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1. Perguntas e Respostas
1) O que é o IPPASSO?
O IPPASSO é o Instituto de Previdência Social dos 
Servidores  Municipais  de  Passo  Fundo.  É  uma 
Autarquia  Municipal  responsável  pela  gestão  do 
RPPS.

2) O que é RPPS?
É o Regime Próprio de Previdência Social. É o regime 
de previdência dos servidores efetivos (concursados 
estatutários). Tem por objetivo assegurar os benefícios previdenciários.

3) O que são benefícios previdenciários?
São garantias mínimas para a subsistência em caso de incapacidade, idade 
avançada,  tempo  de  serviço,  prisão  ou  morte  dos  segurados,  ou  seja,  são 
contraprestações, previstas em lei, devidas aos segurados e seus dependentes 
pelo IPPASSO.

4) Quem são os segurados do IPPASSO?
São  Segurados  do  IPPASSO  os  aposentados,  pensionistas  e  os  servidores 
ativos  titulares  de  cargo  efetivo  do  Município  de  Passo  Fundo  e  seus 
dependentes.

5) Quem são os dependentes previdenciários do segurado?
* o cônjuge, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou 

inválido; 
* a companheira ou o companheiro que viva sob a dependência econômica do 

segurado; 
* o pai e a mãe quando inválidos, ou ao completar setenta anos de idade, desde 

que não possuam rendimentos em valor igual ou superior a um salário-mínimo, 
e vivam sob a dependência econômica do segurado; 

* irmão não emancipado, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido que viva 
sobre a dependência econômica do segurado. 

* Equipara-se à condição de filho, para efeitos desta Lei, o enteado sob guarda e 
o tutelado, não emancipados e menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou 
inválidos, que vivam sob a dependência econômica do segurado e que não 
possuam bem ou recursos suficientes para o próprio sustento, nem amparo de 
outro órgão previdenciário e residam e vivam às expensas do segurado. 

6) Quais são os benefícios previdenciários assegurados pelo IPPASSO?
* Aposentadoria;
* Pensão por morte;
* Auxílio reclusão.

7) O que é aposentadoria?
É o benefício previdenciário deferido ao segurado que houver implementado as 
exigências legais para a sua fruição.

8) Como requerer a aposentadoria?
O  servidor  deve  dirigir-se  ao  IPPASSO  para  realizar  uma  análise  dos  seus 
assentamentos funcionais da qual se concluirá ou não pelo seu enquadramento 28
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em uma das regras para a aposentadoria. Mediante o alcance das condições 
legais será aberto processo para a aquisição da aposentadoria.

9) O que é paridade e integralidade na aposentadoria e pensão?
A paridade garante o reajuste do provento conforme os índices do município e 
extensão de vantagens concedidas aos ativos. A integralidade garante proventos 
na totalidade do valor recebido na ativa.

10) Quando o servidor se aposenta existe alguma perda no valor total da 
remuneração recebida?
Caso  o  segurado  aposente-se  por  uma  das  regras  que  lhe  garanta  a 
integralidade, os proventos de aposentadoria corresponderão à totalidade da 
remuneração do cargo efetivo em que ela ocorrer, exceto parcelas de caráter 
indenizatório,  desde  que  atendidos  os  requisitos  legais  de  incorporação  de 
vantagens.
Caso o segurado aposente-se por alguma regra que estabeleça cálculo dos 
proventos pela média dos salários de contribuição, a média apurada não poderá 
ser superior à última remuneração percebida no momento da aposentadoria nem 
inferior ao salário mínimo nacional.

11) Qual é o percentual de aumento que o aposentado recebe?
Se  a  aposentadoria  for  sem  paridade,  o  percentual  de  aumento  é  o  mesmo 
definido para os benefícios pagos pelo INSS. Caso a aposentadoria seja com 
paridade, é conforme índice estabelecido pelo governo municipal.

12)  Onde  o  aposentado  pode  retirar  seu  demonstrativo  de  pagamento 
(contracheque)?
Os  demonstrativos de  pagamento  dos  aposentados  e  pensionistas estão 
disponíveis na Internet na página www.ippasso.com.br. Para acessar, clique no 
link  Contracheque.  É  necessário  informar  usuário  e  senha.  O  usuário  é 
composto no número 3/número da matrícula e a senha, no primeiro acesso, são 
os números do CPF. O pagamento do provento ocorre no último dia útil do mês.

13) O que é pensão por morte?
É a importância mensal conferida ao conjunto de dependentes previdenciário do 
segurado,  quando  do  seu  falecimento.  Havendo  mais  de  um  pensionista  a 
pensão  será  rateada  entre  todos  em  partes  iguais,  revertendo  em  favor  dos 
demais a parte daqueles cujo direito à pensão cessar.

