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REGRAS DO SIMPREVI APÓS APROVAÇÃO 

 DO PLC 172 QUE SE TRANSFORMOU NA  

LC 730/2021 QUE ALTEROU A LC 131/2001 

 
Abreviações: 

PLC – Projeto de Lei Complementar 

LC – Lei Complementar 

LOM – Lei Orgânica do Município 

EC – Emenda Constitucional 

CF – Constituição Federal 

Pontos: soma de idade e tempo de contribuição: 1 ponto para cada ano de idade e 1 

ponto para cada ano de contribuição. 

 

Observação: cada servidor/a deve procurar a regra 

que cumpre os requisitos e que seja melhor ou menos 

ruim para seu caso e plano de vida. 
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Tabela 1 - Contribuição previdenciária - desconto do salário ao 

SIMPREVI (artigo 61 da LC 131/2001 com a redação 

dada pela LC 730/2021):  

  

Servidores 

ativos 

Nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto tivemos as 

alíquotas progressivas da LC 684/2020. 

Em setembro a LC 704/2021 passou para 14%.  

No PLC 172 foi aprovado 14% pela maioria do prefeito 

 

 

Tabela 2 - Contribuição previdenciária (desconto do benefício ao 

SIMPREVI) dos aposentados/as e pensionistas (artigo 61 

da LC 131/2001 com a redação dada pela LC 730/2021):  

 

 

Aposentados 

e 

pensionistas  

Na LC 131 era descontado a contribuição previdenciária na parte do valor do 

benefício acima do teto do INSS (6.433,58). 

No texto do prefeito do PLC 172 o desconto seria na parte do valor do 

benefício acima de R$ 1.100,00. 

Foi aprovado uma emenda e o desconto será na parte do valor do 

benefício acima de R$ 3.300,00, que passa a ser cobrado em janeiro.  

Se tivesse ficado o desconto acima de R$ 1.100,00, para quem ganha mais de R$ 3.300,00 

seria um desconto a mais de R$ 308,00 por mês. Ou seja, entre o texto do prefeito do PLC 

172 e o texto aprovado na Câmara, o desconto dos aposentados e pensionistas que ganham 

mais de R$ 3.300,00, será de R$ 308,00 a menos do que seria pelo texto original do PLC 

172. Para as aposentadorias e pensões de quem ganha entre R$ 1.100,00 e R$ 3.300,00, 

diferente do texto do prefeito, não terá o desconto do SIMPREVI.  
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Tabela 3 - Regra permanente:  
 atuais e novos/as Servidores/as podem utilizar 
 

Trabalhador/a Regras de aposentadoria (artigo 14 da LC 131/2001 com a 

redação dada pela LC 730/2021):  

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 exposição* 

Professor 60 anos de idade; 25 anos de atividades de magistério 

Professora 57 anos de idade; 25 anos de atividades de magistério 

Todos/as 10 (dez) anos de serviço público; e 5 (cinco) anos no cargo efetivo 

em que for concedida a aposentadoria. 

Valor das 

aposentadorias 

60% da média salarial de todo período aquisitivo desde julho de 

1994 ou da data de início da contribuição, se posterior, mais 2% ao 

ano que passar dos 20 anos de contribuição (40 anos de contribuição 

para ter 100% da média salarial). 

Aposentadoria da 

Pessoa com 

deficiência (PCD), 

valor e reajuste 

1. 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. Valor: 100% da média salarial de todo 

período aquisitivo desde julho de 1994 ou da data de início de 

contribuição, se posterior. 

2. 60 anos de idade e 15 anos de PCD. Valor: 70% da média salarial 

acrescida de 1% a cada ano de contribuição. 

Aposentadoria por 

incapacidade 

permanente para o 

trabalho 

Quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será 

obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da 

continuidade das condições que ensejaram a concessão da 

aposentadoria. 

