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1. APRESENTAÇÃO 
 
Prezado (a) Servidor (a)   

 

A Previdência Social é um direito do servidor e de seus dependentes, garantido 

pela Constituição Federal, com o objetivo de garantir proteção em situação de perda de 

capacidade laborativa, assim como ocorre no caso de doença, idade avançada, morte, 

dentre outras. 

Pensando nisso, apresenta-se esta Cartilha Previdenciária, na qual foi elaborada 

com grande satisfação, a fim de disponibilizar a todos os Servidores Públicos de 

Presidente Prudente um guia básico com informações e orientações que permita ao 

servidor, através de uma linguagem simples e de fácil compreensão, sanar dúvidas 

referentes aos benefícios previdenciários concedidos pela Prudenprev, proporcionando-

lhe uma visão geral sobre o funcionamento do Regime Próprio de Previdência Social do 

Município de Presidente Prudente. 

A Prudenprev trabalha para manter a gestão transparente, eficiente e responsável 

de todos os benefícios disponibilizados aos servidores e seus dependentes. Nosso 

desejo é que esta Cartilha seja útil e que contribua para uma melhor compreensão sobre 

a proteção social disponibilizada pela previdência municipal. 

 

Boa Leitura! 
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2. O QUE É A PREVIDÊNCIA SOCIAL? 
  

A Previdência Social é o seguro social para o servidor contribuinte e seus 

dependentes, garantido pela Constituição Federal, no qual tem como objetivo 

reconhecer e conceder direitos aos seus segurados e dependentes. A renda transferida 

pela Previdência Social é utilizada para substituir a renda do trabalhador contribuinte, 

quando ele perde a capacidade de trabalho, seja pela doença, invalidez, idade 

avançada, morte ou quando atinge os requisitos impostos por lei para afastar-se de suas 

atividades laborativas. 

Previdência Social Brasileira é composta por três grandes Regimes 

Previdenciários:  

 
2.1 - 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 

privadas, dentre outros, (art. 201 da CF) - operado pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS).  

 
2.2 - Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): é um sistema de 

previdência que abrange os servidores públicos civis e militares no âmbito de cada ente 

federativo (a União, Estados, Distrito Federal e Municípios), titulares de cargo efetivo no 

Regime Estatutário, assegurando-lhes por lei, pelo menos os benefícios de 

aposentadoria e pensão por morte, previstos no artigo 40 da Constituição Federal. Neste 

regime, a gestão é realizada pelos próprios entes públicos instituidores. As normas 

básicas dos RPPS estão previstas na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 40, 

assim como, na Lei nº 9.717/1998 e nas Portarias de nº 402/2008 (diretrizes gerais) e nº 

464/2018 (normas de atuária), expedidas atual Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho do Ministério da Economia.  

 
2.3 - Regime de Previdência Complementar (RPC): O Regime de Previdência 

Complementar - RPC tem por finalidade proporcionar ao trabalhador uma proteção 

previdenciária adicional àquela oferecida pelo Regime Geral de Previdência Social – 

RGPS ou pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, para os quais as 

contribuições dos trabalhadores são obrigatórias. O mesmo é de caráter facultativo, 
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porém, após a Emenda Constitucional de nº 103, de 12 de novembro de 2019, passou a 

ser obrigatória aos RPPS, tão logo haja aprovação de lei.  

 
 

3. A PRUDENPREV 
 

A Prudenprev, autarquia municipal, foi criada em novembro de 2001 com a 

finalidade de unir o servidor público municipal em torno de um objetivo: proteger o seu 

futuro financeiro. Aposentadorias e pensões são temas que precisam ser pensados 

durante a carreira profissional e planejados com seriedade para suprir as necessidades 

ao longo da vida. 

A estrutura orgânica da Prudenprev, conforme estabelecido na Lei Complementar 

n° 203/2015, é composta por: Superintendência Previdenciária, Conselho Municipal de 

Previdência, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.  

Conta ainda com os Setores de Recursos Humanos, Benefícios, Finanças e 

Contabilidade, Perícia Médica, Procuradoria Jurídica, Compensação Previdenciária e 

Serviço Social. Os servidores da instituição passam por capacitação adequada para a 

lide das rotinas próprias. 

Os servidores ativos e inativos também têm participação efetiva junto ao órgão 

mediante a formação dos Conselhos Municipal de Previdência, Conselho Fiscal e 

Comitê de Investimentos.  

