ANEXO VII - BENEFÍCIO REEMBOLSÁVEL FAMÍLIA MAIOR (RB9)
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 Família Maior para atendimento aos associados contribuintes.
CAPÍTULO II
DA FINALIDADE DA CARTEIRA
Art. 2º O benefício reembolsável Família Maior tem como finalidade precípua atender as
demandas dos associados e/ou qualquer das pessoas elencadas no art. 3º do Regulamento Geral
dos Benefícios Reembolsáveis para custeio de despesas provenientes de matrimônio, núpcias,
gestação e adoção.
CAPÍTULO III
DA COMPROVAÇÃO
Art. 3º A comprovação de utilização do benefício, em caso de Auxílio Natalidade, se dará
da seguinte forma:
I – Solicitação do benefício antes da data de nascimento: No ato do requerimento,
apresentar laudo médico em papel timbrado da clínica ou hospital, informando o período de gestação
e em até 60 dias, após o nascimento, apresentar a certidão;
II – Solicitação do benefício após a data de nascimento: Certidão de Nascimento da
criança, a qual deverá ser apresentada, impreterivelmente, no ato da solicitação do benefício.
Parágrafo Único. Em casos de adoção deverá ser apresentado o deferimento da medida
liminar, constante dos autos de adoção, ou lavratura da Certidão de Nascimento do adotado, a qual
deverá ser apresentada, impreterivelmente no ato da solicitação do benefício.
Art. 4º Em casos de Auxílio Matrimônio e Núpcias, a comprovação de utilização do
benefício se dará mediante a apresentação de orçamento e de Certidão de Casamento ou
Declaração de União Estável.
CAPÍTULO IV
DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO E DA FORMA DO SEU REEMBOLSO
Art. 5º O benefício reembolsável Família Maior será concedido da seguinte forma:
a) Em casos de concessão para matrimônio e núpcias, o benefício será concedido de
forma integral, desde que não ultrapasse o teto máximo de até 80 salários mínimos vigentes no país;
b) Em casos de concessão para natalidade ou adoção, o benefício será concedido de
forma integral, desde que não ultrapasse o teto máximo de até 40 salários mínimos vigentes no país;
Parágrafo Único. Em ambos os casos, o prazo máximo do contrato será de até 36
meses, já incluído o número de meses correspondentes ao prazo de carência de até 6 meses
conforme opção do associado.

CAPÍTULO V
DAS CORREÇÕES DE JUROS
Art. 6º O reembolso do benefício concedido será feito em até 30 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.

Anexo aprovado pela Direx em 19 de março de 2013

