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APRESENTAÇÃO
Prezado servidor,
A Lei Municipal nº 115/07, de 27 de dezembro de 2007, criou o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES TITULARES DE CARGO EFETIVO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO - PREVICARAZINHO, que é
a Autarquia responsável pela gestão do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social).
De maneira objetiva e clara, apresentamos a você, servidor público, a Cartilha da nossa
Previdência com o objetivo de esclarecer e informar a respeito dos benefícios futuros a que você e
sua família terão direito.
A instituição do RPPS pelos municípios é a única garantia de uma aposentadoria justa pelos anos
trabalhados, com reajustes na mesma proporção dos servidores ativos, com base na variação do
INPC, calculados pelo IBGE.
Se, após a leitura dessa cartilha, ainda persistir a dúvida se é o melhor regime, pergunte a quem é
aposentado pelo INSS com quantos salários mínimos ele se aposentou e quantos ele recebe hoje.
O PREVICARAZINHO PARABENIZA VOCÊ, ATIVO, INATIVO E PENSIONISTA POR FAZER PARTE
DESTA EQUIPE DE TRABALHO.

1. O que é a Cartilha Previdenciária?
É um importante mecanismo de comunicação dirigido ao servidor público
municipal, contendo as principais informações a respeito do que é a
Previdência Social do Servidor Público.
Trata-se de um precioso instrumento de consulta e o início de uma política de
inclusão do servidor público municipal nos assuntos relacionados ao tema da
Previdência Social.
A Cartilha procura desenvolver com simplicidade os principais assuntos
relacionados ao tema da Previdência do Servidor Público tais como: quem é
responsável por sua administração, de onde vem o dinheiro para financiar o sistema, em que pode
ser gasto este dinheiro, quais os benefícios previdenciários e outras informações de interesse dos
segurados.
2. Qual a finalidade da Cartilha Previdenciária?
Permitir ao servidor público o acesso a um conteúdo de informações que facilite o entendimento e
o conhecimento acerca do tema, contribuindo para a democratização e a transparência do Regime
Próprio de Previdência Social – RPPS.
3. Como poderíamos definir o que é a Previdência Social do Servidor
Público?
É o Instituto que visa AMPARAR e PROTEGER o servidor público.
4. Como são efetivados a proteção e o amparo?
Por meio do pagamento dos chamados benefícios previdenciários.
5. Quem é segurado do PREVICARAZINHO?
O servidor público estatutário que prestou concurso público e que ocupa cargo em provimento
efetivo junto à Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Autarquias.
6. Quem é dependente do segurado?
• a(o) cônjuge ou a(o) companheira(o);
• filho(a) menor de 21 anos ou inválido;
• pais quando inválidos e irmão menor de 21 anos ou inválido dependentes
economicamente.
7. A partir de que momento o servidor público encontra-se
obrigatoriamente vinculado ao seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, no caso, ao
PREVICARAZINHO?
Para aqueles que forem nomeados para iniciar as atividades do cargo em provimento efetivo para o
qual prestaram concurso público, a partir da data de sua nomeação.
8. O que é o PREVICARAZINHO?
É o Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo no
Município de Carazinho, Autarquia criada pela Lei Complementar nº 115, de 27
de dezembro de 2007, na forma jurídica de direito público interno, dotado de
autonomia administrativa, patrimonial e financeira.
9. O que faz o PREVICARAZINHO?
O Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo no
Município de Carazinho, Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do
servidor público do Município de Carazinho tem por finalidade garantir aos
servidores segurados o pagamento de proventos das aposentadorias, auxíliodoença, salário-maternidade, salário-família, e, aos seus dependentes,
pensão por morte e auxílio-reclusão.

