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PLANO DE METAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVI DÊNCIA

CRONOGRAMA

OBJETIVO/PROJETO/META
GERÊNCIA

2009 2010
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun

DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA
Criar o Programa "A Previdência vai ao 
Servidor" para disseminar a educação 
previdenciária nos locais de trabalho.

BENEFÍC P

R

Implantar sistema informatizado para 
realização de simulações de benefícios 
previdenciários.

BENEFÍC P

R

Reativar a compensação financeira 
(comprev).

FINANC P

R

Descentralizar folha de inativos  PMF alimentando-a na Diretoria de Previdência.
FINANCEIRA P

R

Capacitar os servidores do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o 
exercício de suas atribuições.

FINANCEIRA P

R

Elaborar Plano de Investimentos dos recuros previdenciários.
FINANCEIRA P

R

Estruturar os fundos financeiro e previdenciário.
FINANCEIRA P

R

Gerar Folha de Pagamentos dos inativos PMF, CMF e IPUF na Diretoria de 
Previdência.

FINANCEIRA P

R

Criar o "Cartão Social" do inativo.
FINANCEIRA P

BENEFÍCIOS R

Criar informativo com circulação trimestral para promoção do RPPS/Fpolis e 
divulgação de notícias referentes à previdência em geral.

BENEFÍCIOS P

FINANCEIRA R

Criar a "Cartilha da Previdência Municipal" com todas as noções básicas sobre o 
tema e sua importância no contexto pessoal, familiar e social.

BENEFÍCIOS P

FINANCEIRA R

Desenvolver conjunto de indicadores de desempenho para a gestão da Diretoria 
de Previdência.

BENEFÍCIOS P

FINANCEIRA R

Desenvolver a Home Page da Diretoria de Previdência com todas as informações 
sobre a previdência municipal e disponibilização de serviços virtuais.

BENEFÍCIOS P

FINANCEIRA R

Certificar ao menos um integrante da Diretoria de Previdência conforme Res. 356 
e Portaria 155.

BENEFÍCIOS P

FINANCEIRA R

Alterar modelo de recadastramento dos inativos utilizando sistema informatizado.
BENEFÍCIOS P

R

Criar sistema de emissão e controle de Certidões de Tempo de Contribuição do 
RPPS/Fpolis

BENEFÍCIOS P

R



Conceito de Seguridade SocialConceito de Seguridade Social

Art. 194 da CF Art. 194 da CF -- A seguridade social compreende A seguridade social compreende 
um conjunto integrado de aum conjunto integrado de açções de iniciativa dos ões de iniciativa dos 
Poderes PPoderes Púúblicos e da sociedade, destinadas a blicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos assegurar os direitos relativos àà sasaúúde, de, 
previdência e assistência social.previdência e assistência social.



Seguridade Social BrasileiraSeguridade Social Brasileira

Seguridade Seguridade 
SocialSocial

PrevidênciaPrevidência
SocialSocial

40, 201, 20240, 201, 202

SaSaúúdede
196 a 196 a 
200200

Assistência Assistência 
SocialSocial

203 e 204203 e 204



O que O que éé Previdência Social ?Previdência Social ?

Previdência Social é um seguro que o indivíduo 
faz durante o período em que está trabalhando, 
por meio de contribuições para um sistema, para 
que, pela aposentadoria (programada ou por 
invalidez), possa usufruir do benefício que garanta 
o seu sustento e, por ocasião de sua morte, possa 
garantir a sobrevivência daqueles que dele 
dependam economicamente, por meio do 
benefício da pensão.



CONTEXTUALIZAÇÃO

BRASIL

Regime Geral de 
Previdência Social  

(RGPS)

Regimes  Próprios de 
Previdência Social 

(RPPS)
Previdência Privada

•Administrado p/ INSS

•Teto = R$ 3.416,54

• Trabalhadores da
Iniciativa Privada

• Administrado p/
Entes Públicos

• Teto – art. 37/CF
(subsídio prefeito)

• Somente para
Servidores Públicos 
Cargo Efetivo

• Bancos e Entidades

• Art. 202 da CF

• Optativa para qualquer
pessoa 

• Aberto ou fechado

Ministério da Previdência Social
Ministério da Fazenda (aberto)
Ministério da Previdência (fechado)

• Cargos Comissionados (puros)
• Professores Substitutos
• CTD´s
• Conselheiros tutelares
•Empregados Públicos 