Missão: Mediante uma gestão ética, responsável e transparente,  garantir a 

proteção  de futuro tranquilo aos servidores municipais de Presidente Prudente. 

Visão: A construção gradual e sólida de uma cultura previdenciária através de 

uma administração responsável e compromissada com sua clientela. 

Valores: A manutenção do presente e futuro dos servidores públicos municipais 

de Presidente Prudente em uma gestão de recursos transparente e participativa, 

garantindo tranquilidade e segurança dos beneficiários do sistema. 
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4. ADMINISTRAÇÃO 
 

4.1- Superintendência Previdenciária 
 

A Superintendência Previdenciária, responsável pela administração da entidade 

previdenciária, é composta por três integrantes (Superintendente, Gerente de 

Previdência e Gerente Administrativo e Financeiro) escolhidos dentre o quadro de 

servidores efetivos municipais, e após o cumprimento do estágio probatório. Será 

necessário, ainda, o preenchimento dos demais requisitos impostos por lei, como 

experiência mínima de dois anos em gerência previdenciária, administrativa ou 

financeira; nível superior completo de escolaridade, além de preencher os demais 

pressupostos para provimento dos cargos públicos em geral. Cabe, por fim, ressaltar 

que para os gestores é exigida uma Certificação específica, por determinação da 

Portaria nº 9.907/2020, expedida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 

Ministério da Economia. 

As atribuições específicas de seus integrantes estão instituídas na Lei 

Complementar n° 203/2015. 

Seus membros são nomeados pelo Prefeito Municipal, sendo o Gerente 

Administrativo e Financeiro escolhido a partir de uma lista tríplice indicada pelo Sindicato 

dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Presidente Prudente (SINTRAPP).   

 
4.2- Conselho Municipal de Previdência 

 

O Conselho Municipal de Previdência é o órgão superior de deliberação 

colegiada, e tem sua regulamentação prevista na Lei Complementar Nº 106 de 05 de 

novembro de 2001. 

Conforme definido no artigo 117 da Lei Complementar nº 106/2001, com a nova 

redação dada pela Lei Complementar nº 147/2006, o Conselho Municipal tem por 

membros pessoas com formação em nível superior, sendo formado por: quatro 

representantes titulares e quatro representantes suplentes do Governo Municipal; quatro 

representantes titulares e quatro representantes suplentes dos servidores e beneficiários 

do Sistema de Previdência Municipal, sendo destes três representantes titulares e três 

representantes suplentes dos servidores em atividade, e um representante titular e um 
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representante suplente dos aposentados e pensionistas. O provimento de vagas dos 

representantes titulares e suplentes dos servidores e beneficiários se dá por pleito 

eleitoral. 

 
4.3- Conselho Fiscal 
 

O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador dos atos de gestão da PRUDENPREV, e 

tem sua regulamentação prevista na Lei Complementar Nº 106, de 05 de novembro de 

2001. 

Conforme definido no artigo 116 da Lei Complementar nº 106/2001, o Conselho 

Fiscal é composto por três membros, indicados, com seus respectivos suplentes, em 

processo eleitoral realizado entre os participantes do sistema de previdência. 

 
4.4- Comitê de Investimento 
 

O Comitê de Investimentos foi criado através da Lei n° 7.879/2012. É formado por 

três membros titulares, sendo: Gerente Administrativo e Financeiro, um representante do 

Governo Municipal, um representante do Conselho Municipal de Previdência, e por dois 

membros suplentes.  

A sua coordenação fica a cargo do Gerente Administrativo e Financeiro, e os 

representantes titulares e suplentes do Governo Municipal e do Conselho Municipal de 

Previdência devem ser servidores municipais e participantes do sistema. 

Os seus membros são nomeados pelo Prefeito Municipal, sendo o Conselho 

Municipal de Previdência responsável pela indicação de um representante titular e um 

suplente, e o Governo Municipal responsável pela indicação um representante titular e 

um suplente. 

Seu objetivo é deliberar, juntamente com a Superintendência Previdenciária, 

sobre as decisões relacionadas à gestão dos ativos da Prudenprev, observadas a 

segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos investimentos a serem realizados, de 

acordo com a legislação vigente e a Política de Investimentos. 
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5. QUEM TEM DIREITO AOS BENEFÍCIOS DA PRUDENPREV? 
 

Os benefícios da Prudenprev são voltados para os segurados e seus 

dependentes. 

