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Plano de Seguridade Social dos Congressistas

APRESENTAÇÃO

Senhor Parlamentar,

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
e iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, com a fi nali-
dade de proporcionar ao corpo social e a cada indivíduo direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

As atividades parlamentares impõem ao congressista o distancia-
mento de suas atividades privadas e, com o passar do tempo, a 
dedicação exigida pelo cargo acaba por vinculá-lo completamen-
te à vida pública, afastando-o defi nitivamente da profi ssão que 
anteriormente exercia.

Para garantir os direitos da Seguridade na atividade parlamen-
tar, países como França, Dinamarca, Israel, Bélgica, Reino Unido, 
Alemanha e Estados Unidos, dentre outros, adotaram um regime 
de seguridade próprio dos parlamentares.

No Brasil, a Lei nº 9.506, de 1997, instituiu o Plano de Seguridade 
Social dos Congressistas (PSSC) de natureza contributiva e facul-
tativa, a fi m de garantir aos deputados e senadores e seus fami-
liares a tranquilidade e a segurança necessárias ao desempenho 
do exercício do mandato. Esse Plano surgiu com a extinção do 
Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC).

No âmbito da Câmara dos Deputados, o Departamento de Pesso-
al, por meio da Coordenação de Seguridade Parlamentar, é o ór-
gão competente para executar as atribuições referentes ao Plano 
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de Seguridade Social dos Congressistas, bem como a concessão e 
manutenção dos benefícios oriundos do extinto IPC.

Departamento de Pessoal

Diretor: Milton Pereira da Silva Filho

Coordenação de Registro e Seguridade Parlamentar (CORSEP)
Diretor: NILSON Matias de Santana
Anexo I, 25º andar, sala 2509
Telefone: (61) 3126-7402
E-mail: cosep.depes@camara.gov.br
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PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE 
SEGURIDADE PARLAMENTAR

1. A quais planos de previdência o parlamentar 
pode se vincular?

A Lei nº 9.506, de 1997, que regula o sistema de seguridade par-
lamentar, prevê três opções de planos de previdência aos parla-
mentares:

 » Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC): cria-
do especifi camente para os membros do Congresso Nacional. 
Para fi liar-se, o deputado deve apresentar Requerimento de 
Opção Previdenciária, no prazo legal, e submeter-se a exame 
médico junto ao Departamento Médico da Câmara dos Depu-
tados (Ato da Mesa nº 115, de 1999);

 » Regime Próprio: a lei também faculta aos parlamentares ser-
vidores públicos federais, estaduais ou municipais o direito 
de permanecerem vinculados aos seus respectivos planos de 
seguridade social. Nesse caso, o deputado deverá apresentar, 
juntamente com o Requerimento de Opção Previdenciária, 
comprovante de manutenção da vinculação ao regime do Pla-
no de Seguridade Social do Servidor Público;

 » Regime Geral de Previdência Social (RGPS): se o parlamen-
tar não apresentar sua opção no prazo legal, será incluído, 
obrigatoriamente, no RGPS, nos termos do art. 13 da citada 
lei. Nesse caso, fi ca vinculado ao INSS.
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2. Qual o prazo legal para o parlamentar manifestar 
sua opção?

O parlamentar deverá manifestar sua escolha no prazo de trinta 
dias a contar do início do exercício do mandato, conforme dispõe 
o art. 2º da Lei nº 9.506, de 1997.

3. Qual o valor da contribuição nos diversos regimes?

RGPS: o deputado contribuirá para o INSS, na condição de em-
pregado, pelo teto máximo estabelecido em lei, descontando um 
percentual de 11% sobre o salário de contribuição;

PSSC: o desconto previdenciário será de 11% sobre o total dos sub-
sídios (alíquota igual à exigida dos servidores públicos federais);

Regime Próprio: a alíquota de contribuição previdenciária será 
determinada pelo regime de origem e incidirá sobre a remunera-
ção informada pelo órgão de origem do parlamentar.

4. As contribuições ao PSSC podem ser efetuadas sem que 
o deputado esteja no exercício do mandato?

Sim, apenas nas hipóteses previstas na Constituição Federal (art. 56, 
I, § 3º): se o deputado estiver afastado com remuneração, as con-
tribuições continuarão a ser descontadas em folha de pagamento; 
caso o deputado esteja afastado sem remuneração poderá continu-
ar pagando, mensalmente, as contribuições devidas ao PSSC. Nesse 
caso, o recolhimento abrangerá a cota do segurado e a patronal, 
cada uma no percentual de 11 % (onze por cento) do subsídio.
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5. Quais os benefi cios do PSSC?

