ANEXO XVII - BENEFÍCIO REEMBOLSÁVEL PROPRIEDADE INTELECTUAL (RB21)
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 Propriedade Intelectual para atendimento aos associados contribuintes.
CAPÍTULO II
DA FINALIDADE DA CARTEIRA
Art. 2º O benefício reembolsável Propriedade Intelectual tem como finalidade
possibilitar aos associados e/ou qualquer das pessoas elencadas no art. 3º do Regulamento
Geral dos Benefícios Reembolsáveis que necessitam de recursos financeiros para custeio de
despesas com registros e proteção de marcas, patentes, direitos autorais, softwares, desenhos
industriais, transferências de tecnologia, domínios de internet, pesquisas, contratos de
assistência técnica e consultoria, licenças de demais áreas da propriedade industrial e
intelectual.
CAPÍTULO III
DA COMPROVAÇÃO
Art. 3º No ato da solicitação do benefício deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I.

Contrato de assessoria e consultoria firmado com empresa especializada nas
áreas de propriedade intelectual e industrial.

II.

Relatório descritivo, quando o associado não optar pela contratação de
empresas especializada, contendo todos os detalhes do produto, serviço e
demais áreas da propriedade industrial ou intelectual tais como finalidade,
aplicação e campo de utilização, custos e outras informações relevantes para a
comprovação da finalidade do benefício pleiteado.

Art. 4º Após a concessão do benefício, o associado deverá comprovar a utilização
do recurso, nos prazos definidos no Regulamento Geral das Carteiras Reembolsáveis,
mediante a apresentação da seguinte documentação:
I.

Comprovante Fiscal, nos casos de opção por empresa de assessoria e
consultoria, de acordo com o contrato apresentado.

II.

Comprovante de pagamento de todos os itens elencados no projeto descritivo
apresentado pelo associado.

Art. 5º Poderão ser aceitos comprovantes fiscais nominais à Pessoa Jurídica,
desde que devidamente comprovada a participação societária do associado, mediante a
apresentação do Contrato Social da empresa, se sócio majoritário, caso contrário, mediante
autorização dos sócios com firma reconhecida em cartório.

CAPÍTULO IV
DO VALOR DO BENEFÍCIO E DA FORMA DO SEU REEMBOLSO
Art. 6º O valor máximo do benefício será de até 50 salários mínimos devendo ser
reembolsado em até 36 meses pelo associado contribuinte, conforme opção em requerimento.
CAPÍTULO V
DAS CORREÇÕES E JUROS
Art. 7º O índice de correção e os juros serão 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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