P R E V I D Ê N C I A PA R A O S
S E R V I D O R E S P Ú B L I C O S M U N I C I PA I S D E

Balneário Camboriú

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Apresentação
Os sistemas de previdência foram criados para proteger
e amparar o trabalhador e sua família. Durante anos,
cada trabalhador contribui com uma parcela de seus
ganhos mensais para construir essa segurança. Portanto, é fundamental uma previdência estável, que devolva
a esse trabalhador o investimento que ele fez para o seu
futuro.
O Regime Próprio de Previdência Social de Balneário
Camboriú, foi instituído em fevereiro de 1993, através
da Lei 1.213/93.
Neste sistema de RPPS, a citada Lei era referente à
Previdência e ao Plano de Saúde do Servidor Público Municipal, denominado FUNSERVIR – Fundo de
Previdência e Seguridade do Servidor, perdurando até
dezembro de 2004, quando foi criada a Lei 2421/04,
para atender os preceitos constitucionais da Reforma
da Previdência, surgindo assim o BCPrevi – Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú.
Esta cartilha foi elaborada para explicar e esclarecer
questões relevantes sobre a previdência do servidor
público municipal.
Balneário Camboriú, junho de 2008.
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RPPS
UM DESAFIO QUE DEVE SER ENFRENTADO E MUITO BEM
ADMINISTRADO. PLANEJAMENTO É FUNDAMENTAL:
Planejar é agir no presente a partir de uma visão desejada do
futuro. É definir objetivos e estratégias. É mobilizar e integrar os
recursos disponíveis a partir de prioridades.
É acompanhar resultados e as mudanças de ambiente, fazendo
correções de rota e adequando as ações. Planejar é instrumento de gestão.
A recuperação da capacidade de gestão da administração do
RPPS foi elemento decisivo para colocar o BCPrevi numa trajetória de desenvolvimento previdenciário sustentável e compromissado com a melhoria da qualidade de vida dos segurados,
sendo hoje referência nacional.
Isto sintetiza o trabalho, a reﬂexão e as diretrizes básicas de
um gestor previdenciário, visando sempre o processo da busca
contínua da gestão de qualidade.
Os três macroobjetivos estratégicos delimitam os principais
focos de nossas ações: o desenvolvimento, a gestão e a transparência da administração pública.
Planejamento estratégico não é um produto acabado. É um
processo que requer revisão permanente e adequada, e será
revisto e atualizado ao longo do período da atual e da futura
gestão.
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1. CONTEXTO DA
PREVIDÊNCIA NO BRASIL
1.1 Previdência do princípio
Devido às transformações das relações de trabalho, surgidas
nas revoluções industriais, começaram a surgir “redes de
proteção coletiva”, buscando a promoção da redistribuição de
renda e recursos para as classes da população que não eram
ativas.
Para se ter uma idéia, já no século XVIII, em 1875, surgiu o
1º Plano de Aposentadoria Privada (American Express Company – EUA) e, em 1880, o 1º Plano de Aposentadoria Pública
(Governo do Chanceler Otto Von Bismark – Alemanha).
No Brasil, os Primeiros Planos Previdenciários foram:
1888 – Regulamentação da aposentadoria para funcionários
dos Correios (aos 60 anos de idade e 30 de contribuição) e de
1889 a 1892 – Montepio do Ministério da Fazenda, Caixa de
Socorros das Estradas de Ferro do Império, Fundo de Pensões
do Pessoal das Oficinas da Imprensa Nacional, Montepio do
Ministério da Guerra e Arsenal da Marinha.

1.2 A Previdência Social
É uma forma de seguro coletivo de caráter contributivo - em
que todos contribuem com uma parcela de seu salário - e de
filiação obrigatória, de acordo com critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial.
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Tem como objetivo assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de doença, invalidez,
idade avançada, tempo de serviço, amparo à gestante, salário
família, auxílio doença, reclusão ou morte daqueles de quem
dependiam economicamente.

1.3 O Regime Geral de Previdência Social
RGPS (INSS)
É o regime em que, obrigatoriamente, estão inscritos todos os
trabalhadores, empresários e servidores públicos que não são
titulares de cargos efetivos. É gerido pelo Instituto Nacional de
Seguro Social - INSS.
Todos os trabalhadores e as pessoas com mais de 16 anos de
idade, devem ser segurados da Previdência Social.
O benefício mínimo é de um salário mínimo em vigor. Já o
benefício máximo, conhecido como teto do RGPS, é definido
por portaria ministerial. Atualmente, após a promulgação
da Emenda Constitucional nº 41, o teto do RGPS é de R$
3.038,99.