 

5.1 - Segurados 
 

Servidores Públicos titulares de cargos efetivos da estrutura de órgão ou entidade 

do Município e de suas autarquias e fundações, e demais entidades sob seu controle 

direto ou indireto, aqui incluídos os servidores efetivos da Câmara Municipal de 

Vereadores. 

 
5.2 - Dependentes 
 

 Cônjuge; 

 Companheiro ou companheira (união estável); 

 Filhos não emancipados, menor de 21 anos ou inválido (Equiparam-se a 

filho, o enteado e o menor sob tutela, desde que comprovada a dependência 

econômica e financeira); 

 Os pais, desde que comprovem depender econômica e financeiramente do 

participante; 

 Irmãos não emancipados, de qualquer condição, menor de 21 anos ou 

inválido, desde que comprove depender econômica e financeiramente do 

participante. 

 
 

6. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRUDENPREV 
 

Quanto aos segurados: 

 

 Aposentadoria por incapacidade laborativa; 

 Aposentadoria compulsória; 

 Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição; 

 Aposentadoria voluntária por idade; 

 Aposentadoria do professor; 

 Aposentadoria Especial de Trabalho em Condições de Risco 
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Quanto aos dependentes: 

 

 Pensão por morte. 

 
6.1 – Aposentadoria por Incapacidade Laborativa 
 

A aposentadoria por incapacidade laborativa será concedida ao servidor que 

tenha perdido a capacidade de desempenhar sua função, não existindo a possibilidade 

de readaptação em outra função que se adeque as suas limitações. Será concedida 

através de avaliação e expedição de Laudo Pericial a cargo da perícia médica da 

Prudenprev, que comprove a incapacidade. 

De acordo com a Emenda Constitucional nº 70/2011, para quem ingressou a partir 

de 01/01/2004, o benefício será calculado pela média de contribuição, sem paridade. 

Para os casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 

contagiosa ou incurável, o benefício não será proporcional ao tempo de contribuição – 

apenas calculado pela média, ou seja, nestes casos o valor dos proventos será o valor 

integral da média aritmética. Para os demais casos, será a média, proporcional ao tempo 

de contribuição.  

 
6.2 – Aposentadoria Compulsória 
 

O segurado será automaticamente aposentado aos 75 (setenta e cinco) anos de 

idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição (art. 40, § 1º, II da 

Constituição Federal).  

 
6.3 – Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição 

 
Para ter direito a aposentadoria por tempo de contribuição o participante deve 

preencher cumulativamente os requisitos exigidos em Lei (Art. 40, § 1º, inciso III, “a” da 

CF, com redação da EC nº 41/2003):  

 

HOMEM 
Servidores (exceto Professores) 

Tempo de contribuição: 35 anos 
Tempo no serviço público: 10anos 
Tempo no cargo: 05anos 
Idade mínima: 60 anos 
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MULHER 

Servidoras (exceto Professoras) 

Tempo de contribuição: 30 anos 
Tempo no serviço público: 10 anos 
Tempo no cargo: 05 anos 
Idade mínima: 55 anos 

 
6.4 – Aposentadoria Voluntária por Idade 

 
Para ter direito a aposentadoria por idade o participante deve preencher 

cumulativamente os requisitos exigidos em Lei (Art. 40 § 1º, inciso III, “b” da CF): 

 

HOMEM 
Todos os Servidores 

Tempo no serviço público: 10 anos 
Tempo no cargo: 05 anos 
Idade mínima: 65 anos 

 

MULHER 
Todas as Servidoras 

Tempo no serviço público: 10 anos 
Tempo no cargo: 05 anos 
Idade mínima: 60 anos 

 

6.5 – Aposentadoria do Professor 

 

HOMEM 

Tempo de contribuição: 30 anos 
Tempo no serviço público: 10 anos 
Tempo no cargo: 05 anos 
Idade mínima: 55 anos 

 

MULHER 

Tempo de contribuição: 25 anos 
Tempo no serviço público: 10 anos 
Tempo no cargo: 05 anos 
Idade mínima: 50 anos 
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6.6 – Aposentadoria Especial de Trabalho em Condições de Risco 
 

A aposentadoria especial é um direito de natureza previdenciária que objetiva 

compensar o contribuinte que desenvolveu sua atividade profissional em exposição 

ao risco, ou seja, exposto a condições prejudiciais nocivas à sua saúde ou integridade 

física. Requer que o beneficiário tenha realizado contribuições, tempo de serviço e 

exposição ao risco para sua concessão. 