14) No caso de falecimento do segurado aposentado, os dependentes tem 
direito à pensão?
Sim.  Basta  comparecer  no  IPPASSO  com  a  documentação  necessária  para 
abertura do processo de pensão por morte (ver pág. 23). 

15) Quando o pensionista falece o que acontece com a pensão?
Se a pensão é dividida com outros pensionistas, a parte do falecido é revertida 
para os demais, caso contrário o pagamento da pensão é encerrado.

16) O valor da pensão será o mesmo do salário do segurado?
O valor da pensão por morte corresponderá à remuneração ou proventos do 
segurado  até  o  limite  estabelecido  para  os  benefícios  do  Regime  Geral  de 
Previdência, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este 
limite.
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17) As pensões tem reajustes com paridade?
Todos os benefícios de pensão por morte concedidos até 31 de dezembro de 
2003  possuem  paridade  com  os  vencimentos  dos  servidores  ativos, 
acompanhando  as  modificações  de  composição  e  reajustes  que  lhe  forem 
aplicados. Os benefícios de pensão por morte concedidos após essa data não 
tem paridade, sendo garantido apenas reajustes para manutenção do valor real 
dos benefícios, exceto as pensões decorrentes de óbito de aposentados com 
paridade calculada pela Emenda Constitucional 41/03; 47/05 ou 70/12 tendo a 
pensão também paridade assegurada .

18) O que é auxílio reclusão?
É o benefício devido aos dependentes previdenciários do servidor ativo de baixa 
renda  recolhido  à  prisão,  que  não  estiver  recebendo  a  remuneração  do  seu 
cargo.

19) O que é contribuição previdenciária?
É a contribuição social destinada a custear os benefícios previdenciários.

20) Qual é o valor da contribuição previdenciária?
O valor da contribuição previdenciária dos ativos é de 11% (onze por cento) 
incidente  sobre  a  totalidade  da  remuneração  de  contribuição.  O  valor  da 
contribuição  previdenciária  dos  aposentados  e  pensionistas  corresponderá  a 
11%  descontados  sobre  o  valor  que  exceder  o  limite  estabelecido  para  os 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

21) O que é remuneração de contribuição?
Entende-se  como  remuneração  de  contribuição  a  remuneração  do  cargo  ou 
função, constituída pelo vencimento acrescido das gratificações, dos adicionais 
de  caráter  individual  e  por  tempo  de  serviço  e  de  vantagens  pessoais, 
incorporadas ou não à remuneração do servidor, inclusive as relativas à natureza 
ou  ao  local  de  trabalho,  excluídos  as  diárias  para  viagens,  desde  que  não 
excedam a 50% da remuneração mensal, a ajuda de custo, a indenização de 
transporte, o salário-família, o auxílio-alimentação e o abono de permanência. 

22) O que é o abono de permanência?
É  um  benefício  pecuniário  concedido  ao  servidor  que  implementar  todos  os 
requisitos previstos nas regras permanentes de aposentadoria por tempo de 
contribuição,  mas  optar  pela  continuidade  de  sua  atividade  funcional.  Nesse 
caso, o valor da contribuição previdenciária será restituído como uma vantagem 
no salário denominada Abono de Permanência. O valor da contribuição funcional 
será pago pelo empregador e cessará com a concessão da aposentadoria. 

23) Posso contar o tempo de serviço prestado na iniciativa privada para 
aposentar-me pelo RPPS?
Sim, é possível a soma do tempo de contribuição da iniciativa privada com o do 
serviço público para fins de concessão de aposentadoria pelo RPPS, exceto se 
esse tempo for concomitante.

24) O que é tempo de efetivo exercício no serviço público?
É o tempo comprovado de serviço prestado no exercício de cargo, função ou 
emprego  público,  ainda  que  descontínuo,  na Administração  direta  e  indireta 
(autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista), de 
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qualquer dos entes federativos. O tempo de serviço público prestado a ente 
federativo diverso deve ser averbado por meio de CTC.

25) Inativos e pensionistas tem direito a isenção do imposto de renda?
Sim,  de  acordo  com  a  Lei  7.713/1988,  no  art.  6º,  inciso  XIV,  as  pessoas 
portadoras de doenças graves que estejam na inatividade ficarão isenta do IR 
sobre os proventos de aposentadoria, pensão ou reforma. Haverá o direito à 
isenção mesmo que a doença seja contraída após a aposentadoria ou pensão. 
Para  todos  os  casos,  a  Lei  9.250/1995  determina  que  a  moléstia  seja 
comprovada  mediante  laudo  pericial  emitido  por  serviço  médico  oficial.  É 
necessário  abrir  um  processo  no  IPPASSO  fazendo  a  solicitação  com  os 
seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência atestado 
médico recente com o CID da doença. A concessão da isenção dependerá de 
perícia médica e parecer jurídico favorável.

