
Jornal do SINDICATO

FALTA VALORIZAÇÃO

* A PEC 32 da reforma administrativa do governo Bolsonaro quer 

acabar com o servidor público efetivo, o serviço público, os direitos 

sociais e a democracia.

* A reforma do SIMPREVI aumenta idade mínima e reduz salário, 

aposentadoria e pensão dos servidores municipais efetivos.

* O Sindicato teve que entrar com ações judiciais coletivas para cobrar 

o pagamento de direitos dos servidores municipais que estão na 

legislação municipal.

DOS SERVIDORES E SERVIDORAS MUNICIPAIS  

Prefeitura Municipal de Chapecó!
32 anos
21 de outubro de 1988 

32 anos
21 de outubro de 1988 

AQUI TEM TRABALHO

32 anos
21 de outubro de 1988 

do salário, 
da aposentadoria 

e da pensão 

Em defesa

dos Servidores Municipais

* Sem reajuste de 2021, a inflação de 2020 e 2021 já acumula

12% de perda salarial no salário dos servidores municipais. 



Em defesa do salário, da aposentadoria e da pensão 

dos servidores municipais. Em defesa da sustentabilidade 

do SIMPREVI e da Prefeitura de Chapecó.

 Não pagou o reajuste anual em janeiro de 2021 e todos os servidores municipais – ativos (efetivos, 

celetistas e ACTs), aposentados e pensionistas do SIMPREVI estão perdendo 5,45% de salário todo mês; No 

final do ano, sem o reajuste, os servidores municipais terão perdido 71% de um salário mensal e o governo terá 

fabricado R$ 26,5 milhões que ficou na prefeitura porque foi tirado do salário dos servidores municipais.     

 Apresentou no dia 15/09, novamente sem estudo e debate com o sindicato e a categoria dos servidores 

municipais atingida pela reforma, mais três projetos que mexem nas regras de aposentadoria e pensão dos 

servidores municipais atuais (ativos, aposentados e pensionistas) e também na estrutura do SIMPREVI e da 

Prefeitura de Chapecó: 

 Com a maioria dos/a vereadores/a na sua base de apoio, revogou a LC 684/2020 das alíquotas 

progressivas do SIMPREVI e aprovou a LC 704/2021 para descontar 14% a partir de setembro. Isso vai reduzir 

em até 6% o salário líquido dos servidores municipais efetivos. Apresentou a Emenda 158 à LOM no dia 01/09 

e já no dia 03/09 teve a primeira votação e no dia 13/09 a segunda, aprovando a reforma da previdência 

municipal na LOM para os novos servidores, impondo (não era uma obrigação da EC 103/2019, foi uma 

escolha) a nova idade mínima de aposentadoria: 65 anos aos homens, 62 anos às mulheres, 60 anos às 

atividades especiais, 60 anos aos professores e 57 anos às professoras. 

 O governo João Rodrigues com o objetivo de “fabricar dinheiro” para seu mandato, age no 

empobrecimento econômico dos servidores municipais – ativos, aposentados e pensionistas e com o PLC 171 

da “segregação de massas” compromete a sustentabilidade futura do SIMPREVI e da Prefeitura de Chapecó.

2. PLC 171 QUE FAZ A “SEGREGAÇÃO DE MASSAS” NA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. A segregação de 
massas é uma manobra para “fabricar dinheiro” para o governo atual e como consequência compromete o 
futuro da sustentabilidade da Prefeitura de Chapecó. Desenhando, a segregação de massas do PLC 171 é o 
seguinte:

1. PLC 170 QUE ADOTA O TETO DO INSS E CRIA O REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR; esse 
é o único dos três projetos que realmente é uma exigência da EC 103/2019 e que o Município tem a obrigação 
de fazer. Cumpre as determinações da EC 103/2019.

 A segregação de massas do PLC 171 é um golpe em todo esforço jurídico, político e administrativo que 

o Brasil e Chapecó fez desde as reformas da previdência de 1998, 2003 e 2019 para separar as despesas 

públicas de aposentadorias e pensões (que devem ser pagas pelas receitas previdenciárias – pelo SIMPREVI 

no caso de Chapecó) das despesas públicas dos servidores ativos que trabalham na oferta das políticas 

públicas para atender os direitos sociais da população, que devem ser pagas com os recursos dos impostos 

pagos por essa população. Acabar com essa separação e jogar de volta as despesas de aposentadorias e 

pensões na folha de pagamento da prefeitura é uma aberração jurídica, administrativa e política – é uma 

irresponsabilidade, e uma desonestidade, com o futuro da prefeitura e das políticas públicas dos 

chapecoenses. O PLC 171 e a segregação de massas só cria problemas onde não tem, deve ser rejeitado 

pelos vereadores/as que tem compromisso com o bem-estar permanente dos chapecoenses.