CenCenáário Nacional da Previdência no Servirio Nacional da Previdência no Servi çço Po Púúblicoblico

RPPS INSTITUÍDOS NO BRASIL

UNIÃO - Servidores Federais (Lei nº 8.112/90 - RJU);

26 Estados + DF (legislação própria);

1.950 Municípios com RPPS instituídos (leg. própria);

3.612 Municípios estão no RGPS;

Fonte: MPS/SPS - março/2009



Dados do Sistema Previdenciário de Florianópolis

Relação 6,8 por 1

Relação 4,3 por 1

121%

41%



Dados do Sistema Previdenciário de Florianópolis

191%

$

$



Diretoria de 
Previdência

Gerência de 
Benefícios

Gerência 
Financeira

Depto. Análise de 
Benefícios

Dpto.  
Manutenção de 

Cadastro e 
Averbação

Depto. 
Compensação 

Financeira

Div.  Folha de 
Pagamentos

Lei Complementar nº 349/2009

Lei Complementar nº 348/2009

Diretor e Secretária

02 Gerentes

02 - Servidores

02 - Servidores

Protocolo
01 – Terceirizado

Recadastramento01 - Servidor

05 - Servidores

Contador

Estrutura da Diretoria de Previdência



Benefícios Previdenciários cobertos 
pelo RPPS/Fpolis

Aposentadoria – Voluntária

Compulsória

Por Invalidez

Pensão por Morte

Auxílio Reclusão



ASPECTOS HISTÓRICOS
� Até 1998:  

• Não exigência de contribuição

• Contagem de tempo ficto

• Aposentadoria proporcional 

(30 H / 25 M)

• Aposentadoria integral

• Paridade entre ativos e inativos

� Após 1998 (EC 20 e Lei  9717):  

• Caráter contributivo

• Fim da contagem de tempo ficto

• Aposentadoria proporcional 

(30 H / 25 M) com idade mínima (48/53)

• Criação de regras de transição com 
pagamento de pedágio

• Paridade entre ativos e inativos

•Exigência do CRP a partir de 2002

•Exclusivo para servidor efetivo

� Após 2004 (EC 41/03 e EC 47/05):  

• Aposentadoria pela média

• Caráter contributivo, no mínimo 11% para o servidor

• Contribuição de inativos e pensionistas (sobre o que ultrapassar o teto do RGPS

• Fim da paridade entre ativos e inativos

• Manutenção de regras especiais de transição



Aposentadoria por Tempo de Contribuição – Regra Geral
Para admitidos a partir de 01/01/2004 
Embasamento: Art. 40 da  Constituição Federal (regra abono) 

Requisitos exigidos: 

Obs: Professor (a), que atua exclusivamente em atividade de magistério terá
redução de 05 anos na idade e no tempo de contribuição exigido.

Valor dos proventos:
•Integral calculado sobre a média atualizada dos salários de contribuição, a partir de julho de 1994, limitados à última 
remuneração. 
•Reajustes na mesma data e no mesmo percentual dos benefícios do INSS, sem equiparação com os servidores ativos.
•Contribuição previdenciária (EC nº 41/03, art. 40, § 18) - Inativos com proventos acima de R$ 3.416,54 contribuirão para 
o RPPS/Fpolis sobre a diferença que supere esse limite.

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA

Homem Mulher 
- 60 anos de idade - 55 anos de idade 
- 35 anos de contribuição - 30 anos de contribuição 
- 10 anos de serviço público - 10 anos de serviço público

- 05 anos no cargo efetivo - 05 anos no cargo efetivo



LEI Nº 11.301, DE 10 DE MAIO DE 2006.

� Art. 1o O art. 67 da Lei nº 9.394/1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2o, renumerando-se o atual 
parágrafo único para § 1o:

� “Art. 67.(...) 

� § 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da 
Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas 
por professores e especialistas em educação no desempenho de 
atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação 
básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do 
exercício da docência, as de direção de unidade esc olar e as de 
coordenação e assessoramento pedagógico .” (NR)

� A decisão do STF assim dispôs:
� O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a  ação, com  interpretação  

conforme  para excluir  a  aposentadoria  especial apenas aos especialistas em educação , 
nos  termos  do voto  do  Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, que redigirá o acórdão, contra os  
votos dos Senhores Ministros Carlos Britto (Relator), Cármen Lúcia e Joaquim Barbosa, que 
julgavam procedente a ação, e da Senhora  Ministra  Ellen Gracie, que  a  julgava  de  todo 
improcedente.  Votou o  Presidente, Ministro Cezar Peluso (Vice-Presidente).  Ausentes, 
justificadamente, porque em representação do Tribunal no exterior, o Senhor Ministro Gilmar 
Mendes (Presidente) e, neste julgamento,  o  Senhor  Ministro Menezes Direito.



