
                               APOSENTADORIAS

Aposentadoria é o direito que o servidor tem à inatividade remunerada, em

decorrência de invalidez, da idade, ou oriunda da conjugação de vários requisitos, quais

sejam: tempo de exercício no serviço público, na carreira e no cargo,  idade mínima e

tempo de contribuição.

São três as modalidades de aposentadoria:

 Aposentadoria por invalidez permanente;

 Aposentadoria compulsória;

 Aposentadoria voluntária;

Em razão das alterações introduzidas no Texto Constitucional pelas Emendas

Constitucionais n.s 20, publicada em 16-12-98, e 41, publicada em 31-12-03, a data de

ingresso  do  servidor  no  serviço  público  municipal  é  determinante  das  condições

necessárias à obtenção do benefício de aposentadoria. Podemos identificar três grandes

marcos no estabelecimento dos requisitos:

 Ingresso até 16 de dezembro de 1998;

 Ingresso entre 17 de dezembro de 1998 e 31 de dezembro de 2003;

 Ingresso a partir de 1. de janeiro de 2004;

1. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE

A  aposentadoria  por  invalidez  permanente  será  concedida  quando  o

servidor  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  for  considerado  definitivamente

incapacitado para o desempenho de função ou cargo público, por deficiência física ou

mental. Se a incapacidade for somente para as atribuições próprias do cargo ocupado,

deverá resultar em readaptação em outro cargo, e não em aposentadoria por invalidez.

Caso  constatada  já  inicialmente  a  impossibilidade  de  recuperação  ou

readaptação,  poderá  o  servidor  desde  logo  ser  aposentado  por  invalidez,

independentemente de licença para tratamento de saúde. Caso contrário, de acordo com



a lei local, a aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de

saúde, que,  na maioria dos estatutos,  não pode exceder a 24 meses.  Ao final  desse

prazo, o servidor será submetida à nova perícia, a qual concluirá pelo retorno ao trabalho

ou transformação da licença em aposentadoria por invalidez, de forma automática,  ou

seja, independentemente da sua vontade.

Em todos os casos, a invalidez deve ser declarada através de laudo pericial

do  serviço  médico  competente,  condição  essencial  para  regularidade  do  ato  de

aposentadoria.  É  de  observar  que  o  laudo  deve  expressar  tratar-se  de  invalidez

permanente e total, ou seja, para qualquer tipo e trabalho.

Os proventos decorrentes da aposentadoria por invalidez irão depender do

enquadramento legal do diagnóstico, e seguirão a seguinte regra:

 Serão integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço,

moléstia  profissional  ou  doença  grave,  contagiosa  ou  incurável,

especificadas  em  lei.  Essa  lei  é  a  local,  que  deverá  indicar,

expressamente,  quais  as  doenças  que  ensejam  a  integralidade,  não

bastando o laudo pericial fazê-lo;

 Serão proporcionais sempre que não se tratar de acidente em serviço ou

de  moléstia  profissional,  doença  grave,  contagiosa  ou  incurável,

especificada na lei local;

Os proventos das aposentadorias por invalidez, integrais ou proporcionais,

concedidas até 31-12-03, data da publicação da Emenda Constitucional n. 41, tem as

seguintes características:

 Calculados, por ocasião da sua concessão, com base na remuneração do

servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, e, na forma da

lei local, devem corresponder à totalidade da remuneração;

 Deverão ser revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que

se  modificar  a  remuneração  dos  servidores  em atividade,  lhes  sendo

também estendidos  quaisquer  benefícios  ou vantagens  posteriormente

concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a

aposentadoria, na forma da lei;



Já  os  proventos  das  aposentadorias  por  invalidez,  integrais  ou

proporcionais,  concedidas  depois  de  31-12-03,  apresentarão  as  particularidades  que

seguem:

 Para o cálculo,  por ocasião da sua concessão,  serão consideradas as

remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos

regimes de previdência próprios e ao regime geral de previdência social;

 Tem  assegurado  o  reajustamento  para  preservar-lhes,  em  caráter

permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei;

2. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

A aposentadoria  compulsória,  como o  termo  indica,  será  concedida em

caráter obrigatório, e por iniciativa da Administração, ao servidor ocupante de cargo de

provimento efetivo que completar 70 anos de idade.

