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                    O IPESI é uma autarquia municipal, criada através da Lei Municipal nº 51/97 de 19 

de agosto de 1997, regulamentada pela Lei nº 070/97. 

                      Devido às mudanças ocorridas na legislação previdenciária, o Instituto hoje é regido 

pela Lei Complementar Municipal nº 041/2014, de 16 de Julho de 2014. Temos como finalidade a 

gestão do fundo previdenciário municipal, com o intuito de garantir aposentadorias e pensões dos 

servidores efetivos municipais. 

                Somos um órgão municipal com autonomia financeira, administrativa e contábil, o 

IPESI, segue as normas e legislação previdenciária, com supervisão do Ministério do Trabalho e 

Previdência e Tribunal de Contas do Estado (TCE-SC).



REGRAS DE 

APOSENTADORIA

Aposentadoria Compulsória::::::::::::::::

Aposentadoria por Invalidez:::::::...::::::::

Aposentadorias Voluntárias::::::::....:::::::

Por Tempo e Idade de Contribuição..::::::::.:.

Por Idade..::::::::::...::::::.:::...

Regras de Transição::::::::::...::::::::.

Art. 2º da EC 41/2003:::::::..::::::::..

Art. 3º da EC 41/2003::..:::::::::::::..

Art. 6º da EC 47/2005:..::::::::::::::..

ABONO DE PERMANÊNCIA:::::::..::::::::

04

05

06

07

08

10

11

13

15

17

03



















POR IDADE E TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO 

 Todos os servidores

Tempo de contribuição: 12.775 dias 
(35 anos)
Tempo no cargo: 1.825 dias           
(5 anos)
Idade mínima: 53 anos

Todas as servidoras

Tempo de contribuição: 10.950 dias 
(30 anos)
Tempo no cargo: 1.825 dias     
(5 anos)
Idade mínima: 48 anos

HOMEM MULHER 

Base de cálculo: Média aritmética simples, 80% das maiores 
contribuições efetuadas a partir de julho/1994, ou desde o início das 
contribuições;

Forma de cálculo: Integral sobre a média aritmética simples, limitando-se 
ao teto da remuneração do servidor no cargo efetivo;

Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo;

Reajuste do Benefício: dar-se-á na mesma data e pelos mesmos índices 
em que ocorrer o reajuste dos benefícios do RGPS/INSS.
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POR IDADE E TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO 

Todos os servidores

Tempo de contribuição: 12.775 dias 
(35 anos)
Tempo no serviço público: 7.300 
dias (25 anos)
Tempo na carreira: 5.475 dias 
(15 anos)
Tempo no cargo: 1.825 dias
(5 anos)
60 anos de idade, contar menos 01 
ano de idade para cada ano a mais 
de contribuição.

Todas as servidoras

Tempo de contribuição: 10.950 dias 
(30 anos)
Tempo no serviço público: 9.125 
dias (25 anos)
Tempo na carreira: 5.475 dias
(15 anos)
Tempo no cargo: 1.825 dias 
(5 anos)
55 anos de idade, contar menos 01 
ano de idade para cada ano a mais 
de contribuição.

HOMEM MULHER 

 Base de cálculo: última remuneração de contribuição no cargo efetivo;

 Forma de cálculo: Integral;

 Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo;

 Reajuste do Benefício: Paridade com a remuneração dos servidores 
ativos.
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POR IDADE E TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO 

Todos os servidores

Tempo de contribuição: 
12.775 dias (35 anos)
Tempo no serviço público: 
7.300 dias (20 anos)
Tempo na carreira: 3.650 dias 
(10 anos)
Tempo no cargo: 1.825 dias 
(5 anos)
Idade mínima: 60 anos

Todas as servidoras

Tempo de contribuição: 10.950 
dias (30 anos)
Tempo no serviço público: 7.300 
dias (20 anos)
Tempo na carreira: 3.650 dias 
(10 anos)
Tempo no cargo: 1.825 dias 
(5 anos)
Idade mínima: 55 anos

HOMEM MULHER 

 Base de cálculo: última remuneração de contribuição no cargo efetivo;

 Forma de cálculo: Integral;

 Teto do benefício: Remuneração do servidor no cargo efetivo;

 Reajuste do Benefício: Paridade com a remuneração dos servidores ativos.
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