
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILHA 

PREVIDENCIÁRIA 

 

 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE ITACURUBA 



 
 
 
 
 
 

 
Esta Cartilha visa esclarecer 
dúvidas dos servidores sobre o 
Instituto de Previdência dos 
Servidores Munici- pais de 
Itacuruba – ITACURUBA PREV, 
bem como levar informações acerca 
dos seus benefícios previ- 
denciários 



 

QUEM SOMOS 

Criado pela Lei Municipal nº 010 de 14 de 
Dezembro de 2009, o ITACURUBAPREV – 
Instituto de Previdência dos Servidores Muni- 
cipais de Itacuruba – é uma Autarquia muni- 
cipal, com personalidade jurídica de direito 
público, com autonomia administrativa, 

voltada a gerir recursos e benefícios previ- 

aos servidores públicos efetivos do Municí- 
pio de Itacuruba, benefícios de natureza pre- 
videnciária, referentes à cobertura dos 
seguintes eventos: Aposentadoria, salário 
maternidade, salário família, auxílio doença, 
pensão por morte e auxílio reclusão. 
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MISSÃO 

Atuar de forma responsável em uma gestão 
 partici- 

pativa, captando e capitalizando recursos 
para garantir o futuro dos segurados e seus 
dependentes. 

 
 
 
 
 

 
VISÃO 

Ser referência na gestão e prestação de servi- 
ços previdenciários, garantindo a sustentabi- 
lidade dos recursos  e os benefícios 
previdenciários aos segurados e seus depen- 
dentes. 
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RPPS é imprescindível para manter o equilí- 
bri Próprio 
de Previdencia do Município de Itacuruba o 
recolhimento de contribuições previdenciári- 
as com as seguintes alíquotas;11% do servidor 
ativo, aposentados e pensionistas e 13% do 
ente ( 11% patronal e 2% taxa administrativa) 

O concessão dos benefícios previdenciários 
aos segurados e seus dependentes se dá tanto 
pela contribuição previdenciária social do 
servidor ativo, dos aposentados e pensionis- 
tas, quanto pela contribuição previdenciária 
patronal, acrescida de eventuais compensa- 
ções previdenciárias recebidas dos regimes de 
previdência para o qual o servidor contribuiu 
anteriormente, pelo do 
Município e receita obtida pelas aplicações 

 

  ITACUBAPREV  
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OS BENEFICIÁRIOS: 

os 
seus dependentes. São segurados, os servidores 
detentores de cargo de provimento efetivo do 
Município , ativos ou inativos. 

São dependentes preferenciais dos segurados, o 
não 

emancipado de qualquer condição, menor de 21 
anos ou invalida (para os quais a dependência 
econômica  é  presumida).  São  equiparados  a 

menor 
tutelado, sendo necessário para os dois últimos 
a comprovação de dependência econômica, 
bem como, declaração escrita do segurado para 
o ITACURUBA PREV. 



 

Diante da inexistência dos dependentes arro- 
lados no parágrafo anterior, os pais passam a 
deter a condição de prováveis dependentes, 
desde que comprovada à dependência econô- 
nica, diante da ausência dos pais, o irmão não 
emancipado de qualquer condição menor de 
21 anos ou inválido passará a condição de 
dependente, desde que também comprovada 
sua dependência econômica. 

 
OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 

CONCEDIDOS PELO ITACURUBA PREV: 

Para o segurado: auxílio-doença, salário- 

maternidade, Salário-familia e aposentado- 
rias. 

Para o dependente: auxilio-reclusão e pen- 

são por morte. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trata-se de benefício não programado devido 
seu 

trabalho por mais de 15 dias consecutivos. A 
partir do 16° dia de doença, o ITACURUBA 
PREV passa a ar do 
afastamento de seu segurado, ocorre um acerto 

 entre o ITACURUBA PREV e a Prefe- 
itura, o qual não envolve diretamente o servi- 
dor. 

Para usufruir do auxílio-doença, o servidor 
deverá se dirigir ao ITACURUBA PREV para 
avaliação de sua incapacidade laborativa, atra- 
vés de uma perícia médica, mediante agenda- 
mento prévio. 
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AUXÍLIO-MATERNIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O salário-maternidade é um benefício previ- 
denciário devido as seguradas do ITACURUBA 
PREV que visa substituir a sua remuneração em 
razão do nascimento do seu  ou a adoção de 
uma criança, pois nesse período é preciso que a 
servidora efetiva volte toda sua atenção ao 
infante, sendo presumida legalmente a sua inca- 
pacidade temporária de trabalhar. 

