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Lei Complementar nº 415 de 08/09/2021 – DO. 

6.409 de 09/09/2021 págs. 1 a 11 que Reestrutura 

o Regime Próprio de Previdência Social do 

Município de Campo Grande-MS CNPJ 

03.514.189/0001-29 

 

 

➢ IMPCG: 

• Pessoa jurídica de direito público; 

• Constitui uma autarquia (caráter); 

• Possui autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; 

• Constitui o Regime Próprio de Previdência Social. 

 

➢ Natureza da Proposta: 

• Estabelece condições, requisitos e critérios para 

concessão de aposentadoria aos servidores titulares de 

cargo efetivo; 

• Pensão por morte aos seus dependentes; 

• Outras disposições de natureza previdenciária. 

 

➢ Da Elaboração: 
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• Teve como premissa os princípios constitucionais e 

legislação infraconstitucional pertinente à sua 

organização; 

• A avaliação do cálculo atuarial anual, levando-se em 

conta parâmetros gerais, para a revisão do plano de 

custeio e benefícios; 

• O financiamento dos recursos provenientes do 

município de Campo Grande-MS; 

• As contribuições dos servidores titulares de cargos 

efetivos, dos aposentados e pensionistas e seus 

dependentes; 

• O acesso dos servidores as informações relativas à 

Gestão do Regime, representantes dos diversos 

segmentos; 

• Incluir o item V, VI e VII registro contábil 

individualizado, demonstrativo financeiro, inspeções e 

auditoria. 

 

➢ Amparo legal: 

• Art. 1º e 9º (até fazer a reforma). Aplica-se a Lei Federal 

nº 9.719 de 27/11/1998.  

• Art. 1º da Emenda Constitucional nº 103, de 

12/11/2019 altera a Constituição; 

• Constituição Federal/1988; 
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• LOM – Lei Orgânica do Município; 

• Homologação do Projeto de Lei, pelo CAPREV (Conselho 

de Administração da Previdência Municipal). 

 

➢ Tramitação: 

• Projeto de Lei Complementar nº 08, encaminhado a 

Câmara Municipal em 18/05/2021; 

• Alterações de ritos definidos pela Lei Orgânica do 

Município de Campo Grande-MS. 

 

➢ Do Projeto traz: 

• A reestruturação da Lei Complementar; 

• A definição dos critérios de aposentadoria e pensões 

aos seus dependentes; 

• Os fundamentos que regem o sistema de previdência. 

 

➢ Dos Beneficiários: 

• Servidores titulares de cargos efetivos do Poder 

Executivo e Legislativo e seus dependentes; 

• Inscrição do servidor no IMPCG ocorre 

automaticamente e quando da sua investidura no cargo 

efetivo e pelo próprio dependente em caso de 

falecimento.  
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➢ Dos Segurados: (art. 5º e 6º § e incisos) 

• Todos os servidores titulares de cargos do Poder 

Executivo e Poder Legislativo; 

• Acumulação remunerada, obrigação nos dois cargos, 

perde quando for exonerado ou demitido; 

• Cedidos com ou sem ônus; 14% + 28% = 42%. 

• Licenciado sem remuneração; (TIP, LAC...), ver art. 6º, 

incisos I, II e III, § 1º, 2º e 3º, art. 7º § único e art. 8º; 

• Afastado para mandato eletivo. 

 

➢ Dos Dependentes: 

• Art. 9º, 10, 11, e 12. 

 

➢ Das Fontes de Custeio: art. 13 

• Contribuição previdenciária do servidor ativo; 

• Contribuição do poder executivo e legislativo; 

• Contribuição de aposentados e pensionistas; 

• As compensações financeiras previstas na Constituição 

Federal; 

• Cessão do servidor com ônus e exercício de mandato 

eletivo, art. 6º inciso I, II e III § 1º, 2º, 3º e 4º, art. 7º § 

único e art. 8º; 

• Valores decorrentes de aplicações financeiras e receitas 

patrimoniais; 
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• Doações, subvenções e legado; 

• Demais dotações previstas no orçamento municipal. 

