
PIRAPREV

INSTITUTO DE PREVIDENCIA  

DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACAIA

Piracaia, 24 de Julho de 2.015



APOSENTADORIA 

DOS

SERVIDORES

PÚBLICOS



REQUISITO Geral Magistério

SEXO HOMEM MULHER HOMEM MULHER

IDADE 60 anos 55 anos 55 anos 50 anos

TEMPO 

CONTRIBUIÇÃO
35 anos 30 anos 30 anos 25 anos

TEMPO SERVIÇO

PÚBLICO
10 anos

TEMPO NO CARGO 5 anos

PROVENTO 

INICIAL

Média dos salários base de contribuições 

§ 3º do art. 40, CF 

Lei nº 10887/04 = média jul/94 até aposentadoria.

REAJUSTE DOS 

PROVENTOS

Critério a ser definido em Lei - § 8º do art. 40, CF

Anual na mesma data do RGPS por índice estabelecido 

em Lei local 



REQUISITO Geral Magistério

SEXO HOMEM MULHER HOMEM MULHER

IDADE 53 anos 48 anos 53 anos 48 anos

TEMPO 

CONTRIBUIÇÃO

35 anos 

+ pedágio

30 anos

+ pedágio

30 anos

+ pedágio + 

bônus

25 anos 

+ pedágio 

+ bônus

TEMPO NO CARGO 5 anos Exclusivo sala de aula

REGRA ESPECIAL
§ 1º, do art. 2º da 

EC nº 41

Redutor por antecipação em relação aos limites 

de  idade da Regra Geral

A partir de 1º de janeiro de 2.006 = 5% p/ano antecipado 

PROVENTO 

INICIAL

Média dos salários base de contribuições

§ 3º, do art. 40, CF

Lei nº 10.887/04 = média jul/94 até aposentadoria

REAJUSTE 

PROVENTOS

Critério a ser definido em Lei, § 6º do art. 2º, EC nº 41 

Anual na mesma data do RGPS por índice estabelecido

em Lei local



REQUISITOS Geral Magistério

SEXO HOMEM MULHER HOMEM MULHER

IDADE 60 anos 55 anos 55 anos 50 anos

TEMPO CONTRIBUIÇÃO 35 anos 30 anos 30 anos 25 anos

TEMPO SERVIÇO 

PÚBLICO
20 anos

TEMPO NA CARREIRA 10 anos Exclusivo em sala de aula

TEMPO NO CARGO 5 anos Exclusivo em sala de aula

PROVENTO 

INICIAL

Integrais  - correspondente à base de contribuição do cargo 

efetivo em que se der a aposentadoria

REAJUSTE

PROVENTOS

Na mesma proporção e data, sempre que modificar a 

remuneração dos servidores em atividade

Inclusive nos casos de transformações e reclassificações



TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO
35 anos 30 anos

REQUISITOS HOMEM MULHER

IDADE 60 anos 55 anos

TEMPO 

SERVIÇO PÚBLICO 25 anos

TEMPO NA

CARREIRA
15 anos

TEMPO NO CARGO 5 anos

IDADE 

MÍNIMA

Redução de um ano na idade da Regra Geral para cada ano de 

contribuição que  exceder ao tempo de contribuição

PROVENTO  INICIAL
Integrais  - correspondente à base de contribuição do cargo 

efetivo em que se der a aposentadoria

REAJUSTE

PROVENTOS

Na mesma proporção e data, sempre que modificar a 

remuneração dos servidores em atividade

art. 2º da EC nº 47



REQUISITOS HOMEM MULHER

IDADE 65 anos 60 anos

TEMPO 

SERVIÇO PÚBLICO 10 anos

TEMPO NO CARGO 5 anos

PROVENTO 

INICIAL

Proporcional ao tempo de contribuição a razão de 1/12.775

para o homem e 1/10.950 para mulher a média dos 

salários base de contribuições     

§ 2º, do art. 53, da ON. nº 03, de 12/08/2004

Lei nº 10.887/04 = média jul/94 até aposentadoria

REAJUSTE 

PROVENTOS

Critério a ser definido em Lei - § 8º, do art. 40, CF

Anual na mesma data do RGPS por índice estabelecido 

por Lei local



PROVENTO

INICIAL

Integral

correspondente a média dos salários base de contribuições

quando decorrente de acidente do trabalho,

moléstia profissional ou 

doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei 

Proporcional ao tempo de contribuição

correspondente a média dos salários base de contribuições

nos demais casos

Servidores admitidos até 31 DEZ 2003 terão direito ao valor 

do benefício calculado pela última base de contribuição

REAJUSTE

PROVETOS

Critério a ser definido em Lei - § 6º do art. 2º da EC nº 41  

Anual na mesma data do RGPS 

por índice estabelecido em Lei local 

Servidores admitidos até 31 DEZ 2003 terão direito a 

paridade



REQUISITOS HOMEM  e  MULHER

IDADE 70 anos

PROVENTO

INICIAL

Proporcional ao tempo de contribuição a razão de

1 / 12.775 para o homem e 1 / 10.950 para mulher 

da média dos salários base de contribuições

§ 2º, do art. 53, da ON. nº 03, de 12/08/2004

Lei nº 10.887/04 = média jul/94 até aposentadoria

REAJUSTE

PROVENTOS

Critério a ser definido em Lei - § 8º, do art. 40, CF

Anual na mesma data do RGPS

por índice estabelecido em Lei local



Falecimento

Servidor

Aposentado

Valor dos Proventos até R$ 4.663,75