26) Existe limite mínimo e máximo para o valor dos benefícios?
O valor dos benefícios previdenciários, com exceção do Salário Família, não 
poderá  ser  inferior  ao  salário  mínimo  nacional  e  nem  superior  à  última 
remuneração de contribuição do segurado, a qual está limitada à remuneração 
do  chefe  do  poder  executivo,  no  caso  do  IPPASSO,  ao  salário  do  Prefeito 
municipal.

ANOTAÇÕES:
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2) Benefícios
2.1) Aposentadoria

A aposentadoria dos servidores 
públicos  passou  por  significativas 
mudanças  através  das  Emendas 
Constitucionais nº20/1998, 41/2003 e 
47/2005, criando assim, várias regras 
para  aposentadoria,  as  quais 
apresentaremos a seguir:

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO -  Aplicável a todos os servidores

Base  legal  constitucional: Art.40  da  Constituição  Federal,  com 
redação  dada  pela  Emenda  Constitucional  nº41/03.  Lei  Federal  nº 
10887/2004.
Devem ser preenchidos todos os requisitos.

HOMEM
=35 anos de contribuição (12.775 dias);
=60 anos de idade;
=10 anos de serviço público (3.650 dias);
=05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria (1.825 dias).

MULHER
=30 anos de contribuição (10.950 dias);
=55 anos de idade;
=10 anos de serviço público (3.650 dias);
=05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria (1.825 dias).

PROFESSOR EM REGÊNCIA DE CLASSE
=30 anos de contribuição (10.950 dias);
=55 anos de idade;
=10 anos na carreira (3.650 dias);
=05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria (1.825 dias).

REGRA PERMANENTE
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PROFESSORA EM REGÊNCIA DE CLASSE
=25 anos de contribuição (9.125 dias);
=50 anos de idade;
=10 anos na carreira (3.650 dias);
=05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria (1.825 dias).

CÁLCULO DOS PROVENTOS:
Média:  80%  maiores  remunerações  que  serviram  de  base  para  a 
contribuição  previdenciária  ao  RPPS  ou  aos  demais  regimes 
previdenciários,  inclusive  o  Regime  Geral,  correspondentes  a  todo  o 
período de contribuição apurado a partir de julho de 1994, atualizado pelo 
INPC. Caso a média apurada seja maior do que a última remuneração 
percebida no momento da aposentadoria, o provento será igual a última 
remuneração.

Reajustes:
Não  há  paridade  em  relação  aos  ativos.  É  assegurado  somente  a 
preservação do valor real dos proventos com reajuste na mesma data e 
percentual dos benefícios do RGPS (Ver Informações Complementares, 
pág. 27). 

APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORES
A Lei Federal nº 11.301/2006 trouxe significativas alterações na definição 
das  funções  de  magistério  para  fins  da  aposentadoria  de  que  trata  o 
parágrafo  5º  do  artigo  40  da  Constituição  Federal,  no  qual  são 
consideradas  funções  de  magistério  as  exercidas  por  professores  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, vice-direção, 
c o o r d e n a ç ã o   e   a s s e s s o r a m e n t o 
pedagógico.  No  julgamento  da  Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 3.772, 
proferido  em  29  de  outubro  de  2008,  o 
Supremo  Tribunal  Federal  acolheu  em 
parte a alegação de inconstitucionalidade 
da lei, para dar interpretação conforme a 
Constituição, no sentido de excluir de sua 
abrangência  os  especialistas  em 
educação. Desse modo, hoje a definição 
legal vale apenas para os professores. 
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APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE - 
Aplicável a todos os servidores

Base legal constitucional: Art.40 da Constituição Federal, com redação 
dada pela Emenda Constitucional nº41/03. Lei Federal nº 10887/2004.
Devem ser preenchidos todos os requisitos.

HOMEM
=65 anos de idade;
=10 anos de serviço público (3.650 dias);
=05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria (1.825 dias).

MULHER
=60 anos de idade;
=10 anos de serviço público (3.650 dias);
=05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria (1.825 dias).

CÁLCULO DOS PROVENTOS:
Proporcionais  ao  tempo  de  contribuição,  calculado  sobre  a 
média  das  80%  maiores  remunerações  que  serviram  de  base  para  a 
contribuição  previdenciária  ao  RPPS  ou  aos  demais  regimes 
previdenciários,  inclusive  o  Regime  Geral,  correspondentes  a  todo  o 
período de contribuição apurado a partir de julho de 1994, atualizado pelo 
INPC. 
Caso  a  média  apurada 
seja  maior  que  a  última 
remuneração  percebida  no 
momento  da  aposentadoria,  o 
provento  será  igual  a  última 
remuneração.