 

➢ Dos Afastamentos:  

• Cessão e mandato eletivo. 

 

➢ Contribuições: art. 14 

• 14% do servidor ativo; 

• 14% dos já aposentados e pensionistas, acima do Teto 

de R$ 6.433,57 RGPS (quem se aposentar na vigência da 

lei antiga continuaria contribuindo), observando o 

disposto no § 2º artigo 1º (quem completar os 

requisitos na vigência desta lei vai contribuir com 14% 

do que ultrapassar 3 salários mínimos ou seja R$ 

3.168,00); 

• Período de 180 dias a partir da vigência (10/02/2021 a 

10/03/2022); 

• 20% Poder Executivo; 

• 22% Poder Executivo e Legislativo. 

• Conforme art. 19 § 6º quem completou os requisitos da 

aposentadoria antes da entrada da vigência da Lei 

mesmo que não esteja aposentado ou de Abono 

Permanência contribui com 14% acima de R$ 6.433,57.  
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➢ Da Remuneração: (art. 16) 

• Vencimento básico – Adicionais e Vantagens 

Pecuniárias; 

• Acumulação de cargos – total da remuneração. 

 

➢ Das Aposentadorias: 

• Aposentadoria por incapacidade permanente; 

• Aposentadoria compulsória; 

• Aposentadoria voluntária; 

• Aposentadoria voluntária especial – servidor com 

deficiência; 

• Aposentadoria voluntária especial – exposição a 

agentes prejudiciais a saúde; 

• Validade, no ato da publicação exceto compulsória; 

• 90 dias contados a partir do protocolo dispensa de 

cumprir jornada de trabalho. 

 

➢ Incapacidade Permanente: (critérios art. 25 a 30) 

• Característica das doenças; 

• 24 meses de licença tratamento de saúde, exceto se o 

exame médico pericial concluir ser irreversível; 

• Insuscetível de readaptação; 

• Critérios; 
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• O período entre a constatação da incapacidade e a 

publicação do ato de aposentadoria é considerado 

licença médica; 

• Não poderá exercer qualquer outra atividade laboral 

sob subordinação e contribuição previdenciária, caso 

retorne ao trabalho cessa a aposentadoria, início de 

novo exercício. 

 

➢ Regras de Transição: art. 29 

• Reversão (5 anos) – se houver a reversão da 

aposentadoria por incapacidade permanente o servidor 

só poderá se aposentar voluntariamente após 5 anos da 

data da publicação do ato de reversão, 15 dias a contar 

da avaliação pericial. (pedido de reconsideração) 

 

➢ Aposentadoria Compulsória: art. 31 

 
• 75 anos de idade; 

• Vigência a partir do dia imediato (critério biológico 

absoluto). 

 

➢ Aposentadoria Voluntária: Geral art. 32 

I. 62 anos – mulheres 

65 anos – homens; 
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II. 25 anos – contribuição; 

III. 10 anos de efetivo serviço público; 

IV. Tempo mínimo 5 anos de efetivo exercício no cargo em 

que se dará a aposentadoria. 

 

➢ Professor: art. 33 

I. 57 anos – mulheres 

60 anos – homens; 

II. 25 anos tempo de contribuição – funções magistério 

(Lei 11.301); 

III. 10 anos de efetivo exercício no serviço público; 

IV. 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a 

aposentadoria. 

• Características das funções de magistério (docência, 

direção, coordenação pedagógica e assessoramente 

pedagógico); 

• Assegura o professor readaptado, educação básica. 

 

➢ Dos Proventos da Aposentadoria: art. 38 e 39 

• Proventos calculados, média aritmética simples 80% 

competência julho 94 ou desde o início da contribuição 

se posterior; 
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• Valor benefício aposentadoria – 60% da média 

aritmética acrescido de 2 pontos para cada ano de 

contribuição que exceder 25 anos; 

• Reajustes na mesma data e índice em que se der o 

reajuste dos beneficiários do Regime Geral de 

Previdência Social (regra geral). 

