
 

APESAR DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

APROVADA PELA EC 103/2019, ENQUANDO NÃO 

HOUVER ALTERAÇÃO NA SUA LEI, CADA 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

(RPPS)  CONTINUA COM AS REGRAS EM VIGOR 

ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC 103/2019. 

 

ESSE É O CASO DO SIMPREVI DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHAPECÓ 

 

CONFIRA ABAIXO AS REGRAS QUE CONTINUAM  

EM VIGOR PARA OS SEGURADOS DO SIMPREVI 

 

PRCURE A REGRA QUE É MAIS FAVORÁVEL 

 PARA O SEU CASO 
 

 

O SIMPREVI é regido pela Lei Complementar 

131 de 05 de dezembro de 2001 e alterações 

posteriores. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
DA APOSENTADORIA 

 

 

Art. 14 Os segurados abrangidos pelo SIMPREVI serão aposentados: 

 

I - Por Invalidez Permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo 

de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia 

profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no art. 

20: 

 

a) o servidor que tenha ingressado no serviço público até 31 de dezembro 

de 2003 os proventos serão calculados com base na remuneração 

permanente, não sendo aplicáveis os artigos 21-H e 21-I; 

b) O servidor que tenha ingressado no serviço público após 31 de dezembro 

de 2003 terá os proventos calculados na forma prevista no artigo 21H e 

reajustados nos termos do artigo 21-I. 

 

II - Compulsoriamente: o segurado será aposentado aos setenta e cinco 

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

calculados na forma prevista no art. 21H e reajustadas de acordo com o 

disposto no art. 21I, não podendo ser inferior ao valor do salário mínimo 

nacional. 

 

III - Voluntariamente por Tempo de Contribuição: O segurado fará jus à 

aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, calculados na forma 

prevista no art. 21H e reajustadas de acordo com o disposto no art. 21I, 

desde que vier a preencher cumulativamente, as seguintes condições: 

 

a) sessenta anos de idade se homem, e cinquenta e cinco anos de idade se 

mulher; 

b) trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 

contribuição se mulher; 

c) dez anos de efetivo exercício no serviço público, federal, estadual, 

distrital e municipal; 

d) cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

 

IV - Voluntariamente por Idade: O segurado fará jus à aposentadoria 

voluntária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição, calculados na forma prevista no art. 21-H e reajustadas de 

acordo com o disposto no art. 21-I, desde que preencha, cumulativamente, 

os seguintes requisitos: 

 



a) dez anos de efetivo exercício no serviço público, federal, estadual, 

distrital e municipal; 

b) cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria; 

c) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se 

mulher. 

 

§ 1º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 

cinco anos, em relação ao disposto no Art. 14, III, "a", para o professor que 

comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 

magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 

 

§ 2º O acidente a que se refere este artigo é o evento danoso cuja causa 

decorre do exercício das atribuições inerentes ao cargo. 

 

§ 3º Equipara-se ao acidente em serviço o dano: 

 

I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no 

exercício do cargo; 

 

II - sofrido no percurso da residência ao local de trabalho e vice-versa. 

 

§ 4º A prova do acidente será feita em processo especial, no prazo de 10 

(dez) dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. 

 

§ 5º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, considera-se função de 

magistério a atividade docente, do servidor ocupante do cargo de professor, 

exercida exclusivamente em sala de aula, além das funções de direção, 

coordenação pedagógica e assessoramento pedagógico, desde que 

exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de 

carreira, excluídos os especialistas em educação 

 

§ 6º É vedada a conversão de tempo de contribuição de magistério, 

exercido em qualquer época, em tempo de contribuição comum. (Redação 

dada pela Lei Complementar nº 575/2016) 

 

Art. 15 - A invalidez será apurada mediante exames médicos realizados 

segundo instruções emanadas do SIMPREVI e os proventos da 

aposentadoria serão devidos a partir do dia seguinte ao do desligamento do 

segurado do serviço. 

