
A Lei Complementar nº 4 5 0, de 06 de dezembro de 2005, reestruturou o Regime 

Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Marília e 

o Instituto de Previdência do Município de Marília – IPREMM e, dentre outros 

aspectos, compreende as seguintes prestações, expressas em benefícios:  

 

A) BENEFÍCIOS 

 

Quanto ao segurado: 

1. Aposentadoria por Invalidez; 

2. Aposentadoria Compulsória; 

3. Aposentadoria Voluntária por Idade; 

4. Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição; 

4.1 1ª Regra de Transição – Art. 40 da LCM nº 450/05 e art. 2º da EC nº 

41/03; 

4.2 2ª Regra de Transição – Art. 41 da LCM nº 450/05 e art. 6º da EC nº 

41/03; 

4.3 3ª Regra de Transição – Art. 42 da LCM nº 450/05 e art. 3º da EC nº 

47/05; 

5. Aposentadoria Especial do Professor; 

6. Salário Família;  

Quanto aos dependentes: 

7. Pensão por Morte; 

 

 

B) CARÊNCIA 

“Período de carência é o tempo mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o 

segurado ou seu dependente faça jus ao benefício”. (Art. 27 da LCM n.º 450/05). 

O período de carência é contado para os segurados a partir da data da filiação ao 

IPREMM, sendo necessário: 

 60 (sessenta) contribuições mensais para o IPREMM, nos casos de 

aposentadoria por invalidez; 



 120 (cento e vinte) contribuições mensais para o IPREMM, nos casos de 

aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. 

A concessão dos benefícios de Aposentadoria por Invalidez nos casos de acidente em 

serviço e nos casos de doenças elencadas no §6º do artigo 34, bem como a 

Aposentadoria Compulsória e o Salário Família, independem de carência, conforme o 

disposto no art. 31 da mencionada lei. 

 

C) PARIDADE  

Trata-se do direito que os aposentados e pensionistas tem de receber reajustes, 

enquadramentos, reclassificações, abonos, gratificações etc. que forem concedidos 

aos servidores em atividade.  

 

D) REGRAS DE APOSENTADORIA  

 

1. Aposentadoria por Invalidez: 

 

A aposentadoria por invalidez, como disciplina o art. 34 da LCM n.º 450/05:  

“(...) será concedida ao segurado que, estando em gozo de licença médica para 

tratamento de saúde há pelo menos 60 (sessenta) meses, for declarado em laudo 

médico-pericial como incapacitado total e definitivamente para o exercício do 

cargo e insuscetível de reabilitação ou inserção no regime de dedicação parcial”.  

Em casos de invalidez decorrente de acidente em serviço no exercício das funções, 

moléstia profissional ou doenças consideradas graves, contagiosas e incuráveis, não 

se aplica determinado prazo.  

Ainda, o art. 30, inciso I, da mencionada lei, dispõe sobre a carência de 60 (sessenta) 

contribuições mensais para o IPREMM nos casos de Aposentadoria por Invalidez, 

isentando-se aquelas motivadas por acidente de trabalho e por doenças consideradas 

graves, contagiosas e/ou incuráveis elencadas no §6º do art. 34, sendo elas 

tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, hanseníase, esclerose múltipla, 

paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de Paget (osteíte deformante), síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS), e cegueira total de ambos os olhos, desde que 

caracterizada após o ingresso no serviço público. 

Ressalte-se ainda que, quando a doença e/ou lesão pela qual está acometido(a) é 

preexistente à sua filiação ao IPREMM, a aposentação do(a) servidor(a) fica 



prejudicada, excetuando-se os casos em que, comprovadamente, a incapacidade 

sucedeu por progressão ou agravamento da doença e/ou lesão como efeito do 

exercício de sua função.    

Por fim, a teor do disposto no §8º do art. 34 da LCM n.º 450/05: 

“§ 8º - O aposentado por invalidez, enquanto não completar 55 (cinquenta e cinco) 

anos de idade, está obrigado sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se, 

a cada período de 12 (doze) meses a contar da data da aposentadoria, a exame 

médico-pericial a cargo do IPREMM, ou em prazo inferior, a critério do médico do 

Instituto.” 