O benefício é concedido mediante a comprovação de que o trabalhador exerceu a 

atividade com exposição a algum agente nocivo definido pela legislação em vigor à 

época do trabalho realizado. 

 
6.7 – Pensão por Morte 
 

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

vier a falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito ou da decisão judicial, no 

caso de morte presumida, comprovada a dependência econômica e financeira, quando 

exigida. 

A concessão da pensão não será adiada pela falta de habilitação de outro 

possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que implique exclusão 

ou inclusão de dependente, só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou 

habilitação.  

A pensão por morte, havendo pluralidade de pensionistas, será rateada entre 

todos, em partes iguais. Será revertida, proporcionalmente, em favor dos demais a parte 

daquele que perder a qualidade de dependente. 

 
6.7.1 – Perda de Qualidade de Dependente 
 

Segundo o Art. 17 da Lei 106/2001, a perda da qualidade de dependente, para os 

fins do Sistema de previdência Municipal, ocorre: 

 
Para o cônjuge: 
 

 Pela separação judicial ou divórcio, quando não lhe for assegurada a 

prestação de alimentos; 

 Pela anulação judicial do casamento; 
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 Pelo abandono do lar, reconhecido por sentença judicial transitada em 

julgado;  

 Pelo óbito; 

 Por sentença transitada em julgado; 

 
Para o companheiro ou companheira: 
 

 Pela cessação da união estável com o participante, quando não lhe for 

assegurada a prestação de alimentos. 

Para o cônjuge, companheira ou companheiro de servidor falecido: 

 

 Por contrair novo casamento ou pelo estabelecimento de nova união estável.  

 
Para o filho, para o equiparado ao filho e para o irmão: 

 

 Ao completarem 21 (vinte e um) anos de idade, pela emancipação ou 

ocorrência de qualquer das hipóteses de que trata o § 1º do art. 9º do 

Código Civil, salvo se inválidos. 

 
Para os dependentes em geral: 

 

 Pela cessação da invalidez ou da dependência econômica e financeira; 

 Pelo falecimento.  

 
A Reforma Previdenciária promovida pela Emenda Constitucional nº 103,de 12 de 

novembro de 2019, proíbe a acumulação, no mesmo regime de previdência social, de 

mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, salvo as do mesmo 

instituidor quando decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 

da Constituição Federal. 

 

7. REGRAS DE TRANSIÇÃO 
 

As regras de transição foram criadas para atender aos segurados que se 

encontravam no serviço público quando ocorreram as reformas previdenciárias em 

dezembro de 1998 e em dezembro de 2003, com as Emendas Constitucionais nºs 

20/1998, 41/2003, e47/2005, respectivamente. 
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Como dito, ainda continuam vigentes para os servidores municipais três regras de 

aposentadorias de transição, em que os proventos são pagos pela integralidade da 

ultima remuneração, sendo 02 (duas) com paridade e integralidade e 01 (uma) por 

média, que serão detalhadas nos próximos tópicos. 

 

 
 

 

 
7.1 Aposentadoria voluntária pela regra de transição do Art. 2º, da EC nº41/03. 
 

Aplicável aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, incluindo suas Autarquias, que tenham 

ingressado em cargo efetivo até 16/12/1998. 

Requisitos Necessários 

 10 anos de carreira  

 05 anos no cargo, e:  

Homem = 53 anos de idade + 35 anos de contribuição 

Mulher = 48 anos de idade + 30 anos de contribuição 

 
Pedágio: acréscimo de 20% no tempo em que faltava em 

16/12/1998, para atingir o tempo total de contribuição.  

Regra Especial para 

Professor 

Acréscimo de 17% (homem) e 20% (mulher) no tempo de 

efetivo exercício até 16/12/1998, desde que se aposente, 

exclusivamente, com o tempo de magistério. Calcula-se 

primeiro o bônus de 17% e depois o pedágio. 

Forma de Cálculo 
Aplicação da média aritmética simples das maiores 

contribuições efetuadas a partir de julho de 1994. 

Teto do Benefício 
Limitado à remuneração do cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria. 

Forma de Reajuste 

Dar-se-á nas mesmas datas e com os mesmos índices 

utilizados para o reajuste dos benefícios do RGPS, para a 

preservação do valor real. 