Reajustes:Não há paridade em 
r e l a ç ã o   a o s   a t i v o s .   É 
a s s e g u r a d o   s o m e n t e   a 
preservação  do  valor  real  dos 
proventos  com  reajuste  na 
mesma  data  e  percentual  dos 
benefícios  do  RGPS  (Ver 
Informações  Complementares, 
pág. 27). 
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30 anos de contribuição
55 anos  de idade
20 anos  de serviço público
10 anos  de carreira
05 anos  no cargo

Mulher

35 anos de contribuição
60 anos  de idade
20 anos  de serviço público
10 anos  de carreira
05 anos  no cargo

Homem

25 anos de contribuição
50 anos  de idade
20 anos  de serviço público
10 anos  de carreira
05 anos  no cargo

Mulher

30 anos de contribuição
55 anos  de idade
20 anos  de serviço público
10 anos  de carreira
05 anos  no cargo

Homem

Até 31/12/2003

SERVIDOR PROFESSOR

* Aposentadoria integral com base na última remuneração.

* Paridade com os servidores ativos.

REGRAS GERAIS DE APOSENTADORIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Qual a data de ingresso no serviço público? 

OBS.: Além das regas gerais há ainda a regra 85/95, aposentadoria por invalidez, proporcional por idade, 
especial e compulsória. Verificar os requisitos no IPPASSO
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30 anos de contribuição
55 anos  de idade
10 anos  de serviço público
05 anos  no cargo

Mulher

35 anos de contribuição
60 anos  de idade
10 anos  de serviço público
05 anos  no cargo

Homem

25 anos de contribuição
50 anos  de idade
10 anos  de serviço público
05 anos  no cargo

Mulher

30 anos de contribuição
55 anos  de idade
10 anos  de serviço público
05 anos  no cargo

Homem

Após 01/01/2004

SERVIDOR PROFESSOR

* Aposentadoria integral com base na média das 80% maiores 
contribuições.
* Sem paridade com os servidores ativos.

REGRAS GERAIS DE APOSENTADORIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Qual a data de ingresso no serviço público? 

OBS.: Além das regas gerais há ainda a regra 85/95, aposentadoria por invalidez, proporcional por idade, 
especial e compulsória. Verificar os requisitos no IPPASSO
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Documentos necessários para abertura de processo 
de aposentadoria voluntária

Carteira de identidade  (original e cópia);

CPF (original e cópia);

Certidão de nascimento ou casamento atualizada (original e 

cópia);

Comprovante de endereço, com CEP (cópia);

Certidão de tempo de contribuição (original) fornecida pelo Estado ou 

INSS caso tenha tempo averbado na prefeitura;

Funcionários da prefeitura que trabalharam por algum período como 
CLT precisam da certidão do INSS (original);

Professores com cedência, permuta, averbação, precisam trazer 

certidão numerada da escola cedida, permutada ou período 

averbado, onde conste: período da cedência/permuta/averbação, 

séries atendidas, área de atuação, atividades desenvolvidas, se 

estava ou não em regência de classe e disciplinas ministradas;

Diploma de graduação e pós-graduação, para professores (original e  

cópia)
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APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

  Devida ao segurado que for considerado incapaz para o serviço 
público  municipal  por  junta  médica  do  órgão  de  perícia  médica  do 
Município. Na aplicação das regras o critério será a causa da invalidez, 
definida em três grupos:
●Doenças graves, contagiosas ou incuráveis, com proventos integrais;
●Acidente de trabalho ou moléstia profissional, com proventos integrais e
●Doença ou acidente de qualquer causa, com proventos proporcionais.

Base legal Constitucional: Art.40, § 1º, incisos I e II da Constituição 
Federal,  com  redação  dada  pela  Emenda  Constitucional  41/2003  e 
70/2012. Lei Federal nº 10887/2004.

CÁLCULO DOS PROVENTOS:
O cálculo dos proventos vai depender da causa da invalidez e da 
data de ingresso do servidor no serviço público.
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APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
Obrigatória  para  todos  os  servidores 

que  alcançaram  a  idade  limite  para 
permanecer  no  serviço  público.  O  servidor 
público  será  aposentado  compulsoriamente 
quando completar setenta e cinco (75) anos 
de idade.

Base legal constitucional: Art.40 § 1º, II 
da CF, com redação dada pelas ECs 20/1998 
E 41/2003. EC 88/2015. Lei Federal nº 10.887/2004 e Lei 
Complementar 152/2015.

CÁLCULO DOS PROVENTOS:
Proporcionais ao tempo de contribuição, calculado sobre a média das 
80% maiores remunerações que serviram de base para a contribuição 
previdenciária ao RPPS ou aos demais regimes previdenciários, inclusive 
o  Regime  Geral,  correspondentes  a  todo  o  período  de  contribuição 
apurado a partir de julho de 1994, atualizado pelo INPC.