Benefícios para o segurado:

I. Aposentadoria integral

 » por invalidez permanente – quando a invalidez ocorrer du-
rante o exercício do mandato e decorrer de acidente, moléstia 
profi ssional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especi-
fi cadas em lei;

 » aos trinta e cinco anos de exercício de mandato e sessenta anos 
de idade.

II. Aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição 
ao PSSC

 » Quando a invalidez não se enquadrar nas hipóteses acima 
mencionadas, os proventos serão proporcionais ao tempo de 
mandato, de acordo com o valor obtido em idêntico cálculo 
adotado para o servidor público. Contudo, os proventos não 
serão inferiores a 26% (vinte e seis por cento) da remuneração 
fi xada para os membros do Congresso Nacional;

 » Aos trinta e cinco anos de contribuição e sessenta anos de ida-
de, podendo ser contado o tempo de contribuição recolhido 
para qualquer sistema público de previdência, desde que não 
utilizado para a obtenção de outra aposentadoria.

Benefi cios para os dependentes:

I. Pensão por morte

 » Os dependentes perceberão pensão correspondente ao valor 
dos proventos de aposentadoria que o segurado recebia ou a 
que teria direito. O valor mínimo de pensão corresponderá a 
13% (treze por cento) da remuneração fi xada para os mem-
bros do Congresso Nacional.
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6. Qual o valor da aposentadoria concedida pelo PSSC?

O parlamentar fi liado ao PSSC poderá aposentar-se, quando com-
pletar os requisitos exigidos em lei para aposentadoria (60 anos 
de idade e 35 de contribuição), com proventos proporcionais 
correspondentes á razão de 1/35 (um trinta e cinco avos) do sub-
sídio parlamentar, por ano de contribuição ao PSSC.

7. Qual a opção mais favorável para o parlamentar que 
possua contribuição recolhida ao IPC?

Nesse caso, a opção mais favorável será pelo PSSC, uma vez que:

 » O parlamentar que possuir aposentadoria proporcional ao 
tempo de mandato concedida pelo IPC e fi liar-se ao Plano 
de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC) incorporará 
aos seus proventos de aposentadoria o valor correspondente a 
1/35 (um trinta e cinco avos) do subsídio parlamentar a cada 
ano de contribuição ao PSSC;

 » O tempo de contribuição recolhida ao IPC será averbado para 
fi ns de aposentadoria no PSSC, desde que não tenha havido o 
ressarcimento desses valores.

8. O parlamentar que tiver mandato federal, estadual e/
ou municipal, nos Poderes Legislativo e Executivo, pode 
averbar esse tempo para fi ns de aposentadoria no PSSC?

Sim, existe a possibilidade de o parlamentar averbar, mediante 
contribuição, os tempos de todos os mandatos federais, estaduais 
e/ou municipais que tenha exercido. Porém, apenas os fi liados ao 
PSSC podem fazê-lo. Além desta condição legal, também exige-se 
que os mandatos a serem averbados não tenham sido computados 
para fi ns de aposentadoria ou pensão no regime de origem.
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Autorizada a averbação, o recolhimento das contribuições ao 
plano pode ser feito de duas formas:

I. diretamente pelo interessado, nesse caso o pagamen-
to pode ser feito à vista ou parcelado até o fi nal da le-
gislatura, desde que o parlamentar permaneça fi liado 
ao PSSC;

II. por meio de repasse dos recursos correspondentes por 
entidade conveniada (Instituto de Previdência ou As-
sembléia Legislativa), conforme dispõe o artigo 6º da 
Lei nº 9.506, de 1997, regulamentado pelo Ato da Mesa 
nº 124, de 2002.

