerimento do benefício ou desde o último período de defeso
até o requerimento do benefício, o que for menor, observado,
quando for o caso, o disposto no inciso II do § 2º.

§ 4º O Ministério Previdência Social poderá, quando julgar
necessário, exigir outros documentos para a habilitação do be-
nefício." (NR)

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor:

I - sessenta dias após sua publicação quanto às alterações dos
art. 3º e art. 4º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, es-
tabelecidas no art. 1º e ao inciso III do caput do art. 4º;

II - no primeiro dia do quarto mês subsequente à data de sua
publicação quanto ao art. 2º e ao inciso IV do caput do art. 4º; e

III - na data de sua publicação, para os demais disposi-
tivos.

Art. 4o Ficam revogados:

I - a Lei no 7.859, de 25 de outubro de 1989;

II - o art. 2º-B, o inciso II do caput do art. 3º e o parágrafo
único do art. 9º da Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990;

III - a Lei no 8.900, de 30 de junho de 1994; e

IV - o parágrafo único do art. 2º da Lei no 10.779, de 25 de
novembro de 2003.

Brasília, 30 de dezembro de 2014; 193º da Independência e
126º da República.

DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Manoel Dias
Garibaldi Alves Filho

Presidência da República
.

Ministério do Esporte
.

DESPACHOS DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA

MENSAGEM

Nº 446, de 30 de dezembro de 2014. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto da Medida Provisória nº 664, de 30 de dezembro
de 2014.

Nº 447, de 30 de dezembro de 2014. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto da Medida Provisória nº 665, de 30 de dezembro
de 2014.

SECRETARIA EXECUTIVA

DELIBERAÇÃO Nº 685, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

Dá publicidade aos projetos desportivos,
relacionados nos anexos I e II, aprovados
nas reuniões ordinárias realizadas em
04/02/2014, 07/10/2014, e 02/12/2014, e na
reunião extraordinária realizada em
17/12/2014.

A COMISSÃO TÉCNICA VINCULADA AO MINISTÉRIO
DO ESPORTE, de que trata a Lei nº 11.438 de 29 de dezembro de
2006, instituída pela Portaria nº 267, de 24 de outubro de 2013,
considerando:

a) a aprovação dos projetos desportivos, relacionados nos
anexos I e II, aprovados nas reuniões ordinárias realizadas em
04/02/2014, 07/10/2014, e 02/12/2014, e na reunião extraordinária
realizada em 17/12/2014.

b) a comprovação pelo proponente de projeto desportivo
aprovado, das respectivas regularidades fiscais e tributárias nas es-
feras federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do
art. 27 do Decreto nº 6.180 de 03 de agosto de 2007 decide:

Art. 1º Tornar pública, para os efeitos da Lei nº 11.438 de
2006 e do Decreto nº 6.180 de 2007, a aprovação do projeto des-
portivo relacionado no anexo I.

Art. 2º Autorizar a captação de recursos, nos termos e prazos
expressos, mediante doações ou patrocínios, para o projeto desportivo
relacionado no anexo I.

Art. 3º Prorrogar o prazo de captação de recursos do projeto
esportivo, para o qual o proponente fica autorizado a captar recurso,
mediante doações e patrocínios, conforme anexo II.

Art. 4º Esta deliberação entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

PAULO VIEIRA
Presidente da Comissão

ANEXO I

1 - Processo: 58701.002655/2014-17
Proponente: Confederação Brasileira de Automobilismo
Título: Ano 3 - Campeonato Brasileiro de Turismo
Registro: 02RJ018752008
Manifestação Desportiva: Desporto de Rendimento
CNPJ: 00.108.522/0001-01
Cidade: Rio de Janeiro - UF: RJ
Valor aprovado para captação: R$ 2.113.990,20
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 3114 DV: 3 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 17230-8
Período de Captação até: 15/03/2015

2 - Processo: 58701.006306/2014-66
Proponente: Academia Brasileira de Canoagem
Título: CT Canoagem Brasil Medalha
Registro: 02pr087352011
Manifestação Desportiva: Desporto de Rendimento
CNPJ: 12.502.059/0001-67
Cidade: Curitiba - UF: PR
Valor aprovado para captação: R$ 1.669.511,67
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 1876-7 DV: 7 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 48268-4
Período de Captação até: 31/12/2015

3 - Processo: 58701.004441/2014-77
Proponente: Academia Brasileira de Canoagem
Título: Competições Internacionais de Canoagem
Registro: 02PR087352011
Manifestação Desportiva: Desporto de Rendimento
CNPJ: 12.502.059/0001-67
Cidade: Curitiba - UF: PR
Valor aprovado para captação: R$ 2.006.576,64
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 1876 DV: 7 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 48267-6
Período de Captação até: 31/12/2015

4 - Processo: 58701.002685/2014-15
Proponente: Instituto Superar
Título: Detecção de Talentos Paraolímpicos
Registro: 02RJ032742008
Manifestação Desportiva: Desporto de Participação
CNPJ: 08.986.683/0001-00
Cidade: Rio de Janeiro - UF: RJ
Valor aprovado para captação: R$ 2.018.168,32
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 2909 DV: 2 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 45226-2
Período de Captação até: 31/12/2015

5 - Processo: 58701.002678/2014-13
Proponente: Instituto Internacional Correr Bem - Instituto IBC
Título: Circuito de Corrida e Caminhada da Longevidade 2015 -
Interior
Registro: 02RJ068422010
Manifestação Desportiva: Desporto de Participação
CNPJ: 10.705.522/0001-42
Cidade: Rio de Janeiro - UF: RJ
Valor aprovado para captação: R$ 4.577.151,03
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 0598 DV: 3 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 40921-9
Período de Captação até: 31/12/2015

6 - Processo: 58701.004416/2014-93
Proponente: Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Cân-
cer
Título: Corrida e Caminhada GRAACC 2014 - Combatendo e Ven-
cendo o Câncer Infantil
Registro: 02SP089022011
Manifestação Desportiva: Desporto de Participação
CNPJ: 67.185.694/0001-50




