
  

  

Apresentação: Prefeito 

 

Tenho o grande prazer de trazer ao conhecimento dos servidores, 
a atualização da cartilha da Caixa de Previdência e Assistência de 
Santana de Parnaíba.  Este inicio de mandato, coincide com o 
Programa de Certificação que aguardamos, venha lançar no 
regime próprio ao Nível I, consolidando a gestão enquanto 
qualificados aos investimentos e concessão de benefícios. 

A presente gestão em mãos de Maria de Fátima Pereira, terá 
grandes desafios, os quais o município espera colaborar, dentre 
eles a certificação pessoal dos membros do Conselhos e Comitê 
de Investimentos. 

Esta cartilha responderá aos servidores, suas principais dúvidas e 
com certeza o tornarão guardiães desse patrimônio, criado em 
seu benefício. O futuro já é presente, sejam bem vindos! 

 

Antonio Marcos Batista Pereira 

  

 

 

 



  

  

Palavra da Presidente 

Srs.(as) Servidores (as), Aposentados e Pensionistas: 

Nestes oito anos de gestão da Parnaíba-Prev, elevamos o conceito 
de previdência. Estamos hoje no índice ISP da Secretaria de 
Previdência/ME, considerados como de grande porte obtendo 
notas A sob muitos aspectos. Em vias de certificação, aguardamos 
chegar ao Nível I com a crença de avançar rapidamente para o 
Nível II de governança. Transparência é o melhor caminho para o 
atingimento das metas e assim, o relacionamento da direção com 
os membros dos Conselhos e Comitê de Investimentos é pautado 
pelo tratamento da totalidade das informações. A um passo de 
sermos reconhecidos investidores qualificados, desde e sempre 
conduzimos as negociações dos investimentos com absoluto foco 
no âmbito e alcance dos recursos financeiros, quais sejam, fruto 
do suor dos contribuintes, e de tributos (folha de pagamento), a 
fim de seu retorno a cada um, de forma segura, a tão sagrada 
aposentadoria. A presente atualização se fará em tópicos 
determinados, que digam das reformas havidas, tanto no nível 
municipal quanto no federal, mantendo-se as demais disposições. 
Trazemos o item Previdência Complementar e Readaptação, 
enquanto temas de maior importância. 

Boa leitura!  

Maria de Fátima Pereira 

Diretora Presidente da Parnaíba Prev. 
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1 – O que é RPPS - Regime Próprio de Previdência Social?  

RPPS é o regime, criado por lei, para realizar as concessões de 
aposentadorias e pensões a servidores públicos, é portanto, 
regime público de previdência do servidor público efetivo. 

 

2 – Quando foi criada a Caixa de Previdência e Assistência 
de Santana de Parnaíba e qual sua natureza?  

Nosso RPPS foi criado em 1993, pela Lei 1808. A natureza jurídica 
é de autarquia: pessoa jurídica de direito público, pertencente à 
administração indireta do Município.  Descentralizada, portanto, 
da administração direta (Prefeitura), com a finalidade de gerir 
recursos financeiros e aposentadoria e pensões, com  
autonomias: orçamentária, financeira e administrativa. 

 

3 – Aposentar-se no regime próprio é melhor do que 
aposentar-se no RGPS (INSS)?  

É melhor aposentar-se no regime próprio (RPPS), porque não 
estamos submetidos ao mesmo teto do INSS, por enquanto, hoje 
em R$6.433,57. Nosso teto é a última remuneração do servidor, 
ou o subsidio do Prefeito (nenhum servidor pode ter remuneração 
ou provento de valor maior que o recebido pelo Prefeito).  

 



  

  

4 – Estrutura da Caixa de Previdência.  

A Caixa de Previdência, autarquia municipal, é composta dos 
seguintes setores: Benefícios; Perícia; Contabilidade; Licitações e 
Compras; RH; Financeiro; Administração; Jurídico e a Presidência. 
A diretoria executiva é composta pelo Diretor Presidente, Diretor 
Administrativo-Financeiro e Diretor Jurídico-Previdenciário. 

 

5 – Fontes de custeio das aposentadorias e pensões e da 
administração da Caixa:  

A receita do  RPPS vem da folha de pagamento da Prefeitura e da 
Câmara, hoje no percentual de 14% para o segurado e sobre a 
folha de pagamento; do COMPREV (compensação previdenciária 
entre os regimes) e da rentabilidade da aplicação dos recursos 
financeiros. 

 

6 – Quais são os benefícios previdenciários concedidos 
pela Caixa de Previdência?  