Quanto ao cálculo dos proventos da aposentadoria por invalidez, aos(às) 

servidores(as) que ingressaram no serviço público até a data da publicação da 

Emenda Constitucional n.º 41/03 (31/12/03) aplicar-se-á o disposto na Emenda 

Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012, que acrescentou o artigo 6º-A ao texto 

da EC n.º 41/03, estabelecendo critérios para o cálculo e a correção dos proventos da 

aposentadoria por invalidez - integral ou proporcional - concedidos ou a conceder, 

assim dispondo referido artigo: 

 “Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a 

data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha 

a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 

da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base 

na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não 

sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da 

Constituição Federal. 

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com 

base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual 

critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.” 

Portanto, o(a) servidor(a) que ingressou no serviço público antes de 31/12/2003, data 

da publicação da EC 41/03, e tem direito aos proventos de aposentadoria por invalidez 

integrais, estes serão calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que 

se deu a aposentadoria, hipótese na qual não serão aplicadas as disposições 

constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF/88. Frise-se que, neste caso, a 

aposentadoria por invalidez será com proventos integrais e corresponderão a 100% 

(cem por cento) da última remuneração do(a) servidor(a) na data da concessão do 

benefício previdenciário, excluídas as parcelas de caráter transitório e, com direito à 

paridade (Aposentadoria Por Invalidez Integral – art. 34, §6º ou §4º, inciso I da 



LCM nº 450/05, art. 40, §1º, inciso I da CF/88 e art. 6º-A da EC nº 41/03 com 

redação da EC nº 70/12). 

Tendo o(a) servidor(a) ingressado no serviço público antes de 31/12/2003 e 

aposentado por invalidez com direito à proventos proporcionais - posto não se tratar 

de acidente em serviço no exercício de suas funções, moléstia profissional ou de 

doenças elencadas no § 6º do art. 34 da LCM 450/05 - será utilizada fração cujo 

numerador será o total do tempo líquido de contribuição do(a) servidor(a), em número 

de dias, e o denominador o tempo necessário à aposentadoria voluntária com 

proventos integrais (ON MPS/SPS n.º 03, de 13 de agosto de 2004 – art.53, §2º), 

aplicado sobre a última remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, 

excluídas as parcelas de caráter transitório e, com direito à paridade 

(Aposentadoria Por Invalidez Proporcional – Art. 34, §4º, II da LCM nº 450/05; art. 

40, § 1º, I da CF/88; e art. 6º-A da EC nº 41/03 com redação da EC nº 70/12 ). 

Ao (À) servidor(a) que ingressou no serviço público posteriormente à data da 

publicação da EC n.º 41/03, e que se aposentou com direito a proventos integrais, o 

cálculo dos proventos da aposentadoria será considerada a média aritmética simples 

das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do(a) 

servidor(a), correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo 

desde a competência julho/1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior 

àquela competência, definidos depois de atualizados os valores, mês a mês, de 

acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-

contribuição considerados no cálculo dos benefícios do RGPS, que não poderão ser 

inferiores ao valor do salário mínimo, tampouco superiores ao limite máximo do 

salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o(a) servidor(a) esteve vinculado 

ao RGPS, quando for o caso. 

O valor resultante do cálculo da média será confrontado com o limite do valor da última 

remuneração do cargo efetivo, ficando limitado a este quando o resultado for superior, 

não podendo ser inferior ao valor do salário mínimo vigente, nem exceder à 

remuneração permanente do(a) servidor(a) no cargo efetivo em que se dará 

aposentadoria, não lhe sendo aplicável, portanto, as alterações contidas na EC 70/12 

(ON SPS/ MPS nº 02/2009, art. 1º, §5º da Lei nº 10.887/04, art. 44, §7º da LCM nº 

450/05). Sem direito à paridade. (Aposentadoria por Invalidez Integral – Art. 34, 

§6º ou §4º, inciso I da LCM nº 450/05 e art. 40, §1º, I da CF/88). 