1.4 O Regime Próprio de Previdência Social
RPPS
É estabelecido por lei elaborada pela União, Estados, Distrito
Federal e municípios e, se refere, exclusivamente, aos servidores públicos titulares de cargo efetivo, assegurando, no
mínimo, aposentadoria por invalidez, por idade, por contribuição e pensão por morte.
Portanto, só vale ao servidor que ocupa um cargo efetivo.
Os demais são obrigatoriamente segurados do INSS.
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O RPPS possui caráter contributivo e solidário, e tem a
incumbência de gerir e pagar os benefícios previdenciários,
preservando o equilíbrio financeiro e atuarial.
As constantes mudanças na previdência dos servidores
públicos revolucionaram os conceitos previdenciários e determinaram fortes mecanismos de transparência, de fiscalização e de controle.
Esse regime, único em cada ente da federação, está submetido à orientação, à supervisão, ao controle e à fiscalização
do Ministério da Previdência Social. Seus recursos só podem
ser utilizados para o pagamento dos benefícios previdenciários, sendo proibida a sua utilização para qualquer outro fim,
inclusive a prestação de assistência financeira ou de saúde
aos seus segurados. Quem já oferece a assistência médica
a seus segurados, pode continuar a prestar o serviço, mas é
obrigado a manter contas distintas.
Atuarial: método estatístico de cálculo e correção de aposentadorias e pensões, que leva em conta o valor e o tempo
de contribuição, e a duração do benefício estimado, de
acordo com a expectativa de vida da população. O DRAA Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial - deve ser
enviado ao MPS até o dia 31 de Julho de cada exercício.
Caráter Contributivo e Solidário: é contributivo porque é custeado pelos servidores e pelo município mediante contribuição social. E solidário porque as aposentadorias e pensões
serão custeadas pelas contribuições dos servidores ativos,
inativos e pensionistas atuais e futuros.
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2. Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
A Lei de Responsabilidade Fiscal define com clareza a
obrigatoriedade de gestão dos entes em relação a todos os
tributos de competência constitucional desses poderes junto
à Federação. O Parágrafo Único do artigo nº 11 da LRF define
as punições, impedindo as transferências de recursos da
União para aqueles que não cumprem as regras.
Dessa forma, para não ser penalizado pela LRF, Balneário
Camboriú segue os mandamentos da Constituição Federal e
Legislações Previdenciárias.

Para obter o CRP, o ente federativo, deve cumprir, entre vários, os seguintes critérios e exigências:
• Acesso dos segurados às informações do regime
• Aplicações financeiras de acordo com Resolução do CMN - Decisão
Administrativa
• Aplicações financeiras de acordo com Resolução do CMN - previsão legal
• Atendimento de solicitação do MPS no prazo
• Avaliação atuarial inicial
• Caráter contributivo (Ente e Ativos - Alíquotas)
• Caráter contributivo (Ente e Ativos - Repasse)

Certificado de Regularidade
Previdenciária – CRP
O Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) é o documento que atesta a regularidade do regime de previdência
social dos servidores titulares de cargos efetivos do ente, em
nosso caso, município.

• Caráter contributivo (Inativos e Pensionistas - Alíquotas)
• Caráter contributivo (Inativos e Pensionistas - Repasse)
• Caráter contributivo (pagamento de contribuições parceladas)
• Caráter contributivo (Repasse) - Decisão Administrativa
• Cobertura exclusiva a servidores efetivos
• Concessão de benefícios não distintos do RGPS - previsão legal

O CRP será exigido nas seguintes situações:

• Contas distintas para os recursos previdenciários

• realização de transferências voluntárias de recursos pela União;

• Convênio ou consórcio para pagamento de benefícios

• celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes;
• concessão de empréstimos, ﬁnanciamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da União;
• celebração de empréstimos e ﬁnanciamentos por instituições ﬁnanceiras federais;
• repasse dos valores devidos em razão da compensação
previdenciária.

• Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA
• Demonstrativo Financeiro - Consistência das Informações
• Demonstrativo Financeiro - Encaminhamento à SPS
• Demonstrativo Previdenciário - Consistência das Informações
• Demonstrativo Previdenciário - Encaminhamento à SPS
• Encaminhamento da legislação à SPS
• Equilíbrio Financeiro e Atuarial
• Escrituração de acordo com Plano de Contas
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• Inclusão de parcelas remuneratórias temporárias nos benefícios
• Observância dos limites decontribuição do ente

3.1 Regras Permanentes

• Observância dos limites de contribuição dos segurados e pensionistas
• Participação dos segurados, ativos e inativos, nos colegiados
• Regras de concessão, cálculo e eajustamento de benefícios - previsão legal
• Unidade gestora e regime próprio únicos
• Utilização de recursos previdenciários - Previsão legal
• Utilização dos recursos previdenciários - Decisão Administrativa
• Demonstrativos Contábeis

Como fica a minha
aposentadoria?

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE
(art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação da EC nº 41/2003)
Aplicável aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações.
HOMEM / MULHER
Invalidez permanente comum: proventos proporcionais ao tempo de serviço
Invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei: proventos integrais
Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das maiores contribuições efetuadas a partir de julho/1994.
Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo.

3. Saiba Mais

Reajuste do Benefício: dar-se-á na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS
para manutenção do valor real, de acordo com a variação do índice definido pelo
ente da federação. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os
benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS.

Para ver como será a sua aposentadoria você precisa saber:

Obs.: Não se aplicou a média aritmética no cálculo dos benefícios concedidos até
19/02/2004, para os quais considerou-se a última remuneração no cargo efetivo

• Quando ingressou e quanto tempo tem de efetivo exercício no serviço público, em qualquer órgão
público, mesmo descontínuo.

Fonte: MPS (Ministério da Previdência Social)

• Quanto tempo tem na carreira e no cargo efetivo no mesmo órgão público.
• Quanto tempo tem de contribuição, contando o tempo de contribuição extra municipal, devidamente averbado, ou seja, contribuições ao INSS.
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APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
(art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, com redação da EC nº 41/2003)
Aplicável aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações.
HOMEM / MULHER
Aposentadoria aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo
de contribuição
Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das maiores contribuições efetuadas a partir de julho/1994.
Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo.
Reajuste do Benefício: dar-se-á na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS
para manutenção do valor real, de acordo com a variação do índice definido pelo
ente da federação. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente,
os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do
RGPS.
Obs.:Não se aplicou a média aritmética no cálculo dos benefícios concedidos até
19/02/2004, para os quais considerou-se a última remuneração no cargo efetivo.
APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS
(art. 40, § 1º, inciso III, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, com redação
da EC nº 41/2003). Aplicáveis aos servidores titulares de cargos efetivos da
União dos Estados, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, que ingressaram no serviço público a partir de
01/01/2004, ou àqueles que não optaram pelas regras dos art. 2º e 6º da EC
41/03 ou do art. 3º da EC 47/04
POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Art. 40, § 1º, inciso III, “a” da CF, com redação da EC nº 41/2003
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PROFESSOR (*)

DEMAIS SERVIDORES

Tempo de contribuição: 10950 dias
(30anos)

Tempo de contribuição: 12775 dias
(35anos)

Tempo no serviço público: 3650 dias
(10anos)

Tempo no serviço público: 3650 dias
(10anos)

Tempo no cargo: 1825 dias (5anos)

Tempo no cargo: 1825 dias (5anos)

Idade mínima: 55 anos

Idade mínima: 60 anos

Forma de cálculo: Aplicação da
média aritmética simples das maiores
contribuições efetuadas a partir de
julho/1994.

Forma de cálculo: Aplicação da
média aritmética simples das maiores
contribuições efetuadas a partir de
julho/1994.

Teto do benefício: Remuneração do
servidor no cargo efetivo.

Teto do benefício: Remuneração do
servidor no cargo efetivo.

Reajuste do Benefício: dar-se-á na
mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para manutenção do
valor real, de acordo com a variação do índice definido pelo ente da
federação. Na ausência de definição
do índice de reajustamento pelo
ente, os benefícios serão corrigidos
pelos mesmos índices aplicados aos
benefícios do RGPS.

Reajuste do Benefício: dar-se-á na
mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para manutenção do
valor real, de acordo com a variação do índice definido pelo ente da
federação. Na ausência de definição
do índice de reajustamento pelo
ente, os benefícios serão corrigidos
pelos mesmos índices aplicados aos
benefícios do RGPS.

Obs.: Não se aplicou a média aritmética no cálculo dos benefícios concedidos até 19/02/2004, para os quais
considerou-se a última remuneração
no cargo efetivo.

