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A convivência diária com o servidor público municipal, integran- 

te  das  mais  variadas  carreiras  existentes  dentro  da  administração 

pública, indica a imperiosa necessidade de conhecimento contínuo 

e aprofundado de toda a legislação previdenciária a fim de prestar 

os  necessários  esclarecimentos  quanto  às  regras  que  disciplinam 

a previdência no serviço público, que são dinâmicas, no sentido de 

sofrerem constantes e inevitáveis mudanças. 

 
Nesse contexto, a capacitação constante por parte dos técnicos 

deste Instituto vem sendo suprida por meio de congressos e cursos 

ministrados  pelos  órgãos  federais  e  estaduais  responsáveis  pela 

edição da legislação previdenciária. 

 
Por outro lado, as dúvidas que permeiam os servidores em rela- 

ção aos seus próprios direitos nessa área, bem como quanto a pecu- 

liaridades referentes ao seu Regime Próprio de Previdência Social e 

respectivo Fundo Previdenciário, ainda são obscuras e carentes de 

informações. 

 
Na  esteira  desse  processo,  o  IPREVSANTOS  elaborou  o  pre- 

sente “MANUAL DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS”, contendo 

orientações acerca do assunto, de forma pedagógica, a fim de que 

possamos  suprir,  sem  prejuízo  do  contínuo  atendimento  prestado 

pelo órgão, as dúvidas de que são portadores os servidores muni- 

cipais. 
 

 
Santos, Agosto de 2015 

Jorge Manuel de Souza Ferreira 
Presidente 

Apresentação 
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Serviç  
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3225-9099 
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•Atendimento ao munícipe: 0800- 
112056 (segunda a sexta, das 8 às 17 

horas) ou no setor instalado no paço 

municipal (segunda a sexta, das 8h às 

12h e das 14h às 18h) 
•Ouvidoria Digital (Som): 
www.santos.sp.gov.br 

• e-mail: ouvidoria@santos.sp.gov.br 
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www.santos.sp.gov.br/saude 
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3202-1500 
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• 3208-1015 (informações) 
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0800-7708770 
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1 Introdução 

Entende-se por previdência o conjunto de medidas e instituições 

para a proteção do trabalhador. 

Neste  sentido,  o  tema  previdenciário  revela-se  de  suma  impor- 

tância  para  o  servidor  público,  tendo  em  vista  que  diz  respeito  ao 

seu futuro. 

A Constituição  Federal de 1988 es- 

tabeleceu  que  os  servidores  públicos 

deveriam  ter  previdências  sociais  pró- 

prias,  de  natureza  contributiva,  dando 

início  à  transformação do  sistema  pre- 

videnciário dos servidores, seguida por 

significativas  mudanças  que,  em  sua 

maioria,  se  deram  em  âmbito  constitu- 

cional. 

Através  da  Lei  Complementar  Mu- 

nicipal  nº  592  de  28  de  dezembro  de 

2006,  o  Instituto  de  Previdência  Social 

dos   Servidores   Públicos   Municipais 

de Santos – IPREVSANTOS foi criado 

para  atender  a  estas  determinações, 

assegurando os direitos do servidor pú- 

blico municipal. 

9 Informações gerais 

e) ABONO DE PERMANÊNCIA 
Para os servidores da Prefeitura Municipal de Santos, a solicita- 

ção  é  efetuada  no  site  do  servidor,  no  link  de  “processos  digitais”, 
ou  na  SEAP/SEGES.  Para  os  servidores  da  Câmara  Municipal  de 

Santos e Capep, os requerimentos são formulados no próprio IPRE- 

VSANTOS, mediante apresentação de Certidão de Tempo de Contri- 

buição contendo os dados necessários para avaliação do preenchi- 

mento de eventual regra de aposentadoria. 