 

 



Já àqueles que ingressaram no serviço público posteriormente à data da publicação 

da EC n.º 41/03, e que se aposentaram com direito a proventos proporcionais, será 

considerada a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como 

base para as contribuições do(a) servidor(a), correspondentes a 80% (oitenta por 

cento) de todo o período contributivo desde a competência julho/1994 ou desde a do 

início da contribuição, se posterior àquela competência, definidos depois de 

atualizados os valores, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado 

para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos 

benefícios do RGPS, que não poderão ser inferiores ao valor do salário mínimo, 

tampouco superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses 

em que o(a) servidor(a) esteve vinculado ao RGPS, quando for o caso. 

O valor resultante do cálculo pela média será previamente confrontado com o limite do 

valor da última remuneração do cargo efetivo, ficando limitado a este, quando for 

superior, para posterior aplicação de fração cujo numerador será o total do tempo 

líquido de contribuição do(a) servidor(a), e o denominador o tempo necessário à 

aposentadoria voluntária com proventos integrais, sendo que os períodos de tempo 

utilizados no cálculo serão considerados em número de dias, não podendo ser inferior 

ao valor do salário mínimo vigente, nem exceder à remuneração permanente do(a) 

servidor(a) no cargo efetivo em que se dará aposentadoria (ON SPS/ MPS nº 02/2009, 

art. 1º da Lei nº 10.887/04 e art. 44 da LCM nº 450/05). Sem direito à paridade. 

(Aposentadoria Por Invalidez Proporcional – Art. 34, §4º, II da LCM nº 450/05 e 

art. 40, § 1º, I da CF/88). 

 

2. O(A) servidor(a) segurado(a) será aposentado(a) compulsoriamente aos 75 

(setenta e cinco) anos de idade (Aposentadoria Compulsória, prevista no 

art. 36 da LCM n.º 450/05 e art. 40, § 1º, II da CF/88), com proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição. 

 

Para o cálculo dos proventos da aposentadoria compulsória será considerada a média 

aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as 

contribuições do(a) servidor(a), correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o 

período contributivo desde a competência julho/1994 ou desde a do início da 

contribuição, se posterior àquela competência, definidos depois de atualizados os 

valores, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a 

atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do 

RGPS, que não poderão ser inferiores ao valor do salário mínimo, tampouco 



superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o(a) 

servidor(a) esteve vinculado ao RGPS, quando for o caso. 

O valor resultante do cálculo pela média será previamente confrontado com o limite do 

valor da última remuneração do cargo efetivo, ficando limitado a este, quando for 

superior, para posterior aplicação de fração cujo numerador será o total do tempo 

líquido de contribuição do(a) servidor(a), e o denominador o tempo necessário à 

aposentadoria voluntária com proventos integrais, sendo que os períodos de tempo 

utilizados no cálculo serão considerados em número de dias (art. 61 e 62 da ON SPS/ 

MPS nº 02/2009, art. 1º da Lei nº 10.887/04 e art. 44 da LCM nº 450/05). Sem direito 

à paridade. 

 

3. O(A) servidor(a) público(a) titular de cargo efetivo fará jus à Aposentadoria 

Voluntária por Idade, prevista no art. 40, § 1º, III, “b” da CF/88 e art. 38 da 

LCM n.º 450/05, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, desde 

que atenda cumulativamente os seguintes requisitos: 

 

 Tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público; 

 Tempo mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se 

dará a aposentadoria; 

 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de 

idade, se mulher. 

 

Para o cálculo dos proventos da aposentadoria voluntária por idade será considerada 

a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as 

contribuições do(a) servidor(a), correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o 

período contributivo desde a competência julho/1994 ou desde a do início da 

contribuição, se posterior àquela competência, definidos depois de atualizados os 

valores, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a 

atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do 

RGPS, que não poderão ser inferiores ao valor do salário mínimo, tampouco 

superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o(a) 

servidor(a) esteve vinculado ao RGPS, quando for o caso. 

