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ATA CONSOLIDADA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
TEMA: “Previdência é coisa séria. É o seu presente. É o seu futuro”. 

Data: 19 de abril de 2012. 
Local: Centro Cultural 

 
Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e doze, visando comemorar 01 (um) ano 
de atividades do SERRAPREV, e dar amplo acesso de informações e conhecimentos 
acerca do Funcionamento do Instituto aos Servidores Públicos deste Município, foi 
realizado em parceria com o Conselho Previdenciário, SSERP e Secretaria Municipal de 
Administração, uma audiência Pública com todos os servidores efetivos. Para maior 
acesso dos servidores à audiência, esta foi realizada no CENTRO CULTURAL, situado 
na Av. Brasil (Prédio da SEMEC), que para comodidade do servidor e alegação de 
horário não compatível, a audiência será realizada com o mesmo assunto em 03 (três) 
horários, sendo a primeira realizada pela manhã com início às 7,00 h; a segunda 
realizada a tarde, com início ás 13,00 h, e a última realizada á noite com início às 19,00 
horas. A participação dos servidores às audiências ficou assim constituído: 

SECRETARIA 
Nº. DE 
SERVIDORES PARTICIPANTES 

% DE 
PARTICIPAÇÃO 

GABINETE E DEPENDENCIAS 26 7 26,92 

SECR.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO 40 20 50,00 
SECR.MUN.DE AGRICULTURA, 
PEC. E ABAST. 19 14 73,68 