REGISTRO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
Efetuada mediante requerimento formulado pelo próprio servidor 

no protocolo do IPREVSANTOS. Os documentos necessários são a 

Certidão de Tempo de Contribuição original, Carteira de Trabalho – 

quando o tempo a ser averbado for vinculado ao RGPS e RG. 
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9 Informações gerais 

a) APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS 
Solicitação   formulada   pelo   próprio   servidor   no   protocolo   do 

IPREVSANTOS. Os documentos necessários são RG, comprovan- 

te de inscrição no PIS/PASEP, comprovante de residência e último 

holerite; 

b) APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
O encaminhamento é efetuado pelo DESMET/SEGES para ava- 

liação da incapacidade pela perícia do IPREVSANTOS que, em pos- 

se  do  prontuário  médico,  fará  a  convocação  pelo  Diário  Oficial  de 

Santos  para  comparecimento  do  servidor  em  dia  e  horário  previa- 

mente determinados. Os documentos necessários são o RG, com- 

provante  de  inscrição  no  PIS/PASEP,  comprovante  de  residência, 

último  holerite,  relatório  médico  atualizado  e  demais  exames  que 

comprovem a incapacidade; 

c) APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 
O  encaminhamento  é  efetuado  pelo  Departamento  Pessoal  do 

órgão de origem (PMS, Câmara ou CAPEP), com toda a documen- 

tação necessária para instrução do processo de aposentadoria. Em 

posse  da  documentação,  o  DEPREV  convocará  o  servidor  para 

comparecimento e apresentação dos documentos necessários que 

são o RG, comprovante de inscrição no PIS/PASEP, comprovante de 

residência e último holerite; 

d) PENSÃO POR MORTE 
Solicitação formulada no protocolo do IPREVSANTOS pelo pró- 

prio beneficiário. Os documentos necessários são os constantes no 

tópico respectivo; 

2 Regime próprio de previdência social dos 
servidores públicos – RPPS e a criação do 

IPREVSANTOS 

Regime Próprio de Previdência Social – RPPS é aquele que as- 

segura ao servidor público titular de cargo efetivo, ao menos, apo- 

sentadoria e pensão por morte. 

A  instituição  do  RPPS  foi  prevista 

no  parágrafo  único  do  art.  149  da  CF 

e na Lei Federal nº 9.717/98 e suas al- 

terações vieram estabelecer as regras 

gerais  para  criação,  organização  e  o 

funcionamento  dos  regimes  próprios 

de  previdência  social  dos  servidores 

da União, dos Estados, do Distrito Fe- 

deral e dos Municípios. 

Sob  esse  fundamento,  o  Instituto 

de  Previdência  Social  dos  Servidores 

Públicos Municipais de Santos – IPRE- 

VSANTOS foi criado com a edição da 

Lei  Complementar  Municipal  nº  592, 

publicada  no  Diário  Oficial  de  Santos 

em 29/12/2006, passando a funcionar 

efetivamente a partir de 26/06/2007. 

Sua  principal  função  é  de  dar  co- 

bertura  aos  riscos  a  que  estão  sujei- 

tos os beneficiários e compreende um 

conjunto  de  benefícios  que  garantam 

meios de subsistência nos eventos de 

invalidez, idade avançada, inatividade 

e morte, bem como proteção à família. 
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3 Os segurados 

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de 

Santos – IPREVSANTOS abrange, exclusivamente, o servidor públi- 

co titular de cargo efetivo do poder executivo e legislativo municipal, 

incluídas as autarquias e fundações. 

Quem são os segurados? 
São segurados, inscritos automática e obrigatoriamente, todos os 

servidores titulares de cargo efetivo do poder executivo (incluídas as 

autarquias e fundações) e legislativo municipal. 

Quem são os dependentes dos segurados? 

O cônjuge na constância do casamento; 
O companheiro na constância da união estável; 

Filhos(as) menores de 21 anos; 

Filhos(as) inválidos (desde que a invalidez seja anterior aos 21 

anos); 

Pais, mediante comprovação de dependência econômica; 
O  irmão  não  emancipado,  de  qualquer  condição,  menor  de  21 

anos ou inválido. 

Observação: 
Equiparam-se aos filhos, mediante declaração escrita do segura- 

do e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado 

e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes 

para  o  próprio  sustento  e  educação,  através  da  apresentação  do 

respectivo termo de tutela. 

8 Registro de tempo de contribuição 
(averbação) 

Para averbação, o servidor deverá solicitar a certidão de tempo 

de  serviço/contribuição  expedida  pelo  INSS,  quando  for  atividade 

privada ou autônoma, ou certidão expedida por órgão público fede- 

ral, estadual, distrital ou municipal, quando for atividade pública. 