Valor da 

aposentadoria por 

incapacidade 

permanente para o 

trabalho 

1. Quando decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho: 

100% da média salarial de todo período aquisitivo desde julho de 1994 ou da data 

de início de contribuição, se posterior. 

2. Nos demais casos: 60% da média salarial de todo período aquisitivo desde 

julho de 1994 ou da data de início de contribuição, se posterior, mais 2% ao ano 

que passar dos 20 anos de contribuição. 

Aposentadoria 

compulsória  

Aos 75 (setenta e cinco) anos de idade 

Valor e reajuste da 

aposentadoria 

compulsória 

corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 (vinte) anos, 

limitado a um inteiro, multiplicado pelo valor de 60% da média salarial de todo 

período aquisitivo desde julho de 1994 ou da data de início da contribuição, se 

posterior, mais 2% ao ano que passar dos 20 anos de contribuição, ressalvado o 

caso de cumprimento de critério de acesso para aposentadoria voluntária que 

resulte em situação mais favorável. 

 

Reajustes de todas as aposentadorias: o mesmo índice do RGPS/INSS. 

 
 

*atividades que tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e 

biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por 

categoria profissional ou ocupação (provar a atividade).  
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Tabela 4 - Regra de transição por idade mínima e pedágio: 

 Servidores/as que ingressaram até 08/10/2021 

Trabalhador/a Requisitos (artigo 21-B da LC 131/2001 

com a redação dada pela LC 730/2021) 

 

Pedágio de 100% 

Servidor 60 anos de idade; 35 anos de contribuição  Depois de completar os 

anos de contribuição 

exigidos em cada caso, 

trabalhar mais os anos 

ou meses que faltavam 

em 08/10/2021 para 

completar o tempo de 

contribuição exigido.  

Servidora 57 anos de idade; 30 anos de contribuição 

Professor 55 anos de idade; 30 anos de contribuição* 

Professora 52 anos de idade; 25 anos de contribuição* 

Todos/as 20 anos de serviço público   

Todos/as 5 anos no cargo efetivo da aposentadoria 

 

Valor da aposentadoria:  

1. No mínimo, o salário mínimo 

2. Quem ingressou antes de 31/12/2003: totalidade da remuneração do cargo efetivo 

3. Quem ingressou depois de 31/12/2003: 100% da média salarial de todo período 

aquisitivo desde julho de 1994 ou da data de início de contribuição, se posterior. 

 

Reajuste das aposentadorias: 

1. Quem ingressou antes de 31/12/2003: o mesmo reajuste dos ativos (paridade) 

2. Quem ingressou depois de 31/12/2003: o mesmo índice do RGPS/INSS. 

 

* efetivo exercício das funções de magistério 
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Tabela 5 - Regra de transição por idade mínima e pontos: 

 Servidores/as que ingressaram até 08/10/2021. 

Traba-

lhador/a 

Requisitos (artigo 21-A da 

LC 131/2001 com a redação 

dada pela LC 730/2021) 

Pontos (1 ponto a cada ano de idade e 1 

ponto para cada ano de contribuição) 

Servidor 61 anos de idade  

62 anos a partir de 2023 

35 anos de contribuição  

86 se mulher, e 96 se homem;  

2023: 87/97; 2024: 88/98; 2025 89/99;  

2026: 90/100; 2027: 91/101; 2028: 92/102; 

2029: 93/103; 2030: 94/104; 2031: 95/105; 

2032: 96/105; 2033: 97/105; 2034: 98/105; 

2035: 99/105; 2036: 100/105 

Servidora 56 anos de idade  

57 anos a partir de 2023  

30 anos de contribuição 

Professor 56 anos de idade 

57 anos a partir de 2023  

30 anos de contribuição* 

81 se mulher, e 91 se homem;  

2023: 82/92; 2024: 83/93; 2025 84/94;  

2026: 85/95; 2027: 86/96; 2028: 87/97;  

2029: 88/98; 2030: 89/99; 2031: 90/100;  