+ 70% do que exceder

Falecimento 

Servidor 

em Atividade

Valor da base de contribuição 

na data do falecimento até R$ 4.663,75

+ 70% do que exceder



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, de 22 de julho de 2010

Redação dada pela Instrução Normativa nº 03, de 23 de maio de 2014

Estabelece instruções para o reconhecimento, pelos Regimes Próprios

de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, do direito à aposentadoria dos servidores públicos com

requisitos e critérios diferenciados, de que trata o art. 40, § 4º, inciso

III da Constituição Federal, com fundamento na Súmula Vinculante nº

33 ou por ordem concedida em Mandado de Injunção.

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre os parâmetros a serem

observados pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na análise do direito

à concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º,

inciso III da Constituição Federal, em cumprimento à Súmula

Vinculante nº 33 ou nos casos em que o servidor público esteja

amparado por ordem concedida, em Mandado de Injunção, pelo

Supremo Tribunal Federal.



Art. 2º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob

condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor na

época do exercício das atribuições do servidor público.

§ 1º O reconhecimento de tempo de serviço público exercido sob

condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física pelos

regimes próprios dependerá de comprovação do exercício de

atribuições do cargo público de modo permanente, não ocasional nem

intermitente, nessas condições.

§ 2º Não será admitida a comprovação de tempo de serviço público

sob condições especiais por meio de prova exclusivamente

testemunhal ou com base no mero recebimento de adicional de

insalubridade ou equivalente.



Art. 7º O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade

especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações,

deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - formulário de informações sobre atividades exercidas em condições

especiais;

II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT,

observado o disposto no art. 9º, ou os documentos aceitos em

substituição àquele, consoante o art.10;

III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por

exposição a agentes nocivos, na forma do art.11.

Art. 8º O formulário de informações sobre atividades exercidas em

condições especiais de que trata o inciso I do art. 7º é o modelo de

documento instituído para o regime geral de previdência social, segundo

seu período de vigência, sob as siglas SB-40, DISESBE 5235, DSS-8030

ou DIRBEN 8030, que serão aceitos, quando emitidos até 31 de

dezembro de 2003, e o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, que é

o formulário exigido a partir de 1º de janeiro de 2004



Art. 11. A análise para a caracterização e o enquadramento do

exercício de atribuições com efetiva exposição a agentes nocivos

prejudiciais à saúde ou à integridade física será de responsabilidade

de Perito Médico que integre, de preferência, o quadro funcional da

Administração Pública do ente concessor, mediante a adoção dos

seguintes procedimentos:

I - análise do formulário e laudo técnico ou demais demonstrações

ambientais referidas no inciso V do art.10;

II - a seu critério, inspeção de ambientes de trabalho com vistas à re

ratificação das informações contidas nas demonstrações ambientais;

III - emissão de parecer médico-pericial conclusivo, descrevendo o

enquadramento por agente nocivo, indicando a codificação contida na

legislação específica e o correspondente período de atividade.



Art. 14. No cálculo e no reajustamento dos proventos de

aposentadoria especial aplica-se o disposto nos §§ 2º, 3º, 8º e 17, do

art. 40, da Constituição Federal.

Art. 16. Aplicam-se as disposições da Instrução Normativa INSS/PRES

nº 20, de 11 de outubro de 2007, para o reconhecimento do tempo de

serviço exercido sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou

a integridade física e concessão da respectiva aposentadoria, nos

casos omissos desta Instrução Normativa, no que couber, até que por

outra forma se disciplinem as regras previstas no inciso III, do § 4º, do

art. 40 da Constituição federal.