Obs.: Não se aplicou a média aritmética no cálculo dos benefícios concedidos até 19/02/2004, para os quais
considerou-se a última remuneração
no cargo efetivo.
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PROFESSORA (*)

DEMAIS SERVIDORAS

Tempo de contribuição: 9125
dias (25anos). Tempo no serviço
público: 3650 dias (10anos) Tempo
no cargo: 1825 dias (5anos) Idade
mínima: 50 anos

Tempo de contribuição: 10950
dias (30anos). Tempo no serviço público: 3650 dias (10anos).
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos)
Idade mínima: 55 anos

Forma de cálculo: Aplicação da
média aritmética simples das maiores
contribuições efetuadas a partir de
julho/1994.

Forma de cálculo: Aplicação da
média aritmética simples das maiores
contribuições efetuadas a partir de
julho/1994.

Teto do benefício: Remuneração da
servidora no cargo efetivo

Teto do benefício: Remuneração da
servidora no cargo efetivo

Reajuste do Benefício: dar-se-á na
mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para manutenção do
valor real, de acordo com a variação do índice definido pelo ente da
federação. Na ausência de definição
do índice de reajustamento pelo
ente, os benefícios serão corrigidos
pelos mesmos índices aplicados aos
benefícios do RGPS.

Reajuste do Benefício: dar-se-á na
mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para manutenção do
valor real, de acordo com a variação do índice definido pelo ente da
federação. Na ausência de definição
do índice de reajustamento pelo
ente, os benefícios serão corrigidos
pelos mesmos índices aplicados aos
benefícios do RGPS.

Obs.:Não se aplicou a média aritmética no cálculo dos benefícios concedidos até 19/02/2004, para os quais
considerou-se a última remuneração
no cargo efetivo

Obs.:Não se aplicou a média aritmética no cálculo dos benefícios concedidos até 19/02/2004, para os quais
considerou-se a última remuneração
no cargo efetivo

(*) redutor conforme § 5º, art. 40 da CF, ou seja, somente para o professor que
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério
na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

POR IDADE
(Art. 40 § 1º, inciso III, “b” da CF)

HOMEM - Todos os servidores

MULHER - Todas as servidoras

Tempo no serviço público: 3650 dias
no mínimo (10 anos)

Tempo no serviço público: 3650 dias
no mínimo (10 anos)

Tempo no cargo: 1825 dias (5 anos)

Tempo no cargo: 1825 dias (5 anos)

Idade mínima: 65 anos

Idade mínima: 60 anos

Forma de cálculo: Aplicação da
média aritmética simples das maiores
contribuições efetuadas a partir de
julho/1994, limitando-se ao teto da
remuneração do servidor no cargo
efetivo. Proventos proporcionais ao
tempo de contribuição

Forma de cálculo: Aplicação da
média aritmética simples das maiores
contribuições efetuadas a partir de
julho/1994, limitando-se ao teto da
remuneração da servidora no cargo
efetivo. Proventos proporcionais ao
tempo de contribuição

Obs.:Não se aplicou a média aritmética no cálculo dos benefícios concedidos até 19/02/2004, para os quais
considerou-se a última remuneração
no cargo efetivo

Obs.:Não se aplicou a média aritmética no cálculo dos benefícios concedidos até 19/02/2004, para os quais
considerou-se a última remuneração
no cargo efetivo

Reajuste do Benefício: dar-se-á na
mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para manutenção do
valor real, de acordo com a variação do índice definido pelo ente da
federação. Na ausência de definição
do índice de reajustamento pelo
ente, os benefícios serão corrigidos
pelos mesmos índices aplicados aos
benefícios do RGPS.

Reajuste do Benefício: dar-se-á na
mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para manutenção do
valor real, de acordo com a variação do índice definido pelo ente da
federação. Na ausência de definição
do índice de reajustamento pelo
ente, os benefícios serão corrigidos
pelos mesmos índices aplicados aos
benefícios do RGPS.