O Salário-maternidade é devido à segurada 
gestante, por 120 dias consecutivos, com início 
entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrên- 
cia deste. 



 
 

 

O valor mensal do benefício corresponde à tota- 
lidade da última remuneração da segurada. 
Para usufruí-lo, a servidora ou familiar deverá 
comparecer ao ITACURUBA PREV munida da 
Certidão de Nascimento do  Caso a conces- 
são seja anterior ao parto, é obrigatório avalia- 

mediante o agendamento. 

Da mesma forma que o auxílio-doença, não há 
envolvimento direto da segurada nos procedi- 
mentos, devendo acontecer o a
entre os respectivos órgãos que compõem a 
Administração Municipal e o ITACURUBA 
PREV. 

SALÁRIO 
MATERNIDADE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A adoção dá direito a segurada de usufruir de 
licença-maternidade. 

Período de licença depende da idade da cri- 
ança, conforme descrito abaixo, e é contado a 
partir da conclusão do processo de adoção ou 
a partir do recebimento da guarda para 
de adoção. 

Bebes até 1 ano de idade - 120 dias 

Entre 1 ano e 4 anos de idade - 60 dias 

Entre 4 anos e 8 anos de idade – 30 dias 
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PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
PARA CONCESSÃO DE LICENÇA-MA- 
TERNIDADE PARA FINS DE ADOÇÃO: 

 

Documentos necessários 

 

 A Cópia autenticada da certidão de nasci- 
mento da criança. 

 Cópia autenticada ou original do termo de 
rova do 

transito em julgado da sentença de ado- 
ção. 

Com os documentos necessários para solici- 
tar a concessao de licença maternidade para 

-se ao 
ITACURUBA PREV, para protocolar o pedi- 
do. 
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Fará jus ao salário-família o segurado do 
ITACURUBAPREV de baixa renda na propor- 
ção de número de  ou equiparado (menor 
sob guarda, enteado e menor tutelado) de até 
14 anos de idade ou inválidos. 

E considerado de baixa renda o segurado que 
percebe remuneração bruta ou provento men- 
sal igual ou inferior ao valor  em Portaria 
Interministerial do MPS (Ministério da Previ- 
dência Social), nos termos do art.118, da Lei 
Complementar n° 478/02, sendo este valor 
revisto no mesmo Índice e época do ajuste dos 
benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social. 

Para mais informações acerca deste benefício, o 
segurado deverá se dirigir ao ITACURUBA 
PREV 
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AUXÍLIO-RECLUSÃO: 

 
O auxilio-reclusão é o benefício previdenciá- 
rio devido aos dependentes do segurado do 
ITACURUBAPREV ativo de baixa renda, 
preso e que se encontre com a renda supensa 
pelos cofres públicos em razão da prisão. 

E considerado de baixa renda o segurado que 
percebe remuneração bruta ou provento 
mensal igual o em 
Portaria Interministerial do MPS (Ministério 
da Previdência Social), nos termos do art.118, 
da Lei Complementar n° 478/02, sendo este 
valor revisto no mesmo Índice e época do 
ajuste dos benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social. 

Consulte mais informações acerca deste bene- 
fício junto ao ITACURUBA PREV. 

AUXÍLIO-RECLUSÃO 



 

A pensão por morte é um benefício previden- 
ciário pago aos dependentes do segurado, 
em conformidade com a legislação previden- 
ciária vigente a data do óbito do servidor. 

Existindo mais de um pensionista, a pensão 
será rateada entre todos em partes iguais. 

Quem são os dependentes do segurado? 

condi- 
ção, menor de 21 anos ou inválida. São equi- 
parados a  o menor sob guarda, o entea- 
do e o menor tutelado, sendo necessário para 
os dois últimos comprovar a dependência 
econômica e haver declaração escrita do ser- 
vidor no ITACURUBAPREV. 

