ANEXO IX - BENEFÍCIO REEMBOLSÁVEL VEÍCULOS (RB12)

CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO DA CARTEIRA
Art. 1º Em conformidade com o disposto na Lei 6.496, de 07 de dezembro de 1977 e no
Regulamento Geral das Carteiras de Benefícios Reembolsáveis, a Mútua de Assistência dos
Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, normatiza a Carteira de Benefício
Reembolsável Veículos para atendimento aos associados contribuintes.
CAPÍTULO II
DA FINALIDADE DA CARTEIRA
Art. 2º O benefício reembolsável Veículos tem como finalidade precípua atender as
demandas dos associados e/ou qualquer das pessoas elencadas no art. 3º do Regulamento Geral
dos Benefícios Reembolsáveis que pretendam adquirir veículos a serem utilizados para
deslocamentos pessoais e/ou profissionais.
§ 1º Os tipos de veículos contemplados por este benefício são automóveis, motocicletas,
caminhões, pequenas embarcações marítimas, reboques, trailers e similares.
§ 2º Outros tipos de veículos não contemplados por este regulamento serão avaliados
pela Diretoria Regional.
§ 3º Os recursos financeiros poderão ser utilizados para aquisição de veículos novos ou
usados e para quitação de financiamento ou consórcio.
CAPÍTULO III
DA COMPROVAÇÃO
Art. 3º Para aquisição de veículos novos, o associado deverá apresentar no ato do
requerimento, orçamento ou nota de pedido do veículo, em papel timbrado pela empresa
fornecedora, contendo as especificações e valor do veículo, devendo ser nominal ao associado e/ou
qualquer das pessoas elencadas no art. 3º do Regulamento Geral dos Benefícios Reembolsáveis,
com data de emissão não inferior a 90 dias da data do requerimento.
§ 1º No caso de veículos usados, será considerado como valor de cotação o da tabela
FIPE acrescentado de no máximo 20%, a critério da Diretora Regional.
§ 2º Deverão ser apresentados os comprovantes fiscais exigidos para comprovação da
aquisição do veículo.
§ 3º Nos casos de utilização do recurso para financiamento do veículo, deverá ser
apresentada Nota Fiscal para comprovação da aquisição, bem como declaração da concessionária
ou loja informando o valor de entrada do veículo, o qual deve ser igual ou maior ao valor concedido
pela Mútua.
§ 4º Deverá ser apresentado o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos –
CRLV, após realizados os procedimentos de transferência de propriedade do veículo, nominal ao
associado e/ou qualquer das pessoas elencadas no art. 3º do Regulamento Geral dos Benefícios
Reembolsáveis.
Art. 4º Nos casos de utilização do recurso para quitação total de consórcio ou
financiamento de veículo deverá ser apresentado para fins de orçamento, no ato do requerimento,
boleto bancário de pagamento contendo o saldo devedor.

Parágrafo Único. Para aquisição de outros tipos de veículos, a Diretoria Regional poderá
exigir outros documentos que justifiquem a utilização do recurso.
CAPÍTULO IV
DO VALOR DO BENEFÍCIO E DA FORMA DO SEU REEMBOLSO
Art. 5º O valor máximo do benefício será de até 80 salários mínimos vigentes no país,
devendo ser reembolsado em até 36 meses.
Parágrafo Único. Poderá ser utilizado até 10% do recurso concedido visando a cobertura
de despesas complementares, sem a necessidade da devida comprovação.
CAPÍTULO V
DAS CORREÇÕES E JUROS
Art. 6º O reembolso do benefício concedido será feito mensalmente à Mútua em até 36
parcelas consecutivas, corrigidas por índice e juros definidos em Resolução Específica aprovada pela
Diretoria Executiva da Mútua, conforme previsto no art. 8º do Regulamento Geral dos Benefícios
Reembolsáveis.
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