Fonte: MPS (Ministério da Previdência Social)
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3.2 Regras de Transição
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - (ART. 2º DA EC 41/2003)
Aplicável aos servidores titulares de cargos efetivos da União dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenham ingressado em cargo efetivo até 16/12/1998
HOMEM - TODOS OS SERVIDORES
Tempo de contribuição: 12775 dias (35 anos)
Tempo no cargo: 1825 dias (5 anos) Idade mínima: 53 anos
Pedágio: Acréscimo de 20% no tempo que faltava em 16/12/98, para atingir o
tempo total de contribuição.
Regra Especial para Professor: Acréscimo de 17% no tempo de efetivo exercício
até 16/12/98, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de magistério, incluindo-se o magistério que não seja de educação infantil e do ensino
fundamental e médio. Calcula-se primeiro o bônus de 17% e depois o pedágio.
Regra Especial para Magistrados, membros do Ministério Público e do TCU:
Acréscimo de 17% no tempo de efetivo exercício até 16/12/98. Calcula-se primeiro o bônus de 17% e depois o pedágio.
Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das maiores contribuições efetuadas a partir de julho/1994. Posteriormente, aplica-se a tabela de
redução, conforme Anexo IV.
Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo.
Obs.:Não se aplicou a média aritmética no cálculo dos benefícios concedidos até
19/02/2004, para os quais considerou-se a última remuneração no cargo efetivo
Reajuste do Benefício: dar-se-á na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS
para manutenção do valor real, de acordo com a variação do índice definido pelo
ente da federação. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os
benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS.
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MULHER - TODOS AS SERVIDORAS
Tempo de contribuição: 10950 dias (30anos)
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos) Idade mínima: 48 anos
Pedágio: Acréscimo de 20% no tempo que faltava em 16/12/98, para atingir o
tempo total de contribuição.
Regra Especial para Professora: Acréscimo de 20% no tempo de efetivo exercício
até 16/12/98, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de magistério, incluindo-se o magistério que não seja de educação infantil e ensino fundamental e médio. Obs.: calcula-se primeiro o bônus de 20% e depois o pedágio.
Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das maiores contribuições efetuadas a partir de julho/1994. Posteriormente, aplica-se a tabela de
redução, conforme anexo IV.
Teto do benefício: Remuneração da servidora no cargo efetivo.
Obs.:Não se aplicou a média aritmética no cálculo dos benefícios concedidos até
19/02/2004, para os quais considerou-se a última remuneração no cargo efetivo
Reajuste do Benefício: dar-se-á na mesma data em que ocorrer o reajuste do
RGPS para manutenção do valor real, de acordo com a variação do índice definido pelo ente da federação. Na ausência de definição do índice de reajustamento
pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos
benefícios do RGPS.
Fonte: MPS (Ministério da Previdência Social)
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APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - (ART. 6º DA EC 41/03)
Aplicável aos servidores titulares de cargos efetivos da União dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003
PROFESSOR (*)

DEMAIS SERVIDORES

PROFESSORA (*)

DEMAIS SERVIDORAS

Tempo de contribuição: 9125 dias
(25anos)

Tempo de contribuição: 10950 dias
(30anos)

Tempo no serviço público: 7300 dias
(20anos)

Tempo no serviço público: 7300 dias
(20anos)

Tempo de contribuição: 10950 dias
(30anos)

Tempo de contribuição: 12775 dias
(35anos)

Tempo na carreira: 3650 dias
(10anos)

Tempo na carreira: 3650 dias
(10anos)

Tempo no serviço público: 3650 dias
(10anos)

Tempo no serviço público: 3650 dias
(10anos)

Tempo no cargo: 1825 dias (5anos)

Tempo no cargo: 1825 dias (5anos)

Idade mínima: 50 anos

Idade mínima: 55 anos

Tempo no cargo: 1825 dias (5anos)

Tempo no cargo: 1825 dias (5anos)

Idade mínima: 55 anos

Idade mínima: 60 anos

Forma de cálculo: Aposentadoria
integral (última remuneração no cargo
efetivo)

Forma de cálculo: Aposentadoria
integral (última remuneração no cargo
efetivo)

Forma de cálculo: Aposentadoria
integral (última remuneração do cargo
efetivo)

Forma de cálculo: Aposentadoria
integral (última remuneração do cargo
efetivo)

Teto do benefício: Remuneração da
servidora no cargo efetivo

Teto do benefício: Remuneração da
servidora no cargo efetivo

Teto do benefício: Remuneração do
servidor no cargo efetivo

Teto do benefício: Remuneração do
servidor no cargo efetivo

Reajuste do Benefício: Paridade com
a remuneração dos servidores ativos

Reajuste do Benefício: Paridade com
a remuneração dos servidores ativos

Reajuste do Benefício: Paridade com
a remuneração dos servidores ativos

Reajuste do Benefício: Paridade com
a remuneração dos servidores ativos

(*) redutor conforme § 5º, art. 40 da CF, ou seja, somente para o professor que
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério
na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
Fonte: MPS (Ministério da Previdência Social)
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APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - (ART. 3º DA EC 47/05)
Aplicável aos servidores titulares de cargos efetivos da União dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenham ingressado no serviço público até 16/12/1998
TODOS OS SERVIDORES TITULARES DE CARGO EFETIVO, INCLUSIVE
PROFESSORES DE QUALQUER NÍVEL DE ENSINO