O valor resultante do cálculo pela média será previamente confrontado com o limite do 

valor da última remuneração do cargo efetivo, ficando limitado a este, quando for 

superior, para posterior aplicação de fração cujo numerador será o total do tempo 



líquido de contribuição do(a) servidor(a), e o denominador o tempo necessário à 

aposentadoria voluntária com proventos integrais, sendo que os períodos de tempo 

utilizados no cálculo serão considerados em número de dias (art. 61 e 62 da ON SPS/ 

MPS nº 02/2009, art. 1º da Lei nº 10.887/04 e art. 44 da LCM nº 450/05). Sem direito 

à paridade. 

 

 

4. O(A) servidor(a) público(a) titular de cargo efetivo fará jus à Aposentadoria 

Voluntária por Tempo de Contribuição, nos moldes do art. 37 da LCM nº 

450/05 e art. 40, §1º, III, “a” da CF/88, desde que preencha, cumulativamente, 

os seguintes requisitos:  

 

 Mínimo de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) 

anos de idade, se mulher; 

 Mínimo de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) 

anos de contribuição, se mulher; 

 Tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público; 

 Tempo mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se 

dará a aposentadoria. 

 

Para o cálculo dos proventos da aposentadoria será considerada a média aritmética 

simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do(a) 

servidor(a), correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo 

desde a competência julho/1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior 

àquela competência, definidos depois de atualizados os valores, mês a mês, de 

acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-

contribuição considerados no cálculo dos benefícios do RGPS, que não poderão ser 

inferiores ao valor do salário mínimo, tampouco superiores ao limite máximo do 

salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o(a) servidor(a) esteve vinculado 

ao RGPS, quando for o caso. 

O valor resultante do cálculo da média será confrontado com o limite do valor da última 

remuneração do cargo efetivo, ficando limitado a este, quando o resultado for superior, 

não podendo ser inferior ao valor do salário mínimo vigente, nem exceder à 

remuneração permanente do(a) servidor(a) no cargo efetivo em que se dará 



aposentadoria (ON SPS/ MPS nº 02/2009, art. 1º, §5º da Lei nº 10.887/04, art. 44, §7º 

da LCM nº 450/05). Sem direito à paridade. 

 

4.1 Ao(À) servidor(a) que tenha ingressado por concurso público de provas ou de 

provas e títulos em cargo de provimento efetivo no Poder Executivo e 

Legislativo, incluídas suas autarquias, até 16 de dezembro de 1998, é 

facultado a Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, 1ª 

regra de transição prevista no art. 40 da LCM nº 450/05 e art. 2º da EC nº 

41/03, quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 

 Ingresso no cargo efetivo até a data de 16/12/1998; 

 Tempo mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se 

dará a aposentadoria; 

 Tempo de contribuição igual, no mínimo, a 35 (trinta e cinco) anos, se homem, 

e 30 (trinta) anos, se mulher, acrescido do período adicional de 

contribuição (pedágio), equivalente a 20% (vinte por cento) do tempo que, em 

16/12/1998, faltava para atingir os 35 (trinta e cinco) anos ou 30 (trinta) anos de 

contribuição; 

 Mínimo de 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, e 48 (quarenta e 

oito) anos de idade, se mulher. 

 

Para o(a) segurado(a) professor(a) que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo 

exercício nas funções de magistério, o acréscimo do período adicional de 

contribuição (pedágio) será de 17% (dezessete por cento), se homem, e 20% (vinte 

por cento), se mulher. 

Para o cálculo dos proventos será considerada a média aritmética simples das 

maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do(a) servidor(a), 

correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a 

competência julho/1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela 

competência, definidos depois de atualizados os valores, mês a mês, de acordo com a 

variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição 

considerados no cálculo dos benefícios do RGPS, que não poderão ser inferiores ao 

valor do salário mínimo, tampouco superiores ao limite máximo do salário-de-

contribuição, quanto aos meses em que o(a) servidor(a) esteve vinculado ao RGPS, 

quando for o caso. 