2032: 91/100; 2033: 92/100;  
Professora 51 anos de idade 

52 anos a partir de 2023  

25 anos de contribuição* 

Todos/as 20 anos de serviço público   

Todos/as 5 anos no cargo efetivo da aposentadoria 

Para o servidor/a que ingressou antes de 16/12/1998: o acréscimo de pontos será limitado 
a 87 pontos se mulher, e a 97 pontos se homem, e a idade (61 anos se homem, e 56 anos se 
mulher), será reduzida em um ano para cada ano de contribuição que exceder o tempo 
exigido (35 anos se homem e 30 anos se mulher), limitado a 4 (quatro) reduções. 
Valor da aposentadoria:  

1. No mínimo, o salário mínimo. 

2. Quem ingressou antes de 16/12/1998: totalidade da remuneração do cargo efetivo**. 

3. Quem ingressou depois de 16/12/1998 e antes de 31/12/2003, aos 65 anos se homem e aos 

62 anos se mulher: totalidade da remuneração do cargo efetivo**. 

4. Quem ingressou depois de 31/12/2003: 60% da média salarial de todo período aquisitivo, 

mais 2% ao ano que exceder aos 20 anos de contribuição (40 anos de contribuição para ter 

100% da média salarial de todo período aquisitivo desde julho de 1994 ou da data de início 

de contribuição, se posterior)  

 

Reajuste das aposentadorias: 

1. Quem ingressou antes de 16/12/1998: o mesmo reajuste dos ativos (paridade) 

2. Quem ingressou depois de 16/12/1998 e antes de 31/12/2003: o mesmo reajuste dos ativos 

(paridade) 

3. Quem ingressou depois de 31/12/2003: o mesmo índice do RGPS/INSS.  

 

* efetivo exercício das funções de magistério; **quem teve alteração de carga horária será 

feita a média da carga horária de todo período. 
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TABELA 6 -  Regra de transição em atividades especiais por pontos: 

Servidores/as que ingressaram até 08/10/2021. 

Trabalhador/a Requisitos (artigo 21-C da LC 131/2001 

com a redação dada pela LC 730/2021)  

 

Pontos 

 

Servidor/a 15 anos de exposição 66 

Servidor/a 20 anos de exposição 76 

Servidor/a 25 anos de exposição 86 

Todos/as 20 anos de serviço público   

Todos/as 5 anos no cargo efetivo da aposentadoria 

 

Valor da aposentadoria: 100% da média salarial de todo período aquisitivo desde julho 

de 1994 ou da data de início de contribuição, se posterior. 

 

Reajuste das aposentadorias: o mesmo índice do RGPS/INSS. 

 

*atividades que tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e 

biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por 

categoria profissional ou ocupação (na forma dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991). 
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Tabela 7 - Regras da Pensão por Morte (artigos 22 e 23 da LC 

131/2001 com a redação dada pela LC 730/2021). 

Valor da 

Pensão por 

Morte 

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

dependentes e 100% dos proventos da aposentadoria, e, se 

decorrente de morte de servidor ativo, sobre o valor que teria direito 

se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. 

 

2. No mínimo, o salário mínimo. 

 

Valor da 

Pensão por 

Morte  

Se tiver dependente inválido ou com deficiência mental ou 

intelectual grave: 100% do valor até o teto do INSS (6.433,58) e 

uma cota familiar de 50% acrescida de cotas de 10% por 

dependente, até o máximo de 100% do valor acima do teto do INSS. 

 

Perde a 

condição de 

dependente: 

I - morte do pensionista; 

II - filho ao completar 21 anos de idade 

III - filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez; 

IV - para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental 

ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência; 

 

V - para cônjuge ou companheiro: 

 

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo 

afastamento da deficiência, respeitado os tempos das alíneas b e c. 

