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Normas de Aplicabilidade Imediata

Normas não autoaplicáveis

Normas com período de vacância

Efeitos da EC n. 103, de 2019



Dispositivos de Aplicação Imediata



Art. 37, § 13 da Constituição e art. 6º da Emenda Constitucional nº
103/2019

Dispositivos de Aplicação Imediata

§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser
readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e
responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha
sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer
nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de
escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração
do cargo de origem.



Art. 37, § 14 da Constituição e art. 6º da Emenda Constitucional nº
103/2019

Dispositivos de Aplicação Imediata

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de
contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública,
inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o
rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.



Art. 37, § 15 da Constituição c/c o art. 7º da Emenda Constitucional nº
103/2019

Dispositivos de Aplicação Imediata

§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores
públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja
decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja
prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.



Art. 38 da Emenda Constitucional nº 103/2019

Dispositivos de Aplicação Imediata

Art. 38 .....................................................................................................
.................................................................................................................
V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência
social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de
origem.



Art. 39, § 9º da Constituição c/c o art. 13 da Emenda Constitucional nº
103/2019

Dispositivos de Aplicação Imediata

§ 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou
vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em
comissão à remuneração do cargo efetivo.



Art. 40, § 19 da Constituição

Dispositivos de Aplicação Imediata

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do
respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que
tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que
opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de
permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição
previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.



Art. 40, § 22 da Constituição.

Dispositivos de Aplicação Imediata

§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência
social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam,
normas gerais de organização, de funcionamento e de
responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos,
sobre:
.................................................................................................................



Arts. 93, VIII; 103-B, § 4º, III; e art. 130-A, § 2º, III da Constituição

Dispositivos de Aplicação Imediata

Art. 93. ....................................................................................................
.................................................................................................................
VIII - o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por
interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta
do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada
ampla defesa;
.................................................................................................................



Art. 201, § 9º-A da Constituição

Dispositivos de Aplicação Imediata

§ 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que
tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime
Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social
terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou
aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as
receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de
contribuição aos demais regimes.



Art. 4º, § 9º e 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019

Dispositivos de Aplicação Imediata

§ 9º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais
anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional,
enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao
respectivo regime próprio de previdência social.

§ 10. Estende-se o disposto no § 9º às normas sobre aposentadoria de
servidores públicos incompatíveis com a redação atribuída por esta Emenda
Constitucional aos §§ 4º, 4º-A, 4º-B e 4º-C do art. 40 da Constituição
Federal.



Art. 9º, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019

Dispositivos de Aplicação Imediata

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22
do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de
previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de
1998, e o disposto neste artigo.



Art. 9º, § 1º da Emenda Constitucional nº 103/2019

Dispositivos de Aplicação Imediata

§ 1º O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de
previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de
equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e
das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente
com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações
assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios.



Art. 9º, §§ 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 103/2019

Dispositivos de Aplicação Imediata

§ 2º O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica
limitado às aposentadorias e à pensão por morte.

§ 3º Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e
o salário-maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e
não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o
servidor se vincula.



Portaria ME nº 1.348, de 2019

Art. 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios terão o prazo até 31
de julho de 2020 para adoção das seguintes medidas, em cumprimento
das normas constantes da Lei nº 9.717, de 1998, e da Emenda
Constitucional nº 103, de 2019:
I - comprovação à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho:
b) da vigência de norma dispondo sobre a transferência do RPPS para o
ente federativo da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios de
incapacidade temporária para o trabalho, salário-maternidade, salário-
família e auxílio-reclusão, para atendimento ao disposto no § 3º do art. 9º
da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, no inciso III do art. 1º da Lei
nº 9.717, de 1998, e no inciso VI do art. 5º da Portaria MPS nº 204, de
2008.



Art. 9º, §§ 4º e 5º da Emenda Constitucional nº 103/2019

Dispositivos de Aplicação Imediata

4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer
alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se
demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não
possui deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não
poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência
Social.

§ 5º Para fins do disposto no § 4º, não será considerada como ausência de
deficit a implementação de segregação da massa de segurados ou a
previsão em lei de plano de equacionamento de deficit.