· O (a) cônjuge; 

· O (a) companheiro (a); 

· Os pais; 

· Os irmãos não emancipados menores de 21 anos; 

· Os irmãos inválidos. 
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ATENÇÃO: 

Para  previdenciários, a existência 
como 

dependentes, exclui a possibilidade de con- 
cessão de benefício para os dependentes das 
classes seguintes, ou seja, pais e irmãos; 

 

IMPORTANTE: 

Desde que comprovada à dependência eco- 
nômica em relação ao servidor falecido e que 
não tenha contraído novo casamento, ou pas- 
sado a constituir união estável ou concubina- 
to, o ex-conjuge, divorciado, separado ou ex- 
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companheiro (a) que recebia pensão alimentí- 
cia faz jus a pensão por morte no mesmo per- 
centual da pensão por alimentos até então per- 
cebida. 

Procedimentos administrativos para requerer 
pensão por morte: 

Documentos necessários ao processo de pen- 
são: 

PARA OS FILHOS MENORES: 

 

· Certidão de óbito do (a) servidor (a) falecido 
(a); 

· Certidão de nascimento atualizada do (a) 
requerente; 

· Documento de identidade do (a) requerente, 
(obrigatória a partir dos 18 anos) 

 ITACUBAPREV  



· Documento de Identidade e CPF do represen- 

tante legal. 

· CPF do (a) requerente ; 

· Comprovante de endereço atualizado do (a) 
requerente (se maior de 18 anos) ou do repre- 
sentante legal (se menor de 18 anos); 

· Último contracheque do (a) servidor (a) faleci- 
do (a), se tiver. 

 

PARA O (A) CÔNJUGE: 

· Certidão de óbito do (a) servidor (a) falecido 
(a); 

· Documento de identidade do (a) requerente; 



 
 
 

· Certidão de casamento atualizada. 

· CPF do (a) requerente; 

· Comprovante de endereço do (a) requeren- 
te e do (a) servidor (a) falecido (a) - com data 
de emissão do documento referente ao mês 
anterior ou até o dia do óbito; 

· Último contracheque do (a) servidor (a) 
falecido (a), se tiver. 

PARA O (A) COMPANHEIRO (A) 

· (a) 
falecido (a); 

· Documento de Identidade do (a) servidor 
(a) falecido (a); 

· Documento de identidade do (a) requeren- 

te; 

· Documento atualizado comprobatório do 
estado civil do (a) requerente e do (a) servidor(a) 
falecido (a) posterior ao óbito. 

 



 
 
 

. CPF do (a) requerente; 

· Comprovante de endereço do (a) requerente e 
do (a) servidor (a) falecido (a) - com data de 
emissão do documento referente ao mês anteri- 
or ou até o dia do óbito; 

· Último contracheque do (a) servidor (a) faleci- 
do (a), se tiver. 

Para a comprovação da união estável é necessá- 
ria a apresentação de, no mínimo, três dos docu- 
mentos a seguir descritos, sempre atualizados: 

· Comprovante de endereço do (a) requerente e 
do (a) servidor (a) falecido (a) - com data de 
emissão do documento referente ao mês anteri- 
or ou até o dia do óbito; 

·  em 
comum; 



 

· Certidão de casamento religioso; 

· Declaração de Imposto de Renda onde conste 
o (a) companheiro (a) como dependente; 

· Disposições testamentarias; 

· Declaração especial feita pelo segurado peran 
te tabelião; 

 
· Prova de encargos domésticos evidentes e 
existência de sociedade ou comunhão nos atos 
da vida civil; 

· Procuração ou  reciprocamente outorga- 
da (com atualização em cartório); 

· Conta bancaria conjunta; 

· Registro em associação em qualquer natureza 
onde conste o companheiro como dependente 
do servidor falecido; 

· Apólice de seguro da qual conste o segurado 
como instituidor e o (a) companheiro (a) como 

ou 
recibo); 



 

 

Ficha de tratamento em instituição de 
assistência medica, da qual conste o segurado 
como responsável pelo companheiro (a) ou 
este em relação aquele; 

· Aquisição de imóvel pelo segurado em con- 
junto com o dependente; 

 
. Outros documentos que possam levar a con- 
vicção do fato a comprovar.



 

 

A união estável pode ser comprovada, ainda, 
desde que não haja separação de fato por oca- 
sião do óbito do segurado, por meio de escritu- 
ra pública declaratória de união estável ou sen- 
tença judicial transitada em julgado que declare 
a existência da união estável. 

Informações sobre os procedimentos e docu- 
mentos aqui requisitados, bem como, aqueles 
relativos aos demais dependentes de pensão 
por morte não arrolados neste manual, deve- 
rão ser obtidas pessoalmente, junto ao 
ITACURUBA PREV. 

