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1) Não é só uma proposta de reforma paramétrica da previdência. É uma ampla reforma
previdenciária, que abre espaço para a participação da iniciativa privada no setor e desmonta o
IPSEMG, além de propor mudanças profundas de natureza administrativa e sindical, que
destroem a política remuneratória dos servidores e enfraquecem a organização sindical.

2) É uma proposta  de natureza exclusivamente fiscal. O objetivo é reduzir gastos com pessoal, 
ativo e inativo para atender às exigências da LC 159, do RRF,  ao qual o Governo Zema quer 
aderir. Não há nenhuma preocupação com redução de desigualdades e distorções na 
previdência pública, nas carreiras dos servidores ou com  melhoria na qualidade dos serviços 
públicos.  Visão de que o Estado está quebrado porque gasta muito e de previdência como 
mecanismo de  ajuste fiscal. Não há  nenhuma medida para enfrentar as perdas com renúncia 
fiscal,  incentivos abusivos  a grandes empresas e   não taxação de produtos  minerais e 
agronegócio. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS



3) As mudanças propostas para previdência são muito semelhantes ao conjunto
de medidas que foi regulamentado na EC 103/2019 para os servidores da
União. A exceção são as alterações nas alíquotas de contribuição que, no caso
da proposta de Zema, vão implicar em descontos muito mais altos do que os da
tabela que já está em vigor a nível federal.

4) É uma proposta  de reforma da previdência somente para os servidores civis, 
incluindo agentes penitenciários, socioeducativos, polícias civil e legislativa. 
Como em âmbito federal, exclui os militares, cuja previdência  tem o nome 
mudado para Sistema de proteção dos Militares.   

5) É uma proposta de  reforma da previdência atinge todos os servidores civis 
ativos e, inclusive, os já aposentados ou s pensionistas.

CARACTERÍSTICAS GERAIS



6) É uma proposta de reforma administrativa que atinge todos os servidores,
incluindo os militares.

7) É uma reforma previdenciária e administrativa que desconstitucionaliza
direitos (valor da pensão por morte, tempo de contribuição, adicionais
remuneratórios por tempo de serviço e desempenho etc.) e constitucionaliza
regras muito prejudiciais aos servidores (possibilidade de participação da
iniciativa privada na previdência, pensão com valor menor que uma salário
mínimo e liberação de dirigentes sindicais, sem remuneração etc.)

CARACTERÍSTICAS GERAIS



3 GRANDES BLOCOS DE MEDIDAS 

1) Mudanças paramétricas (regras de acesso aos benefícios, valores,

alíquota de contribuição, regras de acúmulo) no RPPS dos

servidores civis

2) Mudanças na institucionalidade e na forma de organização do

RPPS (cisão e desmonte do IPSEMG) e “privatização” da

previdência

3) Mudanças na política remuneratória e na organização sindical



MUDANÇAS PARAMÉTRICAS NO RPPS



ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO

servidores ativos
11%  sobre todo o 

vencimento 

Aposentados e 
pensionistas

11% sobre o valor do 
vencimento superior 

ao teto do RGPS

REGRA ATUAL PROPOSTA (mesma lógica do IRPF)  

Faixa salarial 
Alíquota 

progressiva 
Até 2.000,00 13%

de 2.000,01 a 6.000,00 14%
de 6.000,01 a 16.000,01 16%

de 16.000,01 19%

 Em caso de déficit atuarial, pode haver cobrança de contribuição progressiva de aposentados e 
pensionistas, incidindo sobre o valor do benefício que for superior ao salário mínimo.

 Se isto não for suficiente,  pode haver cobrança de contribuições extraordinárias de servidores 
ativos, aposentados e pensionistas

 Alíquotas progressivas, incidindo sobre as faixas salariais, no caso de servidor ativo,  e  para 
aposentado ou pensionista,  sobre o valor do benefício acima do teto do RGPS, inicialmente.



COMPARAÇÃO ENTRE TABELAS  DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO

TABELA DE ZEMA 

TABELA DA UNIÃO 
Faixa salarial Alíquota
até R$ 1.045,00 7,5%

de R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60 9,0%

de R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40 12,0%

de R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06 14,0%

de R$ 6.101, 07 a R$ 10.448,00 14,5%

de R$ 10.448,01 a R$ 20.896,00 16,5%

de R$ 20.896,01 a R$ 40.747,20 19,0%

acima de R$ 40.747,20 22,0%

Faixa salarial Alíquota

Até 2.000,00 13%

de 2.000,01 a 6.000,00 14%

de 6.000,01 a 16.000,01 16%

de 16.000,01 19%

Valor do 
salário

Tabela atual 
(11%)

Tabela da 
União

Tabela do 
Zema

Diferença 
atual/Zema

Diferença 
atual/União

1.045,00 114,95 78,38 135,85 20,90 (36,58) 

2.000,00 220,00 164,33 260,00 40,00 (55,68) 

3.500,00 385,00 341,64 470,00 85,00 (43,36) 

5.000,00 550,00 558,95 680,00 130,00 8,95 

10.000,00 1.100,00 1.278,44 1.460,00 360,00 178,44 

20.000,00 2.200,00 2.919,48 3.180,00 980,00 719,48 

30.000,00 3.300,00 4.797,08 5.080,00 1.780,00 1.497,08 

50.000,00 5.500,00 8.874,67 8.880,00 3.380,00 3.374,67 

VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES



Compulsória

Invalidez  

75 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição

Incapacidade permanente para o trabalho:  após a licença 
médica e antes da concessão da aposentadoria,  pode haver a 
readaptação do servidor. Após a aposentadoria,  ele  continuará 
sendo avaliado periodicamente para atestar se as condições 
que ensejaram a concessão do benefício se mantêm, podendo 
haver a revogação do mesmo.  