9. A lei autoriza a cumulatividade de aposentadoria do 
PSSC?

A Lei nº 9.506, de 1997 veda a percepção simultânea de aposen-
tadoria decorrente do PSSC com:

I. a remuneração de cargo eletivo federal, estadual, dis-
trital ou municipal, salvo quando optar pelo benefi cio, 
renunciando à remuneração do cargo;

II. a aposentadoria decorrentes do regime de previdência 
social do servidor público civil ou militar.

10. O parlamentar anistiado, nos termos da Lei nº 10.559, de 
2002, tem direito à aposentadoria congressual?

Sim. Desde que cumpridos os requisitos legais.
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- LEI Nº 9.506, DE 30 DE OUTUBRO 
DE 19971 -

Extingue o Instituto de Previdência dos 
Congressistas (IPC), e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se-
guinte lei:
 Art. 1º Fica extinto o Instituto de Previdência dos Con-

gressistas (IPC), criado pela Lei nº 4.284, de 20 
de novembro de 1963, e regido pela Lei nº 7.087, 
de 29 de dezembro de 1982, sendo sucedido, 
em todos os direitos e obrigações, pela União, 
por intermédio da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, os quais assumirão, mediante 
recursos orçamentários próprios, a concessão e 
manutenção dos benefícios, na forma estabele-
cida nesta lei, preservados os direitos adquiri-
dos em relação às pensões concedidas, atuali-
zadas com base na legislação vigente à data da 
publicação desta lei, bem como às pensões a 
conceder, no regime das Leis nº 4.284, de 20 de 
novembro de 1963, nº 4.937, de 18 de março de 
1966, e nº 7.087, de 29 de dezembro de 1982.

1 Publicada no Diário O� cial da União, Seção 1, de 31 de outubro de 1997.
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 § 1º A liquidação do Instituto ocorrerá em 1º de fe-
vereiro de 1999 e se,gurados os direitos que ve-
nham a ser adquiridos, na forma da Lei nº 7.087, 
de 29 de dezembro de 1982, até a liquidação do 
IPC, pelos segurados facultativos.

 § 3º Os atuais segurados obrigatórios do IPC, ao tér-
mino do exercício do presente mandato, pode-
rão se inscrever como segurados do Plano de 
Seguridade Social dos Congressistas, indepen-
dentemente de idade e de exame de saúde.

 § 4º Os benefícios referidos no caput serão pagos 
pela última casa legislativa ou órgão a que se 
vinculou o segurado.

 § 5º A casa legislativa ou órgão a que se vinculou o 
segurado ressarcirá as contribuições por este 
recolhidas ao IPC, atualizadas monetariamen-
te, mês a mês, pelos índices de remuneração 
das cadernetas de poupança, no prazo de ses-
senta dias:

 I – a partir de 1º de fevereiro de 1999, aos atuais 
congressistas que o requererem;

 II – a partir de 1º de fevereiro de 1999, aos atuais 
segurados facultativos que não tiverem ad-
quirido direito a pensão, na forma da legisla-
ção vigente até a data de publicação desta lei;

 III – a partir de 1º de fevereiro de 1999, aos ex-
segurados que, embora tendo adquirido o 
direito a pensão, não o tenham exercido, e 
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desde que optem, em detrimento deste, pelo 
ressarcimento previsto neste parágrafo.

 § 6º Ao atual segurado obrigatório do IPC que re-
nunciar à devolução prevista no parágrafo an-
terior aplicar-se-á o seguinte:

 I – àquele que, ao término do exercício do atual 
mandato, preencher os requisitos previstos 
na legislação vigente à data de publicação 
desta lei, fi ca assegurado o direito à apo-
sentadoria;

 II – àquele que, ao término do exercício do atual 
mandato, houver cumprido o período de ca-
rência correspondente a oito anos de contri-
buição, fi ca garantido o direito a percepção 
da aposentadoria proporcional, após cum-
prir os demais requisitos previstos na legis-
lação vigente à data de publicação desta lei;

 III – aquele que, ao término do exercício do atual 
mandato, não tiver cumprido o período de 
carência correspondente a oito anos de con-
tribuição, e, naquela data, tornar-se segura-
do do Plano instituído por esta lei, poderá 
averbar seu tempo de contribuição à razão 
de um trinta avos do valor da aposentadoria 
integral por ano de contribuição;

 IV – aquele que teve garantido o direito a pen-
são, na forma da legislação vigente à data de 
publicação desta lei, e se inscrever no Plano 
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de Seguridade Social dos Congressistas, in-
corporará aos seus proventos, a cada ano de 
exercício de mandato, o valor correspon-
dente a um trinta e cinco avos da remunera-
ção fi xada na forma do § 1º do art. 2º.

 § 7º O segurado facultativo poderá requerer que 
sua inscrição no IPC seja cancelada antes de 
1º de fevereiro de 1999, fi cando-lhe assegu-
rado o direito ao ressarcimento a que se re-
fere o inciso II do § 5º. 

