
 

Missão 

 Oferecer segurança e bem estar aos segurados, buscando a excelência na 

prestação de serviços nos segmentos de concessão de benefícios. 

 

Visão 

 Se tornar uma excelência na gestão do Regime Próprio de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Paraopeba/MG  
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Esta cartilha trata das principais diretrizes que regem a 

previdência social dos servidores públicos, titulares de 

cargos efetivos, regras e requisitos definidos pela 

legislação previdenciária para a concessão dos benefícios. 

Assim, reafirmamos o nosso compromisso com a 

transparência das informações e a preocupação com a 
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INTRODUÇÃO 

O que é Seguridade Social?  

A seguridade social é um conjunto integrado de ações de iniciativa do Poder 

Público e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social.   

O que é Previdência Social?  

A previdência social é uma forma de seguro coletivo, de caráter contributivo e 

solidário, de filiação obrigatória, tendo por objetivo garantir a renda ao 

segurado em caso de ocorrência de situações previstas na Constituição Federal, 

como invalidez, idade avançada e pensão por morte do segurado, homem ou 

mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.  

Somente têm direito aos benefícios previdenciários aqueles que contribuem ou 

contribuíram regularmente para a Previdência Social.  

No Brasil, de acordo com a Constituição Federal, a Previdência Social está 

estruturada em três regimes distintos: Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS); Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e Regime de Previdência 

Complementar (RPC). 

O que é RGPS (Regime Geral de Previdência Social)?  

É o Regime Geral de Previdência Social de caráter contributivo e de filiação 

obrigatória, para todos os trabalhadores que exercem atividades remuneradas 

que abrangem as empresas privadas e todas as pessoas que trabalham por conta 

própria e contribuem para a previdência (INSS).  



Também são segurados do Regime Geral de Previdência Social os servidores 

públicos vinculados a entes federativos onde não há Regime Próprio de 

Previdência Social. A concessão de benefícios do Regime Geral de Previdência 

Social está a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).  

O que é RPC (Regime de Previdência Complementar)? 

É o Regime de Previdência Complementar, de natureza privada, facultativo, 

que tem por objetivo complementar a aposentadoria do indivíduo, de modo 

que ele receba na inatividade o mesmo valor recebido quando estava no efetivo 

exercício laboral.  

A Constituição Federal permite que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, criem Regime de Previdência Complementar para seus servidores, 

podendo, então, limitar o valor dos benefícios concedidos pelo Regime Próprio 

de Previdência Social até o limite máximo estabelecido para os benefícios 

concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social.  

O que é RPPS (Regime Próprio de Previdência Social)?  

É o Regime Próprio de Previdência Social, de caráter contributivo e solidário, 

estabelecido no âmbito de cada ente federativo (União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios) que assegura, por lei, ao servidor titular de cargo efetivo (cuja 

investidura tenha sido através de concurso público), pelo menos os benefícios 

de aposentadoria e pensão por morte previstos na Constituição Federal.  

Qual é a legislação aplicável ao RPPS (Regime Próprio de 

Previdência Social)?  

A regulamentação em nível federal está disposta na Constituição Federal de 

1988, com alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 20/98, nº 



41/03, nº 47/05, nº 70/12 e nas Leis Federais nº 8.212/91, 9.717/98 e nº 

10.887/04. A regulamentação em nível municipal está disposta na Lei 

Municipal nº 2.370/2006 e suas alterações posteriores. 

O que são recursos previdenciários?  

As contribuições e quaisquer valores, bens, ativos e seus rendimentos 

vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social ou ao fundo de 

previdência, inclusive a totalidade dos créditos relativos à compensação 

financeira. 

Como são utilizados os recursos previdenciários?  

Os recursos previdenciários somente poderão ser utilizados para o pagamento 

dos benefícios previdenciários, salvo o valor destinado à taxa de administração. 

Para a cobertura das despesas do Regime Próprio de Previdência Social, poderá 

ser estabelecida, em lei, uma Taxa de Administração de até dois pontos 

percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões dos 

segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social. No IPREV PBA, 

este percentual foi fixado em 2%. 

O que é remuneração de contribuição?  

Remuneração de contribuição compreende todas as parcelas de remuneração 

que compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária, devida ao 

Regime Próprio de Previdência Social pelo segurado e pelo ente federativo, na 

forma estabelecida em lei.  

 



Como é definido o valor da contribuição previdenciária?  