 Alguém pode perguntar onde está a “fábrica de dinheiro” para o atual governo e o comprometimento da 

sustentabilidade do SIMPREVI e da Prefeitura de Chapecó? É simples: a segregação de massas do PLC 

171/2021 deixa na folha de pagamento da prefeitura o grupo de servidores que ingressaram antes de 2003 e 

que estão mais perto da aposentadoria e um grupo de aposentados e pensionistas no volume de despesas que 

cabe, nos primeiros anos, na receita previdenciária mensal do grupo de servidores ativos. Por outro lado, reduz 

a contribuição patronal da prefeitura de 22% (R$ 2,9 milhões/mês) para 18% (R$ 2,4 milhões) sobre a maioria 

dos servidores ativos e os novos que ingressarão na prefeitura, tirando do SIMPREVI R$ 500 mil/mês e R$ 6,5 

milhões/ano. Elimina a alíquota complementar de 5% ao SIMPREVI e fabrica mais R$ 218 mil/mês e R$ 2,8 

milhões/ano. No total, tira R$ 9,3 milhões/ano do SIMPREVI para gastar em seu mandato. E quanto vai custar 

o pagamento dos aposentados e pensionistas que ficarão na folha de pagamento da prefeitura depois de 7 

anos da segregação? A previsão do atuário que fez a defesa da segregação de massas no Conselho de 

Gestão do SIMPREVI (10/09), quando todos os servidores ativos do grupo que ficar na folha da prefeitura 

estiverem aposentados (até 2028), as despesas dos aposentados e pensionistas na folha da prefeitura será de 

mais de R$ 4,0 milhões/mês e R$ 52 milhões/ano. No mandato atual o governo “fabrica” R$ 9,3 milhões por 

ano e depois os mandatos seguintes terão uma conta a pagar na folha de pagamento de pessoal da prefeitura 

de R$ 52,0 milhões/ano, que também complicará o limite da LRF e o salário dos servidores municipais ativos.

Expediente: Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e Região - SITESM-CHR

Sede: Rua Rui Barbosa, 274E, Edifício 1° de Maio, 1° Andar, Centro, Chapecó – SC.

Contatos do Sindicato: Site: sitespmchr.org.br    Email: sitespmc@gmail.com   Telefone: 049 3330 4100

Contatos da Coordenação Municipal de Chapecó: Email:chapecositespmchr@gmail.com  

Telefones/whatsapp do Sindicato: 9 8428 2781 (Lizeu Mazzioni – Educação e Geral);

9 8428 2434 (Manira Schmitz - Saúde e Convênios); 9 8428 2960 (Márcia Maria Silva – Assistência Social)

Jornal do Sindicato - Chapecó - setembro de 2021

Pesquisa e elaboração dos dados e textos: Lizeu Mazzioni 

Diagramação: Silvia Menegatti - Tiragem: 3.000 exemplares

PLC 171

Folha de pagamento da
Prefeitura: servidores ativos e 

parte dos aposentados e 
pensionistas

Folha de pagamento do 
SIMPREVI: parte dos

aposentados e pensionistas

Contribuição previdenciária
patronal da prefeitura: 18%

Até hoje: LC 131/2001

Folha de pagamento da prefeitura:
*servidores ativos

Folha de pagamento do SIMPREVI: 
*todos os aposentados e pensionistas

Contribuição previdenciária

 patronal da prefeitura: 22%

Folha de pagamento da prefeitura: 
*servidores ativos e 

parte dos aposentados e pensionistas

Folha de pagamento do SIMPREVI:
*parte dos aposentados e pensionistas

Contribuição previdenciária

patronal da prefeitura: 18%

‘‘segregação de massas’’

PLC 171/2021



O SIMPREVI como sistema único da previdência municipal 

é sustentável e deve ser respeitado.