10. É a Prefeitura que administra o PREVICARAZINHO?
NÃO. O PREVICARAZINHO é uma Autarquia que possui autonomia administrativa, patrimonial e
financeira.
11. Como é composta a Administração do PREVICARAZINHO?
- Órgão Gestor da Previdência Municipal, Conselho Deliberativo, Conselho
Fiscal e Comitê de Investimento.
12. Como é constituído o órgão gestor do PREVICARAZINHO?
- Presidente, INDICADO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL, servidor segurado ativo
com estabilidade ou inativo.
- Diretor Administrativo/Financeiro, ELEITO PELOS SERVIDORES, servidor
segurado ativo com estabilidade ou inativo.
13. Da Competência do Presidente do PREVICARAZINHO.
Compete ao Presidente do PREVICARAZINHO:
I - a direção e administração geral;
II - representar ativa e passivamente o PREVICARAZINHO em suas relações com o Munícipio
com órgãos e entidades públicas e privadas e pessoas física ou jurídica interessada;
III - convocar os membros do Conselho Deliberativo;
IV - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Deliberativo e a legislação do PREVI
CARAZINHO;
V - expedir resoluções e ordens de serviços necessárias ao bom funcionamento do PREVICA
RAZINHO;
VI - contratar, na forma da lei e após aprovação do Conselho Deliberativo, a prestação de serviços
à gestão dos ativos do PREVICARAZINHO;
VII - avocar o exame e a solução de quaisquer assuntos pertinentes ao Órgão Gestor e ao
PREVICARAZINHO;
VIII - delegar competência ao Diretor Administrativo/Financeiro;
IX - submeter às contas, os balancetes mensais, o balanço e as contas anuais do
PREVICARAZINHO para deliberação do Conselho Deliberativo, acompanhados dos Pareceres do
Conselho Fiscal e do órgão de controle interno, inclusive, se for o caso, de auditoria independente;
X - acionar judicialmente, após autorização do Conselho Deliberativo, os Órgãos do Poder Público
Municipal para compeli-los a efetuar os depósitos das contribuições previdenciárias devidas;
XI - autorizar pagamentos limitados para prestadores de serviços conforme Lei.8.666/93,
reajustado pelo IGP-M-FGV a partir da vigência desta lei;
XII - abrir conta bancária em instituições financeiras oficiais e representar o PREVICARAZINHO
perante essas instituições, na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo.
14. Da Competência do Diretor Administrativo/Financeiro do PREVICARAZINHO:
I - Ao Diretor Administrativo/Financeiro compete o desempenho das atividades pertinentes às
funções específicas e auxiliar o Presidente nas atividades do PREVICARAZINHO;
II - Na ausência do Presidente o Diretor Administrativo/Financeiro será seu substituto e deverá ser
empossado e nomeado por intermédio de Portaria do Executivo Municipal;
III - A ausência de que trata o item anterior refere-se aos afastamentos das funções do cargo de
Presidente por motivos de doença, viagem, férias ou outro motivo de afastamento.
15. O que é o Conselho Deliberativo?
É o órgão de normatização e de decisão, responsável por decidir sobre todos
os assuntos de interesse do PREVICARAZINHO. Trata-se de um colegiado que
discutirá e tomará todas as decisões de maior importância sobre a vida do
PREVICARAZINHO como aprovar a política anual de investimentos dos
recursos previdenciários pertencentes ao Fundo.