O valor é definido a partir de estudo atuarial, que calcula os recursos 

necessários para honrar os benefícios previdenciários presentes e futuros 

assumidos pelo Fundo.  

O cálculo atuarial é a ciência que utiliza técnicas matemáticas e estatísticas de 

maneira a determinar o equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo de 

Previdência. Atualmente, no IPREV PBA, o servidor contribui com 11%(onze 

por cento). Para os servidores inativos e pensionistas, este percentual é 

descontado sobre o valor que excede o limite máximo estabelecido para os 

benefícios concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social. O percentual de 

contribuição previdenciária do ente federativo atualmente é 12.82%, além de 

contribuir com aportes financeiros para cobrir déficit técnico-atuarial.  

Quem são os segurados e beneficiários do IPREV PBA?  

São segurados todos os servidores públicos municipais titulares de cargo 

efetivo da Administração Direta, Autárquica e Fundacional dos poderes 

executivo e legislativo, os inativos e seus dependentes. 

Quem pode ser dependente na Previdência do IPREV PBA?  

 o cônjuge, a companheira, o companheiro; 

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

anos ou inválido, de qualquer idade; 

 os pais; 

 o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 18 (dezoito) anos 

ou inválido. 



Equiparam-se a filho, mediante declaração do segurado, desde que não tenham 

qualquer vinculação previdenciária, quer como segurados, quer como 

beneficiários dos pais ou de outrem: 

 o enteado; 

 o menor que, por determinação judicial, esteja sob a sua guarda; 

 o menor que esteja sob a sua tutela e não possua condições suficientes para o 

próprio sustento e educação. 

Os Pais podem ser dependentes na Previdência, desde que o servidor não tenha 

dependentes diretos (cônjuge, filho, companheiro, enteado ou menor sob 

tutela), com comprovada dependência econômica. 

BENEFÍCIOS 

Quais os benefícios oferecidos aos segurados?  

O IPREV PBA disponibiliza os seguintes benefícios:  

I - Em relação aos segurados servidores públicos: 

a) aposentadoria por invalidez permanente;  

b) aposentadoria compulsória; 

 c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição;  

d) aposentadoria voluntária por idade;  

e) aposentadoria especial (para professor(a) com efetivo exercício em 

magistério).  

II - Em relação aos dependentes:  

a) Pensão por morte 



Quais são os tipos de regras aplicáveis à aposentadoria? 

Atualmente, há duas modalidades de regras distintas em vigor:  

Regras Permanentes – Exigências para aposentadoria compulsória, por 

invalidez permanente e aposentadoria por idade e tempo de contribuição ou 

por idade, estabelecidas no art. 40, § 1º da CF/88, aplicáveis aos servidores que 

ingressaram no serviço público após 31/12/2003, ou para aqueles que 

ingressaram até essa data e fizeram a opção de se aposentar por essas regras.  

Regras Transitórias – Exigências para aposentadoria voluntária por idade e 

tempo de contribuição, por invalidez permanente ou por idade, estabelecidas 

pela EC nº 20/98, pela EC nº 41/03, pela EC nº 47/05 e pela EC nº 70/12, 

aplicáveis aos servidores que ingressaram no serviço público até 16/12/1998 ou 

até 31/12/2003. 

Como o servidor pode saber se está prestes a reunir os requisitos 

para se aposentar? 

Para saber se já possui direito ao benefício e em qual regra de aposentadoria se 

enquadra, antes de requerer o benefício o servidor deve solicitar uma simulação 

de aposentadoria diretamente na Diretoria de Seguridade do IPREV PBA. É 

importante lembrar que, para obter uma informação segura, o servidor deve 

manter seus dados devidamente atualizados na Instituição, inclusive em relação 

aos períodos de contribuição de outros Regimes de Previdência. A 

aposentadoria pode ser requerida pelo servidor a partir da implementação das 

exigências legais definidas para os tipos de regras existentes. 



É possível a utilização de tempo de contribuição em outro 

regime, para aposentadoria junto ao Regime Próprio de 

Previdência Social (RPPS)?  

 
A Constituição Federal assegura a contagem recíproca do tempo de 

contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana. 

Todavia, é vedada a contagem de tempo de contribuição concomitante.  

Como devo proceder para utilizar o tempo de contribuição de 

outros Regimes de Previdência?  

Antes de solicitar a aposentadoria, o servidor deverá apresentar Certidão de 

Tempo de Contribuição de outros regimes de previdência, que deverá ser 

averbada junto ao Setor de Recursos Humanos do órgão no qual está lotado. 

