Regras Gerais de Aposentadoria
Sem paridade e integralidade, com reajuste na mesma
data e pelo índice dos benefícios do RGPS

Aposentadoria por idade

Aposentadoria especial de professor

(1) Exclusivamente em funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental
ou médio sendo assim considerado o tempo exercido pelo professor, da docência e das
atividades de Direção, Coordenação e Assessoramento Pedagógico, desde que exercidos
em unidade de ed. Infantil, de ensino fundamental ou de ensino médio.
(2) Readaptado em unidade básica de ensino com funções pedagógicas, assim como
aquele readaptado em razão de doença do trabalho, nesse caso, independente de função
pedagógica, será computado como tempo de magistério.
(3) O tempo de licenças não será computado como de magistério, exceto o decorrente de
acidente do trabalho, férias, casamento, luto, serviço militar, júri, licença gestante, falta lei,
doação de sangue e licença adoção.

Aposentadoria compulsória
Obs.: Vigente a partir
do dia imediato àquele
em que o servidor
completa 75 anos.

Aposentadoria por incapacidade permanente (invalidez)
Aposentadoria por incapacidade permanente - Regra Geral

Ambos
os sexos

Aposentadoria por incapacidade
permanente - Acidente de Trabalho

Ambos
os sexos

1) Será precedida de licença para tratamento de saúde ou de licença decorrente de acidente de trabalho, sendo OBRIGATÓRIA, a tentativa prévia de readaptação, exceto nos
casos de enfermidade que impuser afastamento compulsório, com base em laudo conclusivo de medicina especializada, ratificado pela perícia do IPREVSANTOS;
2) O pagamento da aposentadoria por transtornos mentais graves,
somente será feita ao curador do segurado;
3) Obrigatória a reavaliação a cada 02 (dois) anos, ressalvado o caso em
que o beneficiário tenha atingido a idade de 75 anos (compulsória);
4) O segurado que for aposentado por invalidez e vier a exercer
atividade laboral, terá seu benefício suspenso de imediato.

Aposentadoria especial de
servidor com deficiência
Aposentadoria especial de servidor
com deficiência grave

Aposentadoria especial de servidor
com deficiência moderada

Aposentadoria especial de servidor com deficiência leve

Aposentadoria especial de
servidor com deficiência - Geral

Obs.: A concessão sempre dependerá de realização de prévia
avaliação biopsicossocial pela perícia médica do IPREVSANTOS

Aposentadoria especial insalubridade

Obs.: A atividade exercida não pode ser ocasional nem intermitente e deve
conter efetiva exposição aos agentes nocivos e sua comprovação será feita
mediante formulário emitido pelo empregador com base no LTCAT

Aposentadoria especial insalubridade - Transição

Obs.: A atividade exercida não pode ser ocasional nem intermitente e deve
conter efetiva exposição aos agentes nocivos e sua comprovação será feita
mediante formulário emitido pelo empregador com base no LTCAT

Cálculo das
aposentadorias

Cálculo da
aposentadoria compulsória
É necessário a confecção de dois cálculos,
cujos resultados serão multiplicados no final.
Na primeira operação, deve-se apurar
quantos anos de tempo de contribuição o
servidor verteu até o implemento da idade
de 75 anos. Depois será necessário dividir
este tempo de contribuição por 20 anos. O
resultado desta operação representa o coeficiente de proporcionalidade e não poderá
ser superior a um.
Na segunda operação, será necessário fazer
o cálculo da média das contribuições vertidas desde a competência julho/1994 até o
dia em que o servidor completou 75 anos
de idade. O resultado preliminar da média
será multiplicado por 60%, caso o servidor
tenha 20 ou menos anos de tempo de contribuição. Se tiver mais de 20 anos de tempo de contribuição, acrescenta-se mais 2%
para cada ano além dos 20 anos, podendo,
chegar a 100% do resultado da média, ou
mesmo ultrapassá-lo, caso o servidor, ao
completar 75 anos de idade, possua mais
de 40 anos de tempo de contribuição.
Por fim, em uma terceira operação, mul-