A F O R M U L A U T I L I Z A D A P A R A O 
CALCULO DO BENEFICIO DE PENSÃO POR 
MORTE, A PARTIR DE 31 . 12 . 2003 , É 
DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO DA 
EMENDA CONSTITUCIONAL N 41/03: 



 

 

Cálculo de pensão em hipótese de óbito de 
ser-vidor aposentado: Totalidade do provento 
do servidor falecido, até o limite máximo 
estabele-cido para os benefícios do regime 
geral de pre- vidência social (teto do RGPS), 
acrescido de 70% (setenta por cento) da 
parcela excedente a este limite. 

Calculo de pensão em hipótese de óbito de ser- 
vidor falecido em atividade: Totalidade da 
remuneração do servidor no cargo efetivo em 
que se deu o falecimento, até o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime 
geral de previdência social (teto do RGPS), 
acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela 
excedente a este limite. 

Informações COMPLEMENTARES: 

Se cessar o direito a pensão de um (a) pensionis- 
ta participante de rateio de cotas, esta parcela 
reverter em favor das demais partes. 

O pagamento da quota individual de pensão 



 
 

por morte cessa: 

· Para o (a) pensionista menor de idade ao 
completar 21 anos (exceto se invalido); 

· Pela morte do (a) pensionista; 

· Pela emancipação do (a) pensionista menor; 

· Pela cessão da invalidez do (a) pensionista 
rícia medica. O (a) 

pensionista inválido está obrigado a subme- 
ter-se a exame médico-pericial, sob pena de 
suspensão do benefício. 

IMPORTANTE: 

PARIDADE: De acordo com as disposições da 
Emenda Constitucional n° 41/03, as pensões 
decorrentes de óbitos acontecidos até 
30.12.2003 tem assegurada a PARIDADE, ou 
seja, além de concessão de reajuste em índices 
idênticos aqueles dados aos ativos, sempre 

 servido- 
res em atividade, os (as) pensionistas terão 



 
 

 

garantidas as revisões de suas pensões na 
mesma proporção e na mesma data, garanti- 
dos também quaisquer benefícios ou vanta- 
gens concedidos aos servidores em atividade, 
inclusive aqueles decorrentes da transforma- 

em 
que se deu a aposentadoria ou que serviu de 
referência para a concessão da pensão. 

 

 

As pensões decorrentes de óbitos acontecidos 
a partir de 31.12.2003, não têm paridade asse- 

municipais a opção por estender os reajustes a 
esta categoria de dependentes, exceto as pen- 
sões decorrentes de óbitos de servidores apo- 
sentados pelas regras estabelecidas nas Emen- 
das Constitucionais n° 47/05 e 70/12. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APOSENTADORIA: 

Várias foram as alterações introduzidas nas 
aposentadorias dos servidores públicos desde a 
Edição da Emenda Constitucional n° 20/98, 
passando pelas Emendas Constitucionais n° 
41/03, 47/05 e 70/12. Essas alterações constitu- 
cionais acarretaram diversas hipóteses de apo- 
sentadoria: 

APOSENTADORIA 



 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR 
IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO: 

Base legal: Art. 18 da Lei Municipal n° 
010/2009. 

Devem ser preenchidos todos os requisitos: 

HOMEM: 

· 35 anos (12.775 dias) de contribuição; 

· 60 anos de idade; 

· 10 anos (3.650 dias) de serviço público; 

· 05 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará 
aposentadoria. 

MULHER: 

· 30 anos (10.950 dias) de contribuição; 

· 55 anos de idade; 

· 10 anos (3.650 dias) no serviço público; 

· 05 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará 
aposentadoria. 

PROFESSOR EM REGÊNCIA DE CLASSE 

·30 anos (10.950 dias) de contribuição; 



 
·55 anos de idade; 

·10 anos (3.65o dias) de serviço público; 

· 05 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará 
a aposentadoria. 

PROFESSORA EM REGÊNCIA DE 
CLASSE 

· 25 anos (9.125 dias) de contribuição; 

· 50 anos de idade; 

· 10 anos (3.65o dias) no serviço público; 

· 05 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará 
a aposentadoria. 
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CÁLCULO DO PROVENTO: 

Média aritmética das maiores remunerações 
que serviram de base para a contribuição previ- 
denciária ao RPPS ou aos demais regimes previ- 
denciários, inclusive ao RGPS, correspondentes 
a 80% de todo o período contributivo apurado a 
partir de julho de 1994, atualizado pelo INPC. 