Caso não possua o documento, este deverá solicitar a referida certidão junto ao 

respectivo regime.  

O servidor afastado por interesse particular pode contribuir 

para o IPREV PBA? 

Sim, mas terá que recolher a sua cota de contribuição e a do Município, ou seja, 

atualmente 11% e 12,82%, respectivamente.  

O segurado deverá comparecer à Sede da IPREV PBA, apresentando o 

documento de licença de interesse particular para realizar o requerimento.  

 



Como e onde requerer a aposentadoria?  

Constatado o direito à aposentadoria na regra desejada pelo servidor, este 

deverá se encaminhar ao Protocolo do IPREV PBA, para requerer a 

aposentadoria e se informar dos documentos necessários.  

Quais os documentos necessários ao processo de aposentadoria?  

1) requerimento do servidor com especificação da fundamentação legal, se 

voluntária 

2) cópia do CPF e RG 

3) laudo médico oficial com assinatura da junta médica ou do médico perito 

em caso de aposentadoria por invalidez; 

4) Folha de Instrução de Processo de Aposentadoria – FIPA 

5) certidão de tempo de serviço/contribuição, 

6) certidão de tempo de serviço para fins de adicionais 

7) demonstrativo de cálculo do benefício 

8) demonstrativo de pagamento relativo à última remuneração percebida e ao 

primeiro benefício de aposentadoria; 

9) demonstrativo de cálculo dos proventos 

10) declaração firmada pelo servidor de que não percebe, simultaneamente, 

proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 da CR/88 com a 

remuneração de cargo, emprego ou função pública, assim como não percebe 

mais de uma aposentadoria à conta do Regime Próprio de Previdência 

Social, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição da 

República, os cargos eletivos e os cargos em comissão, declarados em lei de 

livre nomeação e exoneração, bem como a hipótese prevista no art. 11 da 

Emenda Constitucional n. 20/1998; 

11) declaração firmada pelo órgão/entidade quanto à data e forma de ingresso 

do servidor nos quadros da Administração Pública, devidamente 

fundamentada; 



Todos os aposentados e pensionistas contribuem para o 

Instituto de Previdência?  

Não. A contribuição dos aposentados e pensionistas só incide sobre a parcela 

dos benefícios que superam o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social conforme estabelecido pela Emenda Constitucional Federal 

nº 41/03. O desconto incidirá apenas sobre o que exceder este valor. 

Qual é o valor de referência da aposentadoria?  

Para os servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003, o cálculo 

do valor de referência da aposentadoria é a última remuneração do servidor no 

cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, correspondentes à totalidade da 

remuneração que servia de base para a sua contribuição previdenciária. Para os 

servidores que ingressaram no serviço público a partir de 01/01/2004, o cálculo 

do valor de referência da aposentadoria tem por base a média dos salários de 

contribuição, que consiste na média aritmética simples das maiores 

remunerações ou subsídios, utilizados como base para as contribuições do 

servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondente a 

80% de todo período contributivo (tempo de contribuição) desde a competência 

de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela data, 

atualizados mês a mês.  

Como é calculada a aposentadoria? 

 Os proventos de aposentadoria poderão ser proporcionais ou integrais, 

dependendo da regra legal em que se enquadra. Os proventos integrais se 

referem ao recebimento de 100% do valor de referência para o cálculo de 

aposentadoria, cumprindo o servidor os critérios de idade e tempo de 

contribuição, limitado ao teto constitucional previsto no Artigo 37 da 



Constituição Federal. No caso dos proventos proporcionais, são devidos ao 

servidor que alcança a idade necessária para requerer a aposentadoria, mas não 

cumpre a exigência do tempo de contribuição para a aposentadoria na regra 

integral, sendo seus proventos de inatividade proporcionais ao tempo que 

contribuiu para o regime de previdência ao qual, ou aos quais esteve vinculado, 

limitado ao teto constitucional previsto no Artigo 37 da Constituição Federal. 

 Como é feito o reajuste das aposentadorias?  

Os reajustes dependerão da regra em que se deu a aposentadoria. As 

aposentadorias com paridade terão o mesmo reajuste como se o servidor 

estivesse na ativa, compreendendo somente as gratificações de caráter 

permanente do cargo efetivo, respeitada a proporcionalidade. As 

aposentadorias sem paridade (com proventos calculados pela média das 

contribuições) serão reajustadas anualmente, na mesma data e com o mesmo 

percentual aplicado aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – 

INSS. 

