REGULAMENTO DO BENEFÍCIO SOCIAL AUXÍLIO PECÚLIO POR MORTE (SL3) DA MÚTUA
DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO DA CARTEIRA
Art. 1º A Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, tendo em vista o que dispõe o item II e § 7º do art. 12 da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro
de 1977, institui a Carteira do Benefício Social de Pecúlio por Morte, oferecendo aos participantes:
I - Pecúlio a ser pago aos beneficiários do associado contribuinte, após o seu
falecimento, resguardadas as disposições regulamentares.
II - Pecúlio em dobro por morte acidental no caso de falecimento do associado
contribuinte, nos termos do Art. 11 deste Regulamento.
CAPÍTULO II
DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DOS ASSOCIADOS
Art. 2º Todos os associados contribuintes da Mútua que estejam adimplentes com
suas contribuições participarão da Carteira de Pecúlio por Morte.
Art. 3º Os associados contribuintes só entrarão em pleno gozo de seus direitos
quanto ao pecúlio, após um período de carência obrigatória e total de 12 (doze) meses, a contar
da data do pagamento de sua inscrição na Mútua.
Art. 4º Ao se cadastrar na Mútua, o profissional fará a indicação dos seus
dependentes, podendo essa indicação ser alterada, em qualquer tempo, mediante pedido escrito
à Mútua.
Art. 5º Os associados contribuintes devem obrigatoriamente:
I - pagar as contribuições devidas dentro dos prazos estabelecidos;
II - comunicar as mudanças de endereço para correspondência;
III - exibir todos os documentos pertinentes, todas as vezes que a Diretoria Executiva
da Mútua os solicitar, para os devidos esclarecimentos.
Art. 6º Para requerer o Pecúlio por Morte o (s) beneficiário (s), em observância ao
disposto no art. 9º, deverá (ão) apresentar a seguinte documentação:
I – Requerimento: Em formulário padrão fornecido pela Mútua, devidamente
preenchido e assinado pelo requerente;
II – Documentos pessoais (associado): Carteira de Identidade ou Crea, CPF, Certidão
de Óbito e, em casos de morte acidental, Boletim de Ocorrência;
III – Documentos pessoais do Cônjuge ou Companheiro: Carteira de Identidade, CPF
e Certidão de Casamento com averbação do óbito ou, quando não constar a averbação, deverá
ser autenticada frente e verso, ainda que esteja em branco;
IV – Documentos pessoais dos filhos: Certidão de Nascimento ou Carteira de
Identidade e Declaração de Guarda, em caso de filhos menores de idade;
V – Documentos pessoais dos dependentes econômicos: Declaração judicial ou
documento equivalente que comprove a relação de dependência, ou ainda através da Declaração
do Imposto de renda Pessoa Física do associado.
VI – Documentos pessoais do Responsável Legal: Carteira de Identidade, CPF,
declaração judicial que reconheça tal situação ou documento equivalente.

