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EMENDA  

 

Art. 1º Os incisos I, II e V do art. 18 do Projeto de Lei Complementar nº 5/2022 passa 
a ter a seguinte redação: 

“Art. 18.......................................................................................................................... 
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade se mulher e 60 (sessenta) anos 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, 
observando o disposto nos §§ 1º e 2º; 
 
Art. 2º O inciso I, do § 3º , incisos I e II do § 4º  e  inciso I e alíneas a e b do § 5º do 

art. 18 do Projeto de Lei Complementar nº 5/2022 passa a ter a seguinte redação: 
§ 3º................................................................................................................................ 
I – 50 (cinquenta) anos de idade, se mulher, 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se 
homem; 
§ 4º................................................................................................................................ 
I – 75 (setenta e cinco) pontos, se mulher, e 85 (oitenta e cinco) pontos, se homem; 
II – a partir de 1º de janeiro de 2025, será aplicado o acrésimo de 1 (um) ponto, até 
atingir o limite de 83 (oitenta e três) pontos, se mulher, e 93 (noventa e três) pontos, 
se homem. 
§ 5º ............................................................................................................................... 
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 Previdencia Social, até a data de entrada em vigor desta Lei 
Complementar 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; 
 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 
Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 

com o identificador 3200390038003700360032003A005000, Documento assinado digitalmente 
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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A presente Emenda tem o objetivo de estabelecer um tratamento que permita aos 
atuais servidores que ingressarem no serviço até a data da entrada em vigor da presente Lei 
Complementar terem amenizados os impactos do endurecimento das regras para a obtenção 
de aposentadoria por intermédio das regras de transição.  
 

Plenário “Mário Scholz”, 28 de abril de 2022. 

 

Ver. Dulce Rita - PSDB 
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