O que é aposentadoria por Invalidez Permanente?  

É o benefício concedido ao segurado ativo que for considerado definitivamente 

incapacitado para o exercício do cargo, em razão de deficiência física, mental ou 

fisiológica. Esta condição será analisada por uma junta médica designada pelo 

IPRV PBA. A aposentadoria por invalidez permanente será concedida com 

proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia 

profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Nos demais casos de 

incapacidade para o exercício do cargo, os proventos serão proporcionais ao 

tempo de contribuição. O segurado aposentado por invalidez que voltar a 

desempenhar atividade laboral ou que recuperar a capacidade de trabalho, terá 

o pagamento do benefício cessado. 



O que é aposentadoria Compulsória? 

 É o benefício concedido ao segurado que completar 75 anos de idade, sendo 

obrigatoriamente afastado de suas funções. Neste caso, o valor do benefício será 

proporcional ao tempo de contribuição do servidor. Os proventos de 

aposentadoria serão calculados com base na média dos salários de contribuição, 

sem garantia de paridade, com reajuste na mesma data e no mesmo índice da 

revisão geral dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).  

O que é aposentadoria Voluntária?  

É o benefício concedido ao segurado com base nos critérios de idade ou de 

idade e tempo de contribuição, definidos pelas regras vigentes na CF/88. 

Quais são os tipos de aposentadoria Voluntária?  

Atualmente, os servidores públicos podem se aposentar em uma das regras 

abaixo, desde que cumpridos os requisitos específicos.  

Aposentadoria integral por idade e tempo de 

contribuição  

Idade Mínima: 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 de efetivo exercício 

 Tempo no cargo: 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria - Valor dos 

proventos: integrais Cálculo dos proventos: o benefício será calculado pela 

média dos salários de contribuição, e será reajustado na mesma data e pelo 



mesmo índice que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS).  

Aposentadoria proporcional por idade  

Idade mínima: 65 anos se homem e 60 anos se mulher  

Tempo no serviço público: 10 anos de efetivo exercício  

Tempo no cargo: 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria Valor dos 

proventos: proporcionais ao tempo de contribuição Cálculo dos proventos: o 

benefício será calculado pela média dos salários de contribuição, e será 

reajustado na mesma data e pelo mesmo índice que se der o reajuste dos 

benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).  

Aposentadoria integral por idade e tempo de 

contribuição – regra de transição (apenas 

para servidores que ingressaram no serviço 

público até 31/12/2003)  

Idade mínima: 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: 20 anos de efetivo exercício  

Tempo de carreira: 10 anos  

Tempo no cargo: 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria Valor dos 

proventos: integrais Cálculo dos proventos: integralidade, ou seja, os proventos 

de inatividade são calculados com base na remuneração do servidor no cargo 

efetivo em que se deu a aposentadoria, correspondentes à totalidade da 

remuneração que servia de base para a sua contribuição previdenciária.  

Reajuste: garantia de paridade com os servidores ativos.  



Aposentadoria proporcional à idade – regra de 

transição (pedágio e redutor) (apenas para 

servidores que ingressaram no serviço público 

até 31/12/2003)  

Idade mínima: 53 anos se homem e 48 anos se mulher  

Tempo de contribuição: 35 anos (12.775 dias) se homem e 30 anos (10.950 dias) 

se mulher  

Tempo no cargo: 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria Pedágio: 

acréscimo de 20% no tempo restante, em 16/12/1998, para atingir o tempo de 

contribuição total.  

Valor dos proventos: proporcionais à idade de aposentadoria do servidor, 

conforme redutor aplicável.  

Cálculo dos proventos: o benefício será calculado pela média dos salários de 

contribuição, e será reajustado na mesma data e pelo mesmo índice que se der o 

reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).  

Redutor: o servidor que completar as exigências para aposentadoria por essa 

regra até 31/12/2005, após o cálculo da média dos salários de contribuição terá 

seus proventos de inatividade reduzidos em 3,5% para cada ano antecipado em 

relação à idade de 60 anos para o homem e 55 anos para mulher. Para o 

servidor que cumprir as exigências após 31/12/2005, o redutor aplicável será 

de 5%.  

O benefício será calculado pela média dos salários de contribuição, e será 

reajustado na mesma data e pelo mesmo índice que se der o reajuste dos 

benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).  