Para  requerer  a  Certidão  de  Tempo  de  Contribuição  de  tempo 

vinculado  ao  RGPS,  o  servidor  deverá  fazer  o  agendamento  no 

INSS pelo telefone “135”, levando, na data marcada por aquele ór- 

gão, uma Declaração para tal finalidade emitida pelo Departamento 

de Gestão da Prefeitura Municipal de Santos, Carteira de Trabalho 

Profissional - CTPS e demais documentos solicitados por ocasião do 

agendamento. 

A Certidão de Tempo de Contribuição de tempo vinculado a outro 

órgão  público  deverá  ser  solicitada  no  Instituto  de  Previdência  do 

respectivo órgão. 

Ressaltamos    que    as 

Certidões   de 

Contribuições 

ser   emitidas 

Tempo   de 

só   podem 

uma   única 

vez,   no   termos   da   Ins- 

trução    Normativa    INSS/ 

PRES nº 45/2010 e ficarão 

retidas pelo órgão a que se 

destine  a  averbação  para 

fins  de  compensação  pre- 

videnciária. 
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7 

8 

Abono de permanência 

Registro de tempo de contribuição 
(averbação) 

Os servidores que completarem os requisitos para aposentadoria 

voluntária integral, exceto pela regra prevista no artigo 3º da Emenda 

Constitucional nº 47/2005, e optem por permanecer em atividade, te- 

rão direito ao ressarcimento mensal 

da  sua  contribuição  previdenciária, 

ou seja, o valor da contribuição pre- 

videnciária mensalmente paga pelo 

segurado,  que  será  custeado  pelo 

órgão que paga sua remuneração. 

O  Registro  de  tempo  de  contribuição  é  a  utilização  do  tempo 

prestado à outra Instituição, seja ela vinculada ao Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS) ou a outro Regime Próprio de Previdên- 

cia Social (RPPS), para ser computado, ou seja, averbado, ao tempo 

trabalhado no município de Santos DESDE QUE NÃO CONCOMI- 

TANTE COM ESTE. 

Ressalte-se que o tempo de contribuição averbado será utilizado 

apenas  para  efeito  de  abono  de  permanência  e/ou  aposentadoria, 

mediante certidão emitida pelo órgão competente. 

4 

5 

Espécies de benefícios 

Regras de concessão de aposentadoria 

Os benefícios concedidos pelo IPREVSANTOS são: 

I - quanto ao servidor: 

a) aposentadoria por invalidez; 

b) aposentadoria compulsória; 
c) aposentadoria voluntária por idade 

e tempo de contribuição; 

d) aposentadoria voluntária por idade; 

e) salário-família. 

II - quanto ao dependente: 

a) pensão por morte. 

Dentre  as  inúmeras  regras  existentes  para  concessão  de  apo- 

sentadoria voluntária, implementadas por meio das Emendas Cons- 

titucionais  nº  20/98,  41/2003,  47/2005,  70/2012  e  88/2015,  desta- 

caremos  apenas  as  regras  de  maior  aplicabilidade,  tanto  para  os 

servidores que já se encontravam em atividade como para aqueles 

que ingressaram após 31/12/2003. 

5.1 -  DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE 
(art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação da 

EC nº 41/2003 e alterada pela EC nº 70/2012 e no artigo 52 da Lei 

Complementar Municipal nº 592/2006). 
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5 Regras de concessão de aposentadoria 

A aposentadoria  por  invalidez  será  devida  ao  segurado  que  for 

considerado definitivamente incapacitado para o cargo público e in- 

suscetível de readaptação. A verificação final da situação de incapa- 

cidade é efetuada por médico perito do IPREVSANTOS, assim como 

a sua manutenção, que dependerá de reavaliação da perícia a cada 

02 (dois) anos. 

Normalmente,  essa  espécie  de  aposentadoria  é  precedida  de 

licença  para  tratamento  de  saúde  e  de  tentativas  de  readaptação 

profissional,  pois  enquanto  o  servidor  permanecer  aposentado  por 

invalidez é vedado a ele exercer qualquer espécie de trabalho pro- 

fissional. 

CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS 
Dois  são  os  tipos  previstos  para  aposentadoria  por  invalidez:  a 

Invalidez permanente comum, onde os proventos são proporcionais 

ao tempo de contribuição e a Invalidez permanente, decorrente de 

acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, conta- 

giosa ou incurável, na forma da lei, hipótese em que os proventos 

serão integrais e independem do tempo de contribuição. 

 
Em virtude da edição da Emenda Constitucional nº 70/2012, atu- 

almente estão previstas duas formas de cálculos e reajuste dos pro- 

ventos das aposentadorias por invalidez: 

 
1)  Para  os  servidores  que  ingressaram  no  serviço  público 

até 31/12/2003, será utilizada a última remuneração do cargo efetivo 

para o estabelecimento do valor dos proventos, de acordo com o tipo 

de  aposentadoria  concedida,  e  o  seu  reajuste  se  dará  na  mesma 

data e pelos mesmos índices dos servidores em atividade, guardan- 

do com eles equiparação no que couber (paridade); 

6 Pensão por morte 

DOS PAIS: 

• Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

• Documento de comprovação de filiação do ex-segurado; 

• Declaração de inexistência de dependentes preferenciais; 

• Declaração de rendimentos e nada consta do INSS. 

COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA: 
•Declaração de imposto de renda do ex-segurado, constando o 

interessado como seu dependente; 

• Disposições testamentárias; 
•Declaração especial feita perante tabelião (escritura pública 

declaratória de dependência econômica). 
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6 Pensão por morte 

DO(A) COMPANHEIRO(A): 

• Documento de identificação; 
• Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

• Comprovante de residência. 

COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL: 
Para comprovar a união estável, devem ser apresentados cópia e 

original de, no mínimo, 03 dos seguintes documentos: 

•Declaração de imposto de renda do ex-segurado, constando o 

interessado como seu dependente; 

• Disposições testamentárias; 
•Declaração especial feita perante tabelião (escritura pública 

declaratória de união estável); 

• Certidão de nascimento de filho havido em comum; 

• Certidão de casamento religioso; 

• Prova de mesmo domicílio; 

• Procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 

• Conta bancária conjunta; 
•Registro em associação de qualquer natureza onde conste o(a) 

interessado(a) como dependente do ex-segurado; 

•Apólice de seguro da qual conste o ex-segurado como instituidor do 

seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária; 
•Ficha de tratamento em instituição de assistência médica da qual 

conste o ex-segurado como responsável; 

•Escritura de compra e venda de imóvel pelo ex-segurado em nome do 

dependente; 

•Prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade 

ou comunhão nos atos da vida civil. 

5 Regras de concessão de aposentadoria 

2) Para os servidores que ingressaram no serviço público a 

partir de 01/01/2004, será utilizada a média aritmética simples das 

maiores contribuições efetuadas a partir de julho/1994 para o esta- 

belecimento do valor dos proventos, de acordo com o tipo de apo- 

sentadoria concedida, e o seu reajuste dar-se-á nas mesmas datas 

e com os mesmos índices utilizados para o reajuste dos benefícios 

do RGPS, para preservação do valor real. 

Ressaltamos, que para ambas as modalidades, o teto do benefí- 

cio será a remuneração do servidor no cargo efetivo considerando- 

-se somente as parcelas sobre as quais haja incidência de contribui- 

ção previdenciária, observado as regras de incorporação integral, se 

for o caso. 

Aplicável aos servidores titulares de cargos efetivos, esse coman- 

do  constitucional  impõe  uma  data  limite  para  o  exercício  de  cargo 

efetivo no serviço público, qual seja, o dia imediatamente posterior 

ao que o servidor completar 75 anos de idade. 

Não requer o preenchimento de qualquer requisito, bastando que 

se configure o limite de idade. Também independe de requerimento 

formulado pelo servidor. 

A aposentadoria compulsória é concedida com proventos propor- 

cionais  ao  tempo  de  contribuição,  mediante  a  aplicação  da  média 

aritmética  simples das maiores contribuições efetuadas  a partir  de 

5.2 -  DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 
(Prevista no art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, com 

redação da EC nº 41/2003 e artigo 53 da Lei Complementar Munici- 

pal nº 592/2006), alterado pela EC 88/2015 
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5 Regras de concessão de aposentadoria 

julho/1994 e seu reajustamento é efetuado nas mesmas datas e pe- 

los mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios 

do RGPS, para preservar-lhes o valor real. 