CF/88

Art. 40
(...)
§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão 
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", 
para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio. 



XXXXXXXXX, matrícula XXXXXX, ocupante do cargo de Professor III, Classe C, 
Referência 10, lotada na Secretaria Municipal da Educação, nascida em 29/12/1956, 
completará em 07/12/2007 25 anos de tempo de contribuição prestado exclusivamente 
como professora, em sala de aula, assim distribuídos: 
ÓRGÃO CARGO PERÍODO AA MM DD 
Prefeitura 
Munic.Fpolis. 

Professor 19/03/2002 a 07/12/2007 05 08 18 

* Órgãos públicos Professor Diversos 13 07 10 
* Iniciativa privada Professor Diversos 05 08 02 

TEMPO TOTAL 25 00 00 
* Processo de averbação 2758/2003, conforme cópia anexa. 
 
Com base no que determina o artigo 40, § 1º, Inciso III, alínea “a” c/c §5º do mesmo 
artigo da Constituição Federal e artigo 142 da Lei Municipal Complementar CMF nº 
063/2003 e ainda a Lei 5494/99, já cumpriu os requisitos de idade (50 anos), tempo 
de contribuição exclusivo como professora em sala de aula (25 anos), tempo de efetivo 
exercício no serviço público (10 anos) e no cargo (5 anos) que se dará a 
aposentadoria. Portanto, optou por aposentar-se a contar de 08/12/2007, com 
proventos integrais calculados pela média dos salários de contribuição, conforme Artigo 
40, §§ 3º e 17 da Constituição Federal. 
 
COMPOSIÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA  
Remuneração Valor Base * Média Calculada 

Vencimento Magistério 504,72 

2.437,98 

19 anuênios a 2% 191,79 

Gratificação de Regência de Classe/Hora Atividade a 10% 50,47 

Gratificação de Jornada – Lei 5298/98 c/c Lei 6871/05 248,99 

Total da remuneração 995,97 

PROVENTOS INTEGRAIS 995,97  
*  A média calculada foi limitada ao valor de remuneração do servidor no cargo efetivo, com base no 
artigo 1º § 5º da Lei 10887/04. 



Homem Mulher 
- 60 anos de idade - 55 anos de idade 
- 35 anos de contribuição - 30 anos de contribuição 
- 20 anos de serviço público - 20 anos de serviço público
- 10 anos de carreira - 10 anos de carreira 
- 05 anos no cargo efetivo - 05 anos no cargo efetivo

Aposentadoria por Tempo de Contribuição – Regra de transição  
Somente para admitidos até 31/12/03 
Embasamento: Art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/03
Requisitos exigidos: 

Obs: Professor (a), que atua exclusivamente em atividade de magistério terá redução de 
05 anos na idade e no tempo de contribuição exigido.

Valor dos proventos: 
• Correspondente à última remuneração do servidor no cargo efetivo, na forma da lei. 
• Reajustes na mesma data e proporção dos servidores ativos. 
• Contribuição previdenciária (EC nº 41/03, art. 40, § 18) - Inativos com proventos acima de R$ 
3.416,54 contribuirão para o RPPS/Fpolis sobre a diferença que supere esse limite.

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA



, matrícula XXXXXXX, ocupante do cargo de Professor IV, Classe I, Referência 10, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, nascida em 28/10/59, contando com 50 anos de idade, 
completará em 09/11/2009 � 28 anos, 02 meses e 11 dias de tempo de contribuição, assim 
distribuídos: 
 
ÓRGÃO CARGO PERÍODO AA MM DD 
Prefeitura Munic. Fpolis. Professora 14/02/91 a 09/11/09 18 08 25 
Prefeitura Munic. Rio G. 
Sul 

professora 24/10/80 a 13/02/91 10 03 24 

Sec. Munic. Educação assessoramento 12/02/96 a 20/12/96 - 10 08 
TEMPO TOTAL 28 02 11 

 
 