 O SIMPREVI sempre pagou seus aposentados e 

pensionistas e ainda ajudou a financiar a Prefeitura de Chapecó.
 Desde 1992, as responsabilidades previdenciárias do Município de Chapecó são todas do SIMPREVI. 

 O único problema do SIMPREVI é um relativo déficit atuarial quando se projeta (cálculo atuarial) as 

receitas e despesas num período mínimo de 30 anos. 

 É um equívoco considerar o SIMPREVI como “o patinho feio do Município”, porque diferente do que 

muitos acreditam, desde a sua criação em 1991, é o SIMPREVI que tem financiado o Município e não o 

contrário. Veja na tabela a evolução da contribuição previdenciária patronal da prefeitura e veja que de 1992 a 

2015, por 23 anos e diferentes governos, o Município teve menos despesa da contribuição previdenciária ao 

SIMPREVI do que os 22% do INSS. Só em 2017 voltou a pagar a contribuição patronal de 22%.

 Mexer no SIMPREVI, que tem 30 anos de história e que projeta sustentabilidade para os próximos 30 

anos, baseado na taxa de juros da crise, é deixar a segurança da longevidade do SIMPREVI e usar um 

problema momentâneo para tirar mais do necessário dos servidores municipais. E a segregação de massas só 

visa um dinheiro fácil para o atual governo,  sem se importar com o futuro dos envolvidos.

 Como podemos ver nas 

tabelas,  o  défic i t  a tuar ia l  do 

SIMPREVI é muito relativo. Em 

dezembro de 2019, com regras de 

aposentadoria e pensão em vigor na 

LC 131/2001 (50, 55 e 60 anos, com redutor e sem pedágio ou pontos e com remuneração integral para quem 

entrou até 2003 e 100% da média salarial das 80% dos melhores salários contribuições para quem ingressou a 

partir de 2004), com a alíquota de 11% dos servidores ativos e 11% dos aposentados e pensionistas só sobre o 

excedente do teto do INSS (R$ 6.433,58), com alíquota patronal de 22%, o déficit atuarial era de R$ 59,8 

milhões. Em dezembro de 2020, o déficit atuarial passou a ser de R$ 318 milhões. E o que mudou de 2019 para 

2020? Principalmente o uso de taxa de juros parâmetro (atuarial) de 5,86% em 2019 e 5,41% em 2020. E porque 

foi usada uma taxa de juro atuarial menor? Porque o Brasil vive a sua pior crise política, econômica e sanitária 

dos últimos 40 anos, de tal forma que o PIB de 2021 será menor do PIB real de 2014. Evidentemente que 

quando a crise for superada, com a retomada do crescimento econômico, a taxa de juro parâmetro (o 

rendimento anual real do ativo financeiro) voltará a crescer e com uma taxa de juro atuarial maior o déficit 

atuarial de longo prazo (mínimo de 30 anos) tende a ser menor e até desaparecer.

Fonte: legislação municipal. * Em 1991 o Município pagava INSS antes de criar o SIMPREVI.

 É razoável discutir o peso da alíquota complementar (5% em 2021) da prefeitura. Mas precisa ser feito 

numa perspectiva de longo prazo. Já vimos que em dezembro de 2019 o cálculo atuarial sem a alíquota 

complementar estava muito perto do equilíbrio. A Emenda 42 da LOM mudou as regras de aposentadoria e 

pensão dos novos servidores combinando elevação da idade mínima e redução do valor dos benefícios, 

evidentemente que isto altera o cálculo atuarial dos próximos 30 anos. A EC 103 autoriza o SIMPREVI a fazer 

empréstimo consignado que apresenta uma rentabilidade bem mais alta de 5,44% da taxa de juro usada no 

cálculo atuarial de 2020. O SIMPREVI gera uma receita para o Município, que é o IRRF dos aposentados e 

pensionistas que cresce conforme as despesas do SIMPREVI. Se o SIMPREVI ficasse com a receita do IRRF 

que ele mesmo gera, seria necessário alíquota complementar para manter as regras da LC 131/2001 para os 

atuais servidores municipais – ativos, aposentados e pensionistas? Dar continuidade e sustentabilidade ao 

SIMPREVI e aos servidores municipais é o caminho certo.
 A alíquota patronal ordinária de 22% é uma obrigação do empregador em qualquer regime 

previdenciário, inclusive a prefeitura paga 22% ao INSS sobre a folha dos agentes políticos, servidores 

comissionados, celetistas e ACTs. Porque criar essa balburdia da segregação de massas? Para criar problemas 

muito maiores com o único objetivo de reduzir a contribuição patronal da prefeitura para 18% no curto prazo, 

porque no longo prazo, essa manobra administrativa custará muito caro à prefeitura, ao SMPREVI, aos 

servidores municipais e à população de Chapecó. O PLC 171/2021 deve ser rejeitado. Só cria problemas onde 

não tem.  

