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O QUE É A PREVIDÊNCIA SOCIAL?

■ É um seguro social ao trabalhador e seus dependentes, garantido pela Constituição Federal,

com o objetivo de garantir proteção em situação de perda da capacidade laborativa, idade

avançada, morte ou por completar o tempo de contribuição, por meio de um benefício futuro.



■ No Brasil há três regimes de previdência:

■ Regime Geral de Previdência Social - RGPS, abrange todos os trabalhadores regidos pela Consolidação

das Leis do Trabalho (CLT), ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, temporários, empregados

das empresas, empregados domésticos, empregados públicos, dentre outros, (art. 201 da CF) -

administrado pelo INSS.

■ Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, abrange os servidores públicos civis e militares da União,

dos Estados, Distrito Federal e Municípios, titulares de cargo efetivo no Regime Estatutário. É o sistema

de previdência pública com o objetivo de promover a cobertura aos riscos apenas do benefício de

aposentadoria e pensão por morte. Administrado por Unidades Gestoras do Próprio ente federativo.

■ Regime de Previdência Complementar - RPC, 1.é uma previdência de caráter facultativo e, após a

Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, obrigatória aos RPPS, que pode ser pública

ou privada.



■ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

■ O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS é o sistema de previdência que os entes da

federação, no presente caso é o Município de Rio Branco, tornam-se responsáveis pela

administração dos benefícios e pela arrecadação e gestão dos recursos financeiros destinados à

previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo.



■ Quem são os segurados?

■ Os servidores públicos titulares de cargos efetivos do Município de Rio Branco;

■ Os servidores aposentados dos Poderes Executivo e Legislativo municipais, autarquias e

fundações públicas municipais, cujos proventos são custeados pelo Tesouro Municipal (Fundo

Financeiro) e pelo RBPREV (Fundo Previdenciário);

■ Os pensionistas dos Poderes Executivo e Legislativo municipais Autarquias e Fundações Públicas

municipais, cujos proventos são custeados pelo Tesouro Municipal (Fundo Financeiro) e pelo

RBPREV (Fundo Previdenciário).



■ Quem são os dependentes?

■ O cônjuge, a companheira (a), incluído nestes últimos, as uniões homoafetivas;

■ Filho (a), menor de 21 anos;

■ Filho (a), maior de 21 anos inválido;

■ O pai e a mãe que comprovem dependência econômica com o segurado;

■ O irmão, não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido;

■ Enteados não beneficiários de outro regime previdenciário;

■ Menor sob tutela;

■ Cônjuge divorciado ou separado judicialmente com pensão alimentícia.



Fundamentação Legal: art. 6º e 15 da Lei Municipal nº 1.793, de 2009.

■ APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE

■ É o benefício concedido ao segurado que, por doença grave, moléstia profissional ou acidente,

for considerado pela Junta Médica do Município, incapacitado de forma permanente para

exercer qualquer atividade laboral.

■ Nos termos do artigo 21 da Lei Municipal nº. 1.793, de 2009, alterada pela Lei Complementar

nº 91, de 2020, são consideradas doenças graves, contagiosas ou incuráveis:



• Tuberculose ativa;

• Alienação mental;

• Esclerose múltipla;

• Neoplasia maligna;

• Cegueira posterior ao ingresso no serviço público;

• Hanseníase;

• Cardiopatia grave;

• Doença de Parkinson;

• Paralisia irreversível e incapacitante;

• Espondiloartrose anquilosante;

• Nefropatia grave;

• Estados avançados do mal de Paget (osteíte

deformante);

• Síndrome de imunodeficiência adquirida - AIDS.

• Hepatopatia grave;

• Fibrose cística (mucoviscidose)

• Outras que Lei municipal indicar com base na

medicina especializada.



Fundamentação Legal: artigo 20, I, da Lei Municipal nº 1.793, de
23 de dezembro de 2009.

■ As aposentadorias por invalidez serão precedidas de licença para tratamento de saúde por período não
excedente a 36 meses, após esse prazo para o tratamento o servidor será readaptado para uma outra
função ou será aposentado.

■ APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

■ É benefício previdenciário concedido, obrigatoriamente, ao segurado por haver alcançado o limite máximo
de idade permitido no serviço público. Assim, ao completar 75 (setenta e cinco anos) de idade o segurado
terá sua aposentadoria concedida independentemente de requerimento.

■ Fundamentação Legal:

■ Ementa Constitucional nº 88, de 7 de maio de 2015, que alterou o art. 40, §1º, inciso II da Constituição
Federal.

■ Lei Complementar Federal nº 152, de 3 dezembro de 2015.

■ Lei Municipal nº. 1.793, de 2009, alterada pela Lei Complementar nº 91, de 3 de junho de 2020, art. 20,
inciso II.



■ APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

■ O servidor ou servidora de cargo efetivo do Município de Rio Branco dispõe de várias possibilidades
para aposentar voluntariamente, sendo necessário preencher os requisitos exigidos para cada
situação específica.