O  afastamento  do  serviço  deve  ser  imediato,  e  os  proventos  de

aposentadoria serão proporcionais ao tempo de contribuição, computado até a data em

que o servidor completar a idade mencionada. A requerimento do servidor, poderão ser

averbados períodos de tempo de contribuição oriundos de outros regimes próprios ou do

regime geral de previdência social, desde que devidamente certificados.

Como  se  vê,  o  servidor  somente  vai  auferir  proventos  integrais  se  já  tiver

implementado, no dia em que completar 70 anos, o tempo de contribuição exigido para a

aposentadoria voluntária, ou seja, 35 anos para o homem, e 30 anos para a mulher.

Os  proventos  das  aposentadorias  compulsórias  cujo  servidor  tenha

completado 70 anos até 31-12-03, data da publicação da Emenda Constitucional n. 41,

tem as seguintes características:

 Calculados, por ocasião da sua concessão, com base na remuneração do

servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, e, na forma da

lei local, devem corresponder à totalidade da remuneração;

 Deverão ser revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que

se  modificar  a  remuneração  dos  servidores  em atividade,  lhes  sendo

também estendidos  quaisquer  benefícios  ou vantagens  posteriormente



concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a

aposentadoria, na forma da lei;

Já os proventos das aposentadorias compulsórias cujo servidor completou

70 anos depois de 31-12-03, apresentarão as particularidades que seguem:

 Para o cálculo,  por ocasião da sua concessão,  serão consideradas as

remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos

regimes de previdência próprios e ao regime geral de previdência social;

 Tem  assegurado  o  reajustamento  para  preservar-lhes,  em  caráter

permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei;

3. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA

A  aposentadoria  voluntária  será  concedida,  mediante  requerimento,  ao

servidor público, ocupante de cargo de provimento efetivo, que reunir todas as condições

para tanto, sendo fatores determinantes, para o enquadramento legal, a data do último

ingresso no serviço público e a data do efetivo implemento do direito, o que se deve as

reformas introduzidas no sistema de previdência pública pelas Emendas Constitucionais

n.s 20-98 e 41-03.

Com efeito, um mesmo servidor poderá ter direito a se aposentar por mais

de uma regra, devendo optar por aquela que lhe pareça mais vantajosa, seja pela forma

de cálculo ou pela forma de reajuste dos proventos.

As  regras  e  condições  para  a  concessão  e  cálculo  das  várias

aposentadoria voluntárias serão relacionadas a seguir, e levam em consideração a data

de ingresso e de aquisição do direito pelo servidor.

3.1. REGRAS APLICÁVEIS A QUALQUER SERVIDOR

Art. 40 da CF na redação da EC n.º 41-03



3.1.1. Voluntária com proventos integrais

Os proventos serão integrais, apresentando as seguintes características:

 Para o cálculo,  por ocasião da sua concessão,  serão consideradas as

remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos

regimes de previdência próprios e ao regime geral de previdência social;

 Tem  assegurado  o  reajustamento  para  preservar-lhes,  em  caráter

permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei;

3.1.1.1. Homem

 10 anos de efetivo exercício no serviço público;

 05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria;

 60 anos de idade;

 35 anos de contribuição;

3.1.1.2. Homem  professor  que  comprove  exclusivamente  tempo  de

efetivo  exercício  nas  funções  de  magistério  na  educação

infantil e no ensino fundamental e médio

 10 anos de efetivo exercício no serviço público;

 05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria;

 55 anos de idade;

 30 anos de contribuição;

3.1.1.3. Mulher

 10 anos de efetivo exercício no serviço público;



 05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria;

 55 anos de idade;

 30 anos de contribuição;

3.1.1.4. Mulher professora  que comprove  exclusivamente  tempo  de

efetivo  exercício  nas  funções  de  magistério  na  educação

infantil e no ensino fundamental e médio

 10 anos de efetivo exercício no serviço público;

 05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria;

 50 anos de idade;

 25 anos de contribuição;

3.1.2. Voluntária com proventos proporcionais

Os proventos serão proporcionais ao tempo de contribuição do servidor,

apresentando as seguintes características:

 Para o cálculo,  por ocasião da sua concessão,  serão consideradas as

remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos

regimes de previdência próprios e ao regime geral de previdência social;

 Tem  assegurado  o  reajustamento  para  preservar-lhes,  em  caráter

permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei;

3.1.2.1. Homem

 10 anos de efetivo exercício no serviço público;

 05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria;

 65 anos de idade;



3.1.2.2. Mulher

 10 anos de efetivo exercício no serviço público;

 05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria;

 60 anos de idade;

3.2. REGRAS APLICÁVEIS AO SERVIDOR QUE TENHA INGRESSADO

NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ 31-12-03

Art. 6º da EC n.º 41-03.

