
Veja o que mudou nas regras de aposentadoria e pensão dos Servidores Municipais efetivos de Chapecó com a aprovação da Emenda 158 à Lei Orgânica 

do Município no dia 13 de setembro de 2021.  

Direitos dos Servidores 

Municipais 

Redação do art. 16 da Lei 

Orgânica do Município antes da 

nova redação dada pela  

Emenda 158/2021. 

 

Redação nova do art. 16 da Lei 

Orgânica do Município, dada 

pela Emenda 158/2021 (em 

vigor)  

Regras que estão na Lei 

Complementar 131 de 2001 que é 

a lei do SIMPREVI, que continua 

valendo para os atuais servidores 

efetivos enquanto essa lei não for 

alterada. 

Idade mínima da aposentadoria 

por tempo de contribuição  

 

Homem: 60 anos de idade  

Mulher: 55 anos de idade  

Homem: 65 anos de idade  

Mulher: 62 anos de idade  

Homem: 60 anos de idade  

Mulher: 55 anos de idade 

 

Quem ingressou antes de 1998: tem 

Fator 95/85:  redutor de 1 ano de 

idade para cada ano de contribuição 

além do exigido . 

Tempo mínimo de 

Contribuição da aposentadoria 

por tempo de contribuição 

Homem: 35 anos de contribuição 

Mulher: 30 anos de contribuição 

tempo de contribuição e os 

demais requisitos estabelecidos 

em lei complementar  

Homem: 35 anos de contribuição 

Mulher: 30 anos de contribuição 

 

 

 

Redução da idade mínima para 

aposentadoria por tempo de 

contribuição 

- pessoa com deficiência conforme 

a Lei Federal 142/2013. 

 

- atividades exercidas 

exclusivamente sob condições 

especiais que prejudiquem a saúde 

ou a integridade física, definidos 

em lei complementar  

 

- em 5 (cinco) anos o professor e a 

professora  

Lei complementar poderá 

reduzir a idade e tempo de 

contribuição: 

- de servidores com deficiência 

-  servidores cujas atividades 

sejam exercidas com efetiva 

exposição a agentes químicos, 

físicos e biológicos prejudiciais 

à saúde 

- em 5 (cinco) anos o professor e 

a professora  

- pessoa com deficiência conforme a 

Lei Federal 142/2013. 

- atividades exercidas 

exclusivamente sob condições 

especiais (como nunca foi aprovada 

a lei complementar, a Justiça tem 

concedido a aposentadoria especial, 

de 25 anos dos trabalhadores da 

enfermagem por exemplo). 

- em 5 (cinco) anos o professor e a 

professora  



Direitos dos Servidores 

Municipais 

Redação do art. 16 da Lei 

Orgânica do Município antes da 

nova redação dada pela  

Emenda 158/2021. 

 

Redação nova do art. 16 da Lei 

Orgânica do Município, dada 

pela Emenda 158/2021 (em 

vigor)  

Regras que estão na Lei 

Complementar 131 de 2001 que é 

a lei do SIMPREVI, que continua 

valendo para os atuais servidores 

efetivos enquanto essa lei não for 

alterada. 

 

 

 

Valor da aposentadoria  

calculados com base na 

remuneração do servidor no cargo 

efetivo em que se der a 

aposentadoria e, na forma da lei, 

corresponderão à totalidade da 

remuneração. 

 

As regras para cálculo de 

proventos de aposentadoria 

serão disciplinadas em Lei 

Complementar (LC) (se a LC 

copiar da EC 103/2019 será de 

60% da média salarial para 20 

anos de contribuição, mais 2% a 

cada ano a mais dos 20 anos)  

- Remuneração integral para quem 

ingressou antes de 2003 (19/12)  e de 

100% da média salarial para quem 

ingressou depois de 2003 (contado a 

média desde julho de 1994). 

Idade máxima (de forma 

compulsória), com proventos 

proporcionais ao tempo de 

contribuição 

aos 70 (setenta) anos de idade, 

com proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição 

aos 70 (setenta) anos de idade, 

ou aos 75 (setenta e cinco) anos 

de idade, na forma de lei 

complementar 

aos 70 (setenta) anos de idade, com 

proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição 

Aposentadoria por idade com 

proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição. 

 

Homem: 65 anos de idade 

Mulher: 60 anos de idade  

Homem: 65 anos de idade  

Mulher: 62 anos de idade  

 

Homem: 65 anos de idade 

Mulher: 60 anos de idade 

Aposentadoria por invalidez 

permanente 

sendo os proventos proporcionais 

ao tempo de contribuição, exceto 

se decorrente de acidente em 

serviço, moléstia profissional ou 

doença grave, contagiosa ou 

incurável, especificadas em lei; 

 

 

 por incapacidade permanente 

para o trabalho, no cargo em que 

estiver investido, quando 

insuscetível de readaptação [...], 

na forma de Lei Complementar; 

 sendo os proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição, exceto se 

decorrente de acidente em serviço, 

moléstia profissional ou doença 

grave, contagiosa ou incurável, 



Direitos dos Servidores 

Municipais 

Redação do art. 16 da Lei 

Orgânica do Município antes da 

nova redação dada pela Emenda 

158/2021. 