Financiamento dos RPPS

Contribuição obrigatória do Ente Federativo - Art. 40 e Lei n. 9.717, de 1998.

Contribuição ordinária dos servidores, aposentados e pensionistas,
podendo ter alíquotas progressivas.

Em regra (§ 18) a contribuição ordinária dos aposentados e
pensionistas incidirá sobre a parcela que ultrapassar o teto do RGPS.

A contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir
sobre o que ultrapassar o salário mínimo quando houver deficit
atuarial.



Financiamento dos RPPS

§ 1º-B Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para
equacionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição
extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos, dos
aposentados e pensionistas.

Deve ser instituída simultaneamente com outras medidas para
equacionamento do deficit e vigorará por período determinado.



RPPS da União
Faixa Salarial (R$) Alíquota Efetiva Alíquota Progressiva

Até 1 Salário Mínimo 7,5% 7,5%
1.045,01 a 2.089,60 7,5% a 8,25% 9,0%
2.089,61 a 3.134,40 8,25% a 9,5% 12,0%
3.134,41 a 6.101,06 9,5% a 11,68% 14,0%
6.101,07 a 10.448,00 11,68% a 12,86% 14,5%
10.448,01 a 20.896,00 12,86% a 14,68% 16,5%
20.896,01 a 40.747,20 14,68% a 16,79% 19,0%
Acima de 40.747,20 + de 16,79% 22,0%

Financiamento dos RPPS



As contribuições estabelecidas na PEC entram em vigor no 1º dia do
quarto mês subsequente a promulgação da Emenda Constitucional.

Financiamento dos RPPS



Art. 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios terão o prazo até
31 de julho de 2020 para adoção das seguintes medidas, em
cumprimento das normas constantes da Lei nº 9.717, de 1998, e da
Emenda Constitucional nº 103, de 2019:
I - comprovação à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho:
a) da vigência de lei que evidencie a adequação das alíquotas de
contribuição ordinária devida ao RPPS, para atendimento ao disposto no
§ 4º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, aos arts. 2º e
3º da Lei nº 9.717, de 1998, e ao inciso XIV do art. 5º da Portaria MPS nº
204, de 2008;

Portaria ME nº 1.348, de 2019



Art. 2º Na definição das alíquotas de contribuição ordinária devida ao
RPPS, para cumprimento da adequação a que se refere a alínea "a" do
inciso I do art. 1º, deverão ser observados os seguintes parâmetros:
I - Para o RPPS em relação ao qual seja demonstrada a inexistência de
déficit atuarial a ser equacionado, a alíquota de contribuição dos
segurados e pensionistas não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis
aos segurados do Regime Geral de Previdência Social;
II - Para o RPPS com déficit atuarial:
a) caso não sejam adotadas alíquotas progressivas, a alíquota mínima
uniforme dos segurados ativos, aposentados e pensionistas será de
14% (quatorze por cento), na forma prevista no caput do art. 11 da
Emenda Constitucional nº 103, de 2019;

Portaria ME nº 1.348, de 2019



b) caso sejam adotadas alíquotas progressivas, será observado o seguinte:
1. deverão ser referendadas integralmente as alterações do art. 149 da Constituição
Federal, nos termos do inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019;
2. as alíquotas de contribuição ordinária dos segurados ativos, aposentados e
pensionistas e suas reduções e majorações corresponderão, no mínimo, àquelas
previstas no §1º do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.
§ 1º As alíquotas deverão estar embasadas em avaliação atuarial que demonstre que a
sua aplicação contribuirá para o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, nos termos do
§ 1º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.
§ 2º Não será considerada como ausência de déficit a implementação de segregação da
massa de segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento de déficit.
§ 3º A contribuição ordinária a cargo do ente federativo deverá ser adequada,
simultaneamente, com a dos segurados e pensionistas, quando necessário para o
cumprimento do limite de que trata o art. 2º da Lei nº 9.717, de 1998.