Nossa autarquia previdenciária paga aposentadoria e pensão por 
morte. As modalidades de aposentadorias são: por tempo de 
contribuição; por idade; por invalidez permanente e compulsória 
(75 anos). 

 

 



  

  

7 – Como o servidor pode saber se reúne as condições 
para se aposentar?  

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO:  

Homem: 35 anos de tempo de contribuição, (sendo que 10 anos 
no serviço público e 05 anos no cargo efetivo em que se dará a 
aposentadoria) e 60 anos de idade. 

Mulher: 30 anos de tempo de contribuição (sendo 10 anos no 
serviço público e 05 anos no cargo efetivo em que se dará a 
aposentadoria) e 55 anos de idade. 

 

POR IDADE 

Homem: 65 anos  e no mínimo 10 anos no serviço público, sendo 
5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

Mulher: 60 anos  e no mínimo 10 anos no serviço público, sendo 5 
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

 

COMPULSÓRIA 

Ambos os sexos: Ao atingir 75 anos de idade. 

 

POR INVALIDEZ PERMANENTE:  

Sem carência, ou seja, não precisa ter “tempo” de serviço, com 
uma exceção: o estágio probatório, que requer três anos de 



  

  

trabalho, descontando-se as licenças médicas, que neste caso, o 
período máximo é de seis meses. A incapacidade durante o 
estágio probatório é causa de exoneração, e não de 
aposentadoria, porque neste período, observa-se a saúde do 
servidor, requisito do concurso. Há exceção: se a incapacidade 
decorrer de acidente ou doença do trabalho. 

 

CÁLCULO DA APOSENTADORIA: a regra é que a aposentadoria 
seja proporcional ao tempo de serviço/contribuição. Somente é 
integral nas modalidades: tempo de contribuição e invalidez 
decorrente de acidente ou doença do trabalho. 

 

8 – Pensão POR MORTE (permanente enquanto a dependência 
persistir).  

Nos casos em que o dependente for: companheiro (a), viúvo (a),  
filho (a) menor, filho (a) inválido. Nos dois primeiros casos a 
cessação ocorrerá se tais dependentes casarem-se ou viverem em 
união estável e também em decorrência da temporariedade. No 
caso dos filhos, se ocorrer a maioridade (18 anos) ou a cura da 
invalidez. 

Desde 2017 a pensão por morte é conferida por período 
determinado a viúvos (as) ou companheiros (as) quando no 
mínimo, por 04 meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor 
tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o 



  

  

casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 
2 (dois) anos antes do óbito do servidor, ou no máximo, por 
período indeterminado ao dependente (cônjuges ou 
companheiros) tiver a idade igual ou superior de 44 anos, 
vejamos as disposições da Lei 2.370/2002. 

 

Art. 17 A pensão por morte será devida ao conjunto de 
dependentes do segurado ativo ou inativo que vier a falecer, 
assim considerados os seguintes: 
 
I - cônjuge; 

II - o companheiro que comprove união estável; 

III - o filho que atenda a um dos seguintes requisitos: 

 
a) seja menor de 18 (dezoito) anos; 

b) seja inválido; 

c) seja pessoa com deficiência grave; 

d) seja pessoa com deficiência intelectual ou mental, nos termos 
do regulamento; 

 
 
IV - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do 
servidor. 



  

  

 
§ 1º A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os 
incisos I a III exclui os demais, de acordo com a ordem sucessória 
estabelecida na legislação civil; 

§ 2º O enteado e o menor, criança ou adolescente, tutelado 
equiparam-se a filho mediante declaração do servidor e desde que 
comprovada dependência econômica, na forma estabelecida em 
regulamento. 
§ 3º Nas hipóteses das alíneas "b", "c" e "d" do inciso III do caput 
deste artigo, deverá ser comprovado o requisito mediante laudo 
médico, com a identificação da patologia nos termos da 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde - CID 10 e registro no Conselho 
Regional de Medicina - CRM, estando sujeito ainda, a avaliação 
técnica do médico-perito previdenciário da Caixa de Previdência e 
Assistência de Santana de Parnaíba. (Redação dada pela Lei nº 
3659/2017)  
 
 
Art. 18 O direito à pensão por morte cessa: 

I - após o trânsito em julgado de sentença criminal condenatória 
em que figure o beneficiário como autor de crime doloso, no qual 
tenha resultado a morte do servidor segurado; 

II - para cônjuge ou companheiro, se comprovada a qualquer 
tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, 
ou a formalização destes institutos do direito civil, com o fim 

https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/santana-de-parnaiba/lei-ordinaria/2017/365/3659/lei-ordinaria-n-3659-2017-altera-acrescenta-dispositivos-a-lei-municipal-n-2370-de-1-de-julho-de-2002-que-consolidou-a-redacao-da-lei-municipal-n-1-808-de-03-de-novembro-de-1993-e-da-outras-providencias


  

  

exclusivo de receber benefício previdenciário, apuradas em 
processo administrativo ou judicial, no qual será assegurado o 
direito ao contraditório e à ampla defesa. 