Tempo de contribuição: 10950 dias (30 anos)
Tempo no serviço público: 9125 dias (25anos)
Tempo na carreira: 5475 dias (15anos)
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos)
Idade mínima conforme tabela abaixo:

Tempo de contribuição: 12775 dias (35anos)
Tempo no serviço público: 7300 dias (25anos)
Tempo na carreira: 5475 dias (15anos)
Tempo no cargo: 1825 dias (5anos)
Idade mínima conforme tabela abaixo:
Tempo de contribuição

Idade mínima

Soma

Tempo de contribuição

Idade mínima

Soma

35

60

95

30

55

85

36

59

95

31

54

85

37

58

95

32

53

85

Forma de cálculo: Aposentadoria integral (última remuneração no cargo efetivo)

Forma de cálculo: Aposentadoria integral (última remuneração no cargo efetivo)

Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo

Teto do Benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo.

Reajuste do Benefício: Paridade com a remuneração dos servidores ativos

Reajuste do Benefício: Paridade com a remuneração dos servidores ativos.

Obs. As pensões derivadas dos proventos dos servidores que se aposentaram de
acordo com esta regra, também serão reajustados pela paridade.

Obs. As pensões derivadas dos proventos das servidoras que se aposentaram de
acordo com esta regra, também serão reajustados pela paridade.

Fonte: MPS (Ministério da Previdência Social)
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TODAS AS SERVIDORAS TITULARES DE CARGO EFETIVO, INCLUSIVE
PROFESSORAS DE QUALQUER NÍVEL DE ENSINO

Fonte: MPS (Ministério da Previdência Social)
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3.3 Direito Adquirido
1ª hipótese
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA (ART. 3º DA EC 41/03)
Regras aplicáveis aos servidores titulares de cargos efetivos que preencheram
todas as condições de elegibilidade estabelecidas até 31/12/2003
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Art. 40, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal na redação dada pela EC nº
20, de 1998. Direito adquirido no período de 16/12/1998 a 31/12/2003
HOMEM

20

Professor de ensino
fundamental e médio (*)

Demais servidores inclusive
professores que não sejam do
ensino fundamental e médio

Tempo de contribuição: 10950 dias
(30anos)

Tempo de contribuição: 12775 dias
(35anos)

Tempo no serviço público: 3650 dias
(10anos)

Tempo no serviço público: 3650 dias
(10anos)

Tempo no cargo: 1825 dias (5anos)

Tempo no cargo: 1825 dias (5anos)

Idade mínima:55 anos

Idade mínima: 60 anos

Forma de cálculo: Proventos integrais
(última remuneração do cargo efetivo)

Forma de cálculo: Proventos integrais
(última remuneração do cargo efetivo)

Teto do benefício: Remuneração do
servidor no cargo efetivo.

Teto do benefício: Remuneração do
servidor no cargo efetivo.

Reajuste do Benefício: Paridade com
a remuneração dos servidores ativos

Reajuste do Benefício: Paridade com
a remuneração dos servidores ativos

MULHER
Professora de educação infantil
e do ensino fundamental e médio
ensino fundamental e médio (*)

Demais servidoras, inclusive
professoras que não sejam de
educação infantil e do ensino
fundamental e médio

Tempo de contribuição: 9125 dias
(25anos)

Tempo de contribuição: 10950 dias
(30anos)

Tempo no serviço público: 3650 dias
(10anos)

Tempo no serviço público: 3650 dias
(10anos)

Tempo no cargo: 1825 dias (5anos)

Tempo no cargo:1825 dias (5anos)

Idade mínima: 50 anos

Idade mínima: 55 anos

Forma de cálculo: Proventos integrais
correspondentes à última remuneração do cargo efetivo

Forma de cálculo: Proventos integrais
correspondentes à última remuneração do cargo efetivo