O valor final dos proventos não pode ultrapassar a última remu- 

neração do servidor no cargo efetivo, nem ser inferior ao salário mí- 

nimo nacional, considerando a jornada de 200 horas. 

5.3.1 – REGRA PERMANENTE 
Aplicáveis aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 

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 ingressaram no serviço público antes 

dessa data, mas não optaram pelas regras dos art. 2º e 6º da EC 

41/03 ou do art. 3º da EC 47/04. 

Para esses servidores, temos as seguintes possibilidades: 

HOMEM 

• 35 anos de contribuição; 

• 60 anos de idade; 

• 10 anos de serviço público; 

• 5 anos no cargo em que pretende se aposentar. 

5.3 - APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS 

a) POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

(art. 40, § 1º, inciso III, “a” da CF, com redação da EC nº 41/2003) 

6 Pensão por morte 

vidor que tenha ingressado no serviço público até 31/12/03. Nesses 

casos, as pensões serão revistas na mesma proporção e na mes- 

ma  data  dos  servidores  em  atividade,  bem  como  terão  direito  aos 

mesmos benefícios ou vantagens, mesmo aqueles decorrentes de 

transformação ou reclassificação de cargo ou função. 

6.1  –  DOCUMENTAÇÃO  NECESSÁRIA  PARA  A  SOLICITAÇÃO 

DE PENSÃO 

DO EX-SEGURADO FALECIDO: 

• Certidão de óbito; 

• Comprovante de residência; 

• Documento de identificação (carteira de identidade); 

• Cadastro de pessoa física (CPF); 

• Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

•Holerite do último vencimento/provento recebido pelo(a) servidor(a) 

falecido(a). 

DO(A) CÔNJUGE: 

• Certidão de casamento civil atualizada; 

• Documento de identificação; 
• Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

• Comprovante de residência. 

DOS FILHOS(AS) MENORES DE 21 ANOS, OU INVÁLIDOS: 

•Certidão de nascimento; 
•Comprovante  de  invalidez  atestado  através  de 

exame médico pericial; 

• Documento de identificação; 
• Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

• Comprovante de residência. 
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6 Pensão por morte 

É o benefício previdenciário pago ao conjunto de dependentes do 

segurado em razão de seu falecimento. 

VALOR DO BENEFÍCIO: 
A pensão por morte corresponderá à totalidade dos proventos re- 

cebidos pelo servidor, se aposentado, ou da remuneração, se ativo 

(considerando-se somente as parcelas incorporáveis), na data ante- 

rior ao óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do 

Regime Geral de Previdência Social – RGPS, acrescida de setenta 

por cento da parcela excedente a esse limite. 

CRITÉRIOS DE REAJUSTE DO BENEFÍCIO 

Em regra, as pensões serão reajustadas na mesma data em que 

se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência so- 

cial (art. 40 § 8º da Constituição Federal, com a redação dada pela 

EC 41/03) e não possuem PARIDADE com os servidores em ativi- 

dade. 

Somente terão paridade e seguirão os reajustes dos servidores 

em atividade as pensões derivadas dos proventos de servidores fa- 

lecidos que tenham se aposentado conforme o artigo 3º da Emenda 

Constitucional nº 47/05 ou por invalidez permanente no caso de ser- 

EXEMPLO 
Se o total da remuneração, considerando-se as parcelas incorpo- 

ráveis, for R$ 7.000,00 e o teto do regime geral for de R$ 4.000,00, 

a diferença será de R$ 3.000,00. 

O Valor da pensão será R$ 3.000,00 x 70% = 2.100,00 + 4.000,00 

= R$ 6.100,00. 

5 Regras de concessão de aposentadoria 

MULHER 

• 30 anos de contribuição; 

• 55 anos de idade; 

• 10 anos de serviço público; 

• 5 anos no cargo em que pretende se aposentar. 

PROFESSORES 
Os professores do ensino infantil, fundamental e médio, que com- 

provem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 

magistério exercidos em Unidade Básica de Educação, bem como o 

desempenho das funções de direção de unidade escolar e as de co- 

ordenação e assessoramento pedagógico (conforme Lei Federal nº. 