Portaria ME nº 1.348, de 2019



Art. 9º, § 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019

Dispositivos de Aplicação Imediata

§ 6º A instituição do regime de previdência complementar na forma
dos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal e a adequação do
órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social ao
§ 20 do art. 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo
máximo de 2 (dois) anos da data de entrada em vigor desta Emenda
Constitucional.



Art. 9º, § 9º e art. 31 da Emenda Constitucional nº 103/2019, c/c art. 195,
§ 11 da Constituição

Dispositivos de Aplicação Imediata

§ 9º O parcelamento ou a moratória de débitos dos entes federativos
com seus regimes próprios de previdência social fica limitado ao prazo
a que se refere o § 11 do art. 195 da Constituição.



Art. 14 da Emenda Constitucional nº 103/2019

Dispositivos de Aplicação Imediata

Art. 14. Vedadas a adesão de novos segurados e a instituição de
novos regimes dessa natureza, os atuais segurados de regime de
previdência aplicável a titulares de mandato eletivo da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderão, por meio de
opção expressa formalizada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional,
retirar-se dos regimes previdenciários aos quais se encontrem
vinculados.



Art. 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019

Dispositivos de Aplicação Imediata

Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte
deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime
de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor
decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da
Constituição Federal.



Regras gerais dos RPPS

• Apenas aposentadorias decorrente de cargos acumuláveis podem ser
acumuladas;

• Veda acumulação de pensão deixada por cônjuge e companheiro no RPPS;
• Na acumulação de mais de uma pensão ou de aposentadoria e pensão no

RPPS, ou entre o RPPS e o RGPS ou entre RPPS e militares:
 é assegurado o recebimento integral do beneficio mais vantajoso;
 e uma parte dos demais benefícios:

60%

40%

20%

10%

Entre 1 e 2 SM

Entre 2 e 3 SM

Entre 3 e 4 SM

Acima de 4 SM



Aposentadoria R$   6.000,00 

Pensão R$   3.800,00 

R$   9.800,00 

R$                    - R$   1.039,00 100% R$   1.039,00 

R$       1.039,01 R$   2.078,00 60% R$      623,40 

R$       2.078,01 R$   3.117,00 40% R$      415,60 

R$       3.117,01 R$   4.156,00 20% R$      136,60 

R$       4.156,01 10%

Pensão R$   2.214,60 

Red. 42%

Total R$   8.214,60 

16%





Art. 34 da Emenda Constitucional nº 103/2019

Dispositivos de Aplicação Imediata

Art. 34. Na hipótese de extinção por lei de regime previdenciário e
migração dos respectivos segurados para o Regime Geral de
Previdência Social, serão observados, até que lei federal disponha
sobre a matéria, os seguintes requisitos pelo ente federativo:

I - assunção integral da responsabilidade pelo pagamento dos
benefícios concedidos durante a vigência do regime extinto, bem como
daqueles cujos requisitos já tenham sido implementados antes da sua
extinção;



Art. 34 da Emenda Constitucional nº 103/2019

Dispositivos de Aplicação Imediata

II - previsão de mecanismo de ressarcimento ou de complementação
de benefícios aos que tenham contribuído acima do limite máximo do
Regime Geral de Previdência Social;
III - vinculação das reservas existentes no momento da extinção,
exclusivamente:
a) ao pagamento dos benefícios concedidos e a conceder, ao
ressarcimento de contribuições ou à complementação de benefícios,
na forma dos incisos I e II; e
b) à compensação financeira com o Regime Geral de Previdência
Social.



Dispositivos Não Autoaplicáveis



Art. 40, § 1º, inciso I da Constituição

Dispositivos Não Autoaplicáveis

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será
aposentado:
I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que
estiver investido, 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, na forma de lei do respectivo ente federativo;



Art. 40, § 1º, inciso III da Constituição

Dispositivos Não Autoaplicáveis

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será
aposentado:
III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se
mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no
âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade
mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e
Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais
requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente
federativo.



Art. 40, § 3º da Constituição

Dispositivos Não Autoaplicáveis

§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão
disciplinadas em lei do respectivo ente federativo.



Art. 40, §§ 4º, 4º-A, 4º-B, e 4º-C da Constituição

Dispositivos Não Autoaplicáveis

§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para
concessão de benefícios em regime próprio de previdência social,
ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.