 O SIMPREVI não tem déficit financeiro e tem um ativo financeiro considerável:

Dados de

 dezembro 

de 2020 

*inativos: 11% sobre o 
valor acima do teto INSS.

Abreviações: Projeto de Lei Complementar (PLC); Lei Complementar (LC); Emenda Constitucional (EC); Constituição Federal (CF); 

Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó (SIMPREVI); Lei Orgânica do Município (LOM); Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF).

Dados de abril de 2020Receita mensal  22% patronal  11% servidores  11% inativos*  5% atuarial ** 
R$ 4,6 milhões  R$ 2,9 milhões  R$ 1,4 milhão  R$ 34 mil  R$ 218 mil  
Despesa mensal: R$ 4,2 milhões – sobra mensal das contribuições: R$ 442 mil  
Ativo (p oupança): R$ 365,1milhões, sendo R$ 81,5 milhões  da dívida da Prefeitura  
(31/12/2020) . 
Orçamento 2021: receita (contribuições e rendimentos) de R$ 106,0 milhões e uma despesa de 
R$ 66 milhões. Sobra para acumulo de pou pança de R$ 40,0 milhões.  

 

** alíquota complementar 
para o equilíbrio atuarial do 
cálculo mínimo de 30 
anos.



3. O PLC 172 muda as regras de aposentadoria e pensão 

dos servidores municipais e cobra 14% de desconto 

também aos aposentados e pensionistas
 E o prefeito, mais uma vez, decide prejudicar os servidores municipais. O PLC 172 adota as regras de 

aposentadoria e pensão dos servidores da União (que não é uma imposição da EC 103/2019 porque ela deu aos 

Municípios o poder de escolha, de manter ou mudar as regras em vigor na legislação municipal), que são muito 

piores das regras em vigor na LC 131/2021 do SIMPREVI, mas não adota as alíquotas progressivas dos servidores 

da União (essa sim uma determinação da EC 103/2019), que são melhores aos servidores municipais do que os 

14%. Uma evidente demonstração que a intenção é tirar do salário, da aposentadoria e da pensão dos servidores 

municipais de todas as formas.
 O sindicato entrou na Justiça com pedido de inconstitucionalidade da LC 704/2020 e dos 14% de 

contribuição previdenciária e defende que as alíquotas progressivas sejam restabelecidas no PLC 172/2021. 

Conforme o artigo 11 da EC 103/2019 e a Portaria SEPRT/ME nº 636/2021, as alíquotas progressivas incidem de 

forma progressiva em cada faixa salarial do salário recebido pelo trabalhador/a; 7,5% na faixa salarial até R$ 

1.100,00;  9% na faixa salarial de R$ 1.100,00 a R$ 2.203,48; 12% na faixa salarial de R$ 2.203,49 a R$ 3.305,22; 

14% na faixa salarial de R$ 3.305,23 a R$ 6.433,57; 14,5% na faixa salarial de R$ 6.433,58 a R$11.017,42; 16,5% 

na faixa salarial de R$ 11.017,43 a R$ 22.034,83; 19% na faixa salarial de R$ 22.034,84 a R$ 42.967,92; 22% na 

faixa salarial acima de R$ 42.967,93.  Confira na tabela a diferença entre as alíquotas progressivas e 14% de 

desconto ao SIMPREVI.

 O PLC 172 altera todas as regras de aposentadoria e pensão dos servidores municipais atuais e dos novos 

que ingressarem depois da reforma. Para os novos servidores, com a aprovação da Emenda 42 à LOM e a 

elevação da idade mínima para 65 anos, o PLC 172 estabelece as seguintes regras: 

Trabalhador/a  Regras de aposentadoria aos novos servidores  
Servidor  65 anos de idade; 25 anos de contribuição  
Servidora  62 anos de idade; 25 anos de contribuição  

Atividades especiais  homem/mulher: 60 anos de idade; 25 anos de contribuição  
Professor  60 anos de idade; 25 anos de contribuição  
Professora  57 anos de idade; 25 anos de contribuição  

Valor da Aposentadoria  60% da média salarial de todas as contribuições para os 
primeiros 20 anos de contribuição e mais 2% ao ano além 
dos 20 anos.  