tiplica-se o resultado das duas operações
anteriores e chega-se ao resultado final do
valor da aposentadoria compulsória.
Para uma melhor ilustração, a fórmula
do cálculo da aposentadoria compulsória
pode ser resumida da seguinte forma:
(TC/20 anos = resultado limitado a 1) x
(60% da média obtida por 20 anos de TC
+ 2% para cada ano que excedê-los)
O divisor de 20 anos, adotado na primeira operação, tem o objetivo de limitar a 1
inteiro o coeficiente de proporcionalidade
que será utilizado na multiplicação com
o resultado da média aritmética simples
apurada na segunda operação. Assim,
ao implementar 75 anos de idade, se o servidor tiver menos de 20 anos de tempo de
contribuição, o coeficiente corresponderá
à uma fração, o que fará com que o valor
final do provento caia. Se, no entanto, o
servidor, ao atingir a idade de 75 anos,
tiver mais de 20 anos de tempo de contribuição, em regra, esta divisão lhe traria
um número maior do que 1, entretanto,
pela sistemática adotada, ficará limitada a
1, não podendo desse valor ultrapassar.

Regras de transição
(para servidores que entraram no serviço público até a edição desta LC)

Regras de transição 1

Regras de transição professor 1

Obs.: A somatória de pontos não corresponde a idade + tempo de contribuição;
A somatória para em 100 para o homem e continua até 92 para mulher.

Regras de transição 2

(*) Período adicional de contribuição correspondente
ao tempo que faltar na data de publicação da lei

Regras de transição professor 2

(*) Período adicional de contribuição correspondente
ao tempo que faltar na data de publicação da lei

Para servidores públicos que ingressaram até a data da publicação desta LC e tiverem
56/57 anos de idade se mulher e 61/62 se homem, cumpram os demais requisitos de tempo da regra de transição 1, terão direito a 60% da média aritmética prevista no art. 17, com
acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder os 20 anos - sem paridade
(Regra de transição 1 - art.25, §7º, inciso II)
•••••
Para servidores públicos que ingressaram até 31/12/2003 e tiverem 62 anos de idade se
mulher e 65 se homem e preencham os demais requisitos, terão seus proventos integrais
com base na última remuneração do cargo efetivo - paridade e integralidade. Os demais
servidores seguem a regra geral (Regra de transição 1 - art.25, §7º, inciso I, alíneas “a” e “b”)

Para servidores professores que ingressaram até 31/12/2003 e tiverem 57 anos de idade se
mulher e 60 se homem e preencham os demais requisitos, terão seus proventos integrais
com base na última remuneração do cargo efetivo - paridade e integralidade (Regra de
transição 1 - Professores - art.25, §7º, inciso I, alíneas “a” e “b”)
•••••
Para servidores públicos que ingressaram até a data da publicação desta LC e tiverem
57 anos de idade se mulher e 60 se homem, cumpram um período adicional de tempo e
ainda os demais requisitos da regra de transição 2, terão direito a 100% da média aritmética - sem paridade (Regra de transição 2 - art.26, §2º, inciso II)
•••••
Para servidores públicos que ingressaram até 31/12/2003 e tiverem 57 anos de idade se mulher e 60 se homem, cumpram um período adicional de tempo e ainda os demais requisitos da regra de transição 2, terão seus proventos integrais com base na última remuneração do cargo efetivo - paridade e integralidade (Regra de transição 2 - art.26, §2º, inciso I)
•••••
Para servidores professores que ingressaram até a publicação da lei e tiverem 52 anos de
idade se mulher e 55 se homem, cumpram um período adicional de tempo e ainda os demais requisitos da regra de transição 2, terão seus proventos integrais com base na última
remuneração do cargo efetivo - paridade e integralidade (Regra de transição 2 - Professores - art.26, §1 e 2º, inciso I)

Pensão por morte