16. Como é constituído o Conselho de Deliberativo?
É composto por 07 (sete) membros titulares e respectivos suplentes:
I - 02 (dois) representantes do Governo Municipal;
II - 04 (quatro) representantes dos servidores, segurados do PREVICARAZINHO, ativos, inativos e
pensionistas, sendo 02 (dois) representantes dos servidores segurados ativos, 01 (um)
representante segurado ativo do quadro Magistério Municipal e 01 (um) representante dos
servidores inativos e pensionistas, escolhidos mediante processo eleitoral pelos segurados do
PREVICARAZINHO;
III - 01 (um) representante da sociedade civil, escolhido pelo Presidente do Legislativo Municipal a
partir de lista tríplice elaborada pela Câmara Municipal.
17. O que faz o Conselho Fiscal?
Ele fiscaliza e controla todos os atos de gestão financeira e administrativa do
PREVICARAZINHO, como verificar o cumprimento da política anual de
investimentos, se os benefícios previdenciários concedidos estão em
conformidade com a lei, emitir pareceres sobre balancetes anuais e planos de
orçamentos, licitações, dentre outros.
18. Como é constituído o Conselho o Fiscal?
É composto de 5 (cinco) membros titulares e respectivos suplentes:
I - 02 (dois) serão designados pelo Poder Executivo, sendo que um dos membros deverá ser
obrigatoriamente servidor público municipal inativo;
II - 03 (três) serão escolhidos mediante processo eleitoral pelos segurados do PREVICARAZINHO.
19. Qual a Finalidade do Comitê de Investimento?
É um órgão autônomo de caráter deliberativo, tem por finalidade analisar
e aprovar políticas e estratégias de investimentos do PREVICARAZINHO,
observando os regulamentos e diretrizes pertinentes.
20. Como é constituído o Comitê de Investimento?
É composto por 05 (cinco) membros titulares:
- Presidente do PREVICARAZINHO;
- Diretor Administrativo/Financeiro;
- Agente Financeiro;
- Agente Contábil;
- Representantes dos servidores, segurados do PREVICARAZINHO, ativos, inativos e pensionistas
indicados pelo Município (titular e suplente).
21. Como o servidor público participa da gestão do PREVICARAZINHO?
Por meio das atividades exercidas pelos Conselhos Deliberativo, Fiscal e
Comitê de Investimentos, órgãos responsáveis pela representação dos
interesses dos segurados junto ao PREVICARAZINHO.
Não podemos nos esquecer de que a maioria dos membros dos Conselhos
são servidores efetivos, os quais são eleitos diretamente pelo voto dos
servidores.
22. Por que é importante que a maioria dos membros do Conselho Deliberativo, Fiscal e Comitê
de Investimentos seja de servidores estatutários?
Porque fica garantido que tanto as principais decisões do PREVICARAZINHO como sua fiscalização
ficarão inteiramente nas mãos dos servidores efetivos, que são os principais interessados na solidez
e na estabilidade do sistema.

23. De onde vem o dinheiro para o pagamento dos benefícios e constituir
o Fundo previdenciário para manter as aposentadorias?
De cinco fontes principais de receita, são elas:
I - As contribuições previdenciárias 11% parte dos servidores públicos ativos,
Câmara e Autarquias e inativos (que excedam ao teto) ;
II -as contribuições previdenciárias 22% parte patronal da Prefeitura,
Câmara e Autarquias;
III - amortização do Déficit Atuarial;
IV -compensação Previdenciária;
V -rendimento das aplicações financeiras dos recursos previdenciários
pertencentes ao PREVICARAZINHO.
24. O servidor público pode se recusar a descontar a contribuição previdenciária de seus
vencimentos?
Não! O desconto das contribuições previdenciárias é obrigatório.
25. O Poder Executivo e Legislativo podem se recusar a efetuar o pagamento das contribuições
previdenciárias?
Não! Eles também estão obrigados a realizar, mensalmente, o pagamento de suas contribuições
previdenciárias.
26. Por que o pagamento das contribuições previdenciárias é obrigatório?
Porque é necessário criar uma fonte permanente de recursos financeiros
para o pagamento dos benefícios previdenciários que serão efetivados
durante toda a vida dos segurados e dos dependentes do PREVICARAZINHO.
Além do mais, o pagamento das contribuições previdenciárias permitirá que
o PREVICARAZINHO possa crescer e acumular recursos financeiros em
benefício dos segurados e de seus dependentes.
27. A quem pertence o dinheiro arrecadado para o pagamento dos
benefícios previdenciários?
O dinheiro pertence ao PREVICARAZINHO.
28. O segurado pode pedir o resgate do dinheiro que pagou a título de
contribuição previdenciária?
Não! O dinheiro descontado mensalmente do servidor público a título de
contribuição previdenciária passa a pertencer exclusivamente ao patrimônio do PREVICARAZINHO.
29. Onde ficará o dinheiro do PREVICARAZINHO?
Aplicado em BANCOS OFICIAIS DO GOVERNO em conta bancária de titularidade
da Autarquia.
30. Quem determina a forma de aplicação dos recursos financeiros
pertencentes ao PREVICARAZINHO?
O Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução CMN nº 3.922, de 25 de
novembro de 2010, e a Política de Investimento com a devida aprovação do
Conselho Deliberativo e Comitê de Investimentos- COMIN.
31. Onde podem ser aplicados os recursos do PREVICARAZINHO.
Somente nos bancos oficiais, com supervisão do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério da
Previdência?
32. Em que pode ser gasto o dinheiro do PREVICARAZINHO?
- Pagamento dos benefícios previdenciários;
- Taxa de Administração- (Manutenção do Instituto) de 2% previsto em Lei.