Pessoa com deficiência:  mulher/homem: 20 e 25 anos de contribuição/PCD grave; 
24 e 29 anos de contribuição – PCD moderada; 28 e 33 
anos de contribuição – PCD leve;  60 anos de idade e 15 
anos de PCD  

Valor da aposentadoria  PCD: 100% da média salarial.  
Reajuste das 

aposentadorias  
O mesmo índice do RGPS/INSS.  

 

 Para nós servidores e servidoras que já ingressamos em cargo público efetivo, o PLC 172 acaba com as 

regras em vigor na LC 131/2001 e cria “regras de transição”, mas muito piores das atuais. Também acaba com a 

pensão integral e cria um redutor do valor da pensão. Confira na tabela, da próxima página, como vai ficar muito 

mais difícil para se aposentar e também a redução do valor da aposentadoria e da pensão se o PLC 172 for 

aprovado pelos vereadores/as sem alterações.    

 Conforme explica a tabela, as regras permanentes do PLC 172/2001 adota as mesmas regras do INSS que 

na prática, além de elevar a idade mínima, trabalha com a base de 40 anos de contribuição para alcançar 100% da 

média salarial. Ou seja, a idade mínima menor das mulheres, professores e atividades especiais viabiliza a 

aposentadoria com uma idade menor dos 65 anos, mas não garante 100% da média salarial que dependerá de 40 

anos de contribuição.  

Manter as 

alíquotas 

progressivas no 

SIMPREVI é uma 

questão de 

justiça tributária e 

de cumprimento 

do §4° do artigo 

9° da EC 103 de 

2019.

PLC 172 - mais tempo de trabalho e menos aposentadoria e pensão



**Pontos é a somatória da idade e do tempo de contribuição, somando 1 ponto para cada ano de idade e 1 ponto para cada ano de contribuição. 

*Pedágio é o tempo adicional que o PLC 172 passa a exigir para conceder a aposentadoria; no caso do PLC 172, 100% de pedágio é a exigência 
de trabalhar, depois de alcançar os anos de contribuição exigido, para se aposentar o Servidor terá que trabalhar mais os anos de contribuição que 
faltar na data da publicação da lei para completar os anos de contribuição exigidos hoje pela LC 131/2001.

Veja na tabela o que está em jogo na aposentadoria e pensão dos atuais servidores
 municipais segurados e contribuintes do SIMPREVI – a�vos, aposentados e pensionistas

32 anos
21 de outubro de 1988 

NÃO
PEC 32

à

 Não é uma reforma administrativa, é a destruição do  
servidor público efetivo, do serviço público, dos direitos 
sociais e da democracia.

 A Comissão Especial da Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) n° 32 de 2020, na quinta-feira, dia 
23/09, aprovou o texto do relator por 28 votos favoráveis e 18 
votos contra. Agora o texto da PEC 32 vai para votação no 
Plenário da Câmara Federal. A luta dos servidores públicos e 
de toda população contra a PEC 32 precisa ser intensificada 
nesse momento. Defenda o serviço público e os direitos 
sociais dos brasileiros e brasileiras. Envie mensagens aos 
deputados federais pedindo o voto pela rejeição da PEC 32. 

www.sitespmchr.org.br/nao-a-pec-32/

Encontre mais informações sobre a 
PEC 32 no site do sindicato:

QUEM INGRESSOU ANTES DE 16/12/1998:

Fator 85/95:  redução de 1 ano de idade para cada ano de 
contribuição que passar dos anos de contribuição 
exigidos como mínimo.

Servidora: 55 anos de idade e 30 anos de contribuição

*25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 
anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a 
aposentadoria
Servidor: 60 anos de idade e 35 anos de contribuição

Valor e reajuste da aposentadoria: proventos integrais 
com paridade com os ativos.