 § 8º Com a liquidação do IPC precluirá o pra-
zo para aquisição de direitos com base na 
satisfação das condições instituídas nas 
Leis nº 4.284, de 20 de novembro de 1963, e 
nº 4.937, de 18 de março de 1966.

 § 9º Precluirá no momento da liquidação do IPC 
o direito ao recolhimento previsto no caput 
do art. 24 da Lei nº 7.087, de 29 de dezem-
bro de 1982, permitindo-se ao segurado 
obrigatório a antecipação do recolhimento 
correspondente ao tempo de até doze meses 
de contribuição.

 Art. 2º O Senador, Deputado Federal ou suplente que 
assim o requerer, no prazo de trinta dias do 
início do exercício do mandato, participará do 
Plano de Seguridade Social dos Congressistas, 
fazendo jus à aposentadoria:
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 I – com proventos correspondentes à totalidade 
do valor obtido na forma do § 1º: 

 a) por invalidez permanente, quando esta ocor-
rer durante o exercício do mandato e decorrer 
de acidente, moléstia profi ssional ou doença 
grave, contagiosa ou incurável, especifi cadas 
em lei;

 b) aos trinta e cinco anos de exercício de man-
dato e sessenta anos de idade;

 II – com proventos proporcionais, observado o 
disposto no § 2º, ao valor obtido na forma 
do § 1º: 

 a) por invalidez permanente, nos casos não 
previstos na alínea a do inciso anterior, não 
podendo os proventos ser inferiores a vinte e 
seis por cento da remuneração fi xada para os 
membros do Congresso Nacional;

 b) aos trinta e cinco anos de contribuição e ses-
senta anos de idade.

 § 1º O valor dos proventos das aposentadorias 
previstas nos incisos I e II do caput será cal-
culado tomando por base percentual da re-
muneração fi xada para os membros do Con-
gresso Nacional, idêntico ao adotado para 
cálculo dos benefícios dos servidores públi-
cos civis federais de mesma remuneração.

 § 2º O valor da aposentadoria prevista no inci-
so II do caput corresponderá a um trinta e 
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cinco avos, por ano de exercício de manda-
to, do valor obtido na forma do § 1º.

 Art. 3º Em caso de morte do segurado, seus dependen-
tes perceberão pensão correspondente ao valor 
dos proventos de aposentadoria que o segurado 
recebia ou a que teria direito. 

 § 1º O valor mínimo da pensão corresponderá a 
treze por cento da remuneração fi xada para os 
membros do Congresso Nacional.

 § 2º Não é devida pensão ao dependente do segura-
do que tiver falecido posteriormente ao cance-
lamento de sua inscrição.

 Art. 4º Para os fi ns do disposto nesta lei considerar-se-á:
 I – tempo de contribuição, aquele reconhecido 

pelos sistemas de previdência social do ser-
viço público, civil ou militar, e da atividade 
privada, rural e urbana;

 II – tempo de exercício de mandato, o tempo de 
contribuição ao Plano de Seguridade Social 
dos Congressistas ou ao Instituto de Previ-
dência dos Congressistas.

 § 1º A apuração do tempo de exercício de mandato 
e do tempo de serviço será feita em dias, que 
serão convertidos em anos, considerado o ano 
como de trezentos e sessenta e cinco dias.

 § 2º Para a concessão dos benefícios do Plano de 
Seguridade Social dos Congressistas, serão des-
considerados os períodos de tempo excedentes 

Plano de Seguridade Social dos Congressistas.indd   18 3/1/2011   10:49:08



19

Plano de Seguridade Social dos Congressistas

a trinta e cinco anos, bem como os concomi-
tantes ou já considerados para a concessão de 
outro benefício, em qualquer regime de previ-
dência social.

 Art. 5º Para fi ns de contagem de tempo de exercício de 
mandato é facultada ao segurado a averbação 
do tempo correspondente aos mandatos eleti-
vos municipais, estaduais ou federais.

 § 1º A averbação somente produzirá efeitos após o 
recolhimento das contribuições ao Plano de Se-
guridade Social dos Congressistas, diretamente 
pelo interessado ou mediante repasse dos re-
cursos correspondentes por entidade convenia-
da na forma do art. 6º.

 § 2º O valor do recolhimento a que se refere o pará-
grafo anterior corresponderá à soma das con-
tribuições prevista nos incisos I e II do art. 12 e 
tomará por base a remuneração dos membros 
do Congresso Nacional vigente à época do re-
colhimento.