É VEDADO AO PREVICARAZINHO UTILIZAR SEUS RECURSO PARA:
• Empréstimos de qualquer natureza, inclusive para a Prefeitura Municipal, para as entidades da
administração municipal indireta, ou aos seus segurados;
• Atuar como instituição financeira, bem como prestar fiança, aval, ou obrigar-se por qualquer
outra modalidade.
33. Quais são os benefícios previdenciários devidos aos segurados?
I - aposentadoria por invalidez;
II - aposentadoria compulsória;
III - aposentadoria por idade e tempo de contribuição;
IV - aposentadoria por idade;
V - auxílio-doença;
VI - salário-maternidade;
VII - salário-família.
34. Quais são os benefícios previdenciários devidos aos dependentes?
I - pensão por morte;
II - auxílio-reclusão.
35. O que é o benefício do auxílio-doença?
É o pagamento que substituirá os vencimentos do segurado que se encontre
em estado de incapacidade temporária para o trabalho em virtude de
doença por período superior a 15 dias.
36. Qual é o objetivo do pagamento do auxílio-doença?
Amparar economicamente o segurado que é atingido por doença capaz de
deixá-lo incapacitado para o exercício de suas atividades funcionais,
abalando sua capacidade de auto sustento.
37. E quem é responsável pelo pagamento do auxílio-doença?
A Prefeitura Municipal até o 15º dia e a partir do 16° dia o PREVICARAZINHO.
38. O que é o benefício do salário-maternidade?
É o pagamento mensal que substituirá os vencimentos da segurada que der à
luz ou adotar criança.
39. Qual é o objetivo do pagamento do salário-maternidade?
Proteger economicamente a segurada que se encontre em estado de
incapacidade temporária para o trabalho em virtude do parto ou da adoção e
permitir que a segurada possa atender às necessidades de amamentação e
demais cuidados que devem ser dispensados à criança durante os primeiros
meses de sua vida.
40. O servidor público que atingir os 70 anos de idade pode continuar trabalhando?
NÃO! A aposentadoria é obrigatória (compulsória) quando o servidor público atingir a idade de 70
anos, devendo suspender suas atividades funcionais logo que publicado o ato de aposentadoria.
41. O que é o benefício do auxílio-reclusão?
É o pagamento mensal aos dependentes, substitutivo da remuneração do
segurado ativo e dos proventos do segurado inativo, ambos de baixa renda, que
tenham sido recolhidos à prisão.
42. Qual o objetivo do benefício do auxílio-reclusão?
Amparar economicamente aqueles que dependiam da remuneração ou dos
proventos dos segurados para sua sobrevivência.

