
 

ESCLARECIMENTO AOS COLEGAS SEGURADOS DO RPPS 

 

Em novembro de 2019 foi aprovada a Emenda Constitucional nº 103, a qual promoveu ampla 

reforma na Previdência Geral (INSS), mas também com alguns reflexos imediatos no RPPS, 

como a alteração da alíquota para 14%, que já foi efetivada, e também a VEDAÇÃO  da 

incorporação de vantagens, incluindo: FUNÇÃO GRATIFICADA, RISCO DE VIDA, além de outros 

adicionais. Assim ficou previsto no §9º, do art. 39, da Constituição Federal: 

"§ 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao 

exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo 

efetivo." 

Todavia, a Emenda Constitucional 103/2019, em seu art. 13, assegurou o chamado 

“direito adquirido”, ou seja, no caso do Município de Torres, as incorporações de 

vantagens ocorridas até novembro de 2019 foram mantidas. 

Convém lembrar que as incorporações em nosso Município foram disciplinadas na 

Lei Complementar Municipal nº 059/2014 e Decreto nº 140/2015, na qual ficou 

definido que para cada ano de contribuição o servidor incorporaria 4%. Portanto, 

embora tendo sido vedada as incorporações, foram preservados os percentuais 

acumulados por cada servidor até novembro de 2019. 

Com relação à vantagem ou desvantagem de seguir contribuindo para o RPPS sobre 

FG, risco de vida ou outros adicionais, não há uma resposta certa ou errada, pois vai 

depender da projeção de aposentadoria de cada servidor.  

O que é possível afirmar é que todo o servidor que ingressou no serviço público a 

partir de dezembro de 2003, quando da sua aposentadoria, o cálculo do seu 

benefício irá observar a média das contribuições. Desta forma, para este servidor é 

vantagem seguir contribuindo, pois isto elevará a sua média de contribuição e, por 

consequência, o cálculo da aposentadoria um pouco maior. 

Por outro lado, para aquele servidor que ingressou no serviço público antes de 

dezembro de 2003, em princípio não há vantagem seguir contribuindo, pois ele já 

tem assegurado o percentual acumulado até novembro de 2019. Ainda assim este 

servidor poderá se aposentar por média de contribuição, como por exemplo, numa 

eventual aposentadoria por invalidez, onde o cálculo do benefício seguirá a média e, 

nesta situação, a contribuição irá ajudar para uma média mais elevada. 

Como se vê, a decisão de seguir contribuindo ou não, cabe a cada servidor, segundo 

a sua expectativa em relação à futura aposentadoria, lembrando que a contribuição 

é opcional.  

Para maiores informações, procure o RH do Município. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art39%C2%A79