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, a respectiva 
cota reverterá em favor dos demais beneficiários, se houver, 
resguardadas as exceções aduzidas nesta Seção. (Redação dada 
pela Lei nº 3659/2017)  

 
Art. 19 São fatores que acarretam a perda da qualidade de 
beneficiário da pensão por morte: 

 
I - seu falecimento; 

II - estabelecimento de nova entidade familiar, para a pensão 
destinada a cônjuge ou companheiro; 

III - anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a 
concessão do benefício; 

IV - cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário 
inválido, respeitados os períodos mínimos regulamentados pelas 
alíneas "a" e "b" do inciso VIII deste artigo; 

V - o afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário 
com deficiência, respeitados, os períodos mínimos previstos nas 
alíneas "a" e "b" do inciso VIII deste artigo; 

VI - a acumulação de pensão; 

https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/santana-de-parnaiba/lei-ordinaria/2017/365/3659/lei-ordinaria-n-3659-2017-altera-acrescenta-dispositivos-a-lei-municipal-n-2370-de-1-de-julho-de-2002-que-consolidou-a-redacao-da-lei-municipal-n-1-808-de-03-de-novembro-de-1993-e-da-outras-providencias


  

  

VII - a renúncia expressa; e. 

VIII - em relação aos beneficiários cônjuges, o cônjuge divorciado 
ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão 
alimentícia estabelecida judicialmente, o companheiro que 
comprove união estável como entidade familiar, nos termos do 
Art. 17, incisos I e II desta lei: 

 
a) pelo decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que 
o servidor tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se 
o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos 
de 2 (dois) anos antes do óbito do servidor; 

b) pelo decurso dos seguintes períodos, contanto que vertidas 18 
(dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após 
o início do casamento ou da união estável: 

1) 3 (três) anos, se o cônjuge/companheiro sobrevivente tiver 
menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 

 
2) 6 (seis) anos, se o cônjuge/companheiro sobrevivente tiver 
entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 

3) 10 (dez) anos, se o cônjuge/companheiro sobrevivente tiver 
entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 

4) 15 (quinze) anos, se o cônjuge/companheiro sobrevivente tiver 
entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; 

5) 20 (vinte) anos, se o cônjuge/companheiro sobrevivente tiver 



  

  

entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade; e 

6) vitalícia, se o cônjuge/companheiro sobrevivente tiver 44 
(quarenta e quatro) anos de idade ou mais. 

 
§ 1º Os prazos serão aplicados, conforme o caso, a regra contida 
no inciso IV, ou nos prazos previstos na alínea "b" do inciso VIII, 
ambos do caput, se o óbito decorrer de acidente de qualquer 
natureza ou de doença profissional do trabalho, 
independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições 
mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de 
união estável. 

§ 2º Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e desde que 
nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro 
na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à 
expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, 
poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os 
fins previstos na alínea "b" do inciso VIII do caput, por meio de 
Resolução do Conselho de Administração da Caixa de Previdência 
e Assistência, conforme art. 45 desta lei, limitado o acréscimo na 
comparação com as idades anteriores ao referido incremento. 

§ 3º O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS) ou ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 
será considerado na contagem das 18 (dezoito) contribuições 
mensais referidas nas alíneas "a" e "b" do inciso VIII do caput. 
(Redação dada pela Lei nº 3659/2017) 

https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/santana-de-parnaiba/lei-ordinaria/2017/365/3659/lei-ordinaria-n-3659-2017-altera-acrescenta-dispositivos-a-lei-municipal-n-2370-de-1-de-julho-de-2002-que-consolidou-a-redacao-da-lei-municipal-n-1-808-de-03-de-novembro-de-1993-e-da-outras-providencias


  

  

 
Art. 19-A O valor do benefício de pensão por morte, em favor dos 
dependentes do segurado, será equivalente: 

 
I - à totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal 
de 1988, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela 
excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; 

II - à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo 
ocupado quando do falecimento, até o limite máximo estabelecido 
para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que 
trata o art. 201 da Constituição Federal de 1988, acrescido de 
70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso 
em atividade na data do óbito. 