 

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha 

vertido 18 (dezoito) contribuições mensais, ou se o casamento ou a 

união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes 

do óbito do segurado; 

 

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com 

a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, se o óbito 

ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo 

menos 2 (dois) anos, após o início do casamento ou da união estável: 

a) 3 anos, com menos de 21 anos de idade; 

b) 6 anos, entre 21 e 26 anos de idade; 

c) 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade; 

d) 15 anos, entre 30 e 40 anos de idade; 

e) 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade; e 

f) vitalícia, com 44 ou mais anos de idade. 
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A LC 131/2001 com a redação dada pela LC 730/2021 pode ser alterada? 

 

 O prefeito e os vereadores/as tem, pela EC 103/2019, autonomia para legislar sobre as 

regras da previdência municipal. O texto aprovado foi uma escolha do prefeito e da maioria 

dos vereadores que apoiam o prefeito.  

 Por iniciativa do prefeito e aprovação da maioria dos vereadores ainda é possível 

alterar as regras e fazer ajustes nas regras aprovadas pela LC 730/2021.  

 A luta da categoria organizada pelo sindicato será no sentido de levar o prefeito a 

promover alterações. Se vamos conseguir ou não, dependerá da nossa organização e luta e 

também do bom senso do atual ou dos novos prefeitos. 

 

A LC 730/2021 pode ser questionada na Justiça? 

 

 Tem alguns pontos da LC 730/2021 que geram dúvidas jurídicas que precisam de mais 

estudo e análises da viabilidade de questionamento judicial: 

 

1. A contribuição de 14%: a EC 103/2019, o INSS e os servidores da União tem as alíquotas 

progressivas (o Sindicato já tem uma ação judicial contra a LC 704/2021; vamos avaliar a 

viabilidade de entrar também contra a LC 730/2021). 

 

2. Contribuição dos aposentados e pensionistas abaixo do teto do INSS (R$ 6.433,58); o  

§1°-A do artigo 149 da CF, autoriza esse desconto “quando houver déficit”; a LC 730/2021 

criou uma contribuição permanente.  

 

3. A LC 730/2021 faz a média da carga horária efetiva de quem ampliou a carga horária; antes 

a aposentadoria era pela carga horária efetiva na data da aposentadoria. 

 

4. As regras de transição para quem ingressou antes de 2003, vigentes antes da LC 730/2021, 

foram quase que totalmente alteradas. As regras de transição poderiam ser alteradas? 

 

5. A LC 730/2021 continua não descontando o SIMPREVI sobre a carga horária ampliada 

temporariamente, isso inviabiliza o auxílio-doença sobre a carga horária ampliada e não forma 

média salarial para a aposentadoria. 
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6. A regra de transição do artigo 21-A não adota a média salarial aos servidores que 

ingressaram depois de 2003, adota o cálculo da nova regra de 60% + 2% ao ano que exceder 

20 anos de contribuição (exigindo 40 anos para ter 100% da média salarial quando tem o 

requisito do tempo de contribuição de 25, 30 e 35 anos). 

 

Conclusões:  

 

1. Do ponto de vista administrativo, o SIMPREVI passa a usar as regras da LC 131/2001 pela 

redação dada pela LC 730/2021, conforme sintetizamos nas tabelas. 

 

2. A luta do Sindicato vai buscar alterações na lei para melhorar as regras de transição e as 

regras permanentes, nos requisitos e valor das aposentadorias. Alterações que dependem da 

iniciativa do prefeito – só o prefeito tem o “poder de iniciativa” de encaminhar projeto de lei 

para alterar a redação vigente. 

 

3. O Sindicato também vai analisar se tem pontos que podem ser questionados judicialmente 

com alguma perspectiva de decisão judicial contra a redação dada pela LC 730/2021.  

 

Fontes: CF; EC 103/2019; LOM; LC 131/2001; LC 730/2021 

 

Pesquisa e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da Coordenação Municipal de 

Chapecó do SITESPM-CHR 


