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CONTEXTUALIZAÇÃO



A Previdência Social e o ITUPREV

❖ A Previdência Social é um direito garantido pela Constituição Federal que confere proteção ao 

trabalhador e à sua família em situações de doença, perda da capacidade laborativa, maternidade, 

reclusão, idade avançada, morte ou por completar o tempo de contribuição. 

Regime Geral de 
Previdência Social

No Brasil existem 03 sistemas de Previdência Social. São eles:
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Administração
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O ITUPREV conta com a 

participação direta dos 

servidores públicos na gestão

Como funciona o ITUPREV

Estrutura Administrativa



Regime 
Próprio de 

Previdência 
Social

❖ O ITUPREV foi criado em 2010 pela Lei nº 1.176/2010 e reorganizado pela Lei n° 1.810/2016.

❖ Com a criação do RPPS, os servidores foram desvinculados do INSS e passaram a

contribuir para o ITUPREV.

❖ Órgão gestor do Regime

Próprio de Previdência do

Município, responsável pelo

recolhimento, gestão e

aplicação das contribuições

previdenciárias, e pela

concessão dos benefícios

previdenciários.

Regime Geral 
de Previdência 

Social

$$$ (21,41%)

$$$ (11%)

Como funciona o ITUPREV



2018

2010



RAIO-X do ITUPREV

* Posição – abril/2018

Total 
1840

370 
(SM)

1470 
(AD)



O ITUPREV e os seus benefícios

Benefícios Temporários Concedidos e Pagos de 

2012 a 2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

R$ 21.667.230,00

Auxílio Doença e Salário Maternidade

R$ 1.920.498,00

R$ 2.210.234,00

R$ 2.406.610,00

R$ 3.254.751,00

R$ 3.944.490,00

R$ 3.911.732,00

R$ 4.018.915,00

Valor Total em 

Benefícios 

pagos no 

período

2018



RAIO-X do ITUPREV

Total 
260

57 
(PM)

203 
(APO)



O ITUPREV e os seus benefícios

Benefícios Concedidos e Pagos de 2015 a 2018

2015

2016

2017

Aposentadorias

R$    211.357,00

R$    787.292,00

R$ 2.244.138,00

R$ 4.505.469,00

Pensão por Morte

R$    686.618,00

R$ 1.044.094,00

R$ 1.390.037,00

R$ 1.693.595,00

Valor Total em 

Benefícios 

pagos no 

período

R$ 12.562.600,00

2018



RAIO-X do ITUPREV

Total de 

Segurados

4.123



RAIO-X do ITUPREV

Total de 

Segurados

4.123

* Posição – dez/2018



RESULTADOS 

FINANCEIROS

2018



Superávit de 

R$ 64.617.029,00

Resultados Financeiros - 2018

DESPESAS RECEITAS

* Posição – dez/2018
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Lei nº 2.060/2019

Reflexos na Previdência



Criação de Departamentos e Cargos 

Artigo 188 e seguintes:

• Criação de Cargos em Comissão – não gera 

impacto na previdência, a menos que o servidor 

efetivo ocupe este cargo em comissão;

• NÃO é base de contribuição para a previdência;

• Previsão de incorporação da diferença do Cargo 

em Comissão (10% ao ano);

• Opção de contribuir sobre essa diferença para fins 

de cálculo pela média no benefício de 

aposentadoria e nos benefícios temporários;



Criação da “Função Saúde”

Artigo 214

• Mediante Portaria – de 10% a 120% do SB;

• NÃO é base de contribuição para a previdência;

• Previsão de incorporação da Função Saúde (10% 

ao ano);

• Opção de contribuir sobre essa função para fins de 

cálculo pela média no benefício de aposentadoria e 

nos benefícios temporários;



Jornada de Trabalho da Saúde

Artigo 216

• Auxiliares, Técnicos e Especialistas da Saúde –

30Hs semanais (a diferença é HE);

• Hora Extra é base de contribuição;

• Médicos  - 10Hs semanais;

• Plantão (contribuição obrigatória)

• Produtividade (não prevê contribuição)

• Prêmio de Produtividade – não prevê incorporação

ao patrimônio (§7º do artigo 224);



Casos concretos de Aposentadorias

Valor dos Proventos



Exemplo 1 – cálculo pela média

Regra Permanente (admissão após 01/01/2004):

• Salário Base: 1.322,15

• Triênio: 396,65

• Sexta Parte: 220,36

• Média HE 50%: 400,50

• Média HE 100%: 150,01

Total: 2.489,67

• Média de Salários desde JUL/1994: R$ 2.101,01



Exemplo 2 – cálculo pela última remuneração

Regra de Transição (admissão até 31/12/2003):

• Salário Base: 3.475,12

• Triênio: 1.737,56

• Sexta Parte: 579,19

Total: 5.791,87

• Média de Salários desde JUL/1994: R$ 4.987,94



Dúvidas?



