
Veja o que vai mudar nas regras de aposentadoria e pensão do SIMPREVI se o PLC 172/2021 for aprovado com a redação inicial. 

Requisitos Municipais Lei Complementar 131 de 2001 –  

Serão extintas com o PLC 172/2021 

Nova regras do PLC 172/2021   

Regra permanente Ingressou a partir de 2004 Quem ingressar a partir de 14 de setembro de 2021  

   

Servidor   

Idade mínima Servidor 60 anos de idade 65 anos de idade 

Tempo mínimo de Contribuição  35 anos de contribuição 25 anos de contribuição (40 anos para 100% da média salarial) 

Valor da aposentadoria  100% da média salarial  60% da média salarial aos 20 anos de contribuição mais 2% ao ano 

Reajuste  Mesmo do RGPS Mesmo do RGPS 

   

Servidora   

Idade mínima Servidora 55 anos de idade 62 anos de idade 

Tempo mínimo de Contribuição  30 anos de contribuição 25 anos de contribuição (40 anos para 100% da média salarial) 

Valor da aposentadoria  100% da média salarial  60% da média salarial aos 20 anos de contribuição mais 2% ao ano 

Reajuste  Mesmo do RGPS Mesmo do RGPS 

   

Professor   

Idade mínima Professor  55 anos de idade 60 anos de idade 

Tempo mínimo de Contribuição  30 anos de contribuição 25 anos de contribuição (40 anos para 100% da média salarial) 

Valor da aposentadoria  100% da média salarial  60% da média salarial aos 20 anos de contribuição mais 2% ao ano 

Reajuste  Mesmo do RGPS Mesmo do RGPS 

   

Professora   

Idade mínima Professora 50 anos de idade 57 anos de idade 

Tempo mínimo de Contribuição  25 anos de contribuição 25 anos de contribuição (40 anos para 100% da média salarial) 

Valor da aposentadoria  100% da média salarial  60% da média salarial aos 20 anos de contribuição mais 2% ao ano 

Reajuste  Mesmo do RGPS Mesmo do RGPS 

   



Atividades Especiais *Atividades especiais: exposição a agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais á saúde: 

Idade mínima homem/mulher Sem idade mínima 60 anos de idade 

Tempo mínimo de Contribuição  25 anos de contribuição 25 anos de contribuição (40 anos para 100% da média salarial) 

Valor da aposentadoria  100% da média salarial  60% da média salarial aos 20 anos de contribuição mais 2% ao ano 

Reajuste  Mesmo do RGPS Mesmo do RGPS 

   

Pessoa com deficiência Lei 142 – 8 maio 2013 60 anos de idade e 15 anos de PCD  

Pessoa com deficiência 20 e 25 anos PCD grave 20 e 25 anos de contribuição - PCD grave 

Pessoa com deficiência 24 e 29 anos PCD moderada 24 e 29 anos de contribuição - PCD moderada 

Pessoa com deficiência 28 e 33 anos PCD leve 28 e 33 anos de contribuição - PCD leve 

Valor da aposentadoria 100% da média salarial 100% da média salarial 

Reajuste  Mesmo do RGPS Mesmo do RGPS 

   

REGRAS DE TRANSIÇÃO 20 anos de serviço público 

Quem ingressou até 31/12/2003 Quem ingressou até 13/12/2021  

Idade mínima Servidor  60 anos de idade  60 anos de idade  

Tempo mínimo de Contribuição  35 anos de contribuição 35 anos de contribuição + 100% de pedágio do tempo que falta 

Idade mínima Servidora  55 anos de idade  57 anos de idade  

Tempo mínimo de Contribuição  30 anos de contribuição 30 anos de contribuição + 100% de pedágio do tempo que falta 

Servidor que ingressou até 

16/12/1998 – Fator 85/95  

redutor de 1 ano de idade para cada 

ano de contribuição além do exigido. 