 
Parágrafo único. O valor da pensão dos beneficiários jamais 
poderá exceder a remuneração que percebia o falecido servidor 
no cargo efetivo que ocupava ou os proventos de aposentadoria, 
respeitados os reajustes periódicos. (Redação acrescida pela Lei 
nº 3659/2017) 
 
Art. 19-B A pensão por morte será devida ao conjunto dos 
dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a 
contar da data: 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/santana-de-parnaiba/lei-ordinaria/2017/365/3659/lei-ordinaria-n-3659-2017-altera-acrescenta-dispositivos-a-lei-municipal-n-2370-de-1-de-julho-de-2002-que-consolidou-a-redacao-da-lei-municipal-n-1-808-de-03-de-novembro-de-1993-e-da-outras-providencias


  

  

I - do óbito, quando requerida até 90 (noventa) dias depois deste; 
II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no 
inciso anterior; 

III - do trânsito em julgado de decisão judicial, no caso de morte 
presumida. (Redação acrescida pela Lei nº 3659/2017) 
 
Art. 19-C Na ocorrência de habilitação plúrima de dependentes 
para a percepção de pensão por morte, seu valor será distribuído 
em partes iguais àqueles que efetivamente forem habilitados. 

Parágrafo único. A cota do pensionista da pensão concedida se 
extingue por ocasião da perda da sua qualidade de dependente, 
revertendo-a em favor dos pensionistas remanescentes. (Redação 
acrescida pela Lei nº 3659/2017) 

09 – Aposentadoria por invalidez: permanente enquanto 
os motivos persistirem. Importante saber, que a cessação da 
incapacidade, pode acarretar o cancelamento da aposentadoria, e 
o retorno do servidor ao serviço, por meio da “reversão”, vejamos 
o estatuto: 

Art. 17. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado 
por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes 
os motivos da aposentadoria. 
§ 1º A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante 
de sua transformação. 
§ 2º O tempo em que o servidor estiver em exercício será 

https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/santana-de-parnaiba/lei-ordinaria/2017/365/3659/lei-ordinaria-n-3659-2017-altera-acrescenta-dispositivos-a-lei-municipal-n-2370-de-1-de-julho-de-2002-que-consolidou-a-redacao-da-lei-municipal-n-1-808-de-03-de-novembro-de-1993-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/santana-de-parnaiba/lei-ordinaria/2017/365/3659/lei-ordinaria-n-3659-2017-altera-acrescenta-dispositivos-a-lei-municipal-n-2370-de-1-de-julho-de-2002-que-consolidou-a-redacao-da-lei-municipal-n-1-808-de-03-de-novembro-de-1993-e-da-outras-providencias


  

  

considerado para concessão da aposentadoria. 

§ 3º Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas 
atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. 

§ 4º Não poderá reverter ao cargo o aposentado que contar 70 
(setenta) ou mais anos de idade. 

A novidade na reforma da previdência, EC 103/2019, está no 
assunto READAPTAÇÃO, elevada à nível constitucional: 

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores 
titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente federativo, de 
servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.         
  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em 
que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, 
hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações 
periódicas para verificação da continuidade das condições que 
ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do 
respectivo ente federativo;          .  

Com a reforma previdenciária, a aposentadoria “por invalidez 
permanente” passa a denominar-se aposentadoria “por 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1


  

  

incapacidade permanente para o trabalho”. A EC nº 103, de 2019 
constitucionaliza a exigência de avaliações periódicas para 
verificação da continuidade das condições que ensejaram a 
concessão da aposentadoria, bem como a condição de o servidor 
ser insuscetível de readaptação.  

Importante constar que no âmbito da União houve alteração no 
valor do beneficio que corresponderá a 60% da média definida na 
forma do caput e do par. 1º do art.26, com acréscimo de 2% por 
ano de contribuição que exceder o tempo de vinte anos de 
contribuição, salvo na hipótese de incapacidade permanente 
decorrente de acidente do trabalho e doença profissional quando 
o percentual da referida média corresponderá a 100%. Note-se, 
todavia, que esta exceção não mais se aplica às hipóteses de 
doença grave contagiosa ou incurável. 

Já em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, ante a 
ausência de disposição transitória, mantém-se o quadro jurídico 
imediatamente anterior à promulgação da EC 103/2019, ou seja, 
permanece igual o cálculo da “aposentadoria por invalidez 
permanente”. 

10 – Temos o auxílio-doença no Município?  