Reajustes:
Não  há  paridade  em  relação  aos  ativos.  É  assegurado  somente  a 
preservação do valor real dos proventos com reajuste na mesma data e 
percentual dos benefícios do RGPS (Ver Informações Complementares, 
pág. 27).  
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A partir de 01/01/2004Antes de 31/12/2003

●Doença grave, contagiosa ou 
incurável;
●Acidente de trabalho ou 
moléstia profissional.

PROVENTOS: 100% da 
remuneração de contribuição do 
servidor.

●Acidente ou doença de 
qualquer causa

PROVENTOS: Proporcional ao 
tempo de contribuição, 
calculado sobre a última 
remuneração de contribuição do 
servidor.

REAJUSTES: com paridade.

●Doença grave, contagiosa ou 
incurável;
●Acidente de trabalho ou 
moléstia profissional.

PROVENTOS: média atualizada 
de 80% dos maiores valores de 
contribuição desde julho/94.

●Acidente ou doença de 
qualquer causa

PROVENTOS: Proporcional ao 
tempo de contribuição, 
calculado sobre a média 
atualizada de 80% dos maiores 
valores de contribuição desde 
julho/94.

REAJUSTES: sem paridade

=Carteira de identidade  (original e cópia);

=CPF (original e cópia);

=Certidão  de  nascimento  ou  casamento  atualizada 
(original e cópia);

=Comprovante  de  endereço,  com  CEP  (cópia 
simples);

=Certidão  de  tempo  de  contribuição  (original) 
fornecida pelo Estado ou INSS caso tenha tempo  
averbado na prefeitura;

=Funcionários  da  prefeitura  que  trabalharam  por 
algum período como CLT precisam da certidão do INSS (original);

=Atestado médico original com o CID (Código Internacional de Doenças);

Documentos necessários para abrir 
processo de aposentadoria por invalidez

03
Manual do segurado IPPASSO

15
Manual do segurado IPPASSO



APOSENTADORIA ESPECIAL - Para servidores que 
exerçam atividades sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde e a integridade física

A  Súmula  Vinculante  nº33  disciplinou  que:  «Aplicam-se  ao 
servidor  público,  no  que  couber,  as  regras  do  Regime  Geral  de 
Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, 
&4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar 
específica».

Para ter direito à aposentadoria especial, os servidores deverão 
comprovar,  além  do  tempo  de  contribuição,  a  efetiva  exposição  aos 
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes 
prejudiciais pelo período mínimo de 25 anos.

Será  devido  o  enquadramento  por  categoria  profissional  de 
atividade exercida sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou 
a integridade física, para períodos trabalhados até 24/04/1995 (em regra), 
desde que o exercício da atividade tenha ocorrido de modo habitual e 
permanente, não ocasional nem intermitente.

Quadro resumo Aposentadoria Especial

Destinada aos servidores que trabalham em efetiva exposição aos 
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de 
agentes prejudiciais.

Requisito único: 25 anos de trabalho com efetiva exposição aos 
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de 
agentes prejudiciais.

Documentos a serem apresentados:
●Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP);
●Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), 
expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do 
trabalho.

PROVENTOS: média atualizada de 80% dos maiores valores de 
contribuição desde julho/94.

REAJUSTES: sem paridade
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REGRAS TRANSITÓRIAS
HIPÓTESE 01: Aplicável aos servidores que 
ingressaram no serviço público ANTES DE 31/12/2003

Base  legal  constitucional: Art.6  da  Emenda  Constitucional  nº41/2003, 
combinado  com  artigos  2º  e  5º  da  Emenda 
Constitucional 47/2005.
Devem ser preenchidos todos os requisitos.

HOMEM
=35 anos de contribuição (12.775 dias);
=60 anos de idade;
=20 anos no serviço público (7.300 dias);
=10 anos na carreira (3.650 dias);
=05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria (1.825 dias).

MULHER
=30 anos de contribuição (10.950 dias);
=55 anos de idade;
=20 anos no serviço público (7.300 dias);
=10 anos na carreira (3.650 dias);
=05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria (1.825 dias).

PROFESSOR EM REGÊNCIA DE CLASSE
=30 anos de contribuição (10.950 dias);
=55 anos de idade;
=20 anos no serviço público (7.300 dias);
=10 anos na carreira (3.650 dias);
=05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria (1.825 dias).

PROFESSORA EM REGÊNCIA DE CLASSE
=25 anos de contribuição (9.125 dias);
=50 anos de idade;
=20 anos no serviço público (7.300 dias);
=10 anos na carreira (3.650 dias);
=05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria (1.825 dias).

CÁLCULO DOS PROVENTOS:
Integrais, correspondendo à totalidade da remuneração do cargo efetivo 
em que se der a aposentadoria.