 

7.2 Aposentadoria voluntária pela regra de transição do Art. 6º, da EC nº41/03. 
 

 
 
 
 

   O servidor ou servidora pode requerer simulação de 

aposentadoria ou da vida funcional na sede da PRUDENPREV 

para aplicar no caso concreto as regras aqui tratadas, bem 

como enquadramentos e direitos da carreira funcional.  

CURIOSIDADE  

IMPORTANTE! 

Aplicável somente aos servidores que ingressaram no serviço público antes de 

31/12/2003.  
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Para servidores em geral: 

 

Item de Análise Art. 6º da EC nº 41, de 31/12/2003 

Requisitos Necessários 

 Ingresso até 31/12/2003, 20 anos de efetivo serviço 

público; 

 10 anos de carreira; 

 05 anos no cargo; e 

Homem = 60 anos de idade + 35 anos de contribuição 

Mulher = 55 anos de idade + 30 anos de contribuição 

Base de cálculo para 

Aposentadoria 

Remuneração do cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria. 

Valor inicial do benefício 
Integralidade da última remuneração do cargo efetivo em 

que se der a aposentadoria. 

Limite para o valor inicial do 

benefício 

Limitado à remuneração do cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria. 

Forma de reajuste Paridade com remuneração dos servidores ativos. 

 
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.  

 
Para professores: 

 

Item de Análise Art. 6º da EC nº 41, de 31/12/2003 

Requisitos Necessários 

 Ingresso até 31/12/2003, 20 anos de efetivo serviço 

público; 

 10 anos de carreira; 

 05 anos no cargo; e 

Homem = 55 anos de idade + 30 anos de contribuição e de 

efetivo exercício nas funções e magistério. 

Mulher = 50 anos de idade + 25 anos de contribuição e de 

efetivo exercício nas funções do magistério. 

Base de cálculo para 

Aposentadoria 

Remuneração do cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria. 

Valor inicial do benefício 
Integralidade da última remuneração do cargo efetivo em 

que se der a aposentadoria. 

Limite para o valor inicial do 

benefício 

Limitado à remuneração do cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria. 

Forma de reajuste Paridade com remuneração dos servidores ativos. 
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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.  

 
7.3 Aposentadoria voluntária pela regra de transição do Art. 3º, da EC nº47/05. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Item de Análise Art. 3º da EC nº 47, de 05/07/2005 

Requisitos Necessários 

 25 anos de efetivo serviço público; 

 15 anos de carreira; 

 05 anos no cargo; e 

Homem = 60 anos de idade + 35 anos de contribuição  

(Regra 95 – vide quadro abaixo) 

Mulher = 55 anos de idade + 30 anos de contribuição  

(Regra 85 – vide quadro abaixo) 

Base de cálculo para 

Aposentadoria 

Remuneração do cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria. 

Valor inicial do benefício 

Integralidade da última remuneração do cargo efetivo em 

que se der a aposentadoria. 

Limite para o valor inicial do 

benefício 

Limitado à remuneração do cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria. 

Forma de reajuste 
Paridade com remuneração dos servidores ativos. 

 

Quadro explicativo da Regra “85/95” do art. 3º da EC nº 47/2005: 

 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE! 

Aplicável a todos os servidores que ingressaram no serviço público até 16/12/1998, 
inclusive professores sem a redução dos 05 (cinco) anos na idade e no tempo de 
contribuição. 
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MULHER – “REGRA 85” HOMEM – “REGRA 95” 

Anos de 

contribuição na 

data da 

aposentadoria 

Idade 

mínima 

requerida 

Soma 

Anos de 

contribuição 

na data da 

aposentadoria 

Idade 

mínima 

requerida 

Soma 

30 55 85 35 60 95 

31 54 85 36 59 95 

32 53 85 37 58 95 

33 52 85 38 57 95 

34 51 85 39 56 95 

35 50 85 40 55 95 

Anterior +1 Anterior – 1 85 Anterior +1 Anterior – 1 95 

 
Observações: 

I. Será reduzido 01 (um) ano na idade para cada ano que exceder o tempo de 

contribuição.  

II. Paridade extensiva aos dependentes. 

III. Não aplicável à aposentadoria especial (não há previsão para o cargo de 

professor (a) considerando o tempo de especial do magistério).  