Tendo cumprido os requisitos legais, conforme determina o art. 6º da Emenda Constitucional nº 
41/2003 c/c §5º do art. 40 da Constituição Federal, quanto à idade: (50 anos), tempo de 
contribuição (25 anos), efetivo exercício no serviço público (20 anos), na carreira (10 anos) e no 
cargo (5 anos) que se dará a aposentadoria, optou por aposentar-se, a contar de 
09/11/2009, com proventos integrais que corresponderão à totalidade da sua remuneração 
conforme segue: 
 
 

REMUNERAÇÃO VALOR BASE (R$) 
Vencimento Magistério 2.216,50 
Lei 7338/07 D.E. Magistério 886,60 
28 Anuênios a 2%  1.241,24 
Regência de Classe/Hora Atividade 40% 886,60 

TOTAL DOS PROVENTOS 5.230,94 
 
À sua consideração. 



Homem Mulher 
- 60 anos de idade - 55 anos de idade 
- 35 anos de contribuição - 30 anos de contribuição 
- 25 anos de serviço público - 25 anos de serviço público
- 15 anos de carreira - 15 anos de carreira 
- 05 anos no cargo efetivo - 05 anos no cargo efetivoRedução de 1 ano na idade para cada ano a mais de 

contribuição

Aposentadoria por Tempo de Contribuição - Regra de transição  
Somente para admitidos até 16/12/98 
Embasamento: Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/05
Requisitos exigidos: 

Valor dos proventos:
•Correspondente à última remuneração do servidor no cargo efetivo, na forma da lei. 
•Reajustes na mesma data e proporção dos servidores ativos. 
Contribuição previdenciária (EC nº 41/03, art. 40, § 18) - Inativos com proventos acima de 
R$ 3.416,54 contribuirão para o RPPS/Fpolis sobre a diferença que supere esse limite.

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA



XXXX, matrícula XXXXX, ocupante do cargo de Auxiliar de Atividades Diversas, Classe III, 
Nível 18, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Previdência, nascido em 10/03/1950, 
contando com 59 anos de idade, completará em 03/12/2009 � 38 anos, 01 mês e 08 dias de 
tempo de contribuição, assim distribuídos: 
 
ÓRGÃO CARGO PERÍODO AA MM DD 
Prefeitura Munic. Fpolis. Aux. Serv. Div. 16/10/73 a 03/12/09 36 01 17 
Prefeitura Munic. Fpolis Licença P.  3º e 4º Qüinqüênios 01 - - 
Iniciativa Privada Diversos Diversos - 07 09 
Contagem proporcional Lei 1764/81 - - 04 12 

TEMPO TOTAL  38 01 08 
 
Tendo cumprido os requisitos legais, conforme determina o artigo 3º da Emenda Constitucional 
nº 47 de 05 de julho de 2005, no artigo 142 da Lei Municipal Complementar CMF nº 063/2003 e 
no artigo 59 da Lei Complementar nº 349/2009, quanto ao tempo de: contribuição (+ de 35 
anos), efetivo exercício no serviço público (25 anos), carreira (15 anos) e cargo (05 anos) em 
que se dará a aposentadoria, optou por aposentar-se em 03/12/2009, com proventos 
integrais que corresponderão à totalidade da sua remuneração conforme segue: 
 

REMUNERAÇÃO VALOR BASE (R$) 
Vencimento Estatutário 660,64 
06 Qüinqüênios a 5%  198,19 
02 Triênios a 3% 39,64 
Lei 2823/88 c/c 7669/08 CC/FG 332,30 
Gratificação Jornada Lei 5298/98 c/c Lei 6871/05 299,49 

TOTAL DOS PROVENTOS 1.530,26 
 



Homem Mulher 
- 53 anos de idade - 48 anos de idade 
- 5 anos no cargo efetivo - 5 anos no cargo efetivo 
- 35 anos de contribuição + 
pedágio de 20%

- 30 anos de contribuição + 
pedágio de 20%

Aposentadoria por Tempo de Contribuição - Regra de transição (regra do abono)
Somente para admitidos até 16/12/98
Embasamento: Emenda Constitucional nº 41/03, art 2º
Requisitos exigidos: 

Professor(a), que atua exclusivamente em atividade de magistério – será concedido um bônus 
de tempo de serviço de 17% se homem e 20% se mulher, calculado sobre tempo que tinha 
até 16/12/98. Sobre esse resultado será calculado o pedágio. 