 

➢ Regras de Transição: art. 41 

1ª Hipótese – Regra Geral 

Ingressado no serviço público até a data da publicação desta 

lei: (08/09/2021) – critério cumulativo. 

I. 56 anos – mulheres 

61 anos – homens; 

II. 30 anos tempo de contribuição – mulheres 

35 anos tempo de contribuição – homens; 

III. 20 anos de efetivo exercício serviço público; 

IV. 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; 

V. Somatório idade e tempo de contribuição, 88 mulheres 

e 98 homens. 

➢ A partir de 1º/01/2022 a idade mínima: 

57 anos – mulheres 

62 anos – homens. 
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➢ A partir de 1º/01/2022 a pontuação a que se refere o inciso 

V será acrescida a cada ano de 1 (um)ponto, até atingir o 

limite: 

100 – mulheres 

105 – homens. 

• Apurados em dias. 

 

➢ Para o Professor: art. 41 § 4º (entrada até 08/09) 

I. 51 anos – mulheres 

56 anos – homens; 

II. 25 anos tempo de contribuição – mulheres 

30 anos tempo de contribuição – homens; 

III. 52 anos – mulheres 

57 anos – homens (a partir de 01/01/2022); 

IV. Somatório: 

83 para mulheres 

93 para homens; 

V. A partir de 1º/01/2022 – acréscimo 1 ponto até atingir 

92 para mulheres 

100 para homens; 

 

➢ Para quem ingressou até 31/12/2003: Emenda 

Constitucional 41/1998: art. 41 § 6º 

• 3 anos no nível, referência, classe do cargo efetivo; 
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• 62 anos – mulheres; 

• 65 anos – homens. 

 

➢ Para o Professor: art. 41 § 6º alínea c 

• 57 anos – mulheres; 

• 60 anos – homens; 

• As remunerações (políticas salariais); 

• 60% da médica aritmética prevista no art. 38, com 

acréscimo de dois por cento para cada ano de 

contribuição que exceder o tempo de 20 anos de 

contribuição, para o servidor não contemplado no 

inciso I. (na regra geral é 25 art. 41 § 6º inciso II) 

 

2ª Hipótese: art. 42  ingresso até 08/09/2021 

➢ Servidor que ingressado até a vigência desta lei: 

(cumulativamente) 

I. 55 anos – mulheres 

60 anos – homens; 

II. 30 anos – mulheres 

35 anos – homens; 

III. 20 anos de serviço público; 

IV. 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; 

V. Período adicional de contribuição correspondente ao 

tempo que na data da entrada em vigor desta lei, 
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faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição, 

referido no inciso II, 30 mulheres, 35 homens, pedágio  

(100%). 

 

➢ Para o Professor: Funções de Magistério, reduzidos em 5 

anos. § 1º do art. 42 

I. 50 anos (mulheres) 

55 anos (homens); 

II. 25 anos (mulheres) 

30 anos (homens); 

III. 20 anos em exercício; 

IV. 5 anos no cargo; 

V. 3 anos no nível e referência ou classe em que se der a 

aposentadoria. 

• Período Adicional – tem que ter ingressado até 

31/12/2003; 

• Pedágio 100%; 

• Critérios, proventos de aposentadoria I, II e etc. 

 

3ª Hipótese: art. 43, EC 20 

➢ Ingresso até 16/12/1998. (tem vigência até 31/12/2032) 

I. 55 anos (mulheres) 

      60 anos (homens);  

II. 30 anos (mulheres) 
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      35 anos (homens); 

III. 25 anos serviço público; 

IV. 5 anos cargo; 

V. Idade mínima resultante da redução relativa aos limites 

do inciso I, de um ano de idade para cada ano de 

contribuição que exceder a condição no inciso II do caput 

deste artigo. 

• Art. 45 Vetado; 

• Art. 46 Nas Disposições Gerais para Aposentadoria, 

critérios para Contagem de Tempo efetivo de exercício 

no serviço público. 