43. Quem é responsável pelo pagamento do auxílio-reclusão?
O PREVICARAZINHO.
44. Na hipótese do segurado ativo preencher todos os requisitos para concessão das
aposentadorias voluntárias, poderá optar por permanecer em atividade?
Sim. Neste caso o servidor poderá requerer o seu abono de permanência que terá vigência até que
o segurado solicite sua aposentadoria ou complete a idade limite para a aposentadoria
compulsória.
45. O que é o abono de permanência?
É o pagamento mensal ao segurado da ativa que optar por permanecer em
atividade mesmo preenchendo os requisitos para a concessão da
aposentadoria voluntária.
46. Qual o valor do abono de permanência?
O valor correspondente da contribuição previdenciária
mensalmente do segurado e recolhida ao PREVICAZINHO.

descontada

47. Quem é responsável pelo pagamento do abono de permanência?
A Prefeitura ou o ente público para o qual o servidor presta seus serviços, tendo em vista que o
abono de permanência não se trata de benefício previdenciário.
48. E o professor? Encontra-se obrigado ao cumprimento dos mesmos requisitos de idade e
tempo de contribuição?
Não. O professor que comprovar que desenvolveu suas atividades exclusivamente no exercício da
função de magistério, na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, terá os prazos de
idade e de tempo de contribuição reduzidos em 5 anos.
49. A aposentadoria por invalidez poderá ser cancelada?
Sim. De acordo com art. 87 da Lei Complementar nº 115/2007, o segurado aposentado por invalidez
permanente deverá submeter-se, a cada 2 (dois) anos, a exame a cargo do órgão competente (Perícia
Médica), se constatada a recuperação das condições físicas e mentais necessárias para o exercício do
trabalho, o servidor poderá retornar as atividades.
50. Quais os diplomas legais relacionados ao Regime Próprio de
Previdência Social – RPPS, cuja leitura é recomendada a todo servidor
público municipal?
• Constituição Federal, artigo 40 e seguintes;
• Lei Federal nº 9.717/98, de 27 de novembro de 1998;
• Lei Federal nº 10.8804, de 18 de junho de 2004;
• Portaria MPS nº 402/08, de 10 de dezembro de 2008;
• Resolução CMN nº 3.922/10, de 25 de novembro de 2010;
• Lei Municipal nº 115/07, de 27 de dezembro de 2007 (Lei de criação do PREVICARAZINHO);
• Lei Municipal nº 07/90, de 04 de abril de 1990 ( Estatuto do Servidor Público Municipal);
• Emenda Constitucional n°20/98, de 15 de dezembro de 1998;
• Emenda Constitucional n°41/03, de 19 de dezembro de 2003;
• Emenda Constitucional n°47/05, de 05 de julho de 2005;
• Emenda Constitucional n°70/12, de 29 de março de 2012.

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS (dispositivos permanentes e dispositivos de transição)
Dispositivo
Constitucional

Data Limite para
Ingresso no Serviço
Público

Base de Cálculo do
Provento

Correção do Provento

Não há

Média

Manutenção do Valor Real

Art. 2º da EC nº 41/2003

16/12/1998

Média

Manutenção do Valor Real

Art. 6º da EC nº 41/2003

31/12/2003

Última remuneração

Paridade

Art. 3º da EC nº 47/2005

16/12/1998

Última remuneração

Paridade

Art. 40 da CF (atual)

PARIDADE: Os proventos serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas.
VALOR REAL: Os benefícios serão reajustados pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime
Geral de Previdência Social – INSS.

APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS
Art. 40 da Constituição Federal (Redação da EC nº 41/2003): esta regra é aplicável, atualmente, a
todo e qualquer servidor, independentemente da data de ingresso no serviço público.
PROVENTOS INTEGRAIS
HOMEM QUADRO GERAL
MULHER QUADRO GERAL
10 anos no serviço público
05 anos no cargo
60 anos de idade
35 anos de contribuição

10 anos no serviço público
05 anos no cargo
55 anos de idade
30 anos de contribuição

HOMEM QUADRO
MAGISTÉRIO
10 anos no serviço público
05 anos no cargo
55 anos de idade
30 anos de contribuição

MULHER QUADRO
MAGISTÉRIO
10 anos no serviço público
05 anos no cargo
50 anos de idade
25 anos de contribuição