 

Idade mínima Professor  55 anos de idade  55 anos de idade  

Tempo mínimo de Contribuição 30 anos de contribuição 30 anos de contribuição + 100% de pedágio do tempo que falta 

Idade mínima Professora  50 anos de idade  52 anos de idade  

Tempo mínimo de Contribuição  25 anos de contribuição 25 anos de contribuição + 100% de pedágio do tempo que falta 

Valor da aposentadoria  Ingresso até 31/12/2003: integral  Quem ingressou até 31/12/2003: integral  

Depois: 100% média salarial Depois 31/12/2003 até 13/09/2021: 100% da média salarial 

Reajuste Ingresso até 31/12/2003: paridade Quem ingressou até 31/12/2003: paridade com ativos  

Depois: mesmo do RGPS Depois 31/12/2003 até 13/09/2021: mesmo que o RGPS 



   

Idade mínima Servidor   61 anos em 2021 e 62 anos a partir de 2023 

 65 anos/aposentadoria integral se ingressou antes de 31/12/2003  

Tempo mínimo de Contribuição   35 anos de contribuição 

Pontos   96 pontos em 2021, mais 1 ponto ao ano, até  105 em 2030 

Idade mínima Servidora   56 anos em 2021 e 57 anos a partir de 2023 -  

 62 anos/aposentadoria integral se ingressou antes de 31/12/2003 

Tempo mínimo de Contribuição   30 anos de contribuição 

Pontos   86 pontos em 2021, mais 1 ponto ao ano, até 100 em 2030 

Idade mínima Professor  56 anos em 2021 e 57 anos a partir de 2023 

 60 anos/aposentadoria integral se ingressou antes de 31/12/2003 

Tempo mínimo de Contribuição   35 anos de contribuição 

Pontos  91 pontos em 2021, mais 1 ponto ao ano, até 100 em 2030 

Idade mínima Professora   51 anos em 2021 e 52 anos a partir de 2023 

 57 anos/aposentadoria integral se ingressou antes de 31/12/2003 

Tempo mínimo de Contribuição   30 anos de contribuição 

Pontos  81 pontos em 2021, mais 1 ponto ao ano, até 92 em 2030 

Valor da aposentadoria   60% de 20 anos de contribuição + 2% ao ano de contribuição 

Reajuste  mesmo que o RGPS e paridade quem ingressou antes 31/12/2003 

   

Atividades Especiais *Atividades especiais: exposição a agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais á saúde: 

Pontos e tempo mínimo de 

exposição  

 66 pontos e 15 anos de exposição 

 76 pontos e 15 anos de exposição 

 86 pontos e 15 anos de exposição 

Valor da aposentadoria   100% da média salarial 

Reajuste   O mesmo que o RGPS 

  

*Pontos significa 1 ponto por ano de idade e 1 ponto por ano de contribuição. 

 



 

Aposentadoria compulsória, 

com proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição 

aos 70 (setenta) anos de idade, com 

proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição 

aos 75 (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 

Aposentadoria por invalidez 

permanente proventos 

proporcionais ao tempo de 

contribuição 

 exceto se decorrente de acidente em 

serviço, moléstia profissional ou 

doença grave, contagiosa ou incurável, 

60% da média salarial aos 20 anos de contribuição mais 2% ao 

ano; 100% da média salarial se decorrente de acidente e doença 

profissional ou do trabalho 

 

Pensão por morte  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 

Uma cota familiar de 50% mais 10% por dependente, até 5 

dependentes e 100% dos proventos da aposentadoria ou do valor 

da aposentadoria por incapacidade permanente no dia da morte, se 

servidor/a ativo  
Tempo da pensão para o/a cônjuge: 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. 

Alíquota de contribuição dos 

Servidores Municipais ao 

SIMPREVI 

Alíquotas progressivas para os 

Servidores Municipais ativos e 

aposentados e pensionistas sobre o 

valor dos proventos acima do teto do 

INSS  (R$ 6.433,57) 

14% para os Servidores Municipais ativos e aposentados e 

pensionistas sobre o valor dos proventos acima de um salário 

mínimo (R$ 1.100,00). 

Teto do INSS e Regime de 

Previdência Complementar  

A LC 131/2001 não instituiu o teto do 

INSS no SIMPREVI e por isso não 

criou o regime complementar. 

PLC 171/2021 - Institui o teto do INSS no SIMPREVI e cria o 

regime complementar. Mesmas regras até o teto do INSS. 

Fonte: EC 103/2019; LC 131/2001; LOM; PLC 170, 171 e 172/2021 -    Pesquisa e elaboração: Lizeu Mazzioni 