 

§ 1º - A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao 

SIMPREVI não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento 
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dessa doença ou lesão. 

 

§ 2º - A aposentadoria por invalidez será sempre precedida de licenças para 

tratamento de saúde, que somem 24 (vinte e quatro) meses, salvo se, antes 

deste período, laudo médico concluir pela incapacidade definitiva para o 

serviço público. 

 

§ 3º - O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a 

publicação do ato de aposentadoria será considerado como de prorrogação 

da licença. 

 

§ 4º - A aposentadoria por invalidez será concedida a partir de laudo 

emitido por junta médica do Município. 

 

§ 5º - A invalidez para o exercício do cargo não se confunde com a 

invalidez para o serviço público. 

 

§ 6º - Se não for considerado incapaz para o serviço público, o servidor 

será readaptado para o exercício de cargo compatível com a sua condição. 

 

§ 7º - Os aposentados por invalidez submeter-se-ão a exames médicos a 

cada dois anos na forma da legislação vigente, impossibilitada a reversão 

após a idade de 70 (setenta) anos. 

 

§ 8º - O aposentado por invalidez que voltar a exercer atividade 

remunerada ou mesmo gratuita em caracter continuo deverá ter sua 

aposentadoria cassada. (Redação dada pela Lei Complementar 

nº 215/2004) 

 

§ 9º - O cancelamento da aposentadoria por invalidez será realizado pelo 

órgão empregador público ou privado, através de laudo da Junta Médica 

oficial, observada a legislação vigente. 

 

§10º - O pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente 

de doença mental somente será feito ao curador do segurado. (Redação 

acrescentada pela Lei Complementar nº 215/2004) 

 

 

Art. 16 Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua 

concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no 

cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência 

para a concessão da pensão. (Redação dada pela Lei Complementar 

nº 575/2016) 
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Art. 17 - É vedado a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a 

concessão de aposentadorias aos abrangidos pelo SIMPREVI, ressalvados 

os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais 

que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei 

complementar federal. 

 

Parágrafo Único. Fica vedada a concessão de aposentadoria especial, nos 

termos da Constituição Federal, até que a lei complementar federal 

discipline a matéria. 

 

Art. 18 - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos 

acumuláveis na forma da Constituição, é vedada a percepção de mais de 

uma aposentadoria à conta do SIMPREVI. 

 

 

Art. 19 Para o cálculo dos valores proporcionais de provento, este 

corresponderá a 1/35 (um trinta e cinco avos) da totalidade da remuneração 

do servidor na data da concessão do benefício, por ano de contribuição, se 

homem, e a 1/30 (um trinta avos), se mulher, não se aplicando a redução no 

tempo de idade e contribuição de que trata o art. 14, § 1º. (Redação dada 

pela Lei Complementar nº 575/2016) 

 

Art. 20 - O segurado, quando acometido de tuberculose ativa, alienação 

mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e 

incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte 

deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, 

contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina 

especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia 

profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria 

integral. 

 

Parágrafo Único. Entende-se por moléstia profissional a que decorrer das 

condições de serviço, devendo o laudo da Junta Médica do Município 

estabelecer rigorosa caracterização. 

 

 

Art. 21 - A aposentadoria compulsória será automática, com vigência a 

partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de 

permanência no serviço público. 
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Art. 21-A Ao segurado que tiver ingressado regularmente em cargo público 

efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional, até 16 de 

dezembro de 1998, é assegurada a opção pela aposentadoria voluntária com 

proventos calculados de acordo com o art. 21H desta Lei Complementar, 

quando, cumulativamente, contar com: 

 

I - tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de 

idade, se mulher; 

 

II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a 

aposentadoria; 

 

III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

 

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do 

tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o 

limite de tempo constante da alínea a deste inciso. 

 

§ 1º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para 

aposentadoria na forma do caput terá os seus proventos de inatividade 

reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade 

estabelecidos pelo inciso III, alínea "a" do art. 14, na seguinte proporção: 

 

I - três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as 

exigências para aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 

2005; 

 

II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para 

aposentadoria na forma do caput a partir de 1º de janeiro de 2006. 