A média apurada não pode ser superior a últi- 
ma remuneração percebida no momento da 
aposentadoria. É assegurado reajuste para pre- 
servar o valor real dos proventos, cujos critérios 
serão estabelecidos em lei. 



 
 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR 
IDADE: 

Base legal: Art. 17 da Lei Municipal n° 
010/2009 

O segurado do ITACURUBA PREV fará jus 
a concessão da aposentadoria por idade, 
com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, calculados mediante média 
aritmética simples das maiores remunera- 
ções utilizadas como base para as contribu- 
ições do servidor aos regimes de previdên- 
cia a que esteve vinculado, corresponden- 
tes a 80% de todo período contributivo 
decorridos desde o mês de competência de 
julho de 1994, ou desde a competência do 
início da contribuição, se posterior àquela, 
desde que preencha cumulativamente os 
seguintes requisitos: 

 

APOSENTADORIA 
VOLUNTÁRIA POR IDADE 



 

 

HOMEM 
 

 

· 65 anos de idade; 

· 10 anos (3.65o dias) no serviço público; 

· 05 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a 
aposentadoria. 

 

 

MULHER 
 

· 60 anos de idade; 

· 10 anos (3.65o dias) no serviço público; 

· 05 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a 
aposentadoria. 



 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
PERMANENTE 

A aposentadoria por invalidez será devida ao 
segurado incapaz e insusceptível de reabili- 
tação para o exercício de seu cargo, a incapa- 
c i d a d e l a b o r a t i v a d o s e g u r a d o d o 
ITACURUBAPREV deverá analisada Junta 
Médica  do Município. 

Com fundamento no art 13, §2° da Lei Muni- 
cipal n° 010/2009 retrata como serão calcula- 
dos os proventos de Aposentadoria Por Inva- 
lidez: 

Integral: Quando decorrente de acidente em 
ou doença 

grave, contagiosa, incurável. Doenças previs- 
tas no art. 16 da Lei citada. 

Proporcional: Quando a invalidez perma- 
nente do segurado não se enquadrar nas con- 
dições acima. 
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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
SOBRE A APOSENTADORIA 

A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS VALORES 
PAGOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO DE 
APOSENTADORIA E DECORRENTE DE 
D E T E R M I N A Ç Ã O D A E M E N D A 
CONSTITUCIONAL N° 41/03: 

Alíquota de 11% sobre o valor que ultrapassa o 
limite máximo estabelecido em Portaria Inter- 
ministerial do MPS para os benefícios do Regi- 
me Geral de Previdência Social. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGRAS DE TRANSIÇÃO 

Destinadas aos que já estão no seguro social, 
mas ainda não completaram as exigências para 
gozo do benefício antes da sua vigência. São 
opcionais para segurados admitidos na Admi- 
nistração Pública antes de 31/12/2003. 

São também opcionais aos segurados e seus 
dependentes que, antes, da mudança da legis- 
lação previdenciária , já tinham preenchido 
todos os requisitos de uma regra anterior. 



 

 

1º HIPÓTESE 

A P L I Á V E L A O S S E R V I D O R E S Q U E 
INGRESSARAM ANTES DE 31.12.2003 

Base legal Constitucional: Art. 6o da Emenda 
Constitucional n° 41/03 

Devem ser preenchidos todos os requisitos: 

HOMEM: 

·35 anos (12.775 dias) de contribuição; 

·60 anos de idade; 

·20 anos (7.300 dias) no serviço publico; 

·10 anos (3.650 dias) na carreira; 

·05 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a 
aposentadoria. 



 
 
 

MULHER: 

·30 anos (10.950 dias) de contribuição; 

·55 anos de idade; 

·20 anos (7.300 dias) no serviço publico; 

·10 anos (3.650 dias) na carreira; 

·05 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará 
a aposentadoria. 

 

PROFESSOR EM REGÊNCIA DE CLASSE 

·30 anos (10.950 dias) de contribuição; 

·55 anos de idade; 

·20 anos (7.300 dias) no serviço publico; 

·10 anos (3.65o dias) na carreira; 

·05 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará 
a aposentadoria. 
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ROFESSORA EM REGÊNCIA DE CL 

·25 anos (9.125 dias) de contribuição; 

·50 anos de idade; 

·20 anos (7.300 dias) no serviço publico; 

·10 anos (3.65o dias) no serviço público; 

·05 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará 
a aposentadoria. 