Servidor: 60 anos de idade e 35 anos de contribuição

Professor: 55 anos de idade e 30 anos de contribuição

*20 anos de serviço público, 10 (dez) anos de 
carreira e 5 (cinco) anos de efetivo exercício no 
cargo em que se der a aposentadoria.

Professora: 50 anos de idade e 25 anos de contribuição

QUEM INGRESSOU ANTES DE 31/12/2003:

Valor e reajuste da aposentadoria: proventos 
integrais com paridade com os ativos.

Servidora: 55 anos de idade e 30 anos de contribuição

Servidora: 55 anos de idade e 30 anos de contribuição

Valor e reajuste da aposentadoria: 100% da média 
salarial dos 80% dos melhores contribuições 
Reajuste da aposentadoria: mesmo índice do 
RGPS.

*10 anos de serviço público e 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

Professor: 55 anos de idade e 30 anos de contribuição

Servidor: 60 anos de idade e 35 anos de contribuição

Professora: 50 anos de idade e 25 anos de contribuição

QUEM INGRESSOU A PARTIR DE 2004:

Regras da LC 131/2001 em vigor PLC 172/2021 se for aprovado sem alterações

Professor: 55 anos de idade; 30 anos de contribuição + 100% de pedágio.

Servidor: 60 anos de idade; 35 anos de contribuição + 100% de pedágio. 
Servidora: 57 anos de idade; 30 anos de contribuição + 100% de pedágio 

Professora: 52 anos de idade; 25 anos de contribuição + 100% de pedágio.
Valor da aposentadoria: quem ingressou antes de 31/12/2003 proventos 
integrais; quem ingressou depois de 31/12/2003: média salarial de todo 
período aquisitivo, sendo: 60% de 20 anos de contribuição + 2% ao ano de 
contribuição. 
Reajuste da aposentadoria: quem ingressou antes de 31/12/2003 
paridade com os ativos; quem ingressou depois de 31/12/2003, mesmo 
índice do RGPS

Servidora: 57 anos de idade; 30 anos de contribuição; 56 anos de idade em 
2021 e 57 anos a partir de 2023; 62 anos/aposentadoria integral se 
ingressou antes de 31/12/2003; 86 pontos em 2021, mais 1 ponto ao ano, 
até 100 em 2030.
Professor: 30 anos de contribuição; 56 anos em 2021 e 57 anos a partir de 
2023; 91 pontos em 2021, mais 1 ponto ao ano, até 100 em 2030 
60 anos/aposentadoria integral se ingressou antes de 31/12/2003; 

Valor da aposentadoria: quem ingressou antes de 31/12/2003 proventos 
integrais; quem ingressou depois de 31/12/2003: média salarial de todo 
período aquisitivo, sendo: 60% de 20 anos de contribuição + 2% ao ano de 
contribuição. 

Servidor: 35 anos de contribuição; 61 anos de idade em 2021 e 62 anos a 
partir de 2023; 65 anos/aposentadoria integral se ingressou antes de 
31/12/2003; 96 pontos em 2021, mais 1 ponto ao ano, até 105 em 2030   

Reajuste da aposentadoria: quem ingressou antes de 31/12/2003 
paridade com os ativos; quem ingressou depois de 31/12/2003, mesmo 
índice do RGPS.

Professora: 52 anos de idade; 25 anos de contribuição; 51 anos em 2021 e 
52 anos a partir de 2023; 81 pontos em 2021, mais 1 ponto ao ano, até 92 em 
2030; 57 anos/aposentadoria integral se ingressou antes de 31/12/2003;  

ATIVIDADES ESPECIAIS: EXPOSIÇÃO A 
A G E N T E S  Q U Í M I C O S ,  F Í S I C O S , 
BIOLÓGICOS PREJUDICIAIS Á SAÚDE 
	 C o m o  a  L C  1 3 1 / 2 0 0 1  n ã o  t e m 
r e g u l a m e n t a ç ã o  d e  c r i t é r i o s  p a r a  e s s a 
aposentadoria, o SIMPREVI não concede a 
aposentadoria especial de forma administrativa e 
com isso os servidores municipais entram na Justiça 
e tem obtido a aposentadoria especial aos 25 anos de 
exposição, sem idade mínima, com 100% da média 
salarial dos 80% dos melhores salários contribuição.