 

§ 2º O segurado professor que, até a data de publicação da Emenda 

Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, tenha ingressado, 

regularmente, em cargo efetivo de magistério na União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, e que opte 

por aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço 

exercido até a publicação daquela Emenda contado com o acréscimo de 

dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que 

se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções 

de magistério, observado o disposto no § 1º, I e II deste artigo . 

 

 

 



§ 3º Às aposentadorias concedidas conforme este artigo serão reajustadas 

de acordo com o disposto no artigo 21-I, desta Lei Complementar. 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 575/2016) 

 

 

Art. 21-B Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas 

estabelecidas no artigo 14, I, II, III e IV, desta Lei Complementar, ou pelas 

regras estabelecidas pelo artigo 21-A, desta Lei Complementar, o segurado 

do SIMPREVI que tiver ingressado por concurso público de provas ou de 

provas e títulos em cargo público efetivo na administração pública direta, 

autárquica e fundacional da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

até 31 de dezembro de 2003, poderá aposentar-se com proventos integrais, 

que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo 

efetivo em que se der a aposentadoria quando, observadas as reduções de 

idade e tempo de contribuição contida no artigo 14, § 1º, relativas ao 

professor, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: 

 

I - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de 

idade, se mulher; 

 

II - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de 

contribuição, se mulher; 

 

III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; e 

 

IV - 10 (dez) anos de carreira e 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo 

em que se der a aposentadoria. 

 

Parágrafo único. Aplica-se aos proventos de aposentadoria dos segurados 

que se aposentarem na forma do caput o disposto no art. 21J desta Lei 

Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 575/2016) 

 

 

 

Art. 21-C Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas 

estabelecidas 14, I, II, III e IV ou pelas regras estabelecidas pelo artigo 21-

A e 21-B, desta Lei Complementar, o segurado do SIMPREVI que tiver 

ingressado por concurso público de provas ou de provas e títulos em cargo 

público efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que tenha ingressado no 

serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com 

proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes 

condições: 
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I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 

contribuição, se mulher; 

 

II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos 

de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 

 

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 

14, III, alínea "a", de 60 anos, se homem, ou de 55 anos, se mulher, de um 

ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista 

no inciso I do caput deste artigo. 

 

Parágrafo único. Aplica-se aos proventos de aposentadoria dos segurados 

que se aposentarem na forma do caput o disposto no art. 21-H desta Lei 

Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 575/2016) 

 

 

Art. 21-D Na fixação da data de ingresso no serviço público, para fins de 

verificação do direito de opção pelas regras de que tratam os artigos 21-A, 

21-B e 21-C, quando o servidor tiver ocupado, em interrupção, sucessivos 

cargos efetivos na Administração Pública Direta, autárquica e fundacional, 

em qualquer dos entes federativos, será considerada a data da investidura 

mais remota dentre as ininterruptas. (Redação dada pela Lei Complementar 

nº 575/2016) 

 

SUBSEÇÃO III 

DO ABONO DE PERMANÊNCIA (Redação acrescentada pela Lei 

Complementar nº 215/2004) 

 

 

Art. 21-E É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer 

tempo, aos segurados e seus dependentes que, até 31 de dezembro de 2003, 

tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base 

nos critérios da legislação então vigente, observado o disposto no inciso XI 

do art. 37 da Constituição Federal. 