 Art. 6º A Câmara dos Deputados e o Senado Federal 
poderão celebrar convênios com entidades es-
taduais e municipais de seguridade parlamentar 
para a implantação de sistema de compensação 
fi nanceira das contribuições do segurado por 
tempo de exercício de mandato, tanto àquelas 
entidades quanto ao Plano instituído por esta 
lei, mediante repasse, para habilitação à apo-
sentadoria, dos recursos correspondentes.
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 Art. 7º O ex-segurado poderá reinscrever-se, quando 
titular de novo mandato, bem como, ao com-
pletar os requisitos exigidos para aposentado-
ria, optar entre o plano instituído por esta lei 
e o regime de previdência social a que estiver 
vinculado.

Parágrafo único. O segurado aposentado na forma des-
ta lei terá revisto o valor da aposentadoria ao término 
do exercício de novo mandato, observado o disposto no 
§ 2º do art. 4º.

 Art. 8º Em nenhuma hipótese o valor mensal dos be-
nefícios a que se refere esta lei poderá exceder 
ao da remuneração dos membros do Congresso 
Nacional.

 Art. 9º Os benefícios previstos nesta lei serão atualiza-
dos no índice e na data do reajuste da remu-
neração mensal dos membros do Congresso 
Nacional.

 Art. 10. Não é devido o pagamento dos proventos da 
aposentadoria a que se refere esta lei enquanto o 
benefi ciário estiver investido em mandato eleti-
vo federal, estadual, distrital ou municipal, salvo 
quando optar por este benefício, renunciando à 
remuneração do cargo.

 Art. 11. Fica vedada, a partir da liquidação do IPC, a 
acumulação da aposentadoria pelo Plano pre-
visto nesta lei com a do regime de previdência 
social do servidor público, civil ou militar. 
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 Art. 12. O Plano de Seguridade Social dos Congressis-
tas será custeado com o produto de contribui-
ções mensais:

 I – dos segurados, incidentes sobre a remune-
ração mensal fi xada para os membros do 
Congresso Nacional e calculadas mediante 
aplicação de alíquota igual à exigida dos ser-
vidores públicos civis federais para o custeio 
de suas aposentadorias e pensões; 

 II – da Câmara dos Deputados e do Senado Fe-
deral, de valor idêntico à contribuição de 
cada segurado, fi xada no inciso anterior;

 III – dos benefi ciários das aposentadorias e pen-
sões incidentes sobre o valor das mesmas 
que exceda o limite máximo estabelecido 
para os benefícios do regime geral de previ-
dência social de que trata a Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, e calculadas mediante a 
aplicação da mesma alíquota a que se refere 
o inciso I.

 Art. 13. O Deputado Federal, Senador ou suplente em 
exercício de mandato que não estiver vinculado 
ao Plano instituído por esta lei ou a outro regi-
me de previdência participará, obrigatoriamen-
te, do regime geral de previdência social a que 
se refere a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
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 § 1º  O inciso I do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, passa a vigorar acrescido da se-
guinte alínea h:

 “Art. 12. ...................................................................
 I – ...................................................................
 h) o exercente de mandato eletivo federal, 

estadual ou municipal, desde que não 
vinculado a regime próprio de previ-
dência social;”

 § 2º O inciso I do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, passa a vigorar acrescido da se-
guinte alínea h:

 “Art. 11. ...................................................................
 I – ...................................................................
 h) o exercente de mandato eletivo federal, 

estadual ou municipal, desde que não 
vinculado a regime próprio de previ-
dência social;”

 § 3º O inciso IV do art. 55 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

 “Art. 55. ...................................................................
 IV – o tempo de serviço referente ao exer-

cício de mandato eletivo federal, es-
tadual ou municipal, desde que não 
tenha sido contado para efeito de apo-
sentadoria por outro regime de previ-
dência social;

  ..................................................................”
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 Art. 14. O Congresso Nacional regulamentará esta lei, 
mediante resolução, no prazo de sessenta dias 
da data de publicação.

 Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 30 de outubro de 1997; 
176º da Independência e 109º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
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- ATO DA MESA Nº 106, DE 26 DE 
NOVEMBRO DE 19982 -

Delega competência ao Presidente e ao Diretor-
Geral, com vistas à aplicação da Lei nº 9.506, de 

1997, no âmbito da Câmara dos Deputados.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no § 1º do art. 274 do Regimento Inter-
no, resolve:
 Art. 1º São delegadas as seguintes competências, com 

vistas à aplicação, na Câmara dos Deputados, 
do disposto na Lei nº 9.506 , de 1997:

 I – ao Presidente: 
 a) conceder aposentadoria e pensão aos Deputa-

dos Federais, servidores e seus dependentes; 

 II – ao Diretor-Geral: 
 a) decidir acerca do requerimento de partici-

pação ou de retirada do Plano de Seguridade 
Social dos Congressistas; 

 b) autorizar a averbação ou desaverbação do tem-
po de contribuição e exercício de mandato; 

 c) autorizar o ressarcimento das contribuições 
recolhidas ao IPC; 

2 Publicado no Diário da Câmara dos Deputados, Supl., de 27 de novembro de 1998, p. 4.
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 d) fi rmar convênio com entidades estaduais e mu-
nicipais de seguridade parlamentar. 

 Art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 1998.
Michel Temer – Presidente.
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- ATO DA MESA Nº 112, DE 3 DE 
DEZEMBRO DE 19983 -

Altera o Ato da Mesa nº 97, de 1998, 
e dá outras providências. 

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições, 
resolve: 
 Art. 1º Os Deputados aposentados pelo Plano de Segu-

ridade Social dos Congressistas, nos termos da 
Lei nº 9.506, de 1997, poderão inscrever-se no 
Programa de Assistência à Saúde (Pró-Saúde), 
de acordo com o estabelecido pelo art. 1º do 
Ato da Mesa nº 97 , de 1998, e seus parágrafos. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo es-
tende-se aos pensionistas titulares vinculados ao Plano 
de Seguridade Social dos Congressistas, obedecidos os 
ditames do parágrafo único do art. 5º do Regulamento 
do Pró-Saúde.

 Art. 2º O Conselho Diretor do Pró-Saúde baixará as 
normas decorrentes da aplicação deste ato.

 Art. 3º Este ato entra em vigor em 1º de fevereiro de 
1999. 

Sala das Reuniões, em 3 de dezembro de 1998. 
Michel Temer – Presidente. 

3 Publicado no Diário da Câmara dos Deputados, Supl., de 4 de dezembro de 1998, p. 3.
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- ATO DA MESA Nº 115, DE 27 
DE JANEIRO DE 19994 -

Disciplina os procedimentos para realização do 
exame de saúde necessário à admissão ao Plano 

de Seguridade Social dos Congressistas e da 
apuração de acidente para fi ns do disposto na 

Lei nº 9.506, de 1997.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições, e 
tendo em vista o art. 6º, da Resolução nº 1 , de 1997-CN, resolve: 
 5Art. 1º A admissão de Deputado Federal ao Plano de 

Seguridade Social dos Congressistas será an-
tecedida de exame de saúde, a ser realizado 
pelo Departamento Médico da Câmara dos 
Deputados, no prazo de 90 (noventa) dias a 
partir do requerimento de fi liação, sob pena de 
este ser considerado sem efeito. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica 
ao parlamentar amparado pelo § 3º, do art. 1º, da Lei 
nº 9.506, de 1997. 

 Art. 2º Compete ao Presidente da Câmara dos Depu-
tados designar, quando necessário, comissão 

4 Publicado no Diário da Câmara dos Deputados, Supl., de 28 de janeiro de 1999, p. 4.
5 Caput com redação dada pelo Ato da Mesa nº 24, de 16-10-2008.
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especial para, em trinta dias, apurar o acidente 
sofrido por parlamentar, que enseje invalidez 
permanente. 

 Art. 3º A invalidez permanente, para os fi ns da Lei 
nº 9.506 , de 1997, será atestada por junta médi-
ca da Câmara dos Deputados. 

 Art. 4º Este ato entra em vigor em 1º de fevereiro de 
1999.

Sala das Reuniões, 27 de janeiro de 1999.
Michel Temer – Presidente. 
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- ATO DA MESA Nº 124, DE 27 
DE JUNHO DE 20026 -

Aprova o Regulamento do convênio de que trata o 
art. 6° da Lei n° 9.506 de 1997. 

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 14, caput e o art. 15 do Regimento Interno, resolve: 
 Art. 1º O Regulamento do Convênio, de que trata o 

art. 6° da Lei n° 9.506, de 1997, passa a vigorar na 
forma do texto anexo. 

 Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala de Reuniões, 27 de junho de 2002. 
Aécio Neves – Presidente.