SECR.MUN. DE ASSIST.SOCIAL 39 9 23,08 
SECR.MUN.DE COORD. E 
PLANEJAMENTO 18 1 5,56 

SECR.MUN. DE EDUCAÇÃO 522 95 18,20 

SECR.MUN.DE ESPORTE 17 6 35,29 

SECR.MUN.DE FAZENDA 48 21 43,75 

SECR.MUN.DE IND.COM.SERV. 11 3 27,27 

SECR.MUN.DE INFRA ESTRUTURA 104 64 61,54 

SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE 12 3 25,00 

SECR.MUN.DE SAÚDE 333 102 30,63 

SECR.MUN.DE TURISMO 2 1 50,00 

SAMAE 33 15 45,45 

CÂMARA 16 9 56,25 

TOTAL DE SERVIDORES 1240 370 29,84 

Autoridades e Estudante   20   
 
Entre as autoridades convidadas, registramos as justificativas dos DD Promotores de Justiça, Dr.  
René do Ó Souza e Drª. Fabiana da Costa Silva, que não puderam comparecer por terem 
agendados outros compromissos para a mesma data. A audiência teve como tema: 
“PREVIDÊNCIA É COISA SÉRIA. É O SEU PRESENTE. É O SEU FUTURO”. Pela 
MANHÃ foi iniciada a primeira audiência no qual foi composta a mesa de trabalhos 
com as seguintes participações: O Sr. Edirson José Oliveira, representando o Sr. 
Saturnino Masson, Prefeito Municipal; Sr. José Antonio Garcia Neto presidente do 
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SSERP; Sr. José Rosa de Paula, presidente do SINTEP; Dr. Carlos Raimundo Esteves, 
Gerente de Serviços terceirizados da Agenda Assessoria e palestrante. Aberta a 
cerimônia, foi dada a palavra ao Sr Edirson José Oliveira que agradece a presença de 
todos, faz um histórico do processo realizado para a criação do Serraprev, enfatiza os 
benefícios que o mesmo traz ao servidor e agradeça o empenho da equipe e do Conselho 
Previdenciário que está administrando e fiscalizando os serviços do Serraprev. Dada a 
palavra ao Sr. José Antonio Garcia Neto, presidente do Sintep, que agradeceu o convite 
e manifestou o apoio a Instituição do Serraprev, enfatizando que o SSERP em princípio 
tinha algumas restrições, mas que ao decorrer do processo as mesmas foram dissipadas, 
e hoje acompanha todo o trabalho do Instituo através de uma cadeira junto ao Conselho 
Previdenciário. Disse que é conhecimento de todos que o SSERP participu do processo 
de criação e divergências verificadas à época acabou se resolvendo. Diz que hoje não 
tem mais receio da Previdência própria, que foi bom para o servidor, visto que resolveu 
toda a situação de incerteza que o SSERP tinha e também alguns servidores. Disse que 
quer acreditar e acredita que vai ser bom para todos. Disse que alguns servidores 
questionaram o SSERP para fazer abaixo assinado contra o Serraprev, mas orientou a 
não seguir este caminho. Disse que orienta a administração a fazer concurso público 
para substituir os servidores que vão se aposentando e também para suprir vagas que 
hoje são ocupadas por teste seletivo, para não descapitalizar o Serraprev, e que hoje o 
Serraprev possui credibilidade entre os servidores. Disse ainda que não tem dúvidas que 
muito ainda precisa ser feito para melhorar a situação dos servidores, e tem certeza que 
ações poderá ser feitas para melhorar as condições e remunerações dos servidores 
principalmente nas categorias mais necessitadas.  A seguir foi passada a palavra ao Sr. 
José Rosa de Paula,  Presidente do Sintep, que agradeceu o convite e disse que o Sintep 
contribuiu para a criação do Serraprev, visto que esta é a previdência próxima do 
servidor que trabalha 20/30 anos e depois vai para RGPS onde teria prejuízos e assim 
muitos deixou de aposentar quando já tinha os requisitos, pela discrepância de valor dos 
proventos em relação aos seus vencimentos, e que vislumbra no RPPS uma 
aposentadoria melhor. Disse que o RGPS não acompanha o reajuste salarial do servidor 
público. Disse que o Sintep viu que seria bom para o servidor e parabenizou a todos que 
acreditara no Instituto e disse da necessidade de acompanhar o sistema e as 
contribuições. Orientou ainda os servidores profissionais da educação a verificarem 
tempos de serviços em outras instituições de ensino que tenha trabalhado, visto a 
dificuldade de conseguir certidões de tempo de serviço e averbar as contribuições. 
Novamente chamou a atenção de todos para a fiscalização e controle das atividades e 
financeiro do Serraprev. Em seguida foi dado início à APRESENTAÇÃO DAS 
PALESTRAS. A 1ª palestra foi efetuada pela Diretora executiva do Serraparev, que 
discorreu sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial do Serraprev, 
abrangendo os seguintes tópicos: Valores Patrimoniais e disponibilidade de caixa; 
Limites legais com despesa administrativa; Fluxo de caixa - receita e despesa mensal; 
Demonstrativo do cálculo atuarial, conforme folheto de slides anexo à presente ata. Em 
seguida foi aberta a segunda palestra efetuada pelo Dr. Carlos Raimundo Esteves, que 
primeira faz um histórico das audiências realizadas antes da criação do Serraprev, 
lembrando a primeira audiência em abril de 2010, quando esteve presente no Município 
o Cons. Valter Albano da Silva, depois mais quatro audiências com os servidores sendo 
uma na ACITS á noite, uma na Sinfra pela manhã, uma co SECITC ás 9 horas da manhã 
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voltadas aos profissionais da saúde, e uma também à noite no colégio Ayrton Senna 
voltada para os profissionais da Educação, e que posteriormente quando o projeto de lei 
já estava em discussão no Poder Legislativo participou de outra audiência realizada no 
centro cultural, elaborada em forma de assembléia geral com os servidores, momento 
em que em todas as audiências realizadas se estava demonstrando ao Servidor as 
vantagens de criação do Serraprev. Disse que agora estaria demonstrando de fato essas 
vantagens e passou a discorrer sobre temas previdenciários, enfocando os seguintes 
aspectos: Regras de Concessão de benefícios; Aposentadoria especial do servidor 
público (professor e servidores no exercício de atividades consideradas penosas, 
insalubres ou perigosas); Contribuições Previdenciárias; Benefícios garantidos aos 
segurados e dependentes; Aposentadoria por invalidez e compulsória; Servidor em 
afastamento ou licenciamento temporário do cargo efetivo; demonstrativo de 
aposentadorias concedidas enfatizando os valores dos proventos em relação aos ganhos 
habituais do servidor, conforme folheto de slides que passam a fazer parte da presente 
ata. Enfatizou para o servidor público que o mesmo deve se preocupar 
previdenciariamente com o passado, presente e futuro, visto que o servidor tem que 
buscar os tempos de contribuições efetuadas, cuidar do que está contribuindo hoje para 
ter benefícios futuros. Disse da necessidade de planejar a aposentadoria para no futuro 
não ter dissabores. Disse que o INSS está hoje com problemas sérios financeiros, por 
isso constantemente editam leis que cortam benefícios futuros, visto que a paralisação 
de concessão suprimindo direitos de benefícios futuros fará com que aquele instituto 
comece a diminuir e suportar o déficit financeiro instaurado. Disse da necessidade dos 
servidores de acompanhar o trabalho do Serraprev, buscar informações, visto que os 
servidores são os legítimos fiscais do serraprev. À TARDE e a NOITE os trabalhos 
tiveram início com a mesma composição da mesa, onde foram dada a palavra aos SRes. 
Edirson José de Oliveira, José Antonio Garcia Neto e José Rosa de Paula, onde 
ratificaram as palavras efetuadas pela manhã. A seguir a Srª. Maria Dalva efetuou as 
demonstrações financeiras, orçamentárias e financeiras com os mesmos slides e ao final 
o Dr Carlos Raimundo Esteves proferiu as mesmas falas e apresentações de slides 
efetuadas na audiência matutina. Em todas as audiências foram aberto para perguntas e 
questionamento dos servidores, que aproveitaram a oportunidade e tiraram dúvidas 
ainda consistentes em relação aos requisitos de concessão de aposentadorias, 
aposentaria especial dos servidores de área de risco e portadores de deficiência, tempos 
de contribuições, idades entre outros. Ao Final das três audiências foi a presente ata 
lavrada por mim Maria Dalva Specian Chaves, que será publicada no site do Serraprev 
– www.serraprev.com.br, para ciência de todos. 
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SLIDES : PALESTRA FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL 

"PREVIDÊNCIA É COISA SÉRIA,
É o seu presente,
É o seu futuro”.