 

Parágrafo único. Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos 

segurados referidos no caput, em termos integrais ou proporcionais ao 

tempo de contribuição já exercido até 31 de dezembro de 2003, bem como 

as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a 

legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela 

estabelecidas para a concessão desses benefícios ou nas condições da 

legislação vigente. (Redação dada pela Lei Complementar nº 575/2016) 
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SUBSEÇÃO IV 

DAS REGRAS DE CÁLCULO DOS PROVENTOS E REAJUSTE DOS 

BENEFÍCIOS (Redação acrescentada pela Lei Complementar nº 215/2004) 

 

 

Art. 21-F Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os 

proventos de aposentadoria dos segurados do SIMPREVI, em fruição em 

31 de dezembro de 2003, bem como os proventos de aposentadoria dos 

servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo artigo 21-E, desta 

Lei Complementar, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, 

sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo 

também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou 

vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, na 

forma da lei, inclusive quando decorrentes da transformação ou 

reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que 

serviu de referência para a concessão da pensão. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 575/2016) 

 

 

Art. 21-G O segurado ativo que tenha completado as exigências para 

aposentadoria voluntária estabelecida no art. 14, III e 21-A, desta Lei 

Complementar, que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono 

de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até 

completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no artigo 

14, II, desta Lei Complementar. 

 

§ 1º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao 

servidor que, até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 

19 de dezembro de 2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção 

da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, 

com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto no artigo 

21-E, desta Lei Complementar, desde que conte com, no mínimo, vinte e 

cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem. 

 

§ 2º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do 

Município e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para 

obtenção do benefício, mediante opção expressa pela permanência em 

atividade, não se aplicando o disposto no art. 31, desta Lei Complementar. 

 

§ 3º O recebimento do abono de permanência pelo servidor que cumpriu a 

todos os requisitos para a obtenção de aposentadoria voluntária, com 
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proventos integrais ou proporcionais, não constitui impedimento à 

concessão de aposentadoria de acordo com outra regra vigente, desde que 

cumpridos os requisitos legais. 

 

§ 4º Na concessão do benefício de aposentadoria, cessará o direito ao 

abono de permanência. (Redação acrescida pela Lei Complementar 

nº 575/2016) 

 

Art. 21-H No cálculo dos proventos das aposentadorias referidas nos 

artigos 14 e 21-A, desta Lei Complementar, concedidas a partir de 20 de 

fevereiro de 2004, será considerada a média aritmética simples das maiores 

remunerações ou subsídios, utilizados como base para as contribuições do 

servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, 

correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a 

competência julho de 1994 ou desde a início da contribuição, se posterior 

àquela competência. 

 

§ 1º As remunerações ou subsídios considerados no cálculo do valor inicial 

dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com 

a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-

contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral da 

previdência social. 

 

§ 2º A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no 

cargo efetivo nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha 

havido contribuição para regime próprio. 

 

§ 3º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata 

este artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos 

e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve 

vinculado ou por outro documento público. 

 

§ 4º Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da 

aposentadoria, atualizadas na forma do § 1º deste artigo, não poderão ser: 

 

I - inferiores ao valor do salário-mínimo nacional; 

 

II - superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos 

meses em que o servidor esteve vinculado ao regime geral de previdência 

social. 

 

§ 5º O valor inicial do provento, calculado de acordo com o caput deste 

artigo, por ocasião de sua concessão, não poderá exceder a remuneração do 
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respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu à aposentadoria, sendo 

vedada a inclusão de parcelas temporárias. 

 

§ 6º Para o cálculo dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 

será utilizada a fração cujo numerador será o total desse tempo e o 

denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária 

com proventos integrais não se aplicando a redução no tempo de idade e 

contribuição de que trata o art. 14, § 1º, relativa ao professor. 

 

§ 7º No cálculo dos proventos proporcionais, o valor resultante do cálculo 

pela média será previamente confrontado com o limite de remuneração do 

cargo efetivo, para posterior aplicação da fração de que trata o § 6º 

 

§ 8º Os períodos de tempo utilizados no cálculo previsto no § 6º serão 

considerados em número de dias. (Redação acrescida pela Lei 

Complementar nº 575/2016) 

 

Art. 21-I A partir de janeiro de 2008, os benefícios de aposentadoria de que 

tratam os artigos 14 e 21A e de pensão previstas no art. 22 concedidos a 

partir de 20 de fevereiro de 2004, devem ser reajustados para preservar-

lhes, em caráter permanente, o valor real, nas mesmas datas e índices 

utilizados para fins de reajustes dos benefícios do RGPS, excetuadas as 

pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se 

aposentado em conformidade com o art. 21C. (Redação acrescida pela Lei 

Complementar nº 575/2016) 

