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SAIBA O QUE CONTA PARA A APOSENTADORIA
Quando o assunto é aposentadoria, uma das principais dúvidas dos servidores ativos é o que realmente conta
para o cálculo do valor do benefício. É importante ressaltar que o cálculo da aposentadoria leva em
consideração a "remuneração de contribuição", já que é sobre este valor que incide a contribuição
previdenciária.
A remuneração de contribuição corresponde ao valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei e dos adicionais de caráter individual.
A Lei Complementar Nº 1.644/2020 traz um rol taxativo das vantagens excluídas da remuneração de
contribuição e prevê a possibilidade de inclusão de determinados valores na remuneração de contribuição.
Veja no quadro abaixo quais valores estão incluídos ou excluídos da remuneração de contribuição:

Remuneração de Contribuição
Vencimento do
cargo efetivo

Vantagens permanentes
estabelecidas em lei

Valores excluídos da
remuneração de contribuição:

adicionais de caráter
individual

* Valores que podem ser
incluídos mediante
opção por escrito:

Diárias para viagens;

Ajuda de custo em razão de mudança de sede;
Auxílios transporte, alimentação, creche;

Parcelas decorrentes de local de
trabalho;

Parcelas decorrentes de local de trabalho;

Gratificações ou demais verbas

Salário-família;

Parcela decorrente de cargo em comissão ou de
função de confiança;
Abono de permanência;
Adicional de férias;
Adicional noturno;

Adicional pelo exercício de atividades insalubres,
perigosas ou penosas;
Gratificação SUS;

Gratificação pela prestação de serviço
extraordinário;

Gratificação por condições especiais de trabalho;
Outras parcelas de natureza indenizatória,
conforme Lei;

instituídas por lei à determinada
categoria mesmo que tenham
caráter variável ou estejam
vinculadas a indicadores de
desempenho, produtividade ou
situação similar;
Gratificação pela Regência de
Classe.
* A inclusão deve ser solicitada junto ao
órgão responsável pela gestão da folha de
pagamento.

Precisa falar com o
71 98194-0262

?

Email: atendimento.issm@gmail.com

SAIBA COMO É FEITO O CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS

Desde março deste ano, aposentados e pensionistas do ISSM passaram a ter uma nova base de
contribuição previdenciária, o que causou muitas dúvidas entre os segurados. Nesta reportagem,
vamos esclarecer as principais dúvidas registradas nos canais do ISSM sobre o assunto.
1. Qual foi o critério usado para esse desconto?
Levou-se em consideração a Emenda Constitucional (EC) Nº 103/2019 e a Lei Complementar Nº
1.644/2020, com o objetivo de garantir a sustentabilidade do ISSM e o pagamento dos benefícios
futuros.
2. Por que a base da contribuição passou a ser o salário-mínimo?
Porque há essa previsão na EC Nº 103/2019, que diz: "Quando houver deficit atuarial, a contribuição
ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria
e de pensões que supere o salário-mínimo".
3. Como é feito o cálculo dessa contribuição?
Para facilitar, vamos a um exemplo de um aposentado que recebe um benefício no valor de R$ 4 mil:

Valor do Benefício ->
R$ 4.000 R$ 1.100
Valor do salário-mínimo ->______
Base da contribuição -> R$ 2.900

R$ 2.900 X 14% = R$ 406

Neste caso, a contribuição será de R$ 406, sendo este o valor correspondente a 14% de R$ 2.900.
4. Posso solicitar o reembolso desse valor?
Não, pois se trata de contribuição obrigatória.
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