Não temos o beneficio previdenciário de auxílio-doença. A lei da 
autarquia, Lei Municipal nº 2.370/2002, dispõe apenas de dois 
benefícios: aposentadoria e pensão por morte. Os “afastamentos 
para tratamento de saúde” é direito estatutário LC 34/2011, pago 



  

  

aos servidores pela Prefeitura ou Câmara. Aliás, a reforma da 
previdência, LC 103/2019 retirou dos regimes próprios a gestão e 
pagamento dos benefícios temporários, como auxílio-doença, 
licença maternidade, salário família e auxílio-reclusão, como forma 
de reduzir o déficit dos regimes. 

11 – Licença sem remuneração: como fica a contagem do 
tempo?  

Muitos servidores se utilizam do direito à licença sem 
remuneração por até dois anos. De imediato, cessam os 
descontos previdenciários e o servidor perde a qualidade de 
segurado.  Para que isso não ocorra é necessário o servidor fazer 
requerimento de pagar diretamente na Caixa sua contribuição e a 
que caberia ao empregador, ambas de 14%. Os pagamentos 
devem ser mensais e pontuais. Não cabe o pagamento com 
atraso. 

12 – Qual a importância do exame periódico?  

A Caixa de Previdência tem interesse em verificar as boas 
condições da pessoa e de seu ambiente de trabalho (exame 
periódico), pois ao realizar as perícias nos afastados, saberá 
analisar o contexto e recomendar alternativas para o retorno, 
podendo até, sugerir a readaptação. 

 13 – O que é sistema contributivo? 

Sistema contributivo é aquele que o segurado contribui 
diretamente, na expectativa de auferir um benefício no futuro.  A 



  

  

previdência social tem caráter contributivo e a filiação é 
obrigatória, pois não basta que ocorra a contingência prevista em 
lei, mas é condição sine qua non que o servidor esteja filiado ao 
regime para que possa usufruir dos benefícios previdenciários.  A 
Previdência Social é um sistema que exige contribuição do  
empregado e do empregador para a manutenção de 
aposentadorias e pensões. 

 

14 – Base cadastral 

A Portaria MF Nº 464/2018 que revogou a Portaria MPS Nº 
403/08 dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais 
dos regimes próprios de previdência social - RPPS da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e estabelece 
parâmetros para a definição do plano de custeio e o 
equacionamento do deficit atuarial, dedicou toda uma seção 
(artigos 38 ao 42) para normatizar a base cadastral, que deve 
expressar a real condição funcional dos segurados e suas 
características, devendo ser elaborada pelo RPPS com vistas a 
embasar o cálculo Atuarial. 

Caso essas informações estejam incompletas ou incorretas todo o 
trabalho de se elaborar a avaliação Atuarial pode se tornar sem 
utilidade, tanto para o regime próprio quanto para o órgão de 
fiscalização, pois essa avaliação é informação essencial de 
planejamento visto que tem o objetivo de mensurar as obrigações 
futuras do regime. Sem a apuração consistente dessas obrigações 

https://jus.com.br/tudo/filiacao
https://jus.com.br/tudo/empregado


  

  

o gestor não poderá estabelecer parâmetros confiáveis para o 
estabelecimento de quais recursos serão necessários para fazer 
frente às obrigações advindas dos benefícios a serem concedidos. 
Em contrapartida, quanto mais à base cadastral expressar a real 
condição dos servidores e suas características, mais merecedores 
de crédito serão os resultados do cálculo Atuarial. 

 

15 – Valor da aposentadoria: a regra é a 
proporcionalidade.  

A aposentadoria é proporcional ao tempo de serviço/contribuição. 
A integralidade apenas se dá na aposentaria por tempo de 
contribuição e na aposentadoria por invalidez decorrente de 
acidente ou doença do trabalho ou no caso de doença grave 
conforme rol existente.  A partir de 2003, com a alteração do art. 
40 da Constituição, por meio da emenda constitucional número 
41, o cálculo das aposentadorias passou a ser por meio de média 
aritmética, pegando-se todas as contribuições a partir de Junho 
de 1994, atualizando-as. Do total, exclui-se as 20% menores, com 
as 80% maiores faz-se o cálculo, somando-as e dividindo pela 
quantidade existente. Sobre o resultado, aplica-se o percentual 
referente ao tempo de serviço.  

 

 

 



  

  

16 – O que é regra de transição?  