§ 1º Em substituição à Certidão de Casamento, o companheiro deverá apresentar
declaração judicial ou documento equivalente que comprove estabilidade da relação conjugal ou
ainda documento do INSS que conste como beneficiário do associado.
§ 2º A documentação deverá ser apresentada em sua forma original, em cópia comum
ou ainda cópia autenticada, conforme critérios estabelecidos pela Mútua e dispostos na relação de
documentos integrantes do Requerimento do Benefício Social Auxílio Pecúlio por Morte.
§ 3º A documentação apresentada será avaliada pela Mútua, podendo de ofício ou a
critério da Diretoria Executiva, solicitar outros documentos não mencionados e/ou proceder
averiguações quanto à veracidade das informações prestadas, a fim de resguardar a justa
distribuição dos recursos desta Carteira.
CAPÍTULO III
VALOR DO PECÚLIO E DA SUA LIQUIDAÇÃO
Art. 7º O valor do pecúlio será fixado pela Mútua e ajustado automaticamente todas
as vezes que sofrer alteração por determinação governamental.
Art. 8º O valor base do Pecúlio por Morte considerado será o da data de falecimento
do associado contribuinte.
Parágrafo único. Ao valor base do Pecúlio por Morte serão acrescidas cotas, com
valores fixados pela Mútua, a cada 12 (doze) meses, ocorrendo o primeiro acréscimo após
completado o 24º (vigésimo quarto) mês da data do pagamento da inscrição na Mútua.
Art. 9º O valor do pecúlio será pago aos beneficiários ou dependentes do associado
contribuinte, observando os seguintes requisitos:
I – Consideram-se primeiros beneficiários para efeito do pagamento do Pecúlio, o
cônjuge, o companheiro, os filhos menores de 18 anos ou qualquer pessoa que viva,
comprovada e justificadamente, sob sua dependência econômica.
II - Na inexistência de cônjuge sobrevivente, filhos menores e dependentes
econômicos, prevalecerá o livre arbítrio do associado conforme previsto no art. 4º, para indicação
de qualquer pessoa como beneficiário do Pecúlio.
§ 1º Os beneficiários farão jus à indenização, desde que o falecimento do associado
ocorra durante a sua permanência na Carteira de Pecúlio com as respectivas contribuições em
dia, ressalvado o disposto nos Artigos 14 e 15 deste Regulamento;
§ 2º Na falta dos dependentes relacionados no inciso I , bem como na ausência da
indicação prevista no inciso II, para fins de indenização, terá(ão) direito ao Pecúlio o(s) filho(s)
maior(es) de idade, ainda que não tenha(m) sido indicado(s) pelo associado.
§ 3º Será retido o imposto de renda sobre o montante da indenização do pecúlio,
conforme orientação da Receita Federal, sendo que no mês de fevereiro do ano subseqüente ao
recebimento, será encaminhado ao associado o informe de rendimentos para a devida
declaração do imposto retido.
Art. 10 O pagamento do pecúlio será feito dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data
de apresentação de todos os documentos exigidos e indispensáveis à liquidação do sinistro e
submetidos à apreciação da Assessoria Jurídica, quando for o caso.
associado.

§ 1º O pecúlio é considerado impenhorável não respondendo por dívida do

§ 2º Não poderá o pecúlio ser objeto de garantia ou negócio de qualquer natureza
realizado em vida pelo associado contribuinte ou, após o seu falecimento, por seus dependentes.
Art. 11 Para ter direito à dupla indenização, considera-se o acidente como evento
exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causado por lesão ou lesões

físicas que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como
consequência direta a morte do associado contribuinte, ocorrida imediatamente ou dentro de 90
(noventa) dias, a contar da data do acidente.
Parágrafo único. No caso de morte do associado contribuinte por acidente pessoal,
conforme definido no artigo, o valor do pecúlio será pago em dobro, após a apresentação dos
comprovantes julgados necessários inclusive, Boletim de Ocorrência.
CAPÍTULO IV
DAS CONTRIBUIÇÕES
Art. 12 As contribuições serão sempre iguais para todos os associados,
independente de sua idade e valor do pecúlio prometido para o grupo, exercendo-se, assim, a
verdadeira prática do mutualismo.
Art. 13 As contribuições anuais deverão ter sido pagas até o dia do vencimento,
mencionado no boleto bancário.
Parágrafo Único. As contribuições anuais, realizadas pelos sócios contribuintes,
formarão o fundo de pecúlio da Instituição.
Art. 14 Os beneficiários do Benefício Social de Pecúlio por Morte terão um prazo de
tolerância para o pagamento da contribuição em atraso de até 12 (doze) meses, a contar da data
do óbito do associado, desde que esteja adimplente com os exercícios anteriores.
Parágrafo Único. Decorrido esse prazo, os beneficiários não terão direito ao
recebimento do pecúlio.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 15 As contribuições pagas em nenhuma hipótese, serão devolvidas, inclusive
nas antecipações em caso de falecimento durante o exercício pago.
Art. 16 O pagamento do pecúlio não recebido ou reclamado, não será prescrito, e
poderá ser reclamado em qualquer época pelos dependentes do associado contribuinte, que será
pago pelo valor do pecúlio definido na da data da ocorrência do evento.
Art. 17 Todas as dúvidas e omissões deste Regulamento serão dirimidas pela
Diretoria Executiva da Mútua, podendo os beneficiários, sentindo-se prejudicados, apresentar
pedido de reconsideração à Diretoria Executiva da Mútua e, após, se for o caso recorrer ao
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea.
Art. 18 Este regulamento revoga as disposições em contrário e entrará em vigor após
a sua aprovação pelo Plenário do Confea.
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