MODALIDADES ALTERAÇÕES PROPOSTAS

APOSENTADORIA

Voluntária
Fim da modalidade de aposentadoria com proventos proporcionais, 
aumento da idade mínima para  acesso ao benefício, redução do tempo 
mínimo de contribuição e piora no valor do benefício



62 anos de idade 

65 anos de idade  

25 anos de contribuição  

60 anos de idade

SERVIDORES PROFESSORES

- 10 anos de exercício no serviço público  
- 5 anos no cargo em que vier a se aposentar

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – REGRA GERAL

25 anos de contribuição

- 25 anos de contribuição em exercício de magistério 
(educação infantil e ensino fundamental e médio).  

- 10 anos de exercício no serviço público  
- 5 anos no cargo em que vier a aposentar

57 anos de idade



FORMA DE  CÁLCULO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO

Regra atual

Proposta

Média dos 80% maiores 
salários de contribuição   

desde julho de 1994

Média de TODOS os salários 
de contribuição  desde julho 
1994, sem regra de transição

O salário de benefício é a base para 
o cálculo do valor inicial da 

aposentadoria. 

A proposta implica em
rebaixamento da base de cálculo do 

valor da aposentadoria.                                                                                                                            

MÍNIMO - salário mínimo  e  MÁXIMO - teto do RGPS ($ 6.101,06)



CÁLCULO DO VALOR DA APOSENTADORIA

2% para cada ano após 20 anos de contribuição

O valor mínimo do benefício do servidor passa a ser de 60% da média de todos os 
salários de contribuição, com piso de 1 SM,  e o valor máximo, de 100% da média 
(limitado ao teto do RGPS), só  é atingido com 40 anos de contribuição.  

60% 2% 2% 2% 2% ...% 100%

(sobre a média de 100% das contribuições desde julho de 1994)



REGRAS DE TRANSIÇÃO APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA: ALTERNATIVA 1

• Mulher 56 anos 

• Homem 61 anos
Idade mínima de 
aposentadoria 

• 30 anos para as Mulheres

• 35 anos para os HomensContribuição

• 20 anosTempo no serviço 
público

• 5 anos
Tempo no cargo

• 86 até 100 pontos, se mulher

• 96 até 105 pontos, se homem 
Somatório idade e 

contribuição (pontos)  

A pontuação aumenta em 1 unidade, a cada  ano. Em  janeiro de 2022, a idade mínima aumenta  também em um ano.

• Mulher 51 anos

• Homem 56 anos

• Mulher 25 como professora

• Homem 30 como professor

• 20 anos 

• 82 até 92 pontos, se mulher 

• 92 até 100 pontos, se homem 

• 5 anos 

Mas e se for professor ou professora? Os servidores públicos precisam preencher todos os 
seguintes requisitos:   

O valor da aposentadoria será calculado de acordo com a nova regra geral



REGRAS DE TRANSIÇÃO APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA: ALTERNATIVA 2

• Mulher 57 anos

• Homem 60 anos
Idade mínima de 
aposentadoria 

• 30 anos para as Mulheres

• 35 anos para os HomensContribuição

• 20 anosTempo no serviço 
público

• 5 anos
Tempo no cargo

• 100% do tempo restante para 
completar 30 ou 35 anos. Pedágio

• Mulher 52 anos  

• Homem 55 anos

• Mulher 25 como professora

• Homem 30 como professor

• 20 anos

• 5 anos 

Mas e se for professor ou professora? Os servidores públicos precisam preencher todos os 
seguintes requisitos:   

• 100% do tempo restante para 
completar 25 ou 30 anos. 

O valor da aposentadoria será de 100% da média dos 100% maiores salários de contribuição.



REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA O CÁLCULO DO VALOR  DA APOSENTADORIA

EC 41/2003Ingresso antes Ingresso depois

Cumpridos os requisitos de idade, tempo
de contribuição, pontuação e outros
(tempo no serviço público e no cargo):
• Integralidade e paridade, se a idade na

aposentadoria for 65 anos (H), 60
anos (M), 57 anos (professora) e 60
anos professor, ou se cumprir pedágio
de 100% do tempo faltante.

Cumpridos os requisitos de idade, tempo
de contribuição e outros, há duas
possibilidades:
• Se cumprir o pedágio sobre o tempo

faltante: 100% da média de todos
salários de contribuição.