Os  proventos  serão  somente  integrais,  apresentando  as  seguintes

características:

 Calculados, por ocasião da sua concessão, com base na remuneração do

servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, e, na forma da

lei local, devem corresponder à totalidade da remuneração;

 Deverão ser revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que

se modificar a remuneração dos servidores em atividade, na forma da lei; 

3.2.1. Voluntária com proventos integrais

3.2.1.1. Homem

 20 anos de efetivo exercício no serviço público;

 10 anos na carreira;

 05 anos no cargo em que se der a aposentadoria;

 60 anos de idade;

 35 anos de contribuição



3.2.1.2. Homem  professor  que  comprove  exclusivamente  tempo  de

efetivo  exercício  nas  funções  de  magistério  na  educação

infantil e no ensino fundamental e médio

 20 anos de efetivo exercício no serviço público;

 10 anos na carreira;

 05 anos no cargo em que se der a aposentadoria;

 55 anos de idade;

 30 anos de contribuição

3.2.1.3. Mulher

 20 anos de efetivo exercício no serviço público;

 10 anos na carreira;

 05 anos no cargo em que se der a aposentadoria;

 55 anos de idade;

 30 anos de contribuição

3.2.1.4. Mulher  professora  que  comprove  exclusivamente  tempo  de

efetivo  exercício  nas  funções  de  magistério  na  educação

infantil e no ensino fundamental e médio

 20 anos de efetivo exercício no serviço público;

 10 anos na carreira;

 05 anos no cargo em que se der a aposentadoria;

 50 anos de idade;



 25 anos de contribuição

3.2.2. Voluntária com proventos proporcionais

Não há previsão.

3.3. REGRAS APLICÁVEIS AO SERVIDOR QUE TENHA INGRESSADO

NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ 16-12-98

Art. 2º da EC n.º 41-03.

1.1. Voluntária com proventos integrais

Os proventos serão integrais, apresentando as seguintes características:

 Para o cálculo,  por ocasião da sua concessão,  serão consideradas as

remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos

regimes de previdência próprios e ao regime geral de previdência social;

 O servidor que completar as exigências para  aposentadoria integral por

esta regra até 31-12-05, terá os seus proventos de inatividade reduzidos

em 3,5%  para  cada  ano  antecipado  em relação  aos  limites  de  idade

estabelecidos pelo art. 40, § 1, III, a, e § 5, da Constituição Federal. Os

limites são 60 anos de idade para o homem e 55 anos de idade para a

mulher, e 55 anos de idade para o homem professor e 50 anos de idade

para a mulher professora;

 O servidor que completar as exigências para  aposentadoria integral por

esta regra a partir  de  1-01-06, terá os seus proventos de inatividade

reduzidos em 5% para cada ano antecipado em relação aos limites de

idade  estabelecidos  pelo  art.  40,  §  1,  III,  a,  e  §  5,  da  Constituição

Federal. Os limites são 60 anos de idade para o homem e 55 anos de

idade para a mulher, e 55 anos de idade para o homem professor e 50

anos de idade para a mulher professora;



 Tem  assegurado  o  reajustamento  para  preservar-lhes,  em  caráter

permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei;

1.1. Homem

 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;

 53 anos de idade;

 35 anos de contribuição;

 Um período adicional de contribuição de 20% do tempo que, em 16-12-

98, faltava para atingir 35 anos (pedágio);

1.2. Homem professor que tenha ingressado em cargo de professor

até  16-12-98  e  comprove  exclusivamente  tempo  de  efetivo

exercício nas funções de magistério

 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;

 53 anos de idade;

 35 anos de contribuição;

 Um período adicional de contribuição de 20% do tempo que, em 16-12-

98, faltava para atingir 35 anos (pedágio), devendo-se, antes de calcular

o adicional, somar ao tempo exercido até aquela data 17%;

1.3. Mulher

 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;

 48 anos de idade;