O valor resultante do cálculo pela média será previamente confrontado com o limite do 

valor da última remuneração do cargo efetivo, ficando limitado a este, aplicado redutor 

de: 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para aquele(a) que completar as 

exigências para esta modalidade de aposentadoria até 31 de dezembro de 2005, 

independentemente da concessão do benefício ocorrer em data posterior àquela, ou 

5% (cinco por cento) para aquele(a) que completar as exigências para esta regra a 

partir de 1º de janeiro de 2006 - para cada ano antecipado em relação aos limites de 

idade estabelecidos no art. 37, III da LCM nº 450/05 (60 anos de idade e 35 anos de 

contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher), 

não podendo ser inferior ao valor do salário mínimo vigente, nem exceder à 

remuneração permanente do(a) servidor(a) no cargo em que se dará aposentadoria, 

de acordo com o art. 40, §2º da CF/88, art. 1º e §5º da Lei nº 10.887/04, art. 44 e §7º 

da LCM nº 450/05, ON SPS/ MPS nº 02/2009. Sem direito à paridade. 

 

 

 

4.2 O(A) servidor(a) titular de cargo efetivo que tiver ingressado no serviço 

público até 31 de dezembro de 2003 fará jus à Aposentadoria Voluntária 

por Tempo de Contribuição - 2ª regra de transição, nos moldes do art. 6º 

da EC nº 41/03, com redação dada pela EC nº 47/05, e art. 41 da LCM nº 

450/05, quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 

 Ingresso no cargo efetivo até a data de 31/12/2003; 

 60 (sessenta) anos de idade, se homem e 55 (cinquenta e cinco) anos de 
idade, se mulher; 

 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de 
contribuição, se mulher; 

 Tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 

 Tempo mínimo de 10 (dez) anos de carreira no serviço público municipal; 

 Tempo mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se 
dará a aposentadoria. 

 

Nesta regra, os proventos de aposentadoria corresponderão à totalidade da 
remuneração permanente percebida pelo(a) servidor(a) no cargo em que se dará a 
aposentadoria, respeitado o disposto no art. 59 da LCM nº 450/2005 e seu parágrafo 
único e, com direito à paridade, conforme art. 60 da mencionada lei. 

 

4.3 O(A) servidor(a) que tiver ingressado no serviço público até 16 de dezembro 

de 1998 fará jus à Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, 



3º regra de transição – prevista no art. 3º da EC nº 47/05 e art. 42 da LCM 

nº 450/05, desde que preencha os seguintes requisitos: 

 

 Ingresso no serviço público até a data de 16/12/1998; 

 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de 
contribuição, se mulher; 

 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de 
idade, se mulher, observada a idade mínima resultante da redução, 
relativamente aos limites do art. 37, inciso III da LCM nº 450/05, de 01 (um) ano 
de idade para cada ano de contribuição que exceder o exigido no art. 42, inciso 
I da referida lei (Homem: 35 anos de contribuição e 60 anos de idade - Mulher: 
30 anos de contribuição e 55 anos de idade); 

 Tempo mínimo de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço 
público; 

 Tempo mínimo de 15 (quinze) anos de carreira; 

 Tempo mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se 
dará a aposentadoria. 

 

Os proventos de aposentadoria corresponderão à totalidade da remuneração 
permanente percebida pelo(a) servidor(a) no cargo em que se dará a aposentadoria, 
respeitado o disposto no art. 59 da LCM nº 450/2005 e seu parágrafo único, com 
direito à paridade, conforme art. 3º, parágrafo único da EC nº 47/05 e art. 60 da LCM 
nº 450/05. Em caso de habilitação à pensão por morte decorrente deste 
benefício, a pensão fará jus à paridade. 

 

 

5. O(A) professor(a) segurado(a) titular de cargo efetivo e que comprove, 

exclusivamente, tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na 

educação infantil, no ensino fundamental ou médio, faz jus à Aposentadoria 

Especial de Professor, prevista no art. 39 da LCM nº 450/05 e art. 40, §1º, 

III, “a” da CF/88 c/c art. 40, § 5º, desde que preencha, cumulativamente, os 

seguintes requisitos:  

 

 Tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público; 

 Tempo mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se 

dará a aposentadoria; 

 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50 (cinquenta) anos de 

idade, se mulher; 

 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos de 

contribuição, se mulher. 