Teto do benefício: Remuneração do
servidor no cargo efetivo

Teto do benefício: Remuneração do
servidor no cargo efetivo

Reajuste do Benefício: Paridade com
a remuneração dos servidores ativos

Reajuste do Benefício: Paridade com
a remuneração dos servidores ativos

(*) redutor conforme § 5º, art. 40 da CF
Obs.: Para as pensões decorrentes de morte, ocorrida até 19/02/2004, de aposentado por estas regras, a pensão será igual à última remuneração do servidor
Fonte: MPS (Ministério da Previdência Social)
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3ª hipótese

3.3.1 Regra de Transição

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - REGRA DE TRANSIÇÃO
PROVENTOS PROPORCIONAIS

2ª hipótese
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE
Art. 40, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal na redação dada pela EC nº
20, de 1998. Direito adquirido no período de 16/12/1998 a 31/12/2003
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Art. 40, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal na redação dada pela EC nº
20, de 1998. Direito adquirido no período de 16/12/1998 a 31/12/2003
Homem - Todos os Servidores

Mulher - Todas as servidoras

Tempo no serviço público: 3650 dias
(10 anos)

Tempo no serviço público: 3650 dias
(10 anos)

Tempo no cargo: 1825 dias (5 anos)

Tempo no cargo: 1825 dias (5 anos)

Idade mínima: 65 anos

Idade mínima: 60 anos

Forma de cálculo: Proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
calculados sobre a última remuneração no cargo efetivo

Forma de cálculo: Proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
calculados sobre a última remuneração no cargo efetivo.

Teto do benefício: Remuneração do
servidor no cargo efetivo

Reajuste do Benefício: Paridade com
a remuneração dos servidores ativos

Reajuste do Benefício: Paridade com
a remuneração dos servidores ativos
Fonte: MPS (Ministério da Previdência Social)
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Art. 8º, § 1º da EC Nº 20/98
Direito adquirido no período de 16/12/1998 a 31/12/2003
Homem - Todos os Servidores

Mulher - Todas as servidoras

Tempo de contribuição: 10950
(30anos)

Tempo de contribuição: 9125 dias
(25anos)

Tempo no cargo: 1825 (5anos)

Tempo no cargo: 1825 dias (5anos)

Idade mínima: 53 anos

Idade mínima: 48 anos

Pedágio: Acréscimo de 40% no tempo que faltava, em 16/12/98, para
atingir o tempo total de contribuição.

Pedágio: Acréscimo de 40% no tempo que faltava, em 16/12/98, para
atingir o tempo total de contribuição.

Forma de cálculo: Proventos proporcionais equivalentes a 70% do
valor máximo que o servidor poderia
obter, acrescido de 5% por ano de
contribuição que supere o tempo de
contribuição de 30 anos acrescido
do pedágio. Obs.: Este acréscimo é
computado a partir do momento em
que o servidor atinge o tempo de
contribuição independentemente de
ter completado a idade mínima

Forma de cálculo: Proventos proporcionais equivalentes a 70% do
valor máximo que o servidor poderia
obter, acrescido de 5% por ano de
contribuição que supere o tempo de
contribuição de 25 anos acrescido
do pedágio. Obs.: Este acréscimo é
computado a partir do momento em
que o servidor atinge o tempo de contribuição independentemente de ter
completado a idade mínima

Reajuste do Benefício: Paridade com
a remuneração dos servidores ativos

Reajuste do Benefício: Paridade com
a remuneração dos servidores ativos

Fonte: MPS (Ministério da Previdência Social)
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4ª hipótese
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - REGRA DE TRANSIÇÃO
CAPUT DO ART. 8º DA EC Nº 20/98 – PROVENTOS INTEGRAIS
Direito adquirido no período de 16/12/1998 a 31/12/2003
Homem - Todos os Servidores

Mulher - Todas as servidoras

Tempo de contribuição: 12775 dias
(35 anos)

Tempo de contribuição: 10950 dias
(30anos)

Tempo no cargo: 1825 dias (5 anos)

Tempo no cargo: 1825 dias (5anos)

Idade mínima: 53 anos

Idade mínima: 48 anos

Pedágio: Acréscimo de 20% no tempo que faltava, em 16/12/98, para
atingir o tempo total de contribuição.

Pedágio: Acréscimo de 20% no tempo que faltava, em 16/12/98, para
atingir o tempo total de contribuição.

Regra Especial para Professor,
inclusive para o que não seja de
ensino fundamental e médio: Acréscimo de 17% no tempo exercido até
16/12/98, desde que se aposente,
exclusivamente, com tempo de efetivo nas funções de magistério.

