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Regimes de Previdência Social – Regimes Básicos 

Regimes Próprios de Previdência dos Servidores Públicos 

Art. 40, CF 

§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social 

para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora 

do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, 

X. 

 



Regimes de Previdência Social – Regimes Básicos 

Regimes Próprios de Previdência dos Servidores Públicos 

 

FEDERAL 

1) Civis (Lei 10.887/04 e Lei 8.112/90) 

2) Militares (Lei 6.880/80) 

3) Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC) Lei 9.506/97. 



Regimes de Previdência Social – Regimes Básicos 

Regimes Próprios de Previdência dos Servidores Públicos 

 

ESTADUAIS 

1) Civis (Legislação estadual) 

2) Militares – Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (Legislação estadual) 

MUNICIPAIS (legislação municipal) 

Servidores sem RPPS – são segurados obrigatórios do RGPS 

 



Regimes de Previdência Social – Regimes Básicos 

Regimes Próprios de Previdência dos Servidores Públicos 

Art. 40, CF 

 
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores 

fixados na forma dos §§ 3º e 17:  

 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional 

ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;  

 

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; 

 

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a 

aposentadoria, observadas as seguintes condições:  

 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;  

 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.  

 



Regimes de Previdência Social – Regimes Básicos 

Regimes Próprios de Previdência dos Servidores Públicos 

Lei 8.112/90 – Art. 185 

 
Art. 185.  Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem: 

 

I - quanto ao servidor: 

a) aposentadoria; 

b) auxílio-natalidade; 

c) salário-família; 

d) licença para tratamento de saúde; 

e) licença à gestante, à adotante e licença-paternidade; 

f) licença por acidente em serviço; 

g) assistência à saúde; 

h) garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias; 

 

II - quanto ao dependente: 

a) pensão vitalícia e temporária; 

b) auxílio-funeral; 

c) auxílio-reclusão; 

d) assistência à saúde. 

  

 