• Ou regra geral:

60% 2% ...% 100%

2% para cada ano após 20 anos de contribuição



PENSÕES POR MORTE
REGRA ATUAL: 100% do valor da aposentadoria, até o teto do RGPS (R$6.101,06 ), mais      

70% do que exceder este valor. 

Exemplo: uma família composta por dois dependentes teria direito a
1 cota de 50% (familiar) + 20% (2 dependentes)= 70% do valor do benefício. 

PROPOSTA:
 O valor da pensão será igual a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria + 10% 

adicional para cada dependente até 100%. As cotas não são reversíveis.  Terá duração 
dependendo de critérios de tempo de contribuição, de união e de idade do dependente. 

 Em caso de morte relacionado ao trabalho, o valor da pensão será igual a 100% da aposentadoria
 O dependente inválido ou com deficiência também tem direito  a pensão de 100% do valor da 

aposentadoria,  limitado ao teto do RGPS (R$6.101,06) mais uma cota familiar de 50% e cotas individuais de 
10% sobre o que exceder o teto.

 Fica garantido o piso de um salário mínimo apenas se o dependente que não tiver outra renda formal.



DESMONTE DO IPSEMG E  “PRIVATIZAÇÃO” 
DA PREVIDÊNCIA



1) Unifica os RPPS dos servidores civis do Estado, abrangendo todos os poderes, 

órgãos, autarquias e fundações, sem deixar muito claro como isto vai ser feito.

2) Desmembra o IPSEMG, criando a  MGPREV – Minas Gerais Previdência dos 

Servidores Públicos Civis do Estado que será  responsável pela gestão das 

contribuições previdenciárias e concessões de benefícios. 

3) O IPSEMG passa a ser denominado Instituto de Gestão do Plano de Saúde dos 

Servidores do Estado de Minas Gerais e vai prestar somente os  serviços de 

assistência médica, hospitalar, farmacêutica e odontológica aos seus beneficiários 

(pode implicar no futuro em aumento de alíquota de contribuição, participação 

plano privado, co-participação).



4) Extingue o FUNFIP e cria novo Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas 

Gerais – FFP/MG, composto pelas contribuições previdenciárias dos servidores 

ativos,   aposentados e pensionistas, das contribuições patronais, por dotações 

orçamentárias previstas para pagamento de despesas com inativos e pensionistas e 

receitas provenientes da União destinadas ao pagamento de benefícios 

previdenciários. Esse fundo será gerido pela MGPREV.

5) Cria o Fundo Estadual de Previdência do Estado de Minas Gerais – Fepremg, com o  

objetivo buscar e manter o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência 

social dos servidores públicos civis do Estado, e com autorização de aporte de 

recursos pelo Poder Executivo.



6) O  Estado incentiva a adesão dos servidores à plano de previdência 

complementar, autorizando sua acumulação com aposentadoria do RPPS, mas 

permite que este plano, que pela norma  atual deve ser efetivado por intermédio 

de entidade fechada de natureza pública, passe a ser efetivado por 

entidade fechada ou entidade aberta de previdência complementar. 



MUDANÇAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA 
E SINDICAL



1) Retira direitos salariais e sindicais dos servidores, assegurados não somente no
Estatuto, mas também na Constituição Estadual.

2) Acaba com o direito à liberação de servidores eleitos para o exercício de mandato
sindical, com recebimento dos vencimentos habituais, num claro intuito de
enfraquecer a organização sindical da categoria (isto pode gerar um efeito cascata
sobre os municípios).

3) Tira do Estatuto o prazo de 24 meses para submissão do servidor ,em licença médica à
avaliação por uma junta médica para fins de concessão da aposentadoria por
incapacidade. Ou seja, o servidor pode ficar anos a fio sem ter direito ase aposentar.

4) Cria a possibilidade de readaptação do servidor a uma nova função

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES



5) Retira o direito ao Adicional de Desempenho e ao Prêmio Por Produtividade, à

6) Retira o direito à férias-prêmio.

7) Retira o direito ao Adicional de Valorização da Educação Básica (ADVEB)

8) Retira o direito ao recebimento dos adicionais por tempo de serviço (biênios, 
quinquênios, trintenários e todos  que resultem em promoção e progressão na 
carreira.)

9) Retira o direito aos adicionais por tempo de serviço ao servidor que que seja detentor, 
exclusivamente, de cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES



10) Gratificações por exercício de cargo ou função de comissionados não amis serão 
incorporadas ao salário do servidor, independentemente do tempo de exercício da 
atividade.

Em suma, é uma destruição do padrão remuneratório, funcional  e do plano de 
carreira do servidor, combinada a aumento brutal das alíquotas de 

contribuição previdenciária, ampla restrição ao acesso dos benefícios e 
redução significativa do seu valor.

Reforço à ideia de que o servidor é privilegiado e é o principal culpado pelos 
desequilíbrios fiscais do Estado, num momento de pandemia de escala global, em que, ao 

contrário,  a categoria deveria ser mais valorizada.  

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES



Obrigada!