Reajustes:
Paridade  plena.  Assegurados  reajustes  e  eventuais  vantagens 
posteriores concedidas aos servidores ativos. 03
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HIPÓTESE 03: Aplicável aos servidores que 
ingressaram no serviço público ANTES DE 16/12/1998

Base legal constitucional: Art.2º da Emenda Constitucional nº41/2003. Lei 
Federal nº10.887/2004. 

HOMEM
=35 anos de contribuição (12.775 dias);
=53 anos de idade;
=05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria (1.825 dias).

HIPÓTESE 02: Aplicável aos servidores que 
Ingressaram no serviço público ANTES DE 16/12/1998
Base  legal  constitucional: Art.3º  da  Emenda  Constitucional  nº47/2005 
(conhecida como “PEC PARALELA”). 
Devem ser preenchidos todos os requisitos.

HOMEM
=35 anos de contribuição (12.775 dias);
=60 anos de idade, reduzidos  em um (1) ano a cada um (1) ano 

excedente ao tempo mínimo de contribuição exigido;
=25 anos no serviço público (9.125 dias);
=15 anos na carreira (3.650 dias);
=05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria (1.825 dias).

MULHER
=30 anos de contribuição (10.950 dias);
=55 anos de idade, reduzidos  em um (1) ano a cada um (1) ano 

excedente ao tempo mínimo de contribuição exigido;
=25 anos no serviço público (7.300 dias);
=15 anos na carreira (5.475 dias);
=05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria (1.825 dias).

NÃO HÁ PREVISÃO, NESSA HIPÓTESE,
PARA PROFESSOR(A) EM REGÊNCIA DE CLASSE.

CÁLCULO DOS PROVENTOS:
Integrais, correspondendo à totalidade da remuneração do cargo efetivo 
em que se der a aposentadoria.

Reajustes:
Paridade  plena.  Assegurados  reajustes  e  eventuais  vantagens 
posteriores concedidas aos servidores ativos.
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=Pedágio de 20% sobre o tempo que faltava para completar os 35 
anos de contribuição em 16/12/1998.

MULHER
=30 anos de contribuição (10.950 dias);
=48 anos de idade;
=05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria (1.825 dias).
=Pedágio de 20% sobre o tempo que faltava para completar os 35 

anos de contribuição em 16/12/1998.

PROFESSOR EM REGÊNCIA DE CLASSE
=35 anos de contribuição (12.775 dias);
=53 anos de idade;
=05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria (1.825 dias).
=Pedágio de 20% sobre o tempo que faltava para completar os 35 

anos de contribuição em 16/12/1998.
=Bônus de 17% sobre o tempo exercido até 16/12/1998.

PROFESSORA EM REGÊNCIA DE CLASSE
=30 anos de contribuição (10.950 dias);
=48 anos de idade;
=05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria (1.825 dias).
=Pedágio de 20% sobre o tempo que faltava para completar os 30 

anos de contribuição em 16/12/1998.
=Bônus de 20% sobre o tempo exercido até 16/12/1998.

CÁLCULO DOS PROVENTOS:
Média: 80% das maiores remunerações que serviram de base para a 
contribuição  previdenciária  ao  RPPS  ou  aos  demais  regimes 
previdenciários,  inclusive  o  Regime  Geral,  correspondentes  a  todo  o 
período de contribuição apurado a partir de julho de 1994, atualizado pelo 
INPC. Sobre a média aplica-se o redutor de 3.5% ou 5%, conforme os 
requisitos  de  aposentadoria  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.

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.

Reajustes:
Não há paridade em relação aos ativos. É assegurado somente reajustes 
para preservar o valor real dos proventos que ocorrerão na mesma data e 
no mesmo percentual dos benefícios do RGPS, sem paridade com os 
servidores ativos.
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A pensão por morte do segurado será paga aos seus dependentes, 
em conformidade com a legislação previdenciária vigente. Existindo mais 
de um pensionista, a pensão será dividida entre todos em partes iguais.

As  regras  a  serem  observadas  para  concessão  da  pensão  são 
aquelas previstas na legislação vigente no momento do óbito do servidor.

São dependentes:
I - o cônjuge, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 

vinte e um (21) anos ou inválido;
II -  a  companheira  ou  o  companheiro  que  viva  sob  a  dependência 

econômica do segurado;
III - o pai e a mãe quando inválidos, ou ao completar setenta (70) anos 

de idade, desde que não possuam rendimentos em valor igual ou 
superior  a  um  salário-mínimo,  e  vivam  sob  a  dependência 
econômica do segurado;

IV - irmão não emancipado, menor de vinte e um (21)  anos ou inválido 
que viva sobre a dependência econômica do segurado. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

* Considera-se  companheira  ou  companheiro  a  pessoa  que,  sem  ser 
casada, mantém união estável, nos termos da Lei Civil, com o segurado 
ou segurada.