Valor dos proventos:
•100% da média (atualizada) dos valores de contribuição para os regimes de previdência, com 
redução de 3,5% até 12/05 e após de 5% para cada ano antecipado em relação aos limites de 
idade da regra permanente (Mulher = 55 anos, Homem = 60 anos). 
•Reajustes na mesma data e no mesmo percentual dos benefícios do INSS, sem equiparação 
com os servidores ativos.
•Contribuição previdenciária (EC nº 41/03, art. 40, § 18) - Inativos com proventos acima de R$ 
3.416,54 contribuirão para o RPPS/Fpolis sobre a diferença que supere esse limite.

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA



A servidora XXXXXXXXXXXXX, matrícula nº XXXXXXX, ocupante do cargo de 

Auxiliar de Serviços, em 16/12/2006 estará com 52 anos, 09 meses e 12 dias de idade e 31 anos, 

04 meses e 08 dias de contribuição, assim distribuídos: 

 

ÒRGÃO CARGO PERÍODO AA MM DD 

Prefeitura Municipal de 

Florianópolis 

Auxiliar de Serviços 13/05/1980 a 

16/12/1998 (EC nº 20) 

18 07 03 

Iniciativa Privada Diversos Diversos (Processo 

00800025/84 – 

averbação) 

04 09 05 

Período adicional – pedágio 

De 20% 

 

 Art. 2º, § 1º, letra “a” 

da EC nº 41 

08 00 00 

TOTAL 31 04 08 

 

De acordo com a Emenda Constitucional nº 41 de 31/12/2003, Artigo 2º, § 1º, 

Inciso III, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária aquele que tenha 

ingressado regularmente em cargo efetivo na administração pública, até a data da publicação da 

Emenda Constitucional nº20 de 16/12/98, com proventos calculados de acordo com o Art. 40, §§ 

3º e 17 da Constituição Federal.  

Sendo assim, a partir de 16/12/2006, a requerente adquiriu o direito a aposentadoria com proventos 
proporcionais a 85% da média dos salários de contribuição, ficando os seus proventos de inatividade 
reduzidos em 5% para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo Art. 40, § 1º, 
inciso III letra “a” da Constituição Federal. 



A composição dos proventos da aposentadoria ficará definida da seguinte forma: 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS: 

 

REMUNERAÇÃO VALOR BASE Média Calculada 

Vencimento do cargo Auxiliar de 

Serviços – Cl 01 – Nv 18 

R$ 520,54 

 

 

 

R$ 694,04 

04 qüinqüênios a 5% R$ 104,11 

02 triênios a 3% R$ 31,23 

TOTAL R$ 655,88 

PROVENTOS (85,00%)* R$ 557,50 

*A média para o cálculo dos proventos teve como teto o valor da remuneração do servidor no cargo efetivo. 

 



Homem Mulher 
- 65 anos de idade - 60 anos de idade 
- 10 anos de serviço público 

- 10 anos de serviço 
público

- 05 anos no cargo efetivo - 05 anos no cargo efetivo

Aposentadoria por Idade  
Embasamento: art. 40/CF (com alterações da EC nº 41/03)
Requisitos exigidos:

Valor dos proventos:
•Proporcional ao tempo de contribuição e calculado sobre a média atualizada dos salários 
de contribuição, a partir de julho de 1994, limitados à última remuneração. 
•Reajustes na mesma data e no mesmo percentual dos benefícios do INSS, sem 
equiparação com os servidores ativos.
•Contribuição previdenciária (EC nº 41/03, art. 40, § 18) - Inativos com proventos acima 
de R$ 3.416,54 contribuirão para o RPPS/Fpolis sobre a diferença que supere esse 
limite.

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA



XXXXXXXXXX, matrícula XXXXXXXX, ocupante do cargo Vigia, Classe II, Nível 18, 
lotado na Secretaria Municipal da Defesa do Cidadão, completou em 15/09/2005 65 
anos de idade optando por aposentar-se, com proventos proporcionais, em 
02/02/2009, com tempo total de contribuição de 29 anos, 06 meses e 29 dias, assim 
constituído:  
ÓRGÃO CARGO PERÍODO AA MM DD 
Prefeitura Munic.Fpolis. Vigia 01/05/1987 a 02/02/2009 21 09 01 
*Iniciativa Privada - - 07 07 24 
Contagem Proporcional - - 00 02 04 

TEMPO TOTAL 29 06 29 
* cópias dos processos de averbação anexas. 
 