1. Com relação ao servidor público, quanto tempo 
ele precisa ter contribuído para o ITUPREV e qual 
a idade mínima para se aposentar?

R. A regra permanente, definida na Constituição Federal, bem como
na Legislação Municipal (Lei 1.810/2016) prevê idade mínima de 60
anos para homens e 55 anos para as mulheres; além disso, o servidor
precisa ter contribuído por pelo menos 35 anos para os homens e 30
anos para as mulheres.



2. Servidor público portador de deficiência física, 
precisa de quanto tempo para se aposentar?

R. No Regime Próprio de Previdência, o servidor público portador de
deficiência não tem tempo diferenciado para se aposentar, segue a
mesma regra definida para os demais servidores. A aposentadoria
especial para portadores de deficiência, conforme prevê a
Constituição Federal, depende de Lei Complementar Federal, que
não foi promulgada até o momento.



3. Médico, 60 anos, já aposentado pelo INSS. 
Quando e como ficará sua aposentadoria?

R. Pela Constituição Federal, o Médico pode acumular dois cargos
remunerados no serviço público, portanto, pode acumular duas
aposentadorias. Se em um dos cargos ele já está aposentado pelo
INSS, no segundo cargo vinculado ao ITUPREV o Médico poderá
solicitar sua aposentadoria desde que cumpra os requisitos de idade
mínima e tempo de contribuição pela regra permanente. Poderá
também solicitar sua aposentadoria por idade, proporcional ao
tempo contribuído, após comprovar 10 (dez) anos de serviço público
e 5 (cinco) anos no atual cargo.



4. Referente “Função Saúde”, incorporação de 10% 
ao ano. Como fica se a aposentadoria acontecer 
antes de completar o valor total da gratificação?

R. A nova gratificação definida pela Lei 2.060/2019, denominada
“Função Saúde” prevê incorporação de 10% do valor a cada ano de
percepção da mesma. O valor incorporado até o momento da
aposentadoria será considerado para fins de cálculo do valor dos
proventos (valor do benefício). Exemplo: servidor recebe a
gratificação por três anos (30% incorporado) e solicita a
aposentadoria; esse valor incorporado será base de cálculo do
benefício. Para ser considerado 100% do valor da “Função Saúde” o
servidor precisará ficar recebendo a gratificação por 10 (dez) anos.



5. Como é feito o cálculo das médias, a partir de 
1994. É feito correção pela inflação?

R. O valor dos proventos de aposentadoria é calculado pela média
aritmética de 80% das maiores contribuições, desde julho de 1994,
corrigindo-se os valores pela inflação no período (INPC – Índice
Nacional de Preços ao Consumidor, do IBGE). Apura-se todo o
período contribuído desde julho de 1994, atualiza-se pela inflação
acumulada e despreza 20% das menores contribuições; calcula-se a
média aritmética das maiores (80%) contribuições.



6. É considerado o tempo de insalubridade para a 
contagem do tempo de aposentadoria?

R. O tempo de contribuição do servidor exposto a agentes (físicos,
químicos ou biológicos) nocivos à saúde é considerado como tempo
normal para aposentadoria no serviço público. Aos servidores que
exerçam atividades exclusivamente sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, aplicam-se a eles, no
que couber, as regras do Regime Geral da Previdência Social - RGPS
sobre a aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso
III, da Constituição Federal, conforme prevê o artigo 43 da Lei
Municipal nº 1.810/2016.



7. Como se aplica a nova regra 86/96 no regime 
próprio de previdência?

R. Não se aplica essa regra no RPPS. Este dispositivo aplica-se a quem
pretende se aposentar pelo Regime Geral de Previdência Social –
RGPS (INSS), uma vez que lá não existe idade mínima de
aposentadoria. No RPPS aplica-se a regra permanente, ou seja,
tempo de contribuição (35 anos para homens e 30 anos para
mulheres) e idade mínima (60 anos para homens e 55 anos para
mulheres).



OBRIGADO!