 

Art. 21-J Os benefícios abrangidos pelo disposto nos art. 21-B e 21-C, as 

pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se 

aposentado em conformidade com o art. 21-C e os benefícios em fruição 

em 31 de dezembro de 2003 serão revistos na mesma proporção e na 

mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em 

atividade, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, 

sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer 

benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em 

atividade, na forma da lei, inclusive quando decorrentes da transformação 

ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou 

que serviu de referência para a concessão da pensão. (Redação acrescida 

pela Lei Complementar nº 575/2016) 
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DA PENSÃO POR MORTE 

 

Art. 22 - A pensão será concedida aos dependentes do servidor ativo ou 

inativo que falecer e corresponderá a totalidade dos proventos a que teria 

direito o servidor em atividade na data do seu falecimento, observado o 

disposto no Art. 10 desta Lei Complementar. 

 

Parágrafo Único. A importância total assim obtida será rateada em partes 

iguais entre todos osdependentes com direito a pensão. 

 

Art. 23 - A pensão será devida a partir da data do falecimento do segurado. 

 

§ 1º - São beneficiários das pensões: 

 

I - vitalícias: 

 

a) o cônjuge; 

b) a pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão 

alimentícia, observando-se como limite o mesmo percentual que lhe foi 

conferido judicialmente. 

c) o companheiro ou companheira designado que comprove união estável 

como entidade familiar através de sentença judicial; 

d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; 

 

II - temporária: 

 

a) os filhos ou enteados, não emancipados e até atingirem a maioridade 

civil, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; 

b) o menor sob tutela até atingir a maioridade civil; 

c) o irmão órfão, não emancipado, até atingir a maioridade civil, e o 

inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovar a dependência 

econômica do servidor. 

 

§ 2º - A comprovação de dependência a que se refere a alínea "d" do inciso 

I, deste artigo, somente será admitida em relação àqueles que não 

auferirem, a qualquer título, rendimentos superiores a 2/3 (dois terços) da 

remuneração ou provento do servidor no mês do óbito. (Redação 

acrescentada pela Lei Complementar nº 215/2004) 

 

Art. 24 - Os pensionistas inválidos ficam obrigados, tanto para concessão 

como para cessação de suas quotas de pensão, a submeter-se aos exames 

médicos determinados pelo SIMPREVI. 
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Parágrafo Único. Ficam dispensados dos exames referidos neste artigo os 

pensionistas inválidos que atingirem a idade de 50 (cinqüenta) anos. 

 

Art. 25 - A parcela de pensão de cada dependente extingue-se com a perda 

da qualidade de dependente na forma do Art. 10. 

 

Art. 26 - Toda vez que se extinguir uma parcela de pensão, proceder-se-á a 

novo rateio da pensão, na forma desta Lei Complementar, em favor dos 

pensionistas remanescentes. 

 

Parágrafo Único. Com a extinção da quota do último pensionista, extinta 

ficará também a pensão. 

 

Art. 26 A - Será concedida pensão provisória por morte presumida do 

segurado nos seguintes casos: 

 

I - sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária 

competente; e 

 

II - desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe. 

 

§ 1.º A pensão provisória será transformada em definitiva com o óbito do 

segurado ausente ou após decorridos 5 (cinco) anos de sua vigência, ou 

deve ser cancelada com reaparecimento do mesmo, ficando os dependentes 

desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. (Redação 

dada pela Lei Complementar nº 215/2004) 

 

§ 2º - O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte ao 

companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício 

mediante prova de dependência econômica. 

 

§ 3º - A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de 

dependente só produzirá efeitos a contar da data da inscrição ou 

habilitação. 

 

§ 4º - Serão revertidos em favor dos dependentes e rateados