 30 anos de contribuição;



 Um período adicional de contribuição de 20% do tempo que, em 16-12-

98, faltava para atingir 3o anos (pedágio);

1.4. Mulher professora que tenha ingressado em cargo de professor

até  16-12-98  e  comprove  exclusivamente  tempo  de  efetivo

exercício nas funções de magistério

 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;

 48 anos de idade;

 30 anos de contribuição;

 Um período adicional de contribuição de 20% do tempo que, em 16-12-

98, faltava para atingir 30 anos (pedágio), devendo-se, antes de calcular

o adicional, somar ao tempo exercido até aquela data 20%;

1.2. Voluntária com proventos proporcionais

Não há previsão.

1.2. REGRAS  APLICÁVEIS  AO  SERVIDOR  QUE  TENHA

IMPLEMENTADO O DIREITO À APOSENTADORIA ATÉ 16-12-98

Art. 40 da CF na redação anterior a EC n.º 20-98.

A base para a concessão de benefícios por esta regra é a da legislação então

vigente.

2.1. Voluntária com proventos integrais

Os proventos serão integrais, apresentando as seguintes características:



 Calculados, por ocasião da sua concessão, com base na remuneração do

servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, e, na forma da

lei local, devem corresponder à totalidade da remuneração;

 Deverão ser revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que

se  modificar  a  remuneração  dos  servidores  em atividade,  lhes  sendo

também estendidos  quaisquer  benefícios  ou vantagens  posteriormente

concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a

aposentadoria, na forma da lei;

1.1. Homem

 35 anos de serviço (que devem ser tidos como de contribuição);

1.2. Homem que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício

nas funções de magistério

 30 anos de serviço (que devem ser tidos como de contribuição);

1.3. Mulher

 30 anos de serviço (que devem ser tidos como de contribuição);

1.4. Mulher que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício

em funções de magistério

 25 anos de serviço (que devem ser tidos como de contribuição);

2.2. Voluntária com proventos proporcionais



Os proventos serão proporcionais ao tempo de serviço (que deve ser tido

como de contribuição), apresentando as seguintes características:

 Calculados, por ocasião da sua concessão, com base na remuneração do

servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, e, na forma da

lei local, devem corresponder à totalidade da remuneração;

 Deverão ser revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que

se  modificar  a  remuneração  dos  servidores  em atividade,  lhes  sendo

também estendidos  quaisquer  benefícios  ou vantagens  posteriormente

concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a

aposentadoria, na forma da lei;

2.1. Homem

 30 anos de serviço (que devem ser tidos como de contribuição); ou

 65 anos de idade;

2.2. Mulher

 25 anos de serviço (que devem ser tidos como de contribuição); ou

 60 anos de idade;

1.3. REGRAS  APLICÁVEIS  AO  SERVIDOR  QUE  TENHA

IMPLEMENTADO O DIREITO À APOSENTADORIA ATÉ 31-12-03

Art. 40 da CF na redação da EC n.º 20-98.

A base para a concessão de benefícios por esta regra é a da legislação então

vigente.



3.1. Voluntária com proventos integrais

Os proventos serão integrais, apresentando as seguintes características:

 Calculados, por ocasião da sua concessão, com base na remuneração do

servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, e, na forma da

lei local, devem corresponder à totalidade da remuneração;

 Deverão ser revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que

se  modificar  a  remuneração  dos  servidores  em atividade,  lhes  sendo

também estendidos  quaisquer  benefícios  ou vantagens  posteriormente

concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a

aposentadoria, na forma da lei;

3.3.1.1. Homem

 10 anos de efetivo exercício no serviço público;

 05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria;

 60 anos de idade;

 35 anos de contribuição;

3.3.1.2. Homem  professor  que  comprove  exclusivamente  tempo  de

efetivo  exercício  nas  funções  de  magistério  na  educação

infantil e no ensino fundamental e médio

 10 anos de efetivo exercício no serviço público;

 05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria;

 55 anos de idade;

 30 anos de contribuição;



3.3.1.3. Mulher

 10 anos de efetivo exercício no serviço público;

 05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria;

 55 anos de idade;

 30 anos de contribuição;

3.3.1.4. Mulher professora  que comprove  exclusivamente  tempo  de

efetivo  exercício  nas  funções  de  magistério  na  educação

infantil e no ensino fundamental e médio

 10 anos de efetivo exercício no serviço público;