Regra Especial para Professora ,
inclusive para a que não seja de
ensino fundamental e médio: Acréscimo de 20% no tempo exercido até
16/12/98, desde que se aposente,
exclusivamente, com tempo de efetivo
nas funções de magistério.

Regra Especial para Magistrados,
membros do Ministério Público e do
TCU, se homem: Acréscimo de 17%
no tempo exercido até 16/12/98.

Forma de cálculo: Proventos integrais
correspondentes à última remuneração do cargo efetivo

Forma de cálculo: Proventos integrais
correspondentes à última remuneração do cargo efetivo

Reajuste do Benefício: Paridade com
a remuneração dos servidores ativos

Reajuste do Benefício: Paridade com
a remuneração dos servidores ativos
Fonte: MPS (Ministério da Previdência Social)
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A nova emenda constitucional
Emenda 47/2005
SE VOCÊ INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ 16/12/1998, ESTA
EMENDA TRAZ MAIS UMA OPÇÃO DE APOSENTADORIA.
A cada ano que o servidor exceder do tempo de contribuição para aposentadoria integral, ou seja, 30 anos/ mulher e 35 anos/ homem, diminuirá um ano da idade mínima
para aposentadoria. Exemplo: a mulher que alcançar 31 anos de contribuição precisará de 54 anos de idade, 32 de contribuição, 53 anos de idade, e assim por diante.

Abono Permanência
O servidor com direito à aposentadoria pode optar por permanecer em atividade. Nesse
caso, ele receberá o abono de permanência até a data de sua aposentadoria. O abono é
equivalente ao valor de sua contribuição, ou seja, funciona como uma isenção da contribuição. Depois de se aposentar, ele passará a contribuir com 11% do que exceder a R$
3.038,99, teto máximo aplicado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Como ficam as aposentadorias por invalidez?
As aposentadorias por invalidez terão o benefício calculado de acordo com a média do
tempo de contribuição do servidor, exceto nos casos de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.

Como devo calcular a minha aposentadoria?
Os proventos passam a ser calculados pela média aritmética das 80 maiores remunerações que serviram de base para as contribuições previdenciárias, posteriores a julho
de 1994, e não mais pela última remuneração do período de atividade.

IMPORTANTE
Sob nenhuma hipótese os proventos poderão ser inferiores ao salário mínimo nacional ou
exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.
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O que muda para os servidores titulares exclusivamente de cargo comissionado e aqueles contratados em regime de emergência?
Desde 16 de dezembro de 1998, esses servidores estão submetidos às regras do
Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e suas aposentadorias seguem as normas
estabelecidas pelo INSS.

Como contar o meu tempo de serviço?
O tempo de serviço válido para a aposentadoria é igual ao tempo de contribuição. A
contagem de tempo fictício, decorrente de licenças-prêmio ou férias não gozadas está
proibida desde 1998. Portanto, essas averbações não podem ser mais consideradas
para fins de aposentadoria.

Como ficam os pensionistas?
Os pensionistas do Município contribuem com 11% sobre o valor da parcela dos
proventos que superam o limite máximo estabelecido no Regime Geral da Previdência
Social, fixado em R$ 3.038,99.
A concessão do benefício de pensão por morte, após a publicação da Emenda Constitucional nº 41, corresponde:

26

Quais os benefícios previstos na legislação
de nosso instituto?
QUANTO AO SERVIDOR
Aposentadoria por invalidez
Aposentadoria compulsória
Aposentadoria por idade e tempo de contribuição
Aposentadoria por idade
Auxílio-doença
Salário-maternidade
Salário-família
QUANTO AO DEPENDENTE
Pensão por morte
Auxílio-reclusão

Sou aposentado e recebo R$ 1.000,00.
De quanto será a minha contribuição?
Você não contribuirá, pois o servidor que recebe inferior à R$ 3.038,99 está isento da
contribuição previdenciária.

Ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite de R$ 3.038,99,
acrescido de 70% da parcela que exceder a esse limite, caso o servidor já esteja
aposentado na data do óbito.

Sou aposentado e recebo R$ 3.500,00.
De quanto será a minha contribuição?

Ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o
falecimento, até o limite de R$ 3.038,99, acrescido de 70% da parcela que exceder a
esse limite, caso em atividade na data do óbito.

Sua contribuição será de 11% somente sobre o valor que exceder do teto de R$
3.038,99. Dessa forma, serão contados 11% sobre R$ 461,01 resultando em uma
contribuição de R$ 50,71.
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