§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo
ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para
aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a
avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e
interdisciplinar.



Art. 40, §§ 4º, 4º-A, 4º-B, e 4º-C da Constituição

Dispositivos Não Autoaplicáveis

§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente
federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de
ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial
dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art.
52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente
federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de
servidores cujas atividades sejam 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.



Art. 40, § 5º da Constituição

Dispositivos Não Autoaplicáveis

§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida
em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do
disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente
federativo.



Art. 40, § 7º da Constituição

Dispositivos Não Autoaplicáveis

§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da
única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de
pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente
federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos
servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no
exercício ou em razão da função.



Art. 149, §§ 1º-B e 1º-C da Constituição c/c art. 9º, § 8º, c/c art. 36, inciso 
II da Emenda Constitucional nº 103/2019

Dispositivos Não Autoaplicáveis

§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos
aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de
aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.

§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para
equacionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição
extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos
aposentados e dos pensionistas.



Art. 14, § 5°, da Emenda Constitucional nº 103/2019

Dispositivos Não Autoaplicáveis

§ 5º Lei específica do Estado, do Distrito Federal ou do Município deverá
disciplinar a regra de transição a ser aplicada aos segurados que, na forma
do caput, fizerem a opção de permanecer no regime previdenciário de
que trata este artigo.



Art. 40, § 15 da Constituição c/c art. 33 da Emenda Constitucional nº
103/2019

Dispositivos Não Autoaplicáveis

Art. 33. Até que seja disciplinada a relação entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios e entidades abertas de previdência
complementar na forma do disposto nos §§ 4º e 5º do art. 202 da
Constituição Federal, somente entidades fechadas de previdência
complementar estão autorizadas a administrar planos de benefícios
patrocinados pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios,
inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou indiretamente.



Dispositivos com períodos de 
vacância



Arts. 11, 28 e 32 da Emenda Constitucional nº 103/2019

Dispositivos com período de vacância

Vigência das alíquotas de contribuição do RPPS da União, do que RGPS e
da alíquota da Lei n. 7.689, de 1988, que terão início no primeiro dia do
quarto mês subsequente ao da data de publicação da Emenda (respeito
a anterioridade nonagesimal).



Art. 149 da Constituição e a cláusula de revogação contida na alínea a do
inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da Emenda Constitucional nº
103/2019

Dispositivos com período de vacância

Ausência de aplicabilidade para Estados, Distrito Federal e Municípios da
possibilidade de instituir alíquotas de contribuição para o custeio do RPPS
de forma progressiva e de fazer incidir contribuição ordinária dos
aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos e pensões que
superem o salário mínimo – em caso de deficit atuarial – enquanto não
houver o referendo mediante lei de que trata o inciso II do art. 36 da
Emenda Constitucional nº 103/2019.



Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no
art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea “a” do inciso I e nos
incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo
Poder Executivo que as referende integralmente;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à
data de sua publicação.

Dispositivos com período de vacância



Providências dos 
Entes Federativos



Providências dos Entes Federativos

Emenda a Constituição Estadual ou à Lei Orgânica
Municipal, com a definição da idade mínima para
aposentadoria.

Lei Complementar para definição do tempo de
contribuição e demais requisitos para aposentadoria e
as aposentadorias especiais, inclusive para definição de
funções de magistério.

Lei Ordinária para demais definições, como regras de
cálculos, regra de pensão por morte, etc.



www.previdencia.gov.br



Minutas de Orientação SPREV

Projeto de Emenda à Lei Orgânica, contemplando o referendo de que trata o inciso II do
art. 36 da Emenda à Constituição Federal nº 103, de 2019, as normas para aplicação das
regras de benefícios e para adequação das alíquotas de contribuição

a) Projeto de Emenda à Lei Orgânica, contemplando normas para aplicação das regras de
benefícios previstas na Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e para adequação das
alíquotas; b) Projeto de Lei Ordinária, contemplando o referendo de que trata o inciso II
do art. 36 da referida Emenda Constitucional.

a) Projeto de Emenda à Lei Orgânica, contemplando normas com as idades mínimas para
aposentadoria dos servidores em geral e com as regras de transição previstas na Emenda
Constitucional nº 103, de 2019, bem como autorização para implementação de alíquotas
de contribuição extraordinárias; b) Projeto de Lei Complementar, contemplando o
referendo de que trata o inciso II do art. 36 da referida Emenda Constitucional, normas
para aplicação das demais regras de benefícios e para adequação das alíquotas de
contribuição ordinárias.