Nosso município não aderiu a todos os itens da reforma de 
previdência. Requisitos e cálculo estão mantidos. Neste sentido, 
ainda é vigente a regra de transição trazida na EC 41/2003. 
Assim, os servidores públicos com expectativa às regras quando 
de suas investiduras, poderão valer-se das futuras se mais 
benéficas ou manterem-se parcialmente naquelas sob as quais 
iniciaram a regência, se mais benéficas, com algumas condições 
que a um tempo não mantém o respeito à expectativa e em 
outro, não desconsiderando o direito adquirido, somente possível 
quando atingidos todos os requisitos no momento da publicação 
do novo regramento. 

Continuam, portanto válidas as seguintes regras de transição, 
conforme EC 41/2003. 

 Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 
20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela 
aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com 
o art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha 
ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública 
direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela 
Emenda, quando o servidor, cumulativamente: 

I - tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e 
oito anos de idade, se mulher; 

II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a 
aposentadoria; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A717


  

  

III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e. 

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por 
cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda, 
faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a deste 
inciso. 

§ 1 º O servidor de que trata este artigo que cumprir as 
exigências para aposentadoria na forma do caput terá os seus 
proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em 
relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, 
a, e § 5º da Constituição Federal, na seguinte proporção: 

I - três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que 
completar as exigências para aposentadoria na forma 
do caput até 31 de dezembro de 2005; 

II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para 
aposentadoria na forma do caput a partir de 1º de janeiro de 
2006. 

§ 2º Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e 
de Tribunal de Contas o disposto neste artigo. 

§ 3º Na aplicação do disposto no § 2º deste artigo, o magistrado 
ou o membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se 
homem, terá o tempo de serviço exercido até a data de 
publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro 
de 1998, contado com acréscimo de dezessete por cento, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A71iiia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A71iiia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm


  

  

observado o disposto no § 1º deste artigo. 

§ 4º O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, 
que, até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 
15 de dezembro de 1998, tenha ingressado, regularmente, em 
cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma 
do disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até a 
publicação daquela Emenda contado com o acréscimo de 
dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, 
desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo 
exercício nas funções de magistério, observado o disposto no § 
1º. 

§ 5º O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as 
exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, 
e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de 
permanência equivalente ao valor da sua contribuição 
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria 
compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.  

§ 6º Às aposentadorias concedidas de acordo com este artigo 
aplica-se o disposto no art. 40, § 8º, da Constituição Federal. 

... 

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas 
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou 
pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A71ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40


  

  

incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no 
serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá 
aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à 
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que 
se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as 
reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do 
art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, 
cumulativamente, as seguintes condições: 

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos 
de idade, se mulher; 

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos 
de contribuição, se mulher; 

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e 

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no 
cargo em que se der a aposentadoria. 

 

Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha 
ingressado no serviço público até a data de publicação desta 
Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se 
aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I 
do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a 
proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração 
do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A71i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A71i


  

  

não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 
do art. 40 da Constituição Federal.                  (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 70, de 2012) 

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de 
aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 
7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de 
revisão às pensões derivadas dos proventos desses 
servidores.                     (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
70, de 2012 

 

17 – Regime de Previdência Complementar 

O Regime de Previdência Complementar - RPC tem por finalidade 
proporcionar ao servidor uma proteção previdenciária adicional 
àquela oferecida pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS 
ou pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, para os 
quais as contribuições são obrigatórias. 

O RPC possui regras específicas estabelecidas pelas Leis 
Complementares nºs. 108 e 109 de 29/05/2001.  

No RPC o benefício de aposentadoria será pago com base nas 
reservas acumuladas ao longo dos anos de contribuição, ou seja, 
o que o trabalhador contribui hoje formará a poupança que será 
utilizada no futuro para o pagamento de seu benefício. Esse 
sistema é conhecido como Regime de Capitalização.  

O RPC é composto por dois segmentos: aberto, operado pelas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A717
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A717
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc70.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc70.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc70.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc70.htm#art1


  

  

Entidades Abertas de Previdência Complementar – EAPC e o 
fechado, operado pelas Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar – EFPC, cada qual com suas especificidades e 
características próprias, sendo fiscalizadas por órgãos de governo 
específico para cada segmento: o fechado pela Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar – Previc e o aberto pela 
Superintendência de Seguros Privados - Susep.  

A previsão de que União, Estados e Município instituam 
previdência complementar nos parágrafos 14 e 15 da Constituição 
Federal, tornou-se agora, obrigação, com a recente reforma da 
previdência, LC 103/2019. Assim, a Constituição Federal passa a 
seguinte redação:  

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores 
titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente federativo, de 
servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.        . 

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, 
regime de previdência complementar para servidores públicos 
ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das 
aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência 
social, ressalvado o disposto no § 16.            . 

