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Regras de Aposentadoria – EC 103/19 
 

1. Regras Atuais: 

1.1. Voluntaria - Art. 10, I, da Emenda Constitucional 103/2019: 

 

Homem Mulher 
25 anos de contribuição 25 anos de contribuição 
65 anos de idade 62 anos de idade  
05 anos no cargo efetivo 05 anos no cargo efetivo 
10 anos de efetivo exercício no serviço 
público 

10 anos de efetivo exercício no serviço 
público 

  

1.1.1. Proventos da aposentadoria Voluntária do Art. 10, I, da Emenda 
Constitucional 103/2019: 

Os proventos corresponderão à 60% da MÉDIA, acrescidos de 2% para cada 
ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição. 

Para os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 1° de 
janeiro de 2004 até 03 de fevereiro de 2013, a média será limitada à última 
remuneração. 

Para os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 04 de 
fevereiro de 2013 ou que tenham realizado a migração para Funpresp, a média 
será limitada ao teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 

 

Média: média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados 
como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de 
Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que 
tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes 
a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o 
início da contribuição, se posterior àquela competência. 
Reajuste: será na mesma data e percentual em que se der o reajuste dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social - RGPS. 

 

1.2. Incapacidade - Art. 10, II, da Emenda Constitucional 103/2019: 
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O servidor será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que 
o servidor estiver investido, quando insuscetíveis de readaptação. 

Será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das 
condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. 

 

1.2.1. Proventos da aposentadoria por Incapacidade do Art. 10, II, da 
Emenda Constitucional 103/2019: 

1.2.1.1. Incapacidade permanente decorrente de acidente de 
trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho: 

Os proventos corresponderão à 100% da MÉDIA. 

Para os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 1° de 
janeiro de 2004 até 03 de fevereiro de 2013, a média será limitada à última 
remuneração. 

Para os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 04 de 
fevereiro de 2013 ou que tenham realizado a migração para Funpresp, a 
média será limitada ao teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 

Média: média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como 
base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência 
Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 
42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por 
cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da 
contribuição, se posterior àquela competência. 
Reajuste: será na mesma data e percentual em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social - RGPS. 

 

1.2.1.2. Incapacidade permanente NÃO decorrente de acidente de 
trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho: 

Os proventos corresponderão à 60% da MÉDIA, acrescidos de 2% para 
cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição. 

Para os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 1° de 
janeiro de 2004 até 03 de fevereiro de 2013, a média será limitada à última 
remuneração. 
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Para os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 04 de 
fevereiro de 2013 ou que tenham realizado a migração para Funpresp, a 
média será limitada ao teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 

Média: média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados 
como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de 
Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que 
tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes 
a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o 
início da contribuição, se posterior àquela competência. 
Reajuste: será na mesma data e percentual em que se der o reajuste dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social - RGPS. 

 

1.3. Compulsória - Art. 10, III, da Emenda Constitucional 103/2019: 

O servidor será aposentado compulsoriamente ao completar 75 (setenta e cinco) anos de 
idade. 

1.3.1. Proventos da aposentadoria Compulsória do Art. 10, III, da 
Emenda Constitucional 103/2019: 

Os proventos corresponderão ao resultado da seguinte conta: 

tempo de contribuição

7300 (20 anos)
∗

60% da MÉDIA, acrescidos de 2% para cada ano de contribuição 
que exceder 20 anos de contribuição

 

 

O resultado da fração   çã

 (  )
 que for superior a um inteiro será 

desconsiderado e neste caso os proventos corresponderão apenas à 60% da MÉDIA, 
acrescidos de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição. 

 

Para os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 1° de janeiro 
de 2004 até 03 de fevereiro de 2013, a média será limitada à última remuneração. 

Para os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 04 de 
fevereiro de 2013 ou que tenham realizado a migração para Funpresp, a média será 
limitada ao teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 

Média: média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados 
como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de 
Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que 
tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes 
a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o 
início da contribuição, se posterior àquela competência. 
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Reajuste: será na mesma data e percentual em que se der o reajuste dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social - RGPS. 

 

1.4. Exposição à Agentes prejudiciais à Saúde - Art. 10, §2°, II, da Emenda 
Constitucional 103/2019: 

 

Homem e Mulher 
60 anos de idade 
05 anos no cargo efetivo 
10 anos de efetivo exercício no serviço 
público 
25 anos de efetiva exposição e 
contribuição 

 

1.4.1. Proventos da aposentadoria do Art. 10, §2°, II, da Emenda 
Constitucional 103/2019: 

Os proventos dos servidores que não se enquadram no item anterior 
corresponderão à 60% da MÉDIA, acrescidos de 2% para cada ano de contribuição que 
exceder 20 anos de contribuição. 

Para os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 1° de janeiro 
de 2004 até 03 de fevereiro de 2013, a média será limitada à última remuneração. 

Para os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 04 de 
fevereiro de 2013 ou que tenham realizado a migração para Funpresp, a média será 
limitada ao teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 

Média: média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados 
como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de 
Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que 
tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes 
a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o 
início da contribuição, se posterior àquela competência. 
Reajuste: será na mesma data e percentual em que se der o reajuste dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social - RGPS. 

 