 

Redação nova do art. 16 da Lei 

Orgânica do Município, dada 

pela Emenda 158/2021 (em 

vigor)  

Regras que estão na Lei 

Complementar 131 de 2001 que é 

a lei do SIMPREVI, que continua 

valendo para os atuais servidores 

efetivos enquanto essa lei não for 

alterada. 

Pensão por morte  igual ao valor dos proventos do 

servidor falecido ou ao valor dos 

proventos a que teria direito o 

servidor em atividade na data de 

seu falecimento. 

o benefício de pensão por morte 

será concedido nos termos de 

Lei Complementar (LC);  

 

(se a LC for copiada da EC 

103/2019, a pensão será de 50% 

da média salarial mais 10% a 

cada dependente) 

 

E a pensão passa a ser 

temporária, se o cônjuge 

dependente tiver menos de 44 

anos no dia do falecimento do 

cônjuge (3 anos de pensão se 

menor de 21 anos de idade; 6 

anos de pensão se entre 21 e 26 

anos de idade; 10 anos de 

pensão se entre 26 e 29 anos de 

idade; 15 anos de pensão se 

entre 30 e 40 de idade; 20 anos 

de pensão se entre 41 e 43anos 

de idade); pensão vitalícia se 

com mais de 44 anos 

  

A pensão será concedida aos 

dependentes do servidor ativo ou 

inativo que falecer e corresponderá a 

totalidade dos proventos a que teria 

direito o servidor em atividade na 

data do seu falecimento 



Direitos dos Servidores 

Municipais 

Redação do art. 16 da Lei 

Orgânica do Município antes da 

nova redação dada pela Emenda 

158/2021. 

 

Redação nova do art. 16 da Lei 

Orgânica do Município, dada 

pela Emenda 158/2021 (em 

vigor)  

Regras que estão na Lei 

Complementar 131 de 2001 que é 

a lei do SIMPREVI, que continua 

valendo para os atuais servidores 

efetivos enquanto essa lei não for 

alterada. 

 

 

 

 

Teto do INSS e Regime de 

Previdência Complementar  

O Município, desde que institua 

regime de previdência 

complementar para seus 

respectivos servidores titulares de 

cargo efetivo, poderão fixar, para 

o valor das aposentadorias e 

pensões a serem concedidas pelo 

regime de que trata este artigo, o 

limite máximo estabelecido para 

os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o 

art. 201da Constituição Federal. 

O Município instituirá, por lei de 

iniciativa do respectivo Poder 

Executivo, regime de 

previdência complementar para 

servidores públicos ocupantes de 

cargo efetivo, observado o limite 

máximo dos benefícios do 

Regime Geral de Previdência 

Social para o valor das 

aposentadorias e das pensões. 

 

Obs: até o teto do INSS aplica as 

normas do SIMPREVI com 

benefício definido; sobre o valor 

do salário que excede o teto do 

INSS (R$ 6.433,58), o servidor e 

o Município contribuem na 

relação de R$ 1,00 X R$ 1,00, 

cujo dinheiro será contabilizado 

pelo regime complementar em 

conta individual de capitalização 

e o benefício será proporcional a 

essa capitalização e não do 

salário acima do teto. 

 

 

 

A LC 131/2001 não instituiu o teto 

do INSS no SIMPREVI e por isso 

não criou o regime complementar. 

 



 

Emenda 158/2021 aprovada à LOM  

 

Art. 2º Até que entre em vigor as Leis Complementares prevista nesta Emenda à Lei Orgânica, alterando a legislação do Regime Próprio de 

Previdência Social do Município, aplicam-se aos benefícios previdenciários as normas constitucionais e infraconstitucionais em vigor no dia 

anterior à publicação desta Emenda à Lei Orgânica. 

 

Parágrafo único. É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência 

Social do Município, bem como de pensão aos seus dependentes, que, até a data de entrada em vigor das leis mencionadas no caput deste 

artigo, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente, inclusive em 

relação ao cálculo e ao reajustamento do benefício. 

 

Art. 3º O servidor público Municipal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda à 

Lei Orgânica poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher os requisitos previstos em Lei Complementar. 

 

Conclusões: 

 

1.  A Emenda 158/2021 à LOM aprovada no dia 13 de setembro de 2021, altera a Lei Orgânica do Município e passa a ser a base permanente 

da previdência municipal e suas regras de aposentadoria e pensão (a ser regulamentada por Lei Complementar) passa a valer para os novos 

servidores na íntegra. 

  

2. Conforme o art. 2° e 3° da Emenda 158/2021 à LOM, os servidores efetivos que ingressaram até 13 de setembro de 2021, continuam com as 

regras de aposentadoria e pensão em vigor na Lei Complementar 131 de 2001 – a lei do SIMPREVI, enquanto essa lei não for alterada por 

outra Lei Complementar.   

 

3. Toda nossa luta agora é para que a Lei Complementar 131 de 2001 não seja alterada, para que as regras de aposentadoria e pensão em vigor 

na LC 131/2020 sejam mantidas para os Servidores Municipais efetivos que ingressaram até 13 de setembro de 2021.  

 

Fontes: EC 103/2019; LC 131/2001; Lei Orgânica do Município com a redação nova dada ao art. 16 pela Emenda 158/2021. 

Pesquisa e elaboração: Lizeu Mazzioni 