 
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. Aplica-se também às pensões derivadas dos 

proventos de servidores falecidos, que tenham se aposentado em conformidade com 

esta regra, igual critério de revisão. 

 

8. RECADASTRAMENTO 
 

A PRUDENPREV realiza, semestralmente, nos meses de janeiro e julho, o 

recadastramento (prova de vida) de aposentados e pensionistas, conforme estabelecido 

no Decreto n° 8.659/1993.  

Para o recadastramento é necessária à apresentação de documento original com 

foto, no caso do comparecimento pessoal do aposentado ou pensionista. Havendo 

impossibilidade de comparecimento pessoal, os representantes legais deverão 
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apresentar o próprio documento original com foto e o termo de curatela ou com a 

procuração em vigor registrada em cartório, cuja vigência poderá ser comprovada com a 

certidão cartorial atualizada.  

O recadastramento é obrigatório para atualização dos dados cadastrais e 

manutenção dos benefícios, implicando à suspensão imediata do pagamento da 

aposentadoria ou benefício, caso não seja realizado.  

 

9. COMPREV – Compensação Previdenciária 
 
A Compensação Previdenciária (COMPREV) tem por objetivo operacionalizar a 

Compensação Previdenciária entre o Regime Geral Previdência Social e o Regime 

Próprio Previdência Social, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição 

para efeito de aposentadorias e pensões. É um trabalho sistemático desenvolvido pela 

Prudenprev para angariar receitas financeiras, visando o pagamento de benefícios 

previdenciários.  

 

10.  SAIBA MAIS! 

 
10.1 – Cálculo Atuarial 

 
É um trabalho de cálculo realizado por um profissional, que se chama Atuário. 

Este profissional, com base nos cadastros dos segurados, realiza pesquisa e avalia 

diversas variáveis. É a partir dos resultados desses cálculos que qualquer servidor 

poderá saber sob a condição atual do Regime Próprio, bem como das suas 

necessidades futuras. 

 
10.2 – Abono Permanência 

 
O Abono de Permanência, instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003, tem 

por objetivo incentivar o servidor, que tenha condições para aposentar-se, a continuar 

em atividade. Tal medida tem finalidade econômica para as finanças públicas, visto que 

a aposentadoria do servidor pressupõe, além do pagamento dos seus proventos, 

também o pagamento de alguém para substituí-lo. 
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Aos servidores optantes pelo abono de permanência será concedida, por 

manifesto do interessado, a restituição da parcela previdenciária, a razão de  12,2% dos 

seus vencimentos até o limite de setenta e cinco anos, quando obrigatoriamente deverá 

ser aposentado. 

Para ter direito a concessão do Abono de Permanência o servidor deverá se 

enquadrar nas hipóteses elencadas no Artigo 40, § 19, da Constituição Federal, ou no 

Artigo 2.º, § 5 da EC 41/2003 ou ainda, no Artigo 3.º, § 1.º da mesma Emenda 

Constitucional. 

 
10.3 – Cargo Efetivo 

 
Cargo efetivo é exclusivamente do servidor que ingressou para o serviço público 

por meio de concurso público. 

 
10.4 – Paridade 

 
É o direito adquirido de ter o mesmo índice de reajuste salarial dado aos 

servidores ativos, e na mesma data em que ocorrer o reajuste. 

 
10.5 – Proventos pela Média 

 
O servidor que se aposentar em uma das regras que diz que o cálculo dos 

proventos é pela média, não terá direito a se aposentar pela última remuneração do 

período de atividade e sim, conforme a média aritmética de 80% das maiores 

contribuições previdenciárias, posteriores a julho de 1994, calculada com os valores 

atualizados de cada contribuição. Após o cálculo acima, é aplicada a proporcionalidade 

do tempo de contribuição.  

 
10.6 – Proventos Integrais 

 
O servidor que se aposentar em uma das regras que diz que o cálculo dos 

proventos é integral, terá direito a se aposentar com a última remuneração do cargo 

efetivo. Para a base de cálculo da aposentadoria, são considerados os seguintes itens: 

 Salário Base 

 Adicional por Tempo de Serviço (A.T.S) 
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 Sexta parte 

 Todas as vantagens de caráter pessoal incorporadas aos vencimentos do 

servidor 

 
Não são considerados para o valor da aposentadoria, entre outros: 

 

 Horas Extras 

 Função de Confiança (F.C) 

 Adicional Insalubridade 

 Adicional Periculosidade 

 Substituição de cargo 

 Auxílio Transporte 

 Demais verbas de caráter temporário. 