 

➢ Abono Permanência: art. 53 

• Tem direito quem já completou todos os requisitos para 

aposentadoria; 

• Permanece com a diferença de que o pagamento será 

devido mediante a expressa opção do servidor em 

permanecer na ativa. 

• O valor do abono corresponde ao mesmo índice de 

valor mensal, pago a contribuição previdenciária. 

 

➢ Da Pensão por Morte: por cota familiar (conjunto de 

dependentes) art. 54 e 55 

• 50% dos proventos ou eventuais proventos; 
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• Valor depende da análise do caso concreto; 

• Acréscimo de 15% nas cotas até o limite máximo de 

100% (cem por cento); 

• Critérios para dependentes inválidos ou com deficiência 

são diferenciados. 

 

➢ Duração e Extinção da Pensão: art. 56 

• Por morte; 

• Implemento para filho, enteado, irmão, ou menor 

tutelado de 21 anos ou até a cessação da invalidez. 

 

➢ Para o Cônjuge: art. 56 inciso V e alíneas 

• Se inválido ou com deficiência até a cessação da 

invalidez; 

• 4 meses sem que o servidor tenha contribuído menos 

de 18 contribuições (período de carência); 

• Após 18 contribuições e de no mínimo 2 anos de 

casamento ou união estável; (art. 56 alínea c) 

1. Três anos, com menos de 22 anos de idade; 

2. Seis anos, entre 22 e 27 anos de idade; 

3. Dez anos, entre 28 e 30 anos de idade; 

4. Quinze anos, entre 31 e 41 anos de idade; 

5. Vinte anos, entre 42 e 44 anos de idade; 

6. Vitalícia com 45 anos ou mais. 
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➢ Da Acumulação da Pensão: art. 57 

• Duas pensões, exceto na condição de cônjuge ou 

companheiro desde que acumulação lícita de cargo; 

• Os cálculos dos proventos dependem ser maior ou 

menor que o RGPS. (art. 58 inciso II) 

 

➢ Disposições Gerais sobre Pensão: art. 59 a 72 

• Critérios variados de acordo com o sinistro; 

• Todos os parâmetros para as pensões seguem a 

legislação específica sobre o assunto. 

 

➢ Disposições Gerais sobre Benefícios: art. 73 e 74 

• Dezembro de cada ano os aposentados, pensionista, 

terão direito ao décimo terceiro salário. 

• A geral depende do Governo Federal (paridade). 

 

➢ Do Direito Adquirido: art. 81 a 86 

• Depende de cumprimentos de requisitos cumpridos 

pela lei; 

• Prevê a revisão dos Benefícios. 

 

➢ Da Gestão do IMPCG: art. 87 

• Gerenciamento e operacionalização; 
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• Perícia médica. 

 

➢ Da utilização dos recursos previdenciários: art. 88 a 91 

• Gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, 

submetida a legislação federal e municipal. 

 

➢ Do Dirigentes do IMPCG: art. 92 

• Critérios, comitê de investimentos, comitê permanente 

de análise de benefícios previdenciários. 

 

➢ Dos Órgãos Colegiados: 

• COPAB – Comitê Permanente de Análise de Benefícios 

Previdenciários – competências. (art. 95 a 102) 

• Conselho Deliberativo (art. 103 a 108) e Conselho Fiscal 

(art. 109 a 112) e Comitê de Investimentos. 

 

➢ Das Disposições Finais e Gerais: art. 113 a 121 

• Principio da transparência; 

• A 3ª hipótese téra vigência até 31/12/2023 (art. 116). 

• Revogação de Institutos legais já existentes. 

• Revogou por completo a Lei nº 191/2011 e suas 

alterações. 
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➢ Segue em anexo ao projeto às alterações da LOAM – DO. n. 

6.418 de 17/09/2021. 

➢ Alteração na legislação sobre Perícia Médica – DO. n. 6.429 

de 30/09/2021. 

➢ Previdência Complementar – DO. n. 6.458 de 10/11/2021. 

 

 

 

 

 

                                                                                   Secretaria Jurídica 
 

 

 