PROVENTOS PROPORCIONAIS
HOMEM QUADRO
MULHER QUADRO
GERAL/MAGISTÉRIO
GERAL/MAGISTÉRIO
10 anos no serviço público
10 anos no serviço público
05 anos no cargo
05 anos no cargo
65 anos de idade
60 anos de idade

BASE DE CÁLCULO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO DO PROVENTO
Média
Manutenção do Valor Real
O PROVENTO NÃO PODE SUPERAR O VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO

Art. 2º da EC nº 41/2003: esta regra é aplicável, atualmente, somente ao
servidor que tenha ingressado no serviço público até 16/12/1998.

PROVENTOS INTEGRAIS
Em que pese a modalidade seja integral, os proventos serão reduzidos em 3,5% (para aposentadorias até 31/12/2005) ou 5%
(para aposentadorias a partir de 01/01/2006) para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art.
40, § 1º, III, “a”, e § 5º, da Constituição Federal (60 anos para o homem e 55 anos para a mulher, 55 anos para o homem
professor e 50 anos para a mulher professora).
HOMEM QUADRO GERAL
MULHER QUADRO GERAL
05 anos no cargo
05 anos no cargo
53 anos de idade
48 anos de idade
35 anos de contribuição
30 anos de contribuição
Pedágio: 20% sobre o tempo faltante em 16/12/1998
Pedágio: 20% sobre o tempo faltante em 16/12/1998
para atingir 35 anos
para atingir 30 anos
HOMEM MAGISTÉRIO
05 anos no cargo
53 anos de idade
35 anos de contribuição
Bônus: 17% sobre o tempo trabalhado até 16/12/1998
Pedágio: 20% sobre o tempo faltante em 16/12/1998
para atingir 35 anos

MULHER MAGISTÉRIO
05 anos no cargo
48 anos de idade
30 anos de contribuição
Bônus: 20% sobre o tempo trabalhado até 16/12/1998
Pedágio: 20% sobre o tempo faltante em 16/12/1998
para atingir 30 anos

BASE DE CÁLCULO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO DO PROVENTO
Média
Manutenção do Valor Real
O PROVENTO NÃO PODE SUPERAR O VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO

Art. 6º da EC nº 41/2003: esta regra é
aplicável, atualmente, somente ao servidor
que tenha ingressado no serviço público
até 31/12/2003.
PROVENTOS INTEGRAIS
HOMEM QUADRO GERAL
20 anos no serviço público
10 anos na carreira
05 anos no cargo
60 anos de idade
35 anos de contribuição

MULHER QUADRO GERAL
20 anos no serviço público
10 anos na carreira
05 anos no cargo
55 anos de idade
30 anos de contribuição

HOMEM QUADRO MAGISTERIO
20 anos no serviço público
10 anos na carreira
05 anos no cargo
55 anos de idade
30 anos de contribuição

MULHER QUADRO MAGISTÉRIO
20 anos no serviço público
10 anos na carreira
05 anos no cargo
55 anos de idade
25 anos de contribuição

BASE DE CÁLCULO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO DO PROVENTO
Ultima Remuneração
Paridade
O PROVENTO NÃO PODE SUPERAR O VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO

Art. 3º da EC nº 47/2005: esta regra é aplicável, atualmente,
somente ao servidor que tenha ingressado no serviço público
até 16/12/1998.

