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Regime Previdenciário

-Aplicação do RGPS na Administração Pública

Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de
outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime
geral de previdência social.

-Cargo em comissão

-Cargo temporário

-Emprego público



Regime Previdenciário

-É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes,
em caráter permanente, o valor real, conforme critérios
estabelecidos em lei.

-A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de
tempo de contribuição fictício.

-Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos
servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que
couber, os requisitos e critérios fixados para o RGPS.

-Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de
outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o RGPS.



Regime Previdenciário

-Previdência complementar dos servidores

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que
instituam regime de previdência complementar para os seus
respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para
o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo RPPS,
o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Esse regime de previdência complementar será instituído por lei de
iniciativa do respectivo Poder Executivo, por intermédio de entidades
fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que
oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios

somente na modalidade de contribuição definida.



Regime Previdenciário

-Contribuição sobre proventos

-Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e
pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que
superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS
de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para
os servidores titulares de cargos efetivos.

-Quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença
incapacitante incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de
aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo
estabelecido para os benefícios do RGPS de que trata o art. 201
desta Constituição.



Regime Previdenciário

-Abono de permanência

O servidor de que trata este artigo que tenha completado as
exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º,
III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria
compulsória contidas no § 1º, II.


