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RPPS é o Regime Próprio de Previdência Social estabelecido no 
âmbito de cada ente federa�vo (União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios) e assegura, por lei, ao servidor �tular de cargo 
efe�vo (cuja inves�dura tenha sido através de concurso público), 
pelo menos os bene�cios de aposentadoria e pensão por morte, 
previstos no ar�go 40 da Cons�tuição Federal.

É o Regime Geral de Previdência Social obrigatório para todos os 
trabalhadores que exerçam a�vidades remuneradas as quais 
abrangem as empresas privadas, e todas as pessoas que 
trabalham por conta própria e contribuem para a previdência 
(INSS) são filiados obrigatórios do RGPS os ocupantes, 
exclusivamente, de cargo comissionado e contratados de forma 
temporária no serviço público.

A Previdência no Brasil está estruturada em dois regimes 
previdenciários:

RGPS -Regime Geral de Previdência Social, gerido pelo Ins�tuto 
Nacional do Seguro Social - INSS;

RPPS's- Regimes Próprios de Previdência Social, gerido pelos 
Ins�tutos/Fundos Municipais e Estaduais

RGPS

PREVIDÊNCIA NO BRASIL

RPPS
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O que é o VICENCIAPREVI?

O Ins�tuto Previdenciário do Município de Vicência é o Regime Próprio de 
Previdência Social do Servidores de Vicência, está inscrito sob o CNPJ: 
07.521.710/0001-06, tendo sua sede própria localizada na Rua 15 de 
novembro, nº 06 - Centro - Vicência – PE.
O VICENCIAPREVI foi criado pela Lei Municipal nº 1296/2001, modificada 
pelas Leis nº 1388/2003 e 1.460/2005, estando atualmente em vigor a Lei 
Municipal 1708/2015.

De onde vem os recursos do VICENCIAPREVI?

Os recursos para pagamento das aposentadorias e pensões são oriundas das 
contribuições dos servidores e patronal.
O servidor a�vo contribui com 11% (onze por cento) sobre a 
suaremuneração mensal no cargo efe�vo, inclusive sobre o 13º salário. 
A contribuição patronal é de 22%, sendo paga pela Prefeitura, Câmara e 
Fundos do Município.
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Quem administra o VICENCIAPREVI?
A administração do Ins�tuto Previdenciário do Município de Vicência é 
exercida pelos seguintes órgãos:
I - Conselho Administra�vo;
II - Conselho Fiscal e
III - Presidência de Previdência.

Para que serve os Conselhos Administra�vo e Fiscal?
Os Conselhos são compostos por representantes do Poder Execu�vo, Poder 
Legisla�vo, Sindicatos e Aposentados, tendo a missão de ajudar a 
administrar e fiscalizar as ações realizadas pelo VICENCIAPREVI.
Os Conselhos reúnem-se uma vez por mês e não são remunerados, 
contribuindo para o desenvolvimento do Ins�tuto de Previdência do 
Município de Vicência.

O que é a Presidência de Previdência?
A Presidência do Ins�tuto de Previdência é exercida pelo Presidente de 
Previdência e pelo Assessor Financeiro, é o órgão execu�vo do RPPS 
subordinado ao Conselho Administra�vo e incumbido de gerir o Ins�tuto 
Previdenciário do Município de Vicência.
O cargo de Presidente de Previdência passou a ser ocupado por meio de 
eleição direta a par�r de 2016, podendo votar e serem votados os servidores 
a�vos e ina�vos que atenderem a todos os critérios estabelecidos em Lei.
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Quem são os beneficiários do VICENCIAPREVI?
São beneficiários os servidores públicos municipais efe�vos, a�vos e 
ina�vos, e seus dependentes, com o fim de lhes assegurar aposentadoria, 
cobertura nos eventos de invalidez, reclusão e morte.