 05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria;

 50 anos de idade;

 25 anos de contribuição;

3.3.2. Voluntária com proventos proporcionais

Os proventos serão proporcionais ao tempo de contribuição do servidor,

apresentando as seguintes características:

 Calculados, por ocasião da sua concessão, com base na remuneração do

servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, e, na forma da

lei local, devem corresponder à totalidade da remuneração;

 Deverão ser revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que

se  modificar  a  remuneração  dos  servidores  em atividade,  lhes  sendo

também estendidos  quaisquer  benefícios  ou vantagens  posteriormente

concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a

aposentadoria, na forma da lei;



3.3.2.1. Homem

 10 anos de efetivo exercício no serviço público;

 05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria;

 65 anos de idade;

3.3.2.2. Mulher

 10 anos de efetivo exercício no serviço público;

 05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria;

 60 anos de idade;

1.4. REGRAS APLICÁVEIS AO SERVIDOR QUE TENHA INGRESSADO

NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ 16-12-98 E TENHA IMPLEMENTADO O

DIREITO À APOSENTADORIA ATÉ 31-12-03

Art. 8.º da EC n.º 20-98.

A base para a concessão de benefícios por esta regra é a da legislação então

vigente.

4.1. Voluntária com proventos integrais

Os proventos serão integrais, apresentando as seguintes características:

 Calculados, por ocasião da sua concessão, com base na remuneração do

servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, e, na forma da

lei local, devem corresponder à totalidade da remuneração;

 Deverão ser revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que

se  modificar  a  remuneração  dos  servidores  em atividade,  lhes  sendo



também estendidos  quaisquer  benefícios  ou vantagens  posteriormente

concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a

aposentadoria, na forma da lei;

1.1. Homem

 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;

 53 anos de idade;

 35 anos de contribuição;

 Um período adicional de contribuição de 20% do tempo que, em 16-12-

98, faltava para atingir 35 anos (pedágio);

1.2. Homem professor que tenha ingressado em cargo de professor

até  16-12-98  e  comprove  exclusivamente  tempo  de  efetivo

exercício nas funções de magistério

 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;

 53 anos de idade;

 35 anos de contribuição;

 Um período adicional de contribuição de 20% do tempo que, em 16-12-

98, faltava para atingir 35 anos (pedágio), devendo-se, antes de calcular

o adicional, somar ao tempo exercido até aquela data 17%;

1.3. Mulher

 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;

 48 anos de idade;



 30 anos de contribuição;

 Um período adicional de contribuição de 20% do tempo que, em 16-12-

98, faltava para atingir 30 anos (pedágio);

1.4. Mulher professora que tenha ingressado em cargo de professor

até  16-12-98  e  comprove  exclusivamente  tempo  de  efetivo

exercício nas funções de magistério

 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;

 48 anos de idade;

 30 anos de contribuição;

 Um período adicional de contribuição de 20% do tempo que, em 16-12-

98, faltava para atingir 30 anos (pedágio), devendo-se, antes de calcular

o adicional, somar ao tempo exercido até aquela data 20%;

4.2. Voluntária com proventos proporcionais

Os proventos serão proporcionais e equivalentes a 70% do valor máximo que o

servidor poderia obter com a integralidade, acrescido de 5% por ano de contribuição que

supere o tempo necessário para a concessão da aposentadoria proporcional (tempo de

contribuição mais o pedágio), apresentando as seguintes características:

 Calculados, por ocasião da sua concessão, com base na remuneração do

servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, e, na forma da

lei local, devem corresponder à totalidade da remuneração;

 Deverão ser revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que

se  modificar  a  remuneração  dos  servidores  em atividade,  lhes  sendo

também estendidos  quaisquer  benefícios  ou vantagens  posteriormente

concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a

aposentadoria, na forma da lei;



2.1. Homem

 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;

 53 anos de idade;

 30 anos de contribuição;

 Um período adicional de contribuição de 40% do tempo que, em 16-12-

98, faltava para atingir 30 anos (pedágio);

2.2. Mulher

 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;

 48 anos de idade;

 25 anos de contribuição;

 Um período adicional de contribuição de 40% do tempo que, em 16-12-

98, faltava para atingir 25 anos (pedágio);