 

FORMA DE CÁLCULO DOS VALORES 
DOS PROVENTOS: 100% DA ÚLTIMA 
REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO D 
O S E R V I D O R E F E T I V O , C O M 
INTEGRALIDADE. 

FORMA DE REAJUSTE DO  BENEFÍCIO: 
O C O R R E R Á N A M E S M A D A T A E 
PERCENTUAL DOS SALÁRIOS DOS 
SERVIDORES ATIVOS, COM PARIDADE. 
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2º HIPÓTESE: 

APLICÁVEL AOS SERVIDORES QUE 
INGRESSARAM ATÉ 16.12.1998: 

Base legal constitucional: Art. 3° da Emenda 
Constitucional n° 47/05 (Conhecida como 
"PEC PARALELA") 

HOMEM: 

·35 anos (12.775 dias) de contribuição; 

·60 anos de idade, reduzidos em um (1) ano a 
cada um (1) ano a mais do tempo mínimo de 
contribuição exigido. Exemplo: 36 anos de con- 
tribuição, idade exigida: 59 anos; 38 anos de 
contribuição, idade exigida: 57 anos; 

·25 anos (9.125 dias) no serviço público; 

·15 anos (5.475 dias) na carreira; 

·05 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a 
aposentadoria. 
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MULHER: 

·30 anos (10.950 dias) de contribuição; 

·55 anos de idade, reduzidos em um ano a cada 
um ano a mais do tempo mínimo de contribui- 
ção exigido. Exemplo: 31 anos de contribuição, 
idade exigida: 54 anos; 32 anos de contribuição, 
idade exigida: 53 anos; 

·25 anos (9125 dias) no serviço público; 

·15 anos (5475 dias) na carreira; 

·05 anos (1825 dias) no cargo em que se dará a 
aposentadoria. 

FORMA DE CÁLCULO DOS VALORES DOS P R O V E 
N T O S : 1 0 0 % D A Ú L T I M A REMUNERAÇÃO 
DE CONTRIBUIÇÃO DO S E R V I D O R E F E T I V O , 
C O M INTEGRALIDADE. 

FORMA DE REAJUSTE  DO  BENEFÍCIO: O C O R R 
E R Á N A M E S M A D A T A E PERCENTUAL DOS 
SALÁRIOS DOS SERVIDORES ATIVOS, COM 
PARIDADE. 
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3ª HIPÓTESE: 

APLICÁVEL AOS SERVIDORES QUE 
INGRESSARAM ANTES DE 16.12.1998: Base 
legal: art. 2° da Emenda Constitucional n° 
41/03. Lei Federal n°10.887/04. 

HOMEM: 

·35 anos (12.775 dias) de contribuição; 

·53 anos de idade; 

·05 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a 
aposentadoria. 

· Pedágio de 20% sobre o tempo que fal- 
tava para completar os 35 anos de contribuição 
em 16.12.1998. 
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MULHER 

·30 anos (10.950 dias) de contribuição; 

·48 anos de idade; 

·05 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a 
aposentadoria. 

·Pedágio de 20% sobre o tempo que faltava 
para completar os 30 anos em 16.12.1998. 

 



PROFESSOR EM REGÊNCIA DE CLASSE 

·35 anos (12.775 dias) de contribuição; 

·53 anos de idade; 

·05 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a 
aposentadoria; 

·Pedágio de 20% sobre o tempo que faltava 
para completar 05 35 anos de contribuição em 
16.12.1998; 

· Bônus de 17% sobre o tempo exercido 
até 16.12.1998. 

 

P R O F E S S O R A E M R E G Ê N C I A D E 
CLASSE 

·30 anos (10.950 dias) de contribuição; 

·48 anos de idade; 

·05 anos (1.825 dias) no cargo em que se dará a 
aposentadoria; 



 

·Pedágio de 20% sobre o tempo que faltava para 
completar os 3o anos em 16.12.1998; 

· Bônus de 20% sobre o tempo exercido 
até 16.12.1998. 

CÁLCULO DO PROVENTO: 

Média das maiores remunerações que 
serviram de base para a contribuição previden- 
ciária ao RPPS ou aos demais regimes previ- 
denciários, inclusive o regime geral, correspon- 
dente a 80% de todo o período contributivo, 
apurado a partir de julho de 1994, atualizados 
pelo INPC. 