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ANÁLISE DE CONCESSÃO DA 

APOSENTADORIA ESPECIAL – SÚMULA VINCULANTE STF nº 33

Documentos exigidos pela Orientação Normativa nº 1, de 22 de julho

de 2.010 do Ministério da Previdência Social, para podermos efetuar

análise técnica para fins de enquadramento do direito a Aposentadoria

Especial:

1. Todos os documentos exigidos para fins de concessão do Benefício

de Aposentadoria;

2. CTC – Certidão de Tempo de Contribuição, emitida pelo INSS –

Instituto Nacional do Seguro Social, referente ao período trabalhado

sob o regime da CLT em que esteve vinculado ao RGPS com o tempo

trabalhado em atividade considerado insalubre, perigoso e/ou penoso,

devidamente convertido pelo Órgão emitente.



3. LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho,

devidamente firmado por Engenheiro de Segurança do Trabalho dentro

de seu prazo de validade, conforme preceitua o inciso II, do artigo 7º,

e artigo 9º, da ON nº 1/2010, através do qual constará detalhadamente

os locais, datas e atividades desempenhadas pelo Interessado, bem

como as condições gerais do ambiente de trabalho quanto à

exposição dos servidores a agentes insalubres, biológicos e

perigosos;

4. PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, em nome do servidor,

devidamente preenchido por profissional devidamente qualificado e

assinado pelo Representante Legal da Empresa;

5. Parecer Médico Pericial, emitido pela Perícia Médica de Município

(Medicina Ocupacional), atendendo ao disposto no inciso III, do artigo

7º, e artigo 11, da mesma Instrução.



Após a apresentação dos referidos documentos no Processo

Administrativo constituído, lembramos que, a análise será efetuada

conforme prevê artigo 57, da Lei nº 8.213/91, verbis:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a 

carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a 

condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, 

durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme 

dispuser a lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

[...]

§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de

comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro

Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem

intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a

integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação dada

pela Lei nº 9.032, de 1995) (Grifo nosso)

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9032.htm#art57
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9032.htm#art57§3


§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho,

exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou

associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física,

pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) (Grifo nosso)

[..]

§ 8º Aplica-se o disposto no Art. 46 ao segurado aposentado nos

termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou

operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação

referida no Art. 58 desta Lei. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº

9.732, de 11.12.98) (Grifo nosso)

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9032.htm#art57§4
http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1998/9732.htm


Em função da remissão do § 8º, o art. 57 temos:

Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar

voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria

automaticamente cancelada, a partir da data do

retorno.



INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 45, de 06 de agosto de 2010

Dispõe sobre a administração de informações dos segurados, o reconhecimento,

a manutenção e a revisão de direitos dos beneficiários da Previdência Social e

disciplina o processo administrativo previdenciário no âmbito do Instituto

Nacional do Seguro Social - INSS.

Art. 234. A aposentadoria especial será devida ao segurado

empregado e trabalhador avulso e, a partir de 13 de dezembro de

2002, data da publicação da MP nº 83, de 2002, ao contribuinte

individual, este somente quando cooperado filiado à cooperativa de

trabalho ou de produção, desde que tenha trabalhado durante quinze,

vinte ou vinte e cinco anos, conforme o caso, exposto de modo

permanente, não ocasional nem intermitente, a condições especiais

que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/45/2002/83.htm


§ 1º A concessão da aposentadoria especial dependerá de

comprovação pelo segurado, perante o INSS, do tempo de trabalho

permanente, não ocasional nem intermitente, exercido em condições

especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o

período mínimo fixado no caput.

§ 2º O segurado deverá comprovar a efetiva exposição aos agentes

nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes

prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente

ao exigido para a concessão do benefício.

Art. 235. São consideradas condições especiais que prejudicam a

saúde ou a integridade física, conforme definido no Anexo IV do RPS, a

exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou à

associação de agentes, em concentração ou intensidade e tempo de

exposição que ultrapasse os limites de tolerância ou que, dependendo

do agente, torne a simples exposição em condição especial prejudicial

à saúde.

http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/1999/3048.htm


Fernando Rosa

Rua Pe. Luiz, 17   8º and.  Sala 85

SOROCABA – SP  cep 18035 – 010

email fr.consultoria@terra.com.br