PROVENTOS INTEGRAIS
HOMEM QUADRO GERAL
MULHER QUADRO GERAL
25 anos no serviço público
25 anos no serviço público
15 anos na carreira
15 anos na carreira
05 anos no cargo
05 anos no cargo
60 anos de idade
55 anos de idade
35 anos de contribuição
30 anos de contribuição
Redução: de 1 ano na idade para cada ano de
Redução: de 1 ano na idade para cada ano de contribuição
contribuição que supere os 35 anos
que supere os 35 anos
BASE DE CÁLCULO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO DO PROVENTO
Ultima Remuneração
Paridade
O PROVENTO NÃO PODE SUPERAR O VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO

APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (ART. 40, § 1º, I, da Constituição
Federal c/c art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003
acrescentado pela Emenda Constitucional nº 70/2012), data de
ingresso no serviço público até 31/12/2003, base de cálculo do provento
pela última remuneração e correção do provento por Paridade.
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (ART. 40, § 1º, I, da Constituição
Federal), data de ingresso no serviço público a partir de 01/01/2004,
base de cálculo do provento pela média e correção do provento –
manutenção do Valor Real.
A aposentadoria por invalidez será integral no caso de doença grave, contagiosa ou incurável, ou no caso de
moléstia profissional ou acidente em serviço.
A aposentadoria por invalidez será proporcional sempre que a incapacidade decorrer de doença que não seja grave,
contagiosa ou incurável, de moléstia profissional ou de acidente em serviço. A proporção, a ser multiplicada pela
base de cálculo, é encontrada através de uma regra de três simples considerando o tempo total de contribuição do
servidor e o mínimo exigido para os homens (12.775 dias) e para as mulheres (10.950 dias).
DATA DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO
ATÉ 31/12/2003
INTEGRAL
PROPORCIONAL
BASE DE CÁLCULO DO PROVENTO
Última Remuneração
CORREÇÃO DO PROVENTO
Paridade

A PARTIR DE 01/01/2004
INTEGRAL
PROPORCIONAL
BASE DE CÁLCULO DO PROVENTO
Média
CORREÇÃO DO PROVENTO
Manutenção do Valor Real

APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
O percentual da compulsória é encontrado considerando-se o total do
tempo de serviço/contribuição do servidor, podendo, em determinados
casos autorizar a multiplicação da base de cálculo por 100%. Exemplo:
servidor que completa 70 anos e já conta com 35 anos de
serviço/contribuição. A proporção, a ser multiplicada pela base de cálculo,
é encontrada através de uma regra de três simples considerando o tempo
total de contribuição do servidor e o mínimo exigido para os homens
(12.775 dias) e para as mulheres (10.950 dias).

DATA DO ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS
ATÉ 31/12/2003
A PARTIR DE 01/01/2004
INTEGRAL
PROPORCIONAL
INTEGRAL
PROPORCIONAL
BASE DE CÁLCULO DO PROVENTO
BASE DE CÁLCULO DO PROVENTO
Última Remuneração
Média
CORREÇÃO DO PROVENTO
CORREÇÃO DO PROVENTO
Paridade
Manutenção do Valor Real

PENSÕES POR MORTE

DATA DO ÓBITO
SERVIDOR EM ATIVIDADE
SERVIDOR APOSENTADO
ATÉ 31/12/2003
A PARTIR DE 01/01/2004
ATÉ 31/12/2003
A PARTIR DE 01/01/2004
BASE DE CÁLCULO DO BASE DE CÁLCULO DO
BASE DE CÁLCULO DO
BASE DE CÁLCULO DO
PROVENTO
PROVENTO
PROVENTO
PROVENTO
Última Remuneração
Última Remuneração
Valor do Provento
Valor do Provento
REDUTOR
REDUTOR
REDUTOR
REDUTOR
Não há
Reduz em 30% a parcela
Não há
Reduz em 30% a parcela da
da pensão excedente do
pensão excedente do teto do
teto do RGPS
RGPS
CORREÇÃO DO
CORREÇÃO DO
CORREÇÃO DO
CORREÇÃO DO PROVENTO
PROVENTO
PROVENTO
PROVENTO
Paridade
Manutenção do Valor
Paridade
Manutenção do valor real:
Real
(a)
no
caso
de
prévia
aposentadoria fundamentada no
art. 3º da EC 47/05, que assegura a
paridade; e, (b) no caso de prévia
aposentadoria por invalidez de
servidor que tenha ingressado no
serviço público até 31/12/03, que
também assegura a paridade.