 

DISPONIBILIDADE DE CAIXA
FINANCEIRO VALOR

DISPONIBILIDADE 5.378.377,11               

Caixa -                                  

BANCOS 5.378.377,11               

CTAS MOVIMENTO 40.632,83                     

C. arrecadaação 16.413,55                     

C/corrente 19.070,70                     

C/ folha de pagamento 4.948,58                       

C/ COMPREV 200,00                           

CONTA APLICAÇÃO 5.337.744,28               

CEF - IMA B TP R LP 3.004.699,31               

CEF - FI BRASIL IRF-M TP RF 893.279,47                   

CEF - FI BRASIL TP 480.953,37                   

BB - RPPS ATUARIAL 901.996,04                   

BB-APLIC - DEV REC .FAPEN 56.816,09                     

TOTAL... 5.378.377,11               

 



 

 
  

 

END: Rua Antonio Hortolani, n°. 39-N, sala 01, Centro, CEP: 78.300.000 – Tangará da Serra - MT 
EMAIL: serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br                 Fone: 065 3311.4881 

 

IMÓVEIS - Construção do Prédio 
do Serraprev

parte da Reserva V – Jardim Europa

EXTINTO FAPEN – Inicio da 
devolução dos recursos – Lei nº. 
3732/2011

 

LIMITE DA DESPESA ADMINISTRATIVA –

2% - folha de pagamento 2011

Total Folha Prefeitura   34.596.704,45 

Total Folha Câmara 
        

954.635,56 
Total Folha SAMAE        814.165,20 

Total Folha Ativos do RPPS 
          

67.708,23 

Total Folha Inativos 
                         

-   

Total Folha Pensionistas 
                         

-   

Total Folha Auxílio-Doença 
                         

-   
Total Folha Salário-
Maternidade 

                         
-   

Total Geral Folhas   36.433.213,44 
% Máximo Despesas 
Administrativas 2,00% 
Valor Máximo Despesa 
Administrativas 

        
728.664,27 
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ARRECADAÇÃO VALOR
SEGURADOS 250.569,53 
PATRONAL 404.262,33 
RENDAS DE APLICAÇÃO DE CAPITAL 69.180,94   
DEVOLUÇÃO - PATR. FAPEN 18.710,10   
TOTAL 742.722,90 

DESPESAS VALOR
ADMINISTRATIVAS 57.199,88   
APOSENTADOS E PENSIONISTAS 20.559,02   
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 37.432,45   
FAPEN 12.959,20   
TOTAL 128.150,55 

SUPERÁVIT DA RECEITA 614.572,35 

ARRECADAÇÃO E DESPESA MENSAL
MÉDIA 

 

 

AUXILIOS E BENEFÍCIOS

DESCRIÇÃO
AUXÍLIO - DOENÇA
SALÁRIO - FAMÍLIA
SALÁRIO - MATERNIDADE
APOSENTADORIAS EM ANDAMENTO
PENSÕES EM ANDAMENTO
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS:
* Idade
* Tempo de Contribuição
* Compulsória
PENSÕES

ANTIGO FAPEN
Aposentados
Pensionistas

1
1

4
9

6
2

11
4
6

DADOS COMPLEMENTARARES - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E EM ANDAMENTO

QUANTIDADE
30
44
5
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CÁLCULO ATUARIAL

 

DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES POR FAIXA REMUNERATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faixa de       
Salário

Número de 
Servidores

% de 
Servidores

Remuneração 
Média (R$)

Idade   
Média

Tempo de 
Casa Médio

Até 3 Sal. Mín.(*)      787             65,5%           1.089           42,9                8,7         
+ de 3 até 5      173             14,4%           2.496           42,5               10,6         
+ de 5 até 10      224             18,6%           3.912           43,4               12,5         
+ de 10 até 20       18               1,5%           8.902           47,2               13,4         
+ de 20 Sal. Mín.                 -                  -                     -                -                   -  

Geral  1.202          100,0%          1.935          43,0                9,7         

65,5%
14,4%

18,6%

1,5%

0,0%

Até 3 Sal. Mín.(*)

+ de 3 até 5

+ de 5 até 10

+ de 10 até 20

+ de 20 Sal. Mín.
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DISTRIBUIÇÃO DA MASSA DE SERVIDORES EM FAIXA ETÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição por Tempo de Contribuição a outros Regimes de Previdência Social 

Faixa         
Etária

Número de 
Servidores

% de 
Servidores

Remuneração 
Média (R$)

Idade   
Média

Tempo de 
Casa Médio

Até 30 anos      150             12,5%           1.503           26,2                2,3         
+ de 30 até 40      338             28,1%           1.953           35,5                6,2         
+ de 40 até 50      382             31,8%           2.136           45,1               12,0         
+ de 50 até 60      285             23,7%           1.883           54,7               13,9         
+ de 60 anos       47               3,9%           1.859           62,8               15,3         