Minutas de Orientação SPREV

Art. 1º Os servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do
Município serão aposentados com as idades mínimas previstas para os servidores
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social da União no inciso III do § 1º
do art. 40 da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 103,
de 2019, observada a redução de idade mínima para os ocupantes de cargo de
professor de que trata o § 5º do art. 40 da Constituição Federal e os demais
requisitos e critérios estabelecidos nesta Emenda à Lei Orgânica.

Homem

65

Mulher

62

Professor

60

Professora

57



Minutas de Orientação SPREV

Art. 2º Até que entrem em vigor leis municipais que disciplinem os benefícios do
RPPS conforme incisos I e III do § 1º e §§ 4º-A, 4º-C e 5° do art. 40 da Constituição
Federal, os servidores serão aposentados nos termos dos seguintes dispositivos da
Emenda Constitucional nº 103, de 2019:

I - incisos I e II do § 1º, incisos II e III do § 2º e §§ 3º e 4º do art. 10; ou

II - caput do art. 22.



Tempo de
Contribuição

Idade
Mínima

Aposentadoria dos servidores federais em geral

62 anos

65 anos

25 anos

Tempo de
Serviço Público

Tempo no Cargo 
Efetivo

10 anos 5 anos



Tempo de
Contribuição 

exclusivo como 
Professor (educação 

infantil, ensino 
fundamental e 

médio)

Idade
Mínima

Aposentadoria dos professores federais

57 anos

60 anos

25 anos

Tempo de
Serviço Público

Tempo no Cargo 
Efetivo

10 anos 5 anos



Tempo de
Contribuição

Idade
Mínima

Aposentadoria dos servidores federais expostos 
à agentes químicos, físicos e biológicos

60 anos

60 anos

25 anos de 
efetiva 

exposição

Tempo de
Serviço Público

Tempo no Cargo 
Efetivo

10 anos 5 anos



Aposentadoria dos servidores com deficiência

Tempo de
Serviço Público

Tempo no Cargo 
Efetivo

10 anos 5 anos

Tempo de
Contribuição

28 anos 
deficiência 

leve

24 anos 
deficiência 
moderada

20 anos 
deficiência 

grave

Tempo de
Contribuição

33 anos 
deficiência 

leve

29 anos 
deficiência 
moderada

25 anos 
deficiência 

grave



Minutas de Orientação SPREV

Art. 3º Na concessão de pensão por morte a dependente de segurado do RPPS
falecido a partir da data de vigência desta Emenda à Lei Orgânica, será obedecido o
disposto nos §§ 1º a 6º do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, até
que entre em vigor a lei municipal prevista no § 7º do art. 40 da Constituição
Federal.



Pensão por Morte

Cota familiar de 50% mais 10% por dependente, calcula sobre o valor da
aposentadoria ou do valor que o servidor teria direito na aposentadoria
por incapacidade permanente.

100

90

80

70

60

5 ou + dependentes

4 dependentes

3 dependentes

2 dependentes

1 dependente

Não há reversão de cotas, exceto quando
houver mais de 5 dependentes;

O tempo de duração, rol de dependentes e
condições para enquadramento segue o RGPS.

Havendo dependente inválido ou com
deficiência intelectual, mental ou grave, a
pensão será integral até o teto do RGPS mais o
valor aplicando as cotas do que ultrapassar.



Minutas de Orientação SPREV

Art. 4º Até que entre em vigor a lei municipal prevista nos §§ 3º, 8° e 17 do art. 40
da Constituição Federal, que disponha a respeito do cálculo e do reajustamento dos
benefícios de que tratam os arts. 2º e 3º desta Emenda à Lei Orgânica, será aplicado
o disposto no art. 26 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



Regra de cálculo das aposentadorias

Corresponderão a 60% da média de todas as remunerações acrescidos de
2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição.