Quais os bene�cios concedidos pelo VICENCIAPREVI?
Para os segurados:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria voluntária por idade;
c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição;
d) aposentadoria compulsória;
e) aposentadoria especial do professor.
Para os dependentes:
a) pensão por morte e
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APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

A aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que 
for considerado incapaz para o trabalho e ser-lhe-á paga 
enquanto permanecer nessa condição.
A concessão da aposentadoria por invalidez dependerá da 
verificação da condição de incapacidade do segurado, mediante 
perícia realizada por junta médica do Município.
A aposentadoria por invalidez será precedida de auxílio-doença, 
sendo os proventos:
I - integrais, quando decorrente de acidente em serviço, 
molés�a profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável;
II - proporcionais ao tempo de contribuição, quando a invalidez 
permanente do segurado não se enquadrar nas condições 
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APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE

O servidor fará jus à aposentadoria voluntária por idade com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, desde que 
tenha cumprido, os seguintes requisitos:
I    -  sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de 
idade, se mulher; e
II  -  tempo mínimo de dez anos de exercício no serviço público e 
cinco no cargo efe�vo em que dará a aposentadoria.
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APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
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APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

O servidor que completar 75 (setenta e cinco anos) de idade será 
aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição.

O servidor fará jus à aposentadoria voluntária por idade e 
tempo de contribuição, com proventos integrais, desde 
que tenha cumprido, cumula�vamente os seguintes 
requisitos:
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco 
anos de idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta 
anos de contribuição, se mulher; e,
III - dez anos de exercício no serviço público e cinco anos 
no cargo efe�vo em que se dará a aposentadoria.

+
+
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APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR

O Professor que comprove exclusivamente tempo de efeito exercício das 
funções de magistério na educação infan�l, no ensino fundamental ou 
médio, terá direito à aposentadoria especial, por idade e tempo de 
contribuição, com proventos integrais, desde que tenha cumprido, 
cumula�vamente, os seguintes requisitos:
I -  cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e cinquenta anos de idade, se 
mulher;
II - trinta anos de contribuição na função de magistério, se homem, e vinte e 
cinco anos de contribuição na função de magistério, se mulher.

PROFESSOR

50/25 ELA

55/30 ELE
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PENSÃO POR MORTE

A pensão por morte consis�rá em importância mensal conferida aos 
dependentes do segurado a�vo ou ina�vo, quando do seu falecimento.
Com base na Lei Federal 13.315/2015, as pensões são concedidas de acordo 
com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer 
depois de ver�das 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) 
anos após o início do casamento ou da união estável a pensão por morte terá 
a duração de:
a) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;
b) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;
c) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;
d) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;
e) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de 
idade;
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AUXÍLIO-RECLUSÃO

É concedida aos dependentes do segurado, mediante sentença judicial 
transitada em julgado, será pago auxílio-reclusão de valor mensal igual à 
úl�ma remuneração do cargo efe�vo, limitando-se ao teto do Regime Geral 
de Previdência Social, mesmo se houver mais de um vínculo no ente 
municipal, e não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo nacional.

O que é Abono Permanência?

É o valor equivalente à contribuição previdenciária do servidor que terá o 
direito ao completar as exigências para a aposentadoria por idade e tempo 
de contribuição,desde que opte por permanecer em a�vidade. 
Com o abono permanência o servidor con�nua contribuindo com 11% para 
o RPPSe o Município ressarcirá ao servidor este valor.
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Fale conosco e mais informações:
www.vicenciaprevi.com.br

Blog: vicenciaprevi.blogspot.com
E-mail: vicenciaprevi@gmail.com

Facebook: vicenciaprevi@hotmail.com
Twi�er: @vicenciaprevi

Telefone: (81) 3641-2456 (ouvidoria e informações)

PRESIDÊNCIA DO VICENCIAPREVI
Adilson Carlos Pereira - Presidente de Previdência
José Márcio Barbosa da Silva - Assessor Financeiro

Maria Tereza Barbosa de Moraes - Presidente do Conselho Administra�vo
Maria de Fá�ma Andrade Araujo - Presidente do Conselho Fiscal
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