Geral  1.202          100,0%          1.935          43,0                9,7         

12,5%

28,1%

31,8%

23,7%

3,9%

Até 30 anos

+ de 30 até 40

+ de 40 até 50

+ de 50 até 60

+ de 60 anos

Tempo de         
Contribuição

Número de 
Servidores

% de 
Servidores

Remuneração 
Média (R$)

Idade   
Média

Tempo de 
Contribuição 

Médio
Até 4 anos      926             77,0%           1.752           40,6                0,2         
+ de 4 até 8      118               9,8%           2.233           50,4                5,4         
+ de 8 até 12      107               8,9%           2.522           50,4                9,5         
+ de 12 até 20       45               3,7%           3.298           52,8               15,0         
+ de 20 anos         6               0,5%           3.504           56,4               21,7         

Geral  1.202          100,0%          1.935          43,0                2,2         

77,0%

9,8%

8,9%

3,7%

0,5%

Até 4 anos

+ de 4 até 8

+ de 8 até 12

+ de 12 até 20

+ de 20 anos
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Distribuição por Sexo 

Distribuição por Tipo de Atividade 
 

Sexo
Número de 
Servidores

% de 
Servidores

Remuneração 
Média (R$)

Idade   
Média

Tempo de 
Casa Médio

Masculino      474             39,4%           1.967           44,3               10,9         
Feminino      728             60,6%           1.914           42,2                9,0         

Geral  1.202          100,0%          1.935          43,0                9,7         

39,4%

60,6%

Masculino

Feminino

Atividade e 
Sexo

Número de 
Servidores

% de 
Servidores

Remuneração 
Média (R$)

Idade   
Média

Idade Média 
Aposentadoria

Professor (Masc)       70               5,8%            2.709           44,7              64,7        
Professor (Fem)      210              17,5%            2.890           45,8              60,9        
Normal (Masc)      404              33,6%            1.839           44,2              65,7        
Normal (Fem)      518              43,1%            1.518           40,7              60,8        

Geral  1.202          100,0%          1.935          43,0             62,7         

5,8%

17,5%

33,6%

43,1%
Professor (Masc)

Professor (Fem)

Normal (Masc)

Normal (Fem)
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Distribuição da Responsabilidade Atuarial por Tempo para Aposentadoria a Conceder 

 

 

Tempo para 
Aposentadoria

Número 
de 

Servidores
% Salário Idade

Tempo 
de Casa

Responsabilidade 
Atuarial

%

até 1 7          0,6%       3.529  55,5  18,4  4.288.217,25      7,8%       
+ de 1 até 2 2          0,2%       1.590  51,8  8,2    472.557,54         0,9%       
+ de 2 até 3 2          0,2%       1.086  67,3  9,8    108.998,57         0,2%       
+ de 3 até 5 31        2,6%       2.543  58,5  14,3  6.044.953,97      11,1%     
+ de 5 até 10 94        7,8%       2.404  56,1  14,6  11.310.323,63    20,7%     
+ de 10 até 15 184       15,3%     2.112  52,6  14,9  13.689.701,43    25,1%     
+ de 15 até 20 308       25,6%     1.900  45,7  11,7  11.033.316,21    20,2%     
+ de 20 até 25 280       23,3%     1.870  40,3  8,3    5.772.073,00      10,6%     
+ de 25 até 30 191       15,9%     1.796  32,7  4,6    1.655.495,92      3,0%       
+ de 30 até 35 81        6,7%       1.528  27,2  2,2    246.333,39         0,5%       
+ de 35 22        1,8%       1.203  23,0  1,1    20.788,09           0,0%       

Total 1.202   100,0% 1.935 43,0 9,7   54.642.759,00  100,0% 

Médias
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Responsabilidade Atuarial 

 

MARIA DALVA SPECIAN CHAVESMARIA DALVA SPECIAN CHAVESMARIA DALVA SPECIAN CHAVESMARIA DALVA SPECIAN CHAVES

Diretora Executiva

Rua Antonio Hortolani , n°. 39-N, sala 01

Centro – Tangará da Serra-MT

 

 

Resultados
Responsabilidade 

Atuarial (R$)

Riscos Expirados (A) 3.123.514,80        
- Benefícios Concedidos 1.954.478,19        
- Benefícios a Conceder * 1.169.036,61        
Riscos Não Expirados (B) * 42.331.836,66      
Total da Responsabilidade ( A + B ) 45.455.351,46    

Ativo do Plano ( AP ) 3.226.253,70        
Créditos a Receber ( AP ) 17.406.450,62      
Déficit Atuarial ( AP - A - B ) (24.822.647,14)  
Reserva de Contingência 0,00                    
Reserva para ajustes do plano 0,00                    
* Totalizam  a Reserva de Benefícios a Conceder
Os valores da Responsabilidade Atuarial consideram as contribuições futuras dos servidores.

