
 
 

EMENDA
 
 
 

 
 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA: 
 
 
            Art. 1º  O art. 1º da Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 1/2022 passa a ter a
seguinte redação:
 
“Art. 1º Fica acrescentado os art. 161-A à Lei Orgânica do Município de São José dos
Campos, em atendimento ao inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, alterado
pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019, com a seguinte redação:
 
‘Art. 161-A. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado,
voluntariamente, aos 57 anos (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e aos 62
(sessenta e dois) anos de idade, se homem.
 
Parágrafo único.  Fica reduzida em 5 (cinco) anos a idade mínima para aposentadoria
estabelecida no “caput” para os ocupantes de cargo de professor que comprovem tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental,
fixado em Lei Complementar.”
 
Art. 2º  Fica acrescido o art. 2º à Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 1/2022,
renumerando-se os demais, com a seguinte redação:
 
“Art. 2º  Ficam acrescidos às Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município os arts.
21 e 22, com a seguinte redação:
 
‘Art. 21.  O servidor que tenha ingressado no serviço público municipal e com vinculação ao
Regime Próprio de Previdência Social, até 31 de dezembro de 2021, poderá aposentar-se
voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
 
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se
homem;
 
II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se
homem;
 
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício de serviço público;
 
IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria;
 
V - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 85
(oitenta e cinco) pontos, se mulher, e 95 (noventa e cinco) pontos, se homem, observado o
disposto nos §§ 1º e 2º;
 
§ 1º  A partir de 1º de janeiro de 2023, a pontuação a que se refere o inciso V do “caput”
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será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se
mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.
 
§ 2º  A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório
de pontos a que se refere o inciso V do “caput” e o § 1º.
 
§ 3º  Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo
corresponderão:
 
I - à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que for concedida a
aposentadoria, observado o disposto no § 7º deste artigo, para o servidor público que tenha
ingressado no serviço público, com vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social, até
31 de dezembro de 2021, desde que cumpridos:
 
a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se
homem;
 
b) 50 (cinquenta) anos de idade, se mulher, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se
homem, para os titulares do cargo de professor;
 
c) não tenha feito a opção de migração ao regime de previdência complementar de que trata
o § 16 do art. 40 da Constituição Federal.
 
II - a 60% (sessenta por cento) da média aritmética simples das remunerações adotadas
como base para as contribuições aos regimes de previdência a que o servidor esteve
vinculado, atualizadas monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do
período contributivo, desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da
contribuição, se posterior àquela competência, com acréscimo de 2% (dois por cento) para
cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição, para o
servidor não contemplado no inciso I.
 
§ 4º  Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental, os
requisitos de idade e de tempo de contribuição a que se referem os incisos I e II do "caput"
serão:
 
I - 50 (cinquenta) anos de idade, se mulher, e 55 (cinquenta e cinco) anos de Idade, se
homem;
 
II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se
homem;
 
§ 5º  O somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso V do "caput"
para o servidor a que se refere o § 4º deste artigo, incluídas as frações, será equivalente a
75 (setenta e cinco) pontos, se mulher, e 85 (oitenta e cinco) pontos, se homem, acrescido
de 1 (um) ponto, a partir de 1º de janeiro de 2023, até atingir o limite de 83 (oitenta e três)
pontos, se mulher, e de 93 (noventa e três) pontos, se homem.
 
§ 6º  Demais disposições quanto ao cálculo descrito no inciso II do § 3º deste artigo serão
definidas em Lei Complementar.
 
§ 7º  Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não
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serão inferiores ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal.
 
§ 8º  Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo
dos proventos de aposentadoria que tenham fundamento no disposto no inciso I do § 3º, o
valor constituído pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo,
estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens
pessoais permanentes, observados os seguintes critérios:
 
I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem
essa variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo
efetivo em que se deu a aposentadoria, considerando-se a média aritmética simples dessa
carga horária proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição,
contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria;
 
II - se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por estarem vinculadas a
indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas vantagens
integrará o cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo mediante a
aplicação, sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes
variáveis, da média aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos
completos de recebimento e de respectiva contribuição, contínuos ou intercalados, em
relação ao tempo total exigido para a aposentadoria ou, se inferior, ao tempo total de
percepção da vantagem.
 
§ 9º  Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do inciso I do § 3º deste
artigo não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que
for concedida a aposentadoria.”
 
“Art. 22. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 21 das Disposições Transitórias, o servidor que tenha ingressado no serviço público
municipal, com vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social, até a data de 31 de
dezembro de 2022, poderá aposentar-se voluntariamente, ainda, quando preencher,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
 
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se
homem;
 
II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se
homem;
 
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;
 
IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria;
 
V - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em
vigor da presente norma, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no
inciso I.
 
§ 1º  Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental, serão reduzidos, para
ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.
 
§ 2º  Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo
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corresponderão:
 
I - à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que for concedida a
aposentadoria, observado o disposto no § 8º do art. 21 destas Disposições Transitórias,
para o servidor público que tenha ingressado no serviço público, com vinculação ao Regime
Próprio de Previdência Social, até 31 de dezembro de 2003.
 
II - a 100% (cem por cento) da média aritmética simples das remunerações adotadas como
base para as contribuições aos regimes de previdência a que o servidor esteve vinculado,
atualizadas monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período
contributivo, desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se
posterior àquela competência, com acréscimo de 2% (dois por cento) para cada ano de
contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição, para o servidor não
contemplado no inciso I.
 
§ 3º  Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não
serão inferiores ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal.
 
§ 4º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do inciso I do § 2º deste
artigo não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que
for concedida a aposentadoria.”
 
 
 

JUSTIFICATIVA
 

A presente emenda visa evitar duvidas na aplicação da norma que se pretende modificar,
uma vez que, trata do estabelecimento de idade mínima para a aposentadoria voluntaria,
para as demais modalidades de aposentadoria não se aplica tal limitação. Por outro lado,
deixa claro também que a idade mínima e demais condições de aposentadoria mediante
regras em Lei Complementar, esta emenda procura dar equilíbrio ao projeto apresentado
pelo Executivo.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plenário "Mario Scholz", 24 de março de 2022
 

 
 

 
 

Ver. Dulce Rita - PSDB
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Coautoria: Ver. Amélia Naomi - PT, Ver. Dr. José Claudio - PSDB, Ver. Fabião Zagueiro
- SOLIDARIEDADE, Ver. Fernando Petiti - MDB, Ver. Juliana Fraga - PT, Ver. Júnior da
Farmácia - UNIÃO BRASIL, Ver. Marcelo Garcia - PTB, Ver. Milton Vieira Filho -
REPUBLICANOS, Ver. Rafael Pascucci - PTB, Ver. Walter Hayashi - PSC
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