■ Regra Geral (Aplicável a todos os servidores)

Requisitos para aposentadoria Voluntária (em anos) Homem Mulher

Tempo no Cargo Efetivo 5 5

Tempo de Efetivo Exercício no Serviço Público 10 10

Tempo de Contribuição 35 30

Idade 60 55

Fonte: art. 20, inciso III, alínea “a”, da Lei Municipal nº.1.793, de 2009.





Requisitos aposentadoria do magistério (em anos) Homem Mulher

Tempo no Cargo Efetivo 5 5

Tempo de Efetivo Exercício no Serviço Público 10 10

Tempo de Contribuição 30 25

Idade 55 50

Fonte: art. 20, inciso III, alínea “a”, § 2º da Lei Municipal nº.1.793, de 2009



■ Observação importante: O art. 20, § 3º, da Lei Municipal nº 1.793/09 define a função de magistério,

atribuindo aos professores no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em

estabelecimentos de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio,

em seus diversos níveis e modalidades, incluídas além do exercício de docência, as de direção de

unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.



■ Regras de Transição

■ Regra de Transição do Art. 2º, da EC 41/2003 c/c art. 75, incisos e parágrafos da Lei Municipal nº 1.793, de

2009;

■ Regra de Transição do Art. 6º, da EC 41/2003 c/c art. 77, incisos e parágrafos da Lei Municipal nº 1.793, de

2009;

■ Regra de Transição do Art. 3º, da EC 47/2005 c/c art. 78, incisos e parágrafos da Lei Municipal nº 1.793, de 2009.

■ As regras de transição foram criadas para atender aos segurados que se encontravam no serviço público quando

ocorreu a reforma previdenciária de dezembro de 1998 e dezembro de 2003, com as Emendas Constitucionais

nº 20/1998 e 41/2003, respectivamente.



■ Atualmente há três regras de aposentadoria em transição, que além dos requisitos de contribuição 

e idade, exigem outros para que o servidor possa usufruir dessa excepcionalidade prevista nas 

Emendas Constitucionais, entretanto, serão detalhadas apenas duas regras, mais comum e 

especificas aos servidores do Município de Rio Branco:



■ Aposentadoria voluntária pela regra de transição do art. 6º, da EC 41/2003:

Importante: Aplicável somente aos servidores que ingressaram no serviço público antes de 31/12/2003.

■ O servidor poderá solicitar aposentaria por essa regra quando preencher cumulativamente os

requisitos da tabela abaixo, contudo, mesmo preenchendo requisito desta regra poderá optar por

receber o abono de permanência, ou seja, permanecer em atividade até completar a idade limite

de 75 anos, preservando o direito adquirido.



Requisitos para aposentadoria voluntária (em anos) Homem Mulher

Tempo no Cargo Efetivo 5 5

Tempo na Carreira 10 10

Tempo de Efetivo Exercício no Serviço Público 20 20

Tempo de Contribuição 35 30

Idade 60 55

Fonte: art. 77 e incisos da Lei Municipal nº.1.793, de 2009



■ Os professores, diretores, coordenadores e assessores pedagógicos que exercem funções em

unidade escolar e que ingressaram no serviço público até 31/12/2003, data de publicação da EC

41/03, ao preencher os requisitos da tabela abaixo poderão requerer sua aposentadoria, contudo,

mesmo preenchendo requisito desta regra poderá optar por receber o abono de permanência, ou

seja, permanecer em atividade até completar a idade limite de 75 anos, preservando o direito

adquirido.



Requisitos para aposentadoria do magistério (em anos) Homem Mulher

Tempo no Cargo Efetivo 5 5

Tempo na Carreira 10 10

Tempo de Efetivo Exercício no Serviço Público 20 20

Tempo de Contribuição 30 25

Idade 55 50

Fonte: art. 77 e incisos, § 2º, da Lei Municipal nº.1.793, de 2009.

• Valor do benefício:

✓ Integralidade, correspondendo a totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

✓ Paridade Plena, assegurados reajustes e eventuais vantagens posteriormente concedidas aos servidores ativos.



■ Aposentadoria voluntária pela regra de transição do art. 3º, da EC 47/05. Aplicável somente aos

servidores que ingressaram no serviço público antes de 16/12/1998.

■ O servidor poderá solicitar aposentaria por essa regra quando preencher cumulativamente os

requisitos da tabela abaixo, contudo, mesmo preenchendo requisito desta regra poderá optar por

receber o abono de permanência, ou seja, permanecer em atividade até completar a idade limite

de 75 anos, preservando o direito adquirido.



Requisitos da aposentadoria voluntária (em anos) Homem Mulher

Tempo no Cargo Efetivo 5 5

Tempo na Carreira 15 15

Tempo de Efetivo Exercício no Serviço Público 25 25

Tempo de Contribuição 35 30

Idade 60* 55**

Fonte: art. 78 e incisos da Lei Municipal nº.1.793, de 2009.