Os que se aposentarem por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, doença
profissional ou do trabalho: proventos serão de 100% da média.

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Tempo de Contribuição

O adicional de 2% para cada ano que ultrapassar os 15 anos se aplica apenas as mulheres do RGPS.



Minutas de Orientação SPREV

Art. 5º Assegurado o direito de opção pelas regras previstas no art. 2º, o servidor
que tiver ingressado em cargo efetivo no Município antes da data de vigência desta
Emenda à Lei Orgânica, poderá aposentar-se nos termos dos seguintes dispositivos
da Emenda Constitucional nº 103, de 2019:

I - caput e §§ 1º a 8º do art. 4º;

II - caput e §§ 1º a 3º do art. 20; ou

III - caput e §§ 1º e 2º do art. 21.



Aposentadoria dos servidores federais em geral

Idade
Mínima

Tempo de
Contribuição

2019 2022

61 62

2019 2022

56 57

35 
anos

30 
anos

Tempo 
de 

Serviço 
Público

Tempo
de

Cargo

20 anos 5 anos

Pontos (Idade + Tempo de Contribuição)

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 105 105 105 105 105

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Regra de Cálculo de Benefício

Ingresso até 31/12/2003 Mantida integralidade aos 65 anos (homem) e 62 (mulher).

Ingresso após 31/12/2003 (60% + 2%) mesmo critério do RGPS (teto do RGPS aplicado 
após a criação da previdência complementar).



Aposentadoria dos servidores federais em geral

Regra de Cálculo de Benefício

Ingresso até 31/12/2003 Integralidade e paridade.

Ingresso após 31/12/2003 100% da média desde julho de 1994.

Tempo de
Contribuição

Idade
Mínima

57 anos

60 anos

30 anos

Tempo de
Serviço Público

Tempo no Cargo 
Efetivo

20 anos 5 anos

35 anos

Pedágio

100%
do tempo que 

falta para atingir 
o tempo 

mínimo de 
contribuição



Aposentadoria dos professores federais (ensino básico)

Idade
Mínima

Tempo de
Contribuição 

como Professor

2019 2022

56 57

2019 2022

51 52

30 
anos

25 
anos

Tempo 
de 

Serviço 
Público

Tempo
de

Cargo

20 anos 5 anos

Regra de Cálculo de Benefício

Ingresso até 31/12/2003 Mantida integralidade aos 60 anos (homem) e 57 (mulher).

Ingresso após 31/12/2003 (60% + 2%) mesmo critério do RGPS (teto do RGPS aplicado 
após a criação da previdência complementar).



Regra de Cálculo de Benefício

Ingresso até 31/12/2003 Integralidade e paridade.

Ingresso após 31/12/2003 100% da média desde julho de 1994.

Tempo de
Contribuição

Idade
Mínima

52 anos

55 anos

25 anos

Tempo de
Serviço Público

Tempo no Cargo 
Efetivo

20 anos 5 anos

30 anos

Pedágio

100%
do tempo que 

falta para atingir 
o tempo 

mínimo de 
contribuição

Aposentadoria dos professores federais (ensino básico)



Aposentadoria dos servidores federais exposto 
a agentes químicos, físicos e biológicos

Tempo de
Contribuição

25 anos de 
efetiva 

exposição

Tempo 
de 

Serviço 
Público

Tempo
de

Cargo

20 anos 5 anos

Regra de Cálculo de Benefício

Média desde julho de 1994 correspondente a 60% + 2% do que ultrapassar 20 anos de 
contribuição. 

25 anos de 
efetiva 

exposição

Pontos 
(Idade + 

tempo de 

contribuição)

86



Minutas de Orientação SPREV

Art. 6º - Direito Adquirido

Art. 7º - Abono de Permanência

Art. 8º e 9º - Alíquotas

Art. 10 - Contribuição Extraordinária

Art. 11 - Referendo

Art. 12 - Regulamento

Art. 13 - Vigência



Leonardo da Silva Motta
Coordenador-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal

leonardo.smotta@previdencia.gov.br