Sobre esta média aplica-se o redutor de 
3,5% ou 5%, conforme os requisitos de aposen- 
tadoria sejam satisfeitos antes ou depois de 
01.01.2006, por ano de idade que faltar para 
atingir 60 anos no caso de homem e 55 anos no 
caso de mulher. 

  ITACUBAPREV  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO 

Para o professor, o redutor será em relação a 55 
anos de idade e para a professora, em relação a 
50 anos de idade. 
NAO HÁ PARIDADE - Não há paridade em 
relação aos ativos. É assegurado apenas reajus 
te para preservar o valor real do provento, 
cujos critérios serão estabelecidos em lei. 

 
DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA



 

 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR 
LIMITE DE IDADE (75 ANOS): 

A aposentadoria compulsória é aquela que 
deve ocorrer independentemente da vontade 
da Administração e do servidor público, uma 
vez que, ao atingir a idade determinada, o ser- 
vidor obrigatoriamente será aposentado. 

A Lei Complementar 152/2015 alterou a idade 
da aposentadoria compulsória, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, nos 
termos do art. 40, § 1º, II, da CF/88, dessa for- 
ma, a aposentadoria compulsória por idade de 
servidor público da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios ocorrerá 
somente aos 75 anos de idade. 

75 ANOS 
LIMITE DE IDADE 



 
 

 

Quanto ao tempo de contribuição, devemos 
ressaltar que este determina se a aposentadoria 
terá proventos integrais ou proporcionais, no 
primeiro caso, são necessários 35 anos de con- 
tribuição para o servidor homem e 30 anos de 
contribuição para a servidora mulher, caso 
contrário, a aposentadoria se dará com proven- 
tos proporcionais 

NAO HÁ PARIDADE - Não é garantido o dire- 
ito à paridade em relação aos ativos, haja vista a 
concessão da aposentadoriase dá após a 
EC41/2003, logo seus proventos serão reajusta- 
dos para preservar o valor real do provento, 
cujos critérios serão estabelecidos em lei. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O Abono de permanência não é benefício previ- 
denciário. Referida vantagem é paga ao servi- 
dor detentor de cargo de provimento efetivo 
que tenha completado as exigências para a apo- 
sentadoria pela regra permanente voluntária 

O  que   é 
ABONO DE 

PERMANÊNCIA? 

DÚVIDAS 



COMO O SERVIDOR 
PODE SABER SE ESTÁ 
PRESTES A REUNIR AS 

CONDIÇÕES PARA   
SE APOSENTAR? 

 
por tempo de contribuição ou pela 3a hipótese 
das regras transitórias e que opte por permane- 
cer em atividade. O fato do abono de perma- 
nência ter sido concedido por uma dessas 

ser 
aposentado pela mesma regra. O abono corres- 
pondera ao mesmo valor da contribuição previ- 
denciária e sera pago enquanto o servidor esti- 
ver em atividade e ate que complete as exigên- 
cias para a aposentadoria compulsória por 
idade (atualmente, 75 anos). 

 



 

 

Para saber se já possui direito ao benefício e 
em qual regra de aposentadoria se enquadra, 
antes de requerer o benefício, o servidor deve 
solicitar uma simulação de aposentadoria 
diretamente na sede do ITACURUBA PREV. 
A previsão pode ser acompanhada, pelo 
próprio servidor, através do Sistema de 
Gestão Previdenciária, no 
site:itacurubaprev.pe.gov.br na aba PREV+. 

É importante lembrar que, para obter uma   
informação segura, o servidor deve manter 
seus dados devidamente atualizados no 
ITACURUBA PREV. Outra forma de atualizar 
os dados é preencher o formulário do recensea- 
mento que é realizado pelo ITACURUBA 
PREV. A aposentadoria pode ser requerida 
pelo servidor a partir da implementação das 

de 
aposentadorias existentes. Ao entrar no Portal 
pela primeira vez é necessário cadastrar uma 
senha através dos seus dados pessoais: preen- 
chendo os espaços vazios com a cidade, nome 
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completo, data de nascimento, CPF e email. 
Para concluir a operação deve ser digitada uma 
senha, à escolha do segurado. A partir do 
cadastramento da senha, basta preencher na 
página o espaço inicial o número do CPF e a 
senha cadastrada. Após entrar no PREV+, tem 
a o p ç ã o V E J A S U A P R E V I S Ã O D E 
APOSENTADORIA. Esta opção mostrará ao 
segurado quais as regras em que ele pode se 
aposentar ou, caso não preencha os requisitos, 
quando atingirá os requisitos. 
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COMO REQUERER A 

APOSENTADORIA? 