6 Publicado no Diário da Câmara dos Deputados, Supl., de 28 de junho de 2002, p. 5.
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- REGULAMENTO DO CONVÊNIO PARA 
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA -

 Art. 1º O convênio de que trata o art. 6º da Lei n° 9.506, 
de 1997, tem por objeto a implantação de sis-
tema de compensação fi nanceira das contribui-
ções dos segurados por tempo de exercício de 
mandato, mediante repasse. 

Do Regime dos Convenentes

 Art. 2º Para fi ns da compensação previdenciária, con-
sidera-se: 

 I – regime de origem: o regime previdenciário 
ao qual o segurado esteve vinculado sem que 
dele receba aposentadoria ou tenha gerado 
pensão para seus dependentes.

 II – regime instituidor: o regime previdenciário 
responsável pela concessão e pagamento de 
benefício de aposentadoria a segurado, com 
cômputo de tempo de contribuição devida-
mente certifi cado pelo regime de origem. 

Do Tempo de Exercício de Mandato e da Averbação

 Art. 3º Os convenentes deverão observar como tempo 
de exercício de mandato: 
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 I – tempo de contribuição ao Plano de Seguri-
dade Social dos Congressistas: 

 II – tempo correspondente aos mandatos eleti-
vos municipais, estaduais ou federais não 
abrangidos no item anterior, e desde que 
considerados pelo regime de origem, nos 
termos da lei.

 Art. 4º Para fi ns de contagem de tempo de exercício de 
mandato, é facultada ao segurado a averbação 
do tempo correspondente aos mandatos eleti-
vos municipais, estaduais ou federais.

 § 1º A averbação somente produzirá efeitos após o 
recolhimento das contribuições defi nidas em 
lei, diretamente pelo interessado ou median-
te repasse dos recursos correspondentes pela 
entidade conveniada, mediante compensação 
fi nanceira dos recursos correspondentes para 
habilitação à aposentadoria. 

 § 2º Para a averbação e concessão dos benefícios, 
serão desconsiderados os períodos de tempo 
excedentes a trinta e cinco anos, bem como os 
concomitantes ou já considerados para a con-
cessão de outro benefício, em qualquer regime 
de previdência social, nos termos da lei. 

 § 3º Averbado o tempo de exercício de mandato no 
regime instituidor, o segurado perderá o direito 
à contagem do tempo de contribuição no regi-
me de origem. 
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 Art. 5º As certidões de tempo de exercício de mandato 
deverão certifi car a utilização ou não do tem-
po nela contido em outro regime de previdên-
cia, sob pena de indeferimento do pedido de 
averbação. 

Parágrafo único. O segurado deverá requerer certidão 
de tempo de exercício de mandato junto ao regime de 
origem e providenciar a averbação no regime instituidor. 

Da Compensação Financeira Mediante Repasse

 Art. 6º O regime instituidor, após o cumprimento das 
formalidades legais, solicitará o repasse ao regi-
me de origem, mediante requerimento formal 
do segurado. 

 § 1º O valor do repasse não ultrapassará o montante 
das contribuições recolhidas ao regime de ori-
gem pelo segurado nem a quantia necessária 
para a habilitação à aposentadoria, proporcio-
nal ao tempo de exercício de mandato averba-
do, no regime instituidor, aplicando-se o que 
for menor. 

 § 2º O repasse será feito em uma única parcela, após o 
deferimento do repasse dos recursos correspon-
dentes, respeitadas as normas orçamentárias. 

 § 3º Na hipótese de o repasse ser insufi ciente para 
habilitação à aposentadoria, proporcional ao 
tempo de exercício de mandato averbado, a di-
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ferença fi cará a cargo do segurado, de acordo 
com a lei. 

 Art. 7º A compensação realizar-se-á desde que tenha 
havido aproveitamento de tempo de contribui-
ção na hipótese de contagem recíproca. 

 Art. 8º Os convenentes deverão indicar o dispositivo 
legal que ampara o requerimento de compensa-
ção fi nanceira. 

Dos Valores Repassados

 Art. 9º Os convenentes deverão utilizar os recursos fi -
nanceiros recebidos a título de compensação fi -
nanceira, mediante repasse, somente para paga-
mento de aposentadoria proporcional ao tempo 
de exercício de mandato averbado do segurado. 

 Art. 10. Os valores repassados a título de compensação 
fi nanceira não poderão ser entregues ao segura-
do na forma de restituição de contribuições ou 
por qualquer outra forma defesa em lei. 