Aposentadoria integral com redução da idade 

mínima de acordo com o tempo de 



contribuição – regra de transição (apenas 

para servidores que ingressaram no serviço 

público até 16/12/1998)  

Tempo de contribuição: 35 anos se homem e 30 anos se mulher Tempo no 

serviço público: 25 anos Tempo na carreira: 15 anos Tempo no cargo: 5 anos de 

efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria Idade mínima: para 

cada ano que exceder o tempo de contribuição mínimo 14 exigido, será 

diminuído um ano da idade mínima de 60 anos para o homem e 55 anos para a 

mulher. A forma mais prática de se definir a idade mínima para a 

aposentadoria por essa regra, é quando a soma da idade do servidor com seu 

tempo de contribuição resultar 95 anos no caso de homem e 85 anos no caso de 

mulher.  

Valor dos proventos: integrais 

 Cálculo dos proventos: integralidade, ou seja, os proventos de inatividade são 

calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se 

deu a aposentadoria, correspondentes à totalidade da remuneração que servia 

de base para a sua contribuição previdenciária.  

Reajuste: garantia de paridade com os servidores ativos. A grande vantagem 

desta regra, a despeito das exigências de um maior tempo no serviço público e 

na carreira, é a possibilidade do servidor se aposentar com idade mínima 

inferior a 60 anos se homem, ou 55 anos se mulher, garantindo a integralidade e 

a paridade.  

O que é aposentadoria Especial do Professor?  

O servidor professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício 

das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 

médio, quando da aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, 

terá os requisitos de idade e de tempo de contribuição reduzidos em cinco anos.  



O que é exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções 

de magistério? 

 São consideradas funções de magistério as exercidas por professores no 

desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimentos 

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

médio, incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade 

escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, conforme critérios e 

definições estabelecidas em norma de cada ente federativo.  

 O que é a aposentadoria Especial disposta no §4º, artigo 40 da 

Constituição Federal?  

O direito à contagem especial de tempo de serviço é conferido aos servidores 

públicos titulares de cargos efetivos que laboram em condições prejudiciais à 

saúde ou à integridade física. A aposentadoria especial faz parte do rol de 

aposentadorias oferecidas aos trabalhadores. Em verdade, trata-se de uma 

aposentadoria por tempo de contribuição extraordinária que tem seu tempo de 

concessão reduzido em comparação à aposentadoria por tempo de contribuição 

comum.  

Valor dos proventos: integrais.  

Cálculo dos proventos: o benefício será calculado pela média dos salários de 

contribuição, e será reajustado na mesma data e pelo mesmo índice que se der o 

reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).  

 O que é tempo de contribuição?  

Tempo de contribuição é o período em que o servidor contribuiu para o regime 

de previdência ao qual esteve vinculado durante sua vida laborativa, 



computando-se tanto o tempo de contribuição ao Regime Próprio de 

Previdência Social (RPPS) nas três esferas de governo, quanto ao Regime Geral 

de Previdência Social (RGPS).  

 O que é tempo de efetivo exercício no serviço público?  

É o tempo de exercício de cargo, função ou emprego público, ainda que de 

forma descontinuada, na administração direta, indireta, autárquica ou 

fundacional de qualquer dos entes federativos.  

O que é carreira?  

É a sucessão de cargos efetivos, estruturados em níveis e graus segundo sua 

natureza, complexidade e o grau de responsabilidade, de acordo com o plano 

definido por lei de cada ente federativo. O tempo de carreira deverá ser 

cumprido no mesmo ente federativo e no mesmo poder.  

O que é cargo efetivo?  

É o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades específicas, definidas 

em estatutos dos entes federativos, cometidas a um servidor aprovado por meio 

de concurso público de provas ou de provas e títulos.  

O que é remuneração do cargo efetivo? 

 É o valor constituído pelos vencimentos e pelas vantagens pecuniárias 

permanentes do respectivo cargo, estabelecidas em lei de cada ente, acrescido 

dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes.  



O que é o Abono de Permanência? 

 Instituído pela Emenda Constitucional nº 41/03, o Abono de Permanência é 

uma gratificação concedida ao segurado ativo que tenha completado as 

exigências para aposentadoria voluntária integral, e que opte por permanecer 

em atividade até completar as exigências constitucionais para aposentadoria 

compulsória (75 anos), sendo o valor correspondente ao da sua contribuição 

previdenciária.  

Como requerer o Abono de Permanência?  