Custo Mensal (em % da Folha Remuneratória dos Servidores em Atividade)

Benefício Sem Compensação Com Compensação
Aposentadorias (AID, ATC e COM) 11,90%           11,90%          
Aposentadorias por Invalidez 2,14%             2,14%            
Pensão por Morte de Ativo 3,87%             3,87%            
Pensão por Morte de Aposentado 1,78%             1,78%            
Pensão por Morte Ap. por Invalidez 0,22%             0,22%            
Auxílio Doença ** 1,39%             1,39%            
Salário Maternidade ** 0,64%             0,64%            
Auxílio Reclusão ** 0,01%             0,01%            
Salário Família ** 0,03%             0,03%            
Taxa Administrativa 2,00%             2,00%            
Sub Total - Custo Normal com Taxa Administrativa 23,98%         23,98%        
Custo Especial (Suplementar) *** 4,00%             4,00%            
Custo Total 27,98%         27,98%        

Custo (% da Folha)
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SLIDES: PALESTRA PREVDIENCIÁRIA 
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Benefícios garantidos aos segurados – artigo 12 da Lei n.º 153/2011:

� Aposentadoria por tempo de contribuição;

�Aposentadoria por invalidez;

�Aposentadoria por idade;

�Aposentadoria compulsória;

�Aposentadoria especial de professor;

� Salário maternidade;

� Salário família;

�Auxílio doença.

Benefícios garantidos aos dependentes:

� Pensão por Morte;

�Auxílio reclusão.
 

 

(Art. 40, § 1º, inciso II da
Constituição Federal com nova redação dada pela EC 41/03 e art. 15 da Lei
Complementar n.º 153/2011 - SERRAPREV).

� O Servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade,

com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

� A aposentadoria compulsória deverá ser requerida pela municipalidade

(Secretaria de Administração/Recursos Humanos) assim que o servidor

completar a idade limite.

� Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das maiores

contribuições efetuadas a partir de julho/1994.

� Reajuste do Benefício: Reajuste na mesma data em que ocorrer o reajuste

do RGPS para manutenção do valor real.
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- (Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da
Constituição Federal com nova redação dada pela EC 41/03 e artigo 17 da Lei
Complementar n.º 153/2011 - SERRAPREV).

� O Servidor será aposentado voluntariamente por idade, desde que cumprido

tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no

cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: *

sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher,

(requisitos cumulativos) com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

� Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das maiores

contribuições efetuadas a partir de julho/1994.

� Reajuste do Benefício: Reajuste na mesma data em que ocorrer o reajuste do

RGPS para manutenção do valor real.

 

 

Requisitos:

� Idade: 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher;

� Tempo de Contribuição 35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher

� Tempo no serviço público: 10 anos

� Tempo no cargo: 05 anos;

� Para o PROFESSOR os requisitos idade e tempo de contribuição serão reduzidos em cinco
anos, em relação ao disposto no art. 40 § 1º, III, “a” da CF desde que comprove
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio;

� Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das maiores contribuições efetuadas
a partir de julho/94;

� Reajuste do benefício: reajuste na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para
manutenção do valor real;

� Não tem paridade. Artigo 16, incisos I, II e III da Lei Complementar n.º 153/2011 –
SERRAPREV.
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Requisitos:

� Idade: 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher;

� Tempo de contribuição: 35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher;

� Tempo de serviço público: 20 anos;

� Tempo de carreira: 10 anos;

� Tempo no cargo: (5 anos);

� Para o PROFESSOR os requisitos idade e tempo de contribuição serão reduzidos
em cinco anos, em relação ao disposto no art. 40 § 1º, III, “a” da CF desde que
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio;

� Para os servidores que ingressaram no serviço público até 31.12.2003;

� Forma de cálculo: Aposentadoria integral (última remuneração do cargo efetivo);

� Reajuste do Benefício: Paridade;

� Artigo 92, incisos I, II, III e IV da Lei Complementar n.º 153/2011 – SERRAPREV.

 

 

Requisitos:

� Tempo de Contribuição 35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher;

� Tempo de serviço público: 25 anos;

� Tempo de carreira:15 anos;

� Tempo no cargo: 05 anos;

� Idade mínima com redução de 01 ano para cada ano de contribuição que exceder
o limite de 35 anos se homem ou 30 se mulher relativamente aos limites de idade do
art. 40, § 1º,III, “a” da C.F.;

� Servidores que ingressaram no serviço público até 16.12.1998;

� Forma de cálculo: Aposentadoria integral (última remuneração do cargo efetivo);

� Reajuste do benefício: Paridade;

� Artigo 95, incisos I, II e III da Lei Complementar n.º 153/2011 – SERRAPREV.
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Requisitos:

• Idade: 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher

• Tempo de contribuição: 35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher

• Tempo no cargo: (5 anos)

• Pedágio: Acréscimo de 20% no tempo que faltava em 16/12/98, para atingir o
tempo total de contribuição.

• Regra Especial para PROFESSOR: Acréscimo de 17%, para o professor, e 20%,
para a professora, no tempo exercido até 16/12/98, desde que se aposente,
exclusivamente, com tempo de magistério.

• Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das maiores
contribuições efetuadas a partir de julho/1994.