11301/06 e decisão do STF na ADIN 3772-2) têm direito à redução 

de 5 anos nos requisitos de contribuição e idade, conforme previsto 

no § 5º da Constituição Federal de 1988 e atenderão aos seguintes 

critérios: 

• 30 anos de contribuição (Homem) / 25 anos de contribuição (Mulher); 

• 55 anos de idade (Homem) / 50 anos de idade (Mulher); 

• 10 anos de serviço público; 

• 5 anos no cargo em que pretende se aposentar. 

CÁLCULO DO BENEFÍCIO 
As aposentadorias serão calculadas pela média sala- 

rial. Trata-se de média simples dos 80% maiores salários 

sobre  os  quais  tenha  havido  contribuição,  a  contar  de 

julho de 1994. O cálculo leva em conta os salários corrigidos mês a 

mês, pelos índices utilizados pelo Regime Geral (INSS). 

O  teto  do  benefício  é  a  última  remuneração  recebida  no  cargo 

efetivo. 
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5 Regras de concessão de aposentadoria 

CRITÉRIOS DE REAJUSTE DO BENEFÍCIO 
O  benefício  será  anualmente  revisto,  para  preservar  seu  valor 

real, na mesma data e índice utilizados para reajuste dos benefícios 

do RGPS. 

Nesta modalidade de aposentadoria não existem requisitos quan- 

to ao tempo de contribuição, prevalecendo os seguintes requisitos: 

HOMEM 

• 65 anos de idade; 

• 10 anos de serviço público; 

• 5 anos no cargo em que pretende se aposentar. 

MULHER 

• 60 anos de idade; 

• 10 anos de serviço público; 

• 5 anos no cargo em que pretende se aposentar. 

CÁLCULO DO BENEFÍCIO 
As aposentadorias serão calculadas pela média salarial. Trata-se 

de  média  simples  dos  80%  maiores  salários  sobre  os  quais  tenha 

havido  contribuição,  a  contar  de  julho  de  1994.  O  cálculo  leva  em 

conta os salários corrigidos mês a mês, pelos índices utilizados pelo 

Regime Geral (INSS). 

b) POR IDADE 

(art. 40, § 1º, inciso III, “b” da CF, com redação da EC nº 41/2003) 

5 Regras de concessão de aposentadoria 

PROFESSORES 
• 30 anos de contribuição (Homem) / 25 anos de 

contribuição (Mulher); 

• 20 anos de serviço público; 

• 10 anos na carreira; 

• 5 anos no cargo em que pretende se aposentar; 

• 55 anos de idade (Homem) / 50 anos de idade (Mulher). 

CÁLCULO DO BENEFÍCIO 
Corresponde  à  totalidade  da  remuneração  do  cargo  efetivo  em 

que se der a aposentadoria. 

CRITÉRIOS DE REAJUSTE DO BENEFÍCIO 
O benefício será revisto sempre que houver revisão da remune- 

ração  dos  vencimentos  dos  servidores  em  atividade,  obedecendo 

os  mesmos  critérios  de  revisão,  sendo-lhes  estendidas,  inclusive, 

novas vantagens que decorram de modificação e transformação dos 

cargos que serviram de referência para as aposentadorias, por força 

dos  critérios  de  isonomia  e  paridade,  conforme  determinado  pela 

Emenda Constitucional nº. 47/05. 
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5 Regras de concessão de aposentadoria 

5.3.3  -  PARA SERVIDORES  QUE  INGRESSARAM NO  SERVIÇO 

PÚBLICO ATÉ 31/12/2003 

São exclusivamente aplicáveis 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. 

Para  esses  servidores,  além  das  regras  permanentes  descritas 

no item “5.3.1”, temos, ainda, as seguintes possibilidades: 

HOMEM 

• 35 anos de contribuição; 

• 20 anos de serviço público; 

• 10 anos na carreira; 

• 5 anos no cargo em que pretende se aposentar; 

• 60 anos de idade. 

MULHER 

• 30 anos de contribuição; 

• 20 anos de serviço público; 

• 10 anos na carreira; 

• 5 anos no cargo em que pretende se aposentar; 

• 55 anos de idade. 

a) POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

(art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003) 

5 Regras de concessão de aposentadoria 

a) POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PEDÁGIO 

(art. 2º da Emenda Constitucional nº. 41/2003) 

CRITÉRIOS DE REAJUSTE DO BENEFÍCIO 
O  benefício  será  anualmente  revisto,  para  preservar  seu  valor 

real, na mesma data e índice utilizados para reajuste dos benefícios 

do RGPS. 