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 



  

  

oferecerá plano de benefícios somente na modalidade 
contribuição definida observará o disposto no art. 202 e será 
efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência 
complementar ou de entidade aberta de previdência 
complementar. . 

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto 
nos  § § 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver 
ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de 
instituição do correspondente regime de previdência 
complementar.          

 

A partir deste ano de 2021, os entes federados tem um ano para 
a criação do regime de previdência complementar.  A 
implementação do Regime de Previdência Complementar se dará 
por meio da adesão, pelo Município de Santana de Parnaíba, na 
qualidade de Patrocinador, a Plano de Benefícios 
administrado por Entidade Fechada ou Aberta de Previdência 
Complementar, mediante aprovação de Convênio de Adesão pela 
autoridade fiscalizadora competente. 

O Plano de Benefícios será estruturado em regulamento próprio, 
sob a modalidade de Contribuição Definida, observados os 
comandos das Leis Complementares nº 108 e 109, de 2001. 

Todos os benefícios oferecidos pelo Plano deverão ser calculados 
e mantidos em função do saldo previamente constituído em favor 
de cada participante. 



  

  

O plano será facultativo aos servidores existentes antes da lei de 
instituição. Servidores que entrem no serviço público após a 
instituição, serão automaticamente inseridos da previdência 
complementar, podendo pedir sua retirada a qualquer momento.  

Assim, que o RPPS, nosso atual regime próprio, a Caixa de 
Previdência, continua sendo o regime obrigatório, passando a 
gerir as contribuições sobre todas as remunerações, até o teto do 
RGPS regime geral de previdência social, hoje em R$6.433,57. O 
que ultrapassar o limite será gerido pelo RPC.·. 

 

18 – As mudanças no RGPS afetam a Caixa de 
Previdência?  

Recentemente temos as mudanças no RGPS (INSS) referente aos 
requisitos para obtenção da aposentadoria por tempo de 
contribuição; critérios para ser pensionista; critério para obtenção 
do auxílio-doença. Quanto ao primeiro ponto a regra 85/95, já é 
praticada no regime próprio (RPPS), a Constituição Federal de 
1988 já determinava ao servidor: 35 + 60 = 95  e  a servidora: 55 
+ 30 = 85. Quanto ao segundo ponto, não haverá alteração nas 
regras que instituem pensionista no RPPS. Também nada mudará 
quanto ao servidor que se afasta para tratamento de saúde.   

Sendo o assunto “previdência social”, matéria de nível nacional, 
conceituada e descrita suas hipóteses na Constituição da 
República, inovações ou alterações que venha a ter, deverá ser 
regulamentada primeiramente por lei ordinária federal e após, a 



  

  

lei municipal deverá também se adequar. Assim, o Município não 
tem competência legislativa para dispor, inovando ou alterando, 
regras referente a previdência social, mas deve complementar 
inovações ou alterações que lei federal regulamentar. 

 

19 – Conselhos e Comitês.  

A Caixa de Previdência é administrada por sua Diretoria Executiva 
e pelos Conselho de Administração e Conselho Fiscal, compostos 
cada qual por cinco titulares e suplentes, designados pelo 
Executivo, Legislativo e Sindicato. Suas competências estão 
definidas na Lei da Caixa, Lei 2.370/2002, nos art. 48 e 50 e 52. 
Esta gestão, formou os conselhos com servidores efetivos. Hoje, 
participam das reuniões: guardas municipais, professores, área da 
saúde, licitação e compras e servidores sindicalizados, etc. Já o 
Comitê de Investimento, é órgão novo, criado pelo artigo 59 A da 
nossa lei, por determinação do Ministério da Previdência Social e 
também é formado por servidores efetivos, na maioria. 

 

20 – Recadastramento.  

Desde o início da atual gestão, a Caixa realiza anualmente o 
recadastramento, procedimento necessário às seguintes 
constatações: vida e saúde dos beneficiários e manutenção da 
dependência do pensionista, é portanto bem recebido pelos 
aposentados e pensionistas. Excepcionalmente, a Caixa de 



  

  

Previdência iniciou a atualização dos dados cadastrais e funcionais 
dos servidores públicos do Município (Prefeitura, Câmara e Caixa), 
tendo em vista que muitas situações pessoais se alteraram, à 
exemplo: estado civil e dependência. Importante saber que o 
equilíbrio financeiro e atuarial da Caixa depende da correta base 
de dados.  

 

21 – O que é equilíbrio financeiro e atuarial do regime 
próprio?  