 
10.7 – Tempo de Contribuição 

 
É todo o período trabalhado em que tenha havido contribuição previdenciária, 

tanto pode ser para o Regime Geral de Previdência Social, como para o RPPS, desde 

que não concomitantes. Para averbar o período não trabalhado na Prefeitura Municipal 

de Presidente Prudente, é necessário trazer as respectivas certidões que comprovem a 

contribuição e o tempo de prestação de serviços, apresentando-as ao Departamento de 

Recursos Humanos de cada Secretaria Municipal para instauração de procedimento 

administrativo próprio. 

 
10.8 – Total de Proventos e Contribuições 

 
Sobre os Proventos: 

 
Nenhum servidor poderá se aposentar com proventos maiores que a 

remuneração do Prefeito e nem ser menores que um salário mínimo nacional. Não 

podem ser superiores a 100% da última remuneração, sobre a qual incidiu a contribuição 

previdenciária para a PRUDENPREV, no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.  
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Sobre as Contribuições para com a PRUDENPREV: 

 
Todo servidor ativo contribui com 12,2% do total das parcelas de caráter 

permanente que compõem seus vencimentos. Inativos e pensionistas contribuem com 

12,2% do valor de seus proventos que exceder o teto do Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS). Contudo, em cumprimento ao determinado pela Emenda Constitucional 

nº 103/2019 e Lei Federal nº 9.717/98, este percentual deverá ser atualizado para 14% 

(quatorze por cento). O ente federativo contribui com 24,4%. 

 
10.9 – Pedindo sua Aposentadoria 

 
Para solicitar sua aposentadoria, primeiro verifique se você se enquadrou em uma 

das regras aqui apresentadas e se possui sua Certidão de Tempo de Contribuição, 

expedida pelo INSS, referente ao tempo que você recolheu para o RGPS, ou Certidão 

de Contribuição junto ao Governo do Estado, caso tenha sido servidor público estadual, 

ou Certidão de Contribuição Municipal, caso tenha sido servidor público em outro 

município com Regime Próprio de Previdência Social, e que estas estejam devidamente 

averbadas em sua ficha funcional. Então procure o departamento de Protocolo, 

localizado no prédio da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, onde poderá 

protocolar seu requerimento instruído com cópia da seguinte documentação:  

a) Documentos Pessoais: Cédula de Identidade (RG); 

b) Documento de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

c) Documento que comprove inscrição em PIS/PASEP; 

d) Certidão de Nascimento ou Casamento; 

e) Título de Eleitor; 

f) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

g) Ultimo holerite; 

h) Certidão de nascimento e CPF de filhos menores de 21 anos; 

i) CPF do cônjuge; 

j) Comprovante de residência atualizado. 
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11. AÇÕES REALIZADAS PELA PRUDENPREV 
 

Além das atividades inerentes à gestão de recursos e pagamento de benefícios, a 

PRUDENPREV tem ainda a missão de disseminar a educação previdenciária, gestão e 

capacitação de seu quadro de servidores, dos membros dos Conselhos, de Previdência 

e Fiscal, e Comitê de investimento, bem como a todos os demais servidores, através de 

formações, encontros, seminários temáticos, entre outros. Os mesmos encontram-se 

disponibilizados em nosso site: www.prudenprev.com.br e em nossas redes sociais 

(Facebook e Instagram), contendo maiores informações.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prudenprev.com.br/
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FALE CONOSCO! 
 

 

Você, segurado da PRUDENPREV, acompanhe nossas atividades 

que são divulgadas através dos canais: 

 
 Site institucional: www.prudenprev.com.br 

 Imprensa Oficial do Município de Presidente Prudente 

 Facebook: @prudenprev 

 Instagram: @prudenprev 

 
Contato: 

 
Telefone: (18) 3222-7880 

E-mail: prudenprev@prudenprev.com.br 

 

Endereço: 

Avenida Washington Luiz, 1345, Centro. Presidente Prudente/SP.  

CEP: 19015-150 

 

Horário de Atendimento:  

De segunda a Sexta, das 08h às 17h. 

 
 

 

 
 

LEMBRETE IMPORTANTE!!! 
 

Mantenha sempre seu endereço e telefone para contatos 
atualizados. 

http://www.prudenprev.com.br/
mailto:prudenprev@prudenprev.com.br