* Equipara-se à condição de filho, para efeitos desta Lei, o enteado, sob 
guarda e o tutelado, não emancipados e menores de 21 (vinte e um) 
anos de idade ou inválidos, que vivam sob a dependência econômica do 
segurado  e  que  não  possuam  bem  ou  recursos  suficientes  para  o 
próprio sustento, nem amparo de outro órgão previdenciário, e residam 
e vivam às expensas do segurado.

* A  dependência  econômica  das  pessoas  mencionadas  no  item I  é 
presumida e nos itens II, III e IV deverá ser comprovada por ocasião da 
inscrição de dependente. 

* A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui 
do direito ao benefício os das classes seguintes.

ATENÇÃO: Para fins previdenciários, a existência de cônjuge, 
companheiro(a) ou filhos como dependentes, exclui a 

possibilidade de concessão de benefício para os pais. A 
existência de pais como dependentes exclui a possibilidade 

de concessão de benefício para os irmãos.

2.2) Pensão por morte
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Para requerer a pensão por morte, dirija-se ao IPPASSO com os 
seguintes documentos:
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 DOCUMENTOS DO SERVIDOR FALECIDO 

□ RG E CPF (CÓPIA SIMPLES) 

□ CERTIDÃO DE NASCIMENTO /CASAMENTO ATUALIZADA (emissão de, no 
máximo, 30 dias) (CÓPIA SIMPLES) 
□CERTIDÃO DE ÓBITO (CÓPIA SIMPLES) 

 

 CÔNJUGE 

□ RG E CPF (CÓPIA SIMPLES) 

□ CERTIDÃO DE NASCIMENTO /CASAMENTO ATUALIZADA (emissão de, no 
máximo, 30 dias) (CÓPIA SIMPLES) 

□ COMPROVANTE DE ENDEREÇO COM CEP (CÓPIA SIMPLES) 
 
 

 FILHOS MENORES (ATÉ 21 ANOS) 
□ RG E CPF (CÓPIA SIMPLES) 
□ CERTIDÃO DE NASCIMENTO ATUALIZADA (emissão de, no máximo, 30 
dias) (CÓPIA SIMPLES) 
 
 

 FILHOS INVÁLIDOS 
□ RG E CPF (CÓPIA SIMPLES) 
□ CERTIDÃO DE NASCIMENTO ATUALIZADA (emissão de, no máximo, 30 
dias) (CÓPIA SIMPLES) 
□ LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A INVALIDEZ, ORIGINAL E 
ATUALIZADO 
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 COMPANHEIRO(A) 
OBS: Necessidade de comprovação da união estável E da dependência 
econômica 

□ RG E CPF (CÓPIA SIMPLES) 

□ CERTIDÃO DE NASCIMENTO /CASAMENTO ATUALIZADA (emissão de, no 
máximo, 30 dias) (CÓPIA SIMPLES) 

□ COMPROVANTE DE ENDEREÇO COM CEP (CÓPIA SIMPLES) 

COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL: 
 
□DECLARAÇÃO JUDICIAL, OU LAVRADA PERANTE OFICIO DE NOTAS, DA 
EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL OU 
 
NO MÍNIMO TRÊS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

□certidão de nascimento de filho havido em comum; 

□certidão de casamento religioso; (Redação dada pela Resolução 001/2017) 

□declaração do imposto de renda do segurado em que conste o interessado 
como seu dependente; 

□disposições testamentárias; 

□anotação constante na Carteira Profissional e/ou na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, feita pelo órgão competente; 

□declaração específica feita pelo(a) segurado(a) perante tabelião; (Redação 
dada pela Resolução 001/2017) 

□prova de mesmo domicílio; 

□prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou 
comunhão nos atos da vida civil; 



CÁLCULO DA PENSÃO:

Totalidade da remuneração do servidor falecido, até o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, 
acrescido de 70% da parcela excedente a este limite. 

Reajustes:

Se o falecido for servidor ativo o reajuste ocorrerá na mesma data 
e no mesmo pecentual dos benefícios do RGPS, sem paridade com os
. 
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□procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 

□conta bancária conjunta; 

□registro em associação de qualquer natureza em que conste o interessado 
como dependente do segurado; 

□anotação constante de ficha ou livro de registro de segurados; 

□apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a 
pessoa interessada como sua beneficiária; 

□ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o(a) 
segurado(a) como responsável pelo(a) companheiro(a) ou este em relação 
àquele;  

□escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de 
dependente; 

□quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar. 

COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA: 
□os três últimos comprovantes de renda do(a) condidato(a) a pensionista, se 
houver 
OBS: A comprovação da dependência econômica deverá ser feita com 
comprovação de que o dependente perceba, mensalmente, renda inferior a um 
salário mínimo regional 

servidores ativos.

Se o falecido for aposentado com paridade calculada pela EC 
41/03;  47/05  ou  70/12  terá  reajuste  na  mesma  data  e  no  mesmo 
percentual dos servidores ativos, com paridade. Se o aposentado falecido 
tinha outro tipo de aposentadoria o reajuste ocorrerá na mesma data e no 
mesmo  percentual  dos  benefícios  do  RGPS,  sem  paridade  com  os 
servidores ativos.



O  auxílio  reclusão  é  o  benefício  previdenciário  devido  aos 
dependentes do servidor ativo, com renda 
inferior  ao  teto  estabelecido  pelo  RGPS, 
recolhido  à  prisão  e  que  não  estiver 
recebendo  remuneração  decorrente  do 
seu cargo e será pago enquanto for titular 
deste cargo.

O valor é o mesmo pago pelo INSS e 
é reajustado no mesmo índice e época do 
reajuste dos benefícios do Regime Geral de 
Previdência  Social  (ver  Informações 
Complementares, pág. 27).  

2.3) Auxílio Reclusão
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* O  valor  dos  proventos  não  poderá  superar  o  valor  da  última 
remuneração do servidor enquanto ativo. Se isso ocorrer, considera-
se, para fins de fixação do provento, a última remuneração.

* Os valores de referência para concessão dos benefícios e incidência da 
contribuição previdenciária, indicados nesse Manual, são revistos nos 
mesmos índices e épocas dos reajustes dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social.

* Para a concessão do Auxílio-Reclusão a remuneração do segurado 
não  poderá  ser  superior  ao  valor  limite 
estabelecido aos segurados do Regime Geral de 
Previdência Social.

* O  valor  limite  para  cálculo  do  benefício  de 
Pensão por Morte e da contribuição 
previdenciária dos aposentados e pensionistas é 
idêntico ao limite máximo do salário de benefício 
e do salário de contribuição do Regime Geral de 
Previdência Social (teto do INSS).

A concessão de qualquer benefício previdenciário implica num 
processo que deve ser seguir alguns trâmites legais e procedimentos 
básicos como:

1. Consulta prévia ao IPPASSO, onde será verificado o cumprimento das 
exigências  legais  referente  ao  benefício  solicitado,  com  a  entrega  ao 
segurado  de  um  relatório  com  a  descrição  das  possibilidades  de 
concessão do benefício (simulação de aposentadoria).

2. Havendo interesse e tendo preenchido todos os requisitos legais, será 
aberto  um  processo  através  de  um  requerimento  assinado  pelo 
interessado  e  anexado  todos  os  documentos  necessários  (ver  lista  na 
página 15).

4. Após  a  publicação  da  portaria  concedendo  o  benefício  o  processo 
deverá ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado para análise e 
registro e para o RGPS para a compensação financeira.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

3. A tramitação ocorrerá em um prazo máximo de 180 dias, conforme 
determinado na Ordem de Serviço 01/2019, do IPPASSO.
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O abono de permanência não é um benefício previdenciário e sim 
um benefício pecuniário. É devido ao servidor que tenha condições legais 
para  aposentar-se,  com  base  em  uma  das  regras  constitucionais,  e 
decide  permanecer  trabalhando.  O  servidor  não  precisa, 
necessariamente,  aposentar-se  pela  regra  constitucional  que 
fundamentou o seu pedido de abono de permanência. A aposentadoria 
por idade não dá direito ao abono.

O abono constitui-se na isenção do pagamento do desconto de 
11%  da  contribuição  previdenciária,  que  será  pago  pelo  Executivo 
Municipal  enquanto  o  servidor  não  requerer  a  aposentadoria  ou  até 
completar 75 anos de idade.

Cabe à Prefeitura Municipal a concessão da referida vantagem, 
mediante solicitação do beneficiário. As informação de implemento de 
requisitos à aposentadoria serão fornecidas pelo IPPASSO.

Abono de Permanência
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Averbação de tempo do INSS na Prefeitura

Ligar no telefone 135 (INSS) e agendar um horário para retirar a CERTIDÃO 
DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CTC; 

48h antes da data agendada, buscar junto ao CRH da Prefeituraa declaração 
de regime jurídico. 

Obs.: A declaração tem validade no INSS somente por 48h após a 
emissão pela Prefeitura. 

Após a retirada, com a CTC original em mãos, se dirigir ao protocolo da 
Prefeitura e abrir um processo de averbação de tempo de contribuição. 



Rua Paissandu, 141  Centro - CEP: 99010-100 - Fone: 54 3315 1400
e-mail: ippasso@ippasso.com.br  Site: www.ippasso.com.br
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