É o princípio sob o qual se manterão os regimes próprios. Desde a 
reforma previdenciária de 1998, com a Emenda Constitucional 
número 20, o sistema previdenciário passou a ser “contributivo” . 
De lá para cá, a incessante busca pelo equilíbrio financeiro, em 
que cada servidor(a) deve ter previsão do tempo de sua 
aposentadoria, a fim de provisionar o valor. O atuário, é 
profissional que faz o cálculo atuarial, sob algumas premissas, por 
exemplo: homem, mulher, idade, professor(a), estado civil, etc. É 
de suma importância o conhecimento do tempo anterior do 
servidor, por meio do CNIS – cadastro nacional de informações 
sociais, retirado no INSS. 

 

 

 

 



  

  

22 – Extinção regime próprio 

Lei nº 9.717/98 - inc. IX, art. 6º e art. 10 

Portaria MPS nº 402/08 

Orientação Normativa SPS nº 02/09 

A extinção do RPPS somente se dará mediante lei, sendo, em 
seguida, obrigatória a vinculação dos servidores ao RGPS. 

Na hipótese de extinção do RPPS, a União, o Estado, o Distrito 
Federal e os Municípios assumirão integralmente a 
responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos 
durante a sua vigência, bem como os benefícios cujos requisitos 
foram implementados antes da extinção. Deve-se ressaltar que a 
mudança de personalidade jurídica do Regime Próprio de 
Previdência não altera a situação patrimonial e Atuarial do 
mesmo. Ou seja, na extinção do Fundo, e criação de Autarquia, 
repassa-se a esta os direitos e obrigações do desfeito fundo 
previdenciário. No caso de extinção de todo o Regime Próprio, 
seus recursos deverão ser utilizados tão somente para pagamento 
de benefícios previdenciários e despesas administrativas conforme 
Lei nº 9.717/98 - inc. III do art. 1º. 

 

 

 

 



  

  

23 - Quem fiscaliza a Caixa de Previdência ?  

Os órgãos fiscalizadores da autarquia, de imediato são:  

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Finanças; a Câmara, 
finalidade inerente; o Conselho Fiscal e de Administração; a 
Secretaria da Previdência Social vinculada ao Ministério da 
Economia, o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público. 

 

 

24 – Assistência médica 

A Caixa de Previdência de Santana de Parnaíba ainda mantém o 
beneficio de assistência à saúde. Facultativo. Há mais de 08 anos 
a carteira de associados estabilizou-se. Ressalte-se a opção do 
servidor público em assegurar seus dependentes: filhos, cônjuges 
ou pais. Os valores são reduzidos e na faixa etária da “melhor 
idade” continua atrativo. 

 

25 – Educação Financeira 

De acordo com o Programa de Certificação, ao qual nosso 
Município aderiu em 2019, a educação previdenciária diz respeito 
ao conjunto de ações de capacitação, qualificação, treinamento e 
formação específica ofertadas aos servidores públicos do ente 
federativo, da unidade gestora do RPPS, aos segurados e 
beneficiários em geral (servidores ativos, aposentados e 



  

  

pensionistas), aos gestores e conselheiros e aos diferentes 
profissionais que se relacionam ou prestam serviços ao RPPS, a 
respeito de assuntos relativos à compreensão do direito à 
previdência social e de seu papel como política pública, à gestão, 
governança e controles do RPPS nos seus mais variados aspectos 
(gestão de ativos e passivos, gestão de pessoas, benefícios, 
investimentos, orçamento, contabilidade, finanças, estruturas 
internas e externas de controle, dentre outros). Também são 
contempladas pela educação previdenciária as ações de 
divulgação das informações relativas ao resultado da gestão do 
RPPS para os diferentes órgãos e entidades integrantes do 
governo do ente federativo, para instituições públicas e privadas e 
para a conjunto da sociedade. Finalmente, estão relacionadas à 
educação previdenciária as ações relacionadas à melhoria da 
qualidade de vida dos segurados do RPPS, como a promoção da 
saúde, prevenção de doenças, educação financeira, planejamento 
e transição para a aposentadoria, vida durante a aposentadoria e 
envelhecimento ativo. 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

26 – Educação para a vida. 

A grande sacada servidor(a) é a previdência da vida. Perseguir a 
boa saúde na fase ativa, o que requer medidas simples. Viver o 
presente, pensando no futuro, economizar e não gastar “por 
conta” do dinheiro que entende que amanhã virá. 

Previdência hoje é a única forma da certeza de um seguro 
amanhã. O amanhã, digno(a) servidor(a), será sempre “tempos 
difíceis”, do qual você escapará.  

Carpe diem! 
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