O Abono de Permanência deverá ser requerido junto ao Departamento de 

Recursos Humanos em que o servidor está vinculado. O pagamento do abono 

de permanência é de responsabilidade do Município e será devido a partir do 

cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício, mediante opção 

expressa pela permanência em atividade. 

Quem tem direito à pensão?  

Tem direito ao benefício de pensão os dependentes de segurados falecidos.  

São considerados dependentes preferenciais:  

 o cônjuge, a companheira, o companheiro; 

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

anos ou inválido, de qualquer idade; 

 o enteado; 

 o menor que, por determinação judicial, esteja sob a sua guarda; 

 o menor que esteja sob a sua tutela e não possua condições suficientes para o 

próprio sustento e educação. 



Dependentes não-preferenciais:  

 os pais; 

 o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 18 (dezoito) anos 

ou inválido. 

Como solicitar a pensão?  

O interessado faz a solicitação ao IPREV PBA por meio de requerimento, 

juntamente com a seguinte documentação: documento legal da tutoria ou 

curadoria, quando se tratar de beneficiário menor ou incapaz; prova hábil da 

condição de beneficiário; cópia de documento oficial que indique o número do 

CPF e a data de nascimento do ex-segurado e dos beneficiários; certidão de 

óbito. 

Como é calculado o valor da pensão?  

O benefício de pensão será calculado da seguinte forma:  

Segurado falecido já aposentado - Totalidade dos proventos percebidos pelo 

aposentado na data anterior à data do óbito, até o limite máximo estabelecido 

para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), acrescido de 

70% do valor que exceder a este limite, limitado ao teto constitucional previsto 

no Artigo 37 da Constitucional Federal.  

Segurado falecido em atividade - Totalidade da remuneração de contribuição 

do servidor no cargo efetivo na data anterior à data do óbito, até o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS), acrescido de 70% do valor que exceder a este limite, limitado ao teto 

constitucional previsto no Artigo 37 da Constituição Federal. Na hipótese de 

cálculo de pensão oriunda de falecimento do servidor em atividade, é vedada a 

inclusão de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, 



de função de confiança, de cargo em comissão, de outras parcelas de natureza 

temporária, ou do abono de permanência.  

Como é feito o reajuste da pensão?  

Como regra geral, se o óbito do servidor for a partir de 31/12/2003, os 

benefícios de pensão serão reajustados anualmente, na mesma data e com o 

mesmo percentual aplicado aos benefícios do Regime Geral de Previdência 

Social – INSS. Somente manterá o direito ao reajuste pelo critério da paridade, o 

pensionista do servidor falecido que for aposentado na forma do art. 3º da 

Emenda Constitucional nº 47/2005. 

Como é feito o pagamento da pensão entre os beneficiários?  

I - cinquenta por cento para o cônjuge, companheiro ou companheira e o 

restante dividido em partes iguais entre os demais dependentes;  

II - em partes iguais entre todos os dependentes, quando não houver cônjuge, 

companheiro ou companheira; e 

 III - cem por cento para o cônjuge, companheiro ou companheira, quando este 

for o único dependente com direito à pensão. 

 Havendo ex-cônjuge ou ex-companheiro(a) credor judicial de alimentos, a cota 

parte da pensão dos dependentes do segurado será calculada após a dedução 

do percentual correspondente aos alimentos. Ocorrendo a situação prevista 

anteriormente, o beneficiário permanecerá na qualidade de credor de alimentos 

até a extinção do benefício da pensão por morte.  

Quando a pensão deixa de ser paga?  

O direito à parte da pensão por morte extingue-se: 



 I - pela morte do pensionista; 

 II - para os filhos ou dependentes a eles equiparados:  

a) ao completarem 21 anos de idade, salvo se forem inválidos;  

b) pela emancipação.  

III - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez;  

IV - para o pensionista que vier a se casar ou constituir união estável;  

V - para os pensionistas em geral, pela cessação de dependência.   

Em caso de dúvida sobre o Plano de Previdência, a 

quem recorrer?  

As dúvidas ou informações pertinentes a benefícios 

previdenciários, o horário de atendimento do IPREV 

PBA é das 8h às 11:00h e de 12:00 às 17:00h, de 

segunda a sexta-feira, pelos telefones (31) 3714-3519, 

pelo e-mail iprevpba@hotmail.com ou ainda 

pessoalmente, no endereço da sede, Rua Paula 

Freitas, no 110 – Centro – Paraopeba/MG. 
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