
DECRETO DE 16.02.71 (publicado em 17.02.71)

Dft-"BiTõ DE ;.16 DE FEVE»-EIBO DE 1971 .,
.-", ' ,c,! r~' .

BAta dispositivos eempl-.Dtazes -deere~', de 9 de DOYembro de 1970- que
~be1~am D0V88 e8eaJa8 de referiDeia de SC&lários ~al'8 (8 dõeeDies das Uni'~, ftrsidad~ de Sio Yaulo e Fá.adDal de Capinaa, .'. :,. -

,,- ,-~",:".~.,-'~',-"."
ROBERTO -cosTA DE ABREU Sl)DU,'- GOVERNADOR. DO E5TA-~ DE SAO PAUL? DO USO ~ ~ atribtúç;pes l~ ..

Deereta.:.-. -.' ".-"
Artigo 1.0 -::. O docenté ém ~e: de 'i'Iimo Comple"t.o<RTC) ou em

Regime de Deaicaçã.o Integral a Docênci~ e -à Pesquisa CRDmp) , que se apo-
IeDW sem compJ.etar G interstfcio de.. '5 (cinco) anos D~ Eegime. terá os pro-
:vento(» da aposentaciorjJ) calculados.~ base DO sistema Iemuneratório aplicável
ao Regime de :rumo Pardal (8.'1'P). ':.';..'- -"', --:: ._~~'-": .'- ,

Artigo 2." ,-. Quando houver mudançá. de regjme. m PrQventDs da apo-
a.ntaaor.a serão ~cula.d~.com base no Sistema. remuneratório aplicável-ao.-RTC,
desde que m "'Ierlodos eJJi RTC e em RDmp. somados. atinjam Q Jnterst1cio de 5
;<dnco) anos: -,,' --:' .~. '. .., ". .",~_:::::..-' -.: -::~~=" -

..I -~ quando o docente e!Íl.RTC 16r transferido paraõ RDIDP e; .Des-
te últ1mo tt..gfJÍ1e, não completar o intersticio de S <cinco)-~;

.-n -quandc o docente em RDmp f6r transferido ~ o RTC. -.:.
-_.Art1go 3. -O ingresso em RTC será. feito a titulo precário e em -ca-

mter de ~ntação, mediante um estágio de- 730 d1a ,.":"':-,,::: -'-' ::-,:; --
.; -Parágrafo ÚIúCC -Aplicam-se ao RTC; DO que oouber.- ~ preceitos

tODt1d~ DO a..-t1go li ..~ patáglafosdo decreto n.° 46.155. de- n de abril de 1966.
Artigo 4.0 -N"ao R aplicará O d1Spostc &Os artigos 1.0 e 2.°-quando

a aposentadona decorrer de iDvaüdez ". ..,,-".' -_::' ;. ,
Artigo S.C -As contribuições. dos docenteS da Un1versl'dade de Sio

Pa\A!o e da Universidade ~tadual de Campinas ao IAMSPE serão uniformemen-
te calculadas com .-se na escala de vencimentos &:sa1á.rim. correspondentE ao'
~, in~penQentmnente do regime em que os docenteS se encontrem, ~
...~: Art.1go 6.~ -Este .decreto entrará em vigor na daf:&. de sua publica,"-

gio. ' , ' --.

Palácio dos Bandeirantes. 16 de fevereiro de 1971.
-ROBERTO _COSTA DE. ABREU SOD~