Com base no que determina o artigo 40, § 1º, Inciso III, alínea “b” da Constituição 
Federal com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41 de 31 de dezembro de 
2003, o artigo 142 da Lei Municipal Complementar CMF nº 063/2003 e a Lei 5494/99 
já cumpriu os requisitos de idade, tempo de efetivo exercício no serviço público e no 
cargo que se dará a aposentadoria. Portanto, optou por aposentar-se a contar de 
02/02/2009, com proventos proporcionais a 84,5% (10794÷12775) calculados pela 
média dos salários de contribuição, conforme Artigo 40, §§ 3º e 17 da Constituição 
Federal. 
COMPOSIÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA  

Remuneração Valor Base * Média Calculada 

Vencimento Estatutário 798,73  
 
 
 
 

1.028,28 

Gratificação Compensatória – LC 324/2008 663,07 

03 Qüinqüênios a 5% 119,81 

02 Triênios a 3% 47,92 

Total da remuneração 1.629,53 

PROVENTOS PROPORCIONAIS A 84,5% - 868,90 
* A média foi calculada com base na Lei 10887/04. 
 



Aposentadoria Invalidez 

Embasamento: art. 40/CF, §1º (com alterações da EC nº 41/03) 

O servidor será aposentado por invalidez permanente, precedida por afastamento para tratamento 
de saúde, conforme laudo médico expedido pela Perícia Médica Oficial do Município.

Valor dos proventos:
•Proporcional ao tempo de contribuição e calculado sobre a média atualizada dos salários de 
contribuição, a partir de julho de 1994, limitados à última remuneração ou;
•100% da média atualizada dos salários de contribuição, a partir de julho de 1994, limitados à
última remuneração, quando a patologia motivadora da invalidez for enquadrada nas hipóteses do 
§8º do art. 54 da LC 349/09.
•Reajustes na mesma data e no mesmo percentual dos benefícios do INSS, sem equiparação com 
os servidores ativos.

Contribuição previdenciária (EC nº 41/03, art. 40, §18) - Inativos com proventos acima de 
R$ 3.416,54 contribuirão para o RPPS/Fpolis sobre a diferença que supere esse limite, exceto 
aqueles aposentados com base no §8º, art. 54  da LC 349/09 (EC 47/05)

APOSENTADORIA “NÃO-VOLUNTÁRIA”



I - alienação mental; 

II - cardiopatia grave; 

III - cegueira bilateral; 

IV - contaminação por radiação; 

V - doença de Alzheimer; 

VI - doença de Parkinson; 

VII - espondiloartrose anquilosante; 

VIII - estado avançado da doença de 
Paget - osteíte deformante; 

IX - hanseníase, com seqüelas graves e 
incapacitantes; 

X - hepatopatia grave; 

XI - nefropatia grave; 

XII - neoplasia maligna; 

XIII - paralisia irreversível e incapacitante; 

XIV - síndrome da imunodeficiência 
adquirida; e 

XV - tuberculose, com seqüelas graves e 
incapacitantes. 

Doenças relacionadas no Art. 54, §8º da Lei Compleme ntar 349/2009



A servidora XXXXXXXXXXXXXXXX, matrícula XXXXXXXXXXXX, admitida em 10/02/1992 
ocupante do cargo de Professor III, Classe I, Referência 10, conforme laudo da Gerência de 
Perícia Médica deverá ser aposentado por invalidez permanente com proventos integrais, a 
partir de 12/11/2009. 
 
Será aposentada com base no que determina o art. 40, § 1º, Inciso I e parágrafos 3º e 17 da 
Constituição Federal com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41 de 31/12/2003 e art. 
54, Inciso II c/c §8º da Lei Complementar 349/2009 de 27/01/2009, a contar de 12/11/2009, 
com proventos integrais calculados pela média dos salários de contribuição. 
 
A composição dos proventos da aposentadoria ficará definida da seguinte forma: 

Memória de cálculo dos proventos: 

REMUNERAÇÃO VALOR BASE 
(R$) 

* Média Calculada 
(R$) 

Vencimento Magistério 1.881,48 

3.627,71 
25 Anuênios a 2% 940,74 
Lei 7338/07 Dedicação Exclusiva Magistério 752,59 
Gratificação Regência de Classe / Hora Atividade a 10% 188,15 
Última remuneração 3.762,96 
   
TOTAL PROVENTOS  3.627,71 
*A média foi calculada com base no artigo 1º, § 5º da Lei 10887/04. 