 



Para o cálculo dos proventos da aposentadoria será considerada a média aritmética 

simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do(a) 

servidor(a), correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo 

desde a competência julho/1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior 

àquela competência, definidos depois de atualizados os valores, mês a mês, de 

acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários de 

contribuição considerados no cálculo dos benefícios do RGPS, que não poderão ser 

inferiores ao valor do salário mínimo, tampouco superiores ao limite máximo do 

salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o(a) servidor(a) esteve vinculado(a) 

ao RGPS, quando for o caso. 

O valor resultante do cálculo da média será confrontado com o limite do valor da última 

remuneração do cargo efetivo, ficando limitado a este, quando o resultado for superior, 

não podendo ser inferior ao valor do salário mínimo vigente, nem exceder à 

remuneração permanente do(a) servidor(a) no cargo efetivo em que se dará 

aposentadoria (ON SPS/ MPS nº 02/2009, art. 1º, §5º da Lei nº 10.887/04, art. 44, §7º 

da LCM nº 450/05). Sem direito à paridade. 

 

6. Salário-Família 

Ao segurado de baixa renda será pago o salário família, por dependente, assim 

considerados: 

 I - filho ou equiparado na forma do § 3º, do artigo 17, desta Lei 

Complementar, com até 14 (quatorze) anos de idade; 

“Art. 17 - §3º - Equiparam-se aos filhos, nas condições do 

inciso I, mediante declaração escrita do segurado e desde 

que comprovada a dependência econômica, o enteado e o 

menor que esteja sob sua tutela e não possua bens 

suficientes para o próprio sustento e educação.” 

 II - filhos inválidos ou mentalmente incapazes, sem renda própria, e 

enquanto persistir essa condição. 

Aos pais, quando ambos segurados pelo IPREMM, e viverem em comum, o salário 

família será pago a apenas um deles. Em contrário, o salário família será concedido 

àquele que tiver os dependentes sob sua guarda. 

Quando o servidor for titular de 2 (dois) cargos, receber 2 (dois) benefícios 

previdenciários ou, concomitantemente, for titular de cargo e receber benefício 

previdenciário, o salário família será pago apenas uma vez em relação a cada 

dependente. 



O salário família será pago de acordo com os valores e limites estabelecidos pelo 

Regime Geral de Previdência Social (Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999 – 

Regulamento da Previdência Social – RPS - Portaria Interministerial MPS/MF nº 13, de 

09 de janeiro de 2015). 

 

 

Quanto aos dependentes: 

 

7. Pensão por Morte:  

A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que 

falecer, aposentado ou não, a contar da data: 

 do óbito, quando requerida até 60 (sessenta) dias depois deste; 

 do requerimento, quando requerida após o prazo mencionado; 

 da decisão judicial, no caso de morte presumida. 

 

São beneficiários do IPREMM, na condição de dependentes do segurado, 

sucessivamente: 

 o cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; 

 os pais;  

 o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte um) 

anos, desde que não exerça atividade remunerada, ou inválido. 

 

Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições. 

Equiparam-se aos filhos, mediante declaração escrita do segurado e desde que 

comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela 

e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação. 

A dependência econômica do cônjuge, companheira, companheiro, e filho não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, é 

presumida, já as demais deve ser comprovada. 

O valor da pensão por morte será correspondente à: 



 totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do 

óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, 

acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela que exceder a esse limite; 

ou 

 totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo, compreendido o 

vencimento e demais vantagens pecuniárias de caráter permanente, na 

data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os 

benefícios do RGPS, acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela que 

exceder a esse limite, se o falecimento ocorrer quando o servidor ainda 

estiver em atividade. 

O valor da pensão por morte se extingue: 

 pela morte do(a) pensionista; 

 para o filho ou equiparado de ambos os sexos, quando completar 21 (vinte 

e um) anos de idade; 

 para o pensionista inválido pela cessação da invalidez, verificada a cada 

período de 12 (doze) meses, em exame médico pericial a cargo do 

IPREMM, ou em prazo inferior, a critério do médico do Instituto. 

 

 

 

 