 Art. 11. Na hipótese de o segurado desligar-se do re-
gime instituidor, sob qualquer motivo, com 
recebimento de valores recolhidos, as contri-
buições repassadas deverão ser devolvidas ao 
regime de origem, mediante a desaverbação 
do tempo de exercício de mandato, após as 
devidas compensações de valores pagos a tí-
tulo de aposentadoria. 
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 Art. 12. No caso de, após o repasse, surgir algum fato que 
impossibilite a averbação do tempo de exercício 
de mandato ou a utilização das contribuições 
repassadas, os valores deverão ser devolvidos ao 
regime de origem, no prazo de 15 (quinze) dias, 
ou nos termos das normas orçamentárias. 

Das Obrigações dos Convenentes

 Art. 13. São obrigações dos convenentes: 
 I – providenciar a publicação do convênio e 

alterações, por extrato, no respectivo órgão 
ofi cial de imprensa, nos termos da lei. 

 II – repassar somente os valores efetivamente 
recolhidos pelo segurado, tomando por base 
a remuneração dos membros do Poder, vi-
gente à época do repasse. 

 III – permitir a compensação fi nanceira somen-
te das contribuições do segurado a plano de 
seguridade relacionado a mandato eletivo. 

 IV – remeter ao regime instituidor todos os dados 
relativos ao regime de origem e ao segurado. 

 V – constar no seu programa de trabalho a pre-
visão orçamentária, para fi ns de atender a 
compensação fi nanceira, mediante repasse. 

 VI – informar o valor necessário para comple-
mentação do benefício (repasse), encami-
nhando demonstrativo de valores, com os 
fundamentos legais. 
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 VII – fornecer ao outro convenente todas as nor-
mas legais e esclarecimentos necessários à 
operacionalização deste convênio. 

 VIII – manter atualizados os dados cadastrais de 
seu regime de previdência parlamentar 
junto ao outro convenente, informando a 
incorporação ou exclusão de órgão ou enti-
dade vinculados ou a mudança de endereço 
para correspondência. 

 IX – remeter ao regime instituidor todos os da-
dos relativos ao segurado. 

 X – manter cadastro atualizado do regime de 
previdência parlamentar da entidade de se-
guridade ou do ente federado convenente, 
em que conste: 

 a) ente da Federação; 

 b) nome do regime; 

 c) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 d) banco, agência bancária e conta corrente, 
para depósito do repasse; 

 e) períodos de existência de regime próprio de 
previdência social no ente da Federação; 

 f ) CNPJ dos órgãos e entidade a ele vincula-
dos, com período de vinculação ao respec-
tivo regime; 

 g) administrador do regime; 
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 h) legislação que o constitui e o rege, com res-
pectivas alterações, bem como as normas que 
fi xaram os valores máximos da renda mensal 
dos benefícios de aposentadoria e pensão e, 
também, as que regem os benefícios do segu-
rado, relativos à compensação fi nanceira; 

 i) outros dados, conforme dispuser a legislação. 

 Art. 14. Na hipótese do regime próprio de previdên-
cia social ser administrado por entidade com 
personalidade jurídica, o respectivo ente da 
Federação responde solidariamente pelas obri-
gações previstas no Convênio. 

Parágrafo único. Caso o regime próprio de previdência 
social venha a ser extinto ou administrado por entidade 
com personalidade jurídica diversa dos convenentes, as 
obrigações e os direitos serão assumidos pela nova pes-
soa ou pelo respectivo ente da Federação, podendo o 
convênio ser denunciado por qualquer dos convenentes. 

Da Denúncia do Convênio

 Art. 15. O convênio poderá ser denunciado a qualquer 
tempo, total ou parcialmente, mediante decla-
ração expressa de uma das partes, com antece-
dência mínima de 60 (sessenta) dias, salvo na 
hipótese de infringência de qualquer cláusula 
do presente, caso em que a parte prejudicada 
poderá denunciá-lo, no todo, imediatamente.

Plano de Seguridade Social dos Congressistas.indd   38 3/1/2011   10:49:09



39

Plano de Seguridade Social dos Congressistas

Do Prazo

 Art. 16. O convênio será implantado dentro dos 30 
(trinta) dias a contar da data da publicação de 
seu extrato no Diário Ofi cial da União e vigo-
rará no prazo de 5 (cinco) anos, podendo ser 
prorrogado na forma da lei. 
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