 
Obs. Este benefício será reajustado na mesma alíquota e data definidas para o 
Regime Geral de Previdência Social.                
 



A servidora XXXXXXXXXXXXXX, matrícula XXXXX, admitida em 28/06/96, ocupante do cargo de 
Auxiliar de serviços, Classe I, Nível 10, conforme laudo da Gerência de Perícia Médica, deverá ser 
aposentada por invalidez permanente com proventos proporcionais, a partir de 04/05/2009. 
 
Será aposentada com base no que determina o art. 40, § 1º, Inciso I e parágrafos 3º e 17 da Constituição 
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41 de 31/12/2003, art. 142, da Lei 
Complementar CMF 063/2003 e art. 54, Inciso I, da Lei Complementar 349/2009 de 27/01/2009, a contar 
de 04/05/2009, e nessa data contava com 15 anos, 06 meses e 17 dias de tempo de contribuição, 
assim distribuído: 
 

ÓRGÃO CARGO PERÍODO AA MM DD 

Prefeitura Municipal de Florianópolis Aux. de 
Serviços 28/06/96 a 04/05/09 12 10 06 

Iniciativa Privada Diversos Diversos 02 08 11 
TEMPO TOTAL 15 06 17 
 

A composição dos proventos da aposentadoria ficará definida da seguinte forma: 

Memória de cálculo dos proventos: 

REMUNERAÇÃO VALOR BASE (R$) * Média Calculada 
(R$) 

Vencimento Estatutário 516,21 

752,62 

01 Quinquênio a 5%   25,81 
02 Triênios a 3%   30,97 
Insalubridade a 25% 112,86 
Gratificaçãode Jornada 191,00  
Última remuneração 876,85 

PROVENTOS PROPORCIONAIS A 51,80%  389,86 
COMPLEMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO    75,14 
TOTAL DOS PROVENTOS C/ COMPLEMENTO  465,00 
*A média foi calculada com base no artigo 1º, § 5º da Lei 10887/04. 
** O total dos proventos não poderá ser inferior a um salário mínimo nacional, conforme Art. 201, § 2º da 
Constituição Federal. 
Obs. Este benefício será reajustado na mesma alíquota e data definidas para o Regime Geral 
de Previdência Social.  



Aposentadoria Compulsória 

Embasamento: art. 40/CF (com alterações da EC nº 41/03)

Os servidores quando atingirem a idade limite deverão obrigatoriamente sair do 
serviço público. 

Homens e Mulheres: 70 anos de idade. 

Valor dos proventos:
•Proporcional ao tempo de contribuição e calculado sobre a média atualizada dos 
salários de contribuição, a partir de julho de 1994, limitados à última remuneração. 
•Reajustes na mesma data e no mesmo percentual dos benefícios do INSS, sem 
equiparação com os servidores ativos.
•Contribuição previdenciária (EC nº 41/03, art. 40, § 18) - Inativos com proventos 
acima de R$ 3.218,90 contribuirão para o RPPS/Fpolis sobre a diferença que supere 
esse limite.

APOSENTADORIA “NÃO-VOLUNTÁRIA”



XXXXXXXXXXXXXXXXX, matrícula XXXXXXX, ocupante do cargo Auxiliar de 
Serviços, Classe I, Nível 12, lotada na Secretaria Municipal de Educação, admitida em 
19/05/93, completará, em 18/09/2009, 70 anos de idade, devendo ser aposentada 
compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com base no § 1º, 
Inciso II do Artigo 40, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela EC 20 de 
16/12/1998, c/c EC 41 de 31/21/2003 e Art. 56 da Lei Complementar 349/09. 
O Tempo de contribuição apurado em 19/09/2009 será de 16 anos, 03 meses e 29 dias, 
que corresponderão a 5959/10950 avos, representando a proporcionalidade de 54,42% 
(cinqüenta e quatro vírgula quarenta e dois por cento), laborados exclusivamente no 
município.  

 
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS 

Remuneração do Servidor no cargo efetivo Valor * Média  
Calculada 

(R$) 
Vencimento do cargo 562,70 

647,49 
02 Qüinqüênios a 5%  56,27 
02 Triênios a 3% 33,76 
Valor da Última Remuneração 652,73 
PROVENTOS PROPORCIONAIS (54,42%)  352,36 
COMPLEMENTO DO SALÁRIOMÍNIMO  112,64 
TOTAL DOS PROVENTOS C/ COMPLEMENTO  465,00 
*A média foi calculada com base no artigo 1º, § 5º da Lei 10887/04. 
** O total dos proventos não poderá ser inferior a um salário mínimo nacional, conforme Art. 201, § 
2º da Constituição Federal. 
 
Obs. Este benefício será reajustado na mesma alíquota e data definidas para o Regime 
Geral de Previdência Social.                

 



O Auxílio Reclusão é o benefício que o segurado deixa para os seus dependentes, em caso de ser 
recolhido à prisão em flagrante, provisória ou preventiva, em virtude de condenação que não lhe 
determine a perda do seu cargo. 

Condições exigidas: 

•O segurado não pode estar em gozo de benefício do RPPS/Fpolis. 

•O servidor recluso deve ter uma remuneração bruta inferior ou igual ao limite estipulado pelo 
Ministério da Previdência. 

•Se a remuneração for superior ao limite, os dependentes não receberão o auxílio. 

•Trimestralmente os dependentes deverão apresentar Atestado de que o segurado continua detido, 
firmado por autoridade competente. 

•Valor: 100% da última remuneração de contribuição do servidor, que será pago enquanto ele estiver 
preso.

Auxílio Reclusão 



Embasamento: art. 40/CF, §7º (com alterações da EC nº 41/03)

A Pensão por morte é o benefício que o segurado deixa para os seus dependentes, em 
caso de seu falecimento ou da sua morte presumida, judicialmente. 

Condições exigidas: 
Os dependentes devem comprovar, através de documentos, o vínculo de dependência com 
o servidor falecido. 

Valor da pensão: 
• 100% da totalidade da remuneração do servidor falecido até o teto do INSS + 70% da 
parcela excedente a este limite
• O valor será dividido em partes iguais entre os dependentes.
• Quando cessar a parte de um dependente, haverá uma nova divisão entre os demais 
dependentes 
• Reajustes na mesma data e no mesmo percentual dos benefícios do INSS, sem 
equiparação com os servidores ativos
• Contribuição previdenciária (EC nº 41/03, art. 40, § 18) - Inativos com proventos acima de 
R$ 3.416,54 contribuirão para o RPPS/Fpolis sobre a diferença que supere esse limite.

Pensão por Morte 



� Art. 6º São considerados dependentes:

§ 1º São dependentes vitalícios beneficiários da pensão por morte:

I - o cônjuge;

II - a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

III - o companheiro ou a companheira designado que comprove união estável como entidade familiar;

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

V - a pessoa designada, maior de sessenta anos e a pessoa portadora de deficiência, que vivam sob a dependência 
econômica do servidor.

§ 2º São dependentes temporários beneficiários da pensão por morte:

I - os filhos e enteados, até vinte e um anos de idade, estendendo-se até vinte e quatro anos, quando o beneficiário 
frequentar curso universitário, desde que, comprovadamente não exerça atividade remunerada, ou, se inválidos, 
enquanto durar a invalidez;

II - o menor sob guarda ou tutela até vinte e um anos de idade, estendendo-se até vinte e quatro anos, quanto 
beneficiário freqüentar curso universitário, desde que, comprovadamente não exerça atividade remunerada;

III - o irmão solteiro, até vinte e um anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprove dependência 
econômica do segurado, ou que viva sobre a sua tutela;

IV - a pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor, até vinte e um anos, ou, se inválida, 
enquanto durar a invalidez.



Exemplo: 01
Ex-servidor
Proventos de aposentadoria ou remuneração legal = R$ 3.000,00

Pensão = R$ 3.000,00

Exemplo: 02
Ex-servidor
Proventos de aposentadoria ou remuneração legal  = R$ 5.000,00

Pensão = 3.416,54                            
70% do excedente ao teto  = 1.108,42                            

4.524,96                            

Excedente ao teto INSS = 5.000,00 - 3.416,54 = R$ 1583,46

Total da pensão

CÁLCULO DA PENSÃO 

Teto INSS =



Abono de permanência

O servidor que opte por permanecer em atividade 
tendo completado  as exigências para 
aposentadoria voluntária, fará jus a um abono 
de permanência equivalente ao valor da sua 
contribuição previdenciária até que complete 70 
anos de idade.

1) art. 40, § 19 da CF/88 (regra geral)

2) art. 2º, § 5º da EC nº 41/03 (pedágio)

3) art. 3º, § 1º da EC nº 41/03 (proporcional)





OBRIGADO!!!!!