 

Os servidores deverão se dirigir ao 
seu 

tempo de contribuição e receber orientações 
relativas ao regramento constitucional que lhes 
é  mais  favEoMrávQeUl;AnNesTtaOoTcEasMiãPoO,  aOqueles  que 

contarem com teBmENpoEaFvÍCerIbOadDoE, serão reexami- 
nadas as suaAs PavOeSrbEaNçTõeAsD, cOomRIvAistÉas a adequa- 

ção as dispCosOiçNõeCsElDegIaDisOvAigPeÓntSesO. Implemen- 
tados os requIisTitAoCs lUegRaUisBpAaPraRaEaVposentadoria, 
o servidor poDdAerRá EreNqTuRerAerDtAal NbeOnefício previ- 
denciário  com  PaRdOeCviEdSaSOdo?cumentação  no 
ITACURUBA PREV. 

 



 

 

 

 

 

Antes de solicitar a aposentadoria, o servidor 
deverá apresentar certidão de tempo de servi- 
ço ou contribuição de outros regimes de previ- 
dência, averbado junto ao órgão de origem 
acompanhada dos atos de nomeação e exone- 
ração. Caso não possua o documento, este deve- 
rá solicitar a referida certidão junto ao respecti- 
vo regime. 

 

 

 
COMO AVERBAR O 
TEMPO DE OUTROS 

REGIMES DE 
PREVIDÊNCIA? 



 

 

 

Sim, mas terá que recolher a sua cota e a do 
município, ou seja 11% e 13% respectivamente. 
O segurado deverá comparecer à Sede do 
ITACURUBAPREV apresentando o documen- 
to de licença de interesse particular para cálcu- 
lo das contribuições devidamente corrigidas. 
Durante o afastamento não será computada 
para cumprimento dos requisitos de tempo de 
carreira, efetivo exercício do serviço público e 
tempo no cargo efetivo na concessão de apo-
sentadoria. 

 

O SERVIDOR AFASTADO 
POR INTERESSE 

PARTICULAR 
PODE  CONTRIBUIR     

PARA O ITACURUABPREV? 



 

 

 

É uma forma de seguro coletivo, de caráter 
contributivo e obrigatório, em que o 
trabalhador que exerce atividade remunerada 
faz parte, automaticamente, tendo por objetivo 
garantir a renda ao trabalhador se ocorrerem 
possíveis situações das quais seja obrigado a 
interomper sua atividade, como por exemplo, 
acidente, doença, maternidade, invalidez, 
prisão, morte ou aposentadoria prestando 
assistência  
dependentes. Somente recebem benefícios 
previdenciários aqueles que contribuem ou  
contribuíram para a Previdência 
regularmente. A Previdência Social possui três 
regimes: RGPS; RPPS e RPC .

 
O QUE É A 

PREVIDÊNCIA? 



 
 

É o Regime Geral de Pre- 
vidência Social obrigató- 
rio para todos trabalhado- 
res que exercem ativida- 
des remuneradas que abrangem as empresas 
privadas e todas as pessoas que trabalham por 
conta própria e contribuem para a previdência 
(INSS) e empregados públicos não regidos 
pelo regime estatutário. 

RPPS é o Regime Próprio de 
Previdência Social, estabe- 
lecido no âmbito de cada 
ente federativo (União, Esta- 
dos, Distrito Federal e Muni- 
cípios,) que assegura, por 
lei, ao servidor titular de 

cargo efetivo (cuja investidura tenha sido atra- 
vés de concurso público), pelo menos os bene- 
fícios  de  aposentadoria  e  pensão  por morte 
previstos no art. 40 da Constituição Federal. 
 
 

 
O QUE É 

RGPS? 

 
O QUE É 

RPPS? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
É o Regime de Previdência Complementar, 
cuja finalidade básica é complementar a 
aposentadoria do indivíduo de modo que ele 
receba na inatividade o mesmo valor 
recebido quando estava no efetivo exercício 
laboral. 

O QUE É 
RPC? 