Servidor e Servidora: 66 pontos e 15 anos de exposição; 76 pontos 
e 15 anos de exposição; 86 pontos e 15 anos de exposição; 

3.  REGRA DE TRANSIÇÃO – DAS ATIVIDADES 
ESPECIAIS: EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS, 
FÍSICOS, BIOLÓGICOS PREJUDICIAIS Á SAÚDE:

Valor e reajuste da aposentadoria: média salarial de todo período 
aquisitivo, sendo: 60% de 20 anos de contribuição + 2% ao ano de 
contribuição. 
Reajuste da aposentadoria: mesmo índice do RGPS

Pensão por morte:  totalidade dos proventos de 
aposentadoria, e, quando decorrente de morte de 
servidor ativo, a totalidade da remuneração 
permanente do servidor em atividade que ingressou 
antes de 31/12/2001 ou da média salarial sobre os 
80% dos melhores salários de contribuição se 
ingressou depois de 31/12/2003.

Pensão por morte:  uma cota familiar de 50% mais 10% por 
dependente, até 5 dependentes e 100% dos proventos da 
aposentadoria ou da média salarial de todo período aquisitivo, se 
decorrente de morte de servidor ativo. 

Contribuição ao SIMPREVI: 14% para os Servidores Municipais 
ativos; para os aposentados e pensionistas, sobre o valor dos 
proventos acima de um salário mínimo (R$ 1.100,00).

Contr ibuição  ao  SIMPREVI :  a l íquo tas 
progressivas para os Servidores Municipais ativos; 
para os aposentados e pensionistas sobre o valor dos 
proventos acima do teto do INSS (R$ 6.433,57)

1. REGRA DE TRANSIÇÃO DO PEDÁGIO*

2. REGRA DE TRANSIÇÃO DOS PONTOS**

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 43 anos de idade); 
pensão vitalícia se com mais de 44 anos.



Não podemos aceitar esse golpe contra os servidores municipais de Chapecó
 A luta em defesa do salário, da aposentadoria e da pensão dos servidores municipais vem crescendo:

1. No dia 18 de agosto a direção do sindicato junto com lideranças de diversas categorias esteve na Sessão da 

câmara de vereadores lançando a campanha – Junto da manifestação NÃO aqui tem trabalho, falta valorização! 

À PEC 32 que pedia a votação de uma Moção de  Apelo aos deputados federais pela rejeição da PEC 32.

2. No dia 13 de setembro, fizemos uma manifestação na câmara de vereadores para dizer ao prefeito e 

vereadores/as: “Tirem as mãos do salário, da pensão e da aposentadoria dos servidores municipais’’.

3. O abaixo-assinado do sindicato já recebeu mais de 1.500 assinaturas de servidores municipais em defesa da 

manutenção das regras em vigor na LC 131/2001 para quem já é contribuinte do SIMPREVI; retorno das alíquotas 

progressivas e contra a contribuição dos aposentados e pensionistas a partir do salário mínimo.

4. Nessa semana temos a entrega do abaixo-assinado ao prefeito e vereadores/as e conversas para a construção 

de uma emenda ao PLC 172/2021 em defesa das regras atuais da LC 131/2021 para os/as atuais servidores/as.

TUDO ISSO ACONTECENDO E VOCÊ NÃO É ASSOCIADO/A DO SINDICATO?  

32 anos
21 de outubro de 1988 

Sindicalize-se!

32 anos
21 de outubro de 1988 

do salário, 
aposentadoria 

e pensão 

Tirem 
as mãos

dos Servidores Municipais

www.sitespmchr.org.br/filiacao-eletronica/chapeco/
*Preencha seus dados e envie pelo site do Sindicato que iremos buscar a sua assinatura no
 seu local de trabalho. 

Para fazer a sua ficha de sindicalização, acesse o link do site do sindicato:

Quem representa e defende a valorização da categoria é o sindicato. 

E o sindicato somos todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, associados e associadas.

Você que ainda não é associado ou associada também precisa lutar em defesa do seu salário, 
da aposentadoria e da pensão, pela sua valorização que passa pela valorização da categoria e 
da classe trabalhadora.

Faça a sua ficha de sindicalização e fortaleça o sindicato, nossa luta e nossa valorização,
porque juntos somos mais fortes! 

 e cobrar mudanças no PLC 172/2021. 

Agende: dia 04 de outubro, a partir das 17:00 horas, 
vamos à Câmara para conversar com os/as vereadores/as
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