5.3.2 – REGRAS DE TRANSIÇÃO 
Para   servidores   que   ingressaram   no   serviço   público   até 

16/12/1998. 

São exclusivamente aplicáveis 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. 

Para esses servidores, além das regras anteriormente descritas, 

temos as seguintes possibilidades: 

HOMEM 

• 35 anos de contribuição; 

• 53 anos de idade; 

• 5 anos no cargo em que pretende se aposentar; 
• Pedágio de 20% do tempo que faltava em 16/12/1998 

para atingir os 35 anos de contribuição. 

MULHER 

• 30 anos de contribuição; 

• 48 anos de idade; 

• 5 anos no cargo em que pretende se aposentar; 
• Pedágio de 20% do tempo que faltava em 16/12/1998 

para atingir os 30 anos de contribuição. 
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5 Regras de concessão de aposentadoria 

PROFESSORES 
• 35 anos de contribuição (Homem) / 30 anos de 

contribuição (Mulher); 

• 53 anos de idade (Homem) / 48 anos de idade (Mulher); 
• Bônus de 17% sobre o tempo exercido até 16/12/1998 

(Homem) / 20% sobre o tempo exercido até 16/12/1998 

(Mulher); 

• 5 anos no cargo em que pretende se aposentar; 
• Pedágio de 20% do tempo que faltava para atingir os 35 anos de 

contribuição em 16/12/1998 (Homem) / Pedágio de 20% do 

tempo que faltava para atingir os 30 anos de contribuição em 

16/12/1998 (Mulher). 

CÁLCULO DO BENEFÍCIO 
As aposentadorias concedidas com base nesta regra de transi- 

ção terão um redutor de 3,5% nos vencimentos, se os requisitos de 

aposentadoria foram preenchidos até 31/12/2005 e 5% se preenchi- 

dos após 01/01/06 para cada ano antecipado com relação à idade 

de 60 anos (homens) e 55 anos (mulher), com a observação de que, 

para os professores, o redutor levará em conta a idade de 55 anos 

(homem) e 50 anos (mulher). 

O benefício será calculado pela média salarial. Trata-se de mé- 

dia simples dos 80% maiores salários sobre os quais tenha havido 

contribuição, a contar de julho de 1994. O cálculo leva em conta os 

salários corrigidos mês a mês, pelos índices utilizados pelo Regime 

Geral (INSS). Ao final, aplica-se o redutor. 

CRITÉRIOS DE REAJUSTE DO BENEFÍCIO 
O  benefício  será  anualmente  revisto,  para  preservar  seu  valor 

real, na mesma data e índice utilizados para reajuste dos benefícios 

do RGPS. 

5 Regras de concessão de aposentadoria 

POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

(art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005) 

HOMEM 

• 35 anos de contribuição; 

• 25 anos de serviço público; 

• 15 anos de carreira; 

• 5 anos no cargo em que pretende se aposentar; 
• 60 anos de idade, reduzidos em 1 ano a cada ano 

a mais que exceder aos 35 de contribuição. 

MULHER 

• 30 anos de contribuição; 

• 25 anos de serviço público; 

• 15 anos de carreira; 

• 5 anos no cargo em que pretende se aposentar; 
• 55 anos de idade, reduzidos em 1 ano a cada ano 

a mais que exceder aos 30 de contribuição. 

CÁLCULO DO BENEFÍCIO 
Corresponde à totalidade da remuneração do cargo 

efetivo em que se der a aposentadoria. 

CRITÉRIOS DE REAJUSTE DO BENEFÍCIO 
O benefício será revisto sempre que houver revisão da remune- 

ração  dos  vencimentos  dos  servidores  em  atividade,  obedecendo 

os  mesmos  critérios  de  revisão,  sendo-lhes  estendidas,  inclusive, 

novas vantagens que decorram de modificação e transformação dos 

cargos que serviram de referência para as aposentadorias, por força 

dos  critérios  de  isonomia  e  paridade,  conforme  determinado  pela 

Emenda Constitucional nº. 47/05. 
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