• Após o cálculo, aplica-se o redutor de 3,5% ao ano sobre o tempo que faltava para
completar 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher

• Reajuste do Benefício: Reajuste na mesma data em que ocorrer o reajuste do
RGPS para manutenção do valor real.

• Artigo 90 da Lei Complementar n.º 153/2011 – SERRAPREV.

 

 

� O servidor será aposentado 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, na
forma da lei – Art. 13 da Lei Municipal n.º 153/2011.

� A invalidez será apurada mediante exames médicos realizados segundo
instruções emanadas do RPPS e os proventos da aposentadoria serão devidos
a partir do dia seguinte ao do desligamento do segurado do serviço.

� Forma de cálculo: Aplicação da média aritmética simples das maiores
contribuições efetuadas a partir de julho/1994.

� Reajuste do Benefício: Reajuste na mesma data em que ocorrer o reajuste
do RGPS para manutenção do valor real.
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� A Emenda Constitucional n.º 70 de 29 de março de 2012, estabeleceu aos
servidores que ingressarem no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e
se aposentarem por invalidez permanente após esta data, o direito de:

�Proventos calculados com base na última remuneração no cargo em que
se der a aposentadoria;

� Reajuste da aposentadoria pela paridade (garantia dos mesmos reajustes
concedidos aos servidores ativos bem como as pensões decorrentes dessas
aposentadorias).

�A EC n.º 70/2012 resultante da PEC n.º 5/2012, resultou no acréscimo do
artigo 6º-A à EC n.º 41/2003, possibilitando nova regra ao direito à
aposentadoria, permanecendo às demais regras do artigo 40 da
Constituição Federal.

 

 

� Entretanto, cabe observar que, será concedida à integralidade apenas
àqueles cuja invalidez permanente seja decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis previstas
no artigo 13, § 11 da Lei Complementar n.º 153/2011;

�Portanto, a aposentadoria por invalidez permanente continuará a ter seus
proventos de forma integral ou proporcional, apenas no caso do
enquadramento do servidor na regra prevista no artigo 6º-A da EC n.º
41/2003 deverá ser realizado o cálculo com base na remuneração do cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, não sendo calculada a média
aritmética.
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� A EC n.º 70/2012 visou alterar a forma de cálculo excluindo a média
aritmética, retornando a base de cálculo do benefício à remuneração do
cargo efetivo em se que deu a aposentadoria aos servidores que ingressarem
no serviço público até 31/12/2003.

�Não houve revogação ou alteração à redação do inciso I, do § 1º do artigo
40 da Constituição Federal, assim, para o servidores que ingressarem no
serviço público a partir de 01/01/2004, caso se aposentarem por invalidez
permanente terão seus proventos calculados pela média aritmética das
contribuições, conforme determina o art. 1º da Lei Federal n.º 10.887/2004,
exceto quando a invalidez seja decorrente de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis.

 

 

� Vantagem é a redução da Idade e Tempo de Contribuição (menos 05
anos);

� Requisito é o Efetivo exercício nas funções de magistério na educação

infantil, ensino fundamental e médio;

� Demais requisitos previstos pelas disposições constitucionais (art. 6º da

EC n.º 41 de 2003).
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� Lei n.º 11.301, DOU 11/05/06:

� Funções de magistério estendidas aos exercentes de direção de unidade

escolar, coordenação e assessoramento pedagógico.

� Art. 18 e parágrafo único da Lei Complementar n.º 153/2011 que rege a

previdência do município de Tangará da Serra/MT.
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� I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula,

abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento

aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção

de unidade escolar.

� II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a

carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico,

por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus

aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos

arts. 40, § 4º, e 201, § 1º, da Constituição Federal.
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N.º

BENEFÍCIO CARGO

VALOR  LÍQUIDO DA 
REMUNERAÇÃO NA 

ATIVIDADE

VALOR  LÍQUIDO DA 
REMUNERAÇÃO NA 

INATIVIDADE

01 APID ZELADOR R$ 670,91 R$ 666,23 

02 APID SERVIÇOS GERAIS R$ 653,22 R$ 660,56 

03 APID PROFESSOR R$ 1.920,98 R$ 1.942,56

04 APID PROFESSOR R$ 2.586,58 R$ 2.344,11 

05 APCOM VIGIA R$ 653,22 R$ 660,56 

06 APTC PROFESSOR R$ 4.133,83 R$ 4.564,61 

07 APTC PROFESSOR R$ 4.227,73 R$ 4.658,51 

08 APTC PROFESSOR R$ 7.218,80 R$ 7.649,58 

09 APTC PROFESSOR R$ 5.132,11 R$ 5.562,90 

10 APTC PROFESSOR R$ 2.907,09 R$ 3.056,68 

11 APTC PROFESSOR R$ 3.841,97 R$ 3.351,30 

12 PM GARI R$ 700,34 R$ 786,90 

 

 

 

� A aposentadoria tem o teto máximo de R$ 3.916,20;

� Sem idade mínima;

� Cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição : aplicação da média e 
do fator previdenciário;

� INPC como regra de reajuste da aposentadoria;

� Período de carência: número mínimo de contribuições mensais indispensáveis 
para que o beneficiário faça jus ao benefício.

� Sem valor máximo para a aposentadoria (valor limite é do cargo efetivo);

� Idade mínima 53/48 (h/m) transição e 60/55 (h/m) permanente;

� Cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição: última remuneração de 
contribuição;

� Paridade como regra de reajuste da aposentadoria.
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ANOS TETO/RGPS
SALÁRIO 
MÍNIMO MÉDIA

2001 1.430,00 180,00 7,94444

2002 1.561,56 200,00 7,8078

2003 1.869,34 240,00 7,78892

2004 2.508,72 260,00 9,64892

2005 2.668,15 300,00 8,89383

2006 2.801,56 350,00 8,00446

2007 2.894,28 380,00 7,61653

2008 3.038,99 415,00 7,32287

2009 3.218,90 465,00 6,92237

2010 3.416,54 510,00 6,6991

2011 3.689,66 545,00 6,77002

2012 3.916,20 622,00 6,29614
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Benefício concedido ao segurado que tenha trabalhado em condições

prejudiciais à saúde ou à integridade física. O servidor deverá comprovar,

além do tempo de trabalho, a efetiva exposição aos agentes nocivos

químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais pelo

período exigido para a concessão do benefício.

Fonte: www.mps.gov.br

 

 

Art. 40, § 1º - “Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no

inciso III, a e c, no caso de exercício de atividades consideradas penosas,

insalubres ou perigosas.”

Art. 40, § 4º - “É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a

concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,

ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições

especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei

complementar.”
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�Art. 40, § 4º - “É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para

a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este

artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de

servidores:

I - portadores de deficiência;

II - que exerçam atividades de risco;

III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que

prejudiquem a saúde ou a integridade física.”

 

 

 

� Quanto a aposentadoria especial aos servidores que exerçam a atividade

de risco, deve ser destacado que já existe Lei Complementar.

� A Lei Complementar n.º 51/85 regulamentou a Aposentadoria Especial

dos Policiais Civis. O pleno do STF reconheceu a recepcionalidade pela

Constituição Federal, conforme decisão proferida no julgamento da ADIN

n.º 3817 STF;

� O novo Projeto de Lei Complementar n.º 554/2010 – revoga a Lei

Complementar n.º 51/85.
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EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI DISTRITAL N.
3.556/2005. SERVIDORES DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS CEDIDOS À ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL: TEMPO DE SERVIÇO
CONSIDERADO PELA NORMA QUESTIONADA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
POLICIAL. AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DOS POLICIAIS CIVIS
ESTABELECIDO NO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51, DE 20.12.1985. AÇÃO
JULGADAPROCEDENTE.

1. Inexistência de afronta ao art. art. 40, § 4º, da Constituição da República, por restringir-se a exigência
constitucional de lei complementar à matéria relativa à aposentadoria especial do servidor público, o que não
foi tratado no dispositivo impugnado.

2. Inconstitucionalidade formal por desobediência ao art. 21, inc. XIV, da Constituição da República que
outorga competência privativa à União legislar sobre regime jurídico de policiais civis do Distrito Federal.

3. O art. 1º da Lei Complementar Federal n. 51/1985 que dispõe que o policial será aposentado
voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte pelo menos 20
anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial foi recepcionado pela Constituição da
República de 1988. A combinação desse dispositivo com o art. 3º da Lei Distrital n. 3.556/2005 autoriza a
contagem do período de vinte anos previsto na Lei Complementar n. 51/1985 sem que o servidor público
tenha, necessariamente, exercido atividades de natureza estritamente policial, expondo sua integridade física a
risco, pressuposto para o reconhecimento da aposentadoria especial do art. 40, § 4º, da Constituição da
República: inconstitucionalidade configurada.

4.Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

 

 

 

� A maior parte doutrina e a jurisprudência tem o entendimento que

não poderá ser concedido a aposentadoria especial sem norma que a

regulamente, sendo este o entendimento já manifestado pelo Supremo

Tribunal Federal, onde vemos:

RE 352322 / SC - SANTA CATARINA/ RECURSOEXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. ELLEN GRACIE

Julgamento:  26/08/2003           Órgão Julgador:  Segunda Turma

Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE INSALUBRE. CONTAGEM ESPECIAL DE
TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO. MUDANÇA DE REGIME. O direito à
contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres pelo servidor público
celetista, à época em que a legislação então vigente permitia tal benesse, incorporou-se ao seu
patrimônio jurídico. Não obstante, para o período posterior ao advento da Lei 8.112/90, é
necessária a regulamentação do art. 40, §4º da Carta Magna.

Precedentes. Recurso extraordinário conhecido em parte e,

nesta parte, provido.
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FORMA DE CÁLCULO DA APOSENTAORIA ESPECIAL

� Média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição do

período contributivo, corrigidos monetariamente em obediência a Lei

Federal n.º 10.887/2004

REAJUSTE DA APOSENTADORIA ESPECIAL

� Manutenção do valor real – sem paridade.

 

 

Novidades da Lei:

�Critérios para concessão da aposentadoria especial (25 anos de contribuição, 10

anos de tempo de serviço público e 05 anos no cargo efetivo);

�Compensação Previdenciárias entre os Regimes.

�Para a nobre doutrinadora Magadar Rosália Costa Briguet, a adoção desta tese

minoritária, pode acarretar danos a saúde financeira dos Regimes Próprios de

Previdência Social, conforme vemos:

-“A adoção desta tese traz reflexos orçamentários de difícil mensuração para os regimes
próprios previdência, em virtude de completa ausência de estudos atuarias e de
relatórios de impacto financeiro-orçamentario exigidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal. Destaque-se ainda que o reflexo Serpa tanto maior para o municípios menores
cuja terceirização das atividades sujeitas a agentes nocivos é bastante incipiente, sendo
na maioria das vezes desempenhada pelos próprios servidores. De qualquer modo,
ainda que se adote a segunda tese, parece nos indispensável a observância dos
princípios constitucionais sobre contributividade, orçamentários

-e fiscais quanto a criação de vantagens, observada sempre

-a necessário a expedição de lei própria”. (pág. 26)
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� Emenda Constitucional n.º 41/03 – a alíquota de contribuição dos
segurados será de:

a) ativos não poderá ser inferior a 11%;

b) inativos e pensionistas – igual a dos ativos, quando ultrapassar o limite de
benefício do RGPS R$ 3.916,20;

c) contribuição do ente federativo – não inferior ao valor da contribuição do

servidor ativo (11%), nem superior ao dobro desta (22%).
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� Base de contribuição – remuneração do cargo efetivo: vencimentos

mais parcelas permanentes e vantagens individuais permanentes.

� Lei federal n.º 10.887/2004 – traz as normas gerais – rol de parcelas

excluídas da base de incidência de contribuição (natureza transitória

ou indenizatória). O rol não é taxativo.

� O SERRAPREV no Art. 54 - determina que a base de cálculo das

contribuições é o valor do vencimento acrescido das vantagens

permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter

individual e demais vantagens incorporadas ou incorporáveis.

 

� No mesmo art. 54, § 1º veda a inclusão na base de cálculo das

contribuições dos servidores:

� das parcelas pagas em decorrência do local de trabalho, de função de

confiança ou de cargo em comissão,

� Porém no § 2º do art. 54 traz que: o servidor ocupante de cargo efetivo

poderá optar pela inclusão na base de contribuição de parcelas

remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho, horas

extras, do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança.
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� VANTAGEM: para o servidor que for aposentar com proventos

calculados pela média (art.40 da Constituição Federal e art.2º da EC

41/03), por opção do servidor e pela integralidade;

� VANTANGEM: para o servidor que estiver em gozo de auxílio doença e

salário maternidade receberá a última remuneração de contribuição.

� DESVANTAGEM: em qualquer hipótese deve ser observado o limite da

remuneração no cargo efetivo.

� Não há garantia de que a contribuição resultará na majoração dos

proventos, uma vez que o limite é a remuneração no cargo efetivo.

 

 

� Por isso é importante o servidor ser bem alertado sobre o risco de

contribuir e não obter o valor pretendido em seus proventos.

� OBS: Incidirá contribuição sobre o 13º salário dos ativos, gratificação

natalina dos aposentados e pensionistas, auxílio-doença e salário

maternidade.
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:

� Auxílio alimentação, auxílio creche, 1/3 de férias, abono de

permanência, horas extras e abonos transitórios em geral;

� Horário noturno, insalubridade e periculosidade, exceto se servidor

optar por contribuir;

� Na pensão a contribuição incide sobre o valor total, rateado entre os

pensionistas na proporção de cada cota-parte.

 

 

� O afastamento ou licenciamento temporário do cargo efetivo não

acarreta perda do vínculo previdenciário com o SERRAPREV quando

o servidor optar por contribuir para a previdência referente a sua

parte e a do município. Artigo 6º, inciso II da Lei Complementar n.º

153/2011 – SERRAPREV.

� A opção pela contribuição durante esse período deve ser feita

expressamente e registrada no Departamento de Pessoal que anotará

na vida funcional do servidor. A base de incidência da contribuição

será a remuneração no cargo efetivo, excluídas as parcelas

remuneratórias complementares pagas pelo ente.
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� A consequência em não ocorrendo o pagamento das contribuições

previdenciárias de que trata o inciso II será:

� O período em que estiver afastado ou licenciado não será computado

para fins previdenciários, salvo se restar comprovado, mediante

averbação, a efetivação das contribuições para outro regime de

previdência. § 2º do artigo 6º da Lei Complementar n.º 153/2011 –

SERRAPREV.

 

� Pode a autarquia previdenciária fazer cessar o afastamento do

servidor, caso o órgão cessionário não recolha as contribuições

previdenciárias devidas?
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Carlos Raimundo Esteves

OAB/MT 7.255

carlos@agendaassessoria.com.br

Gerente de Serviços Terceirizados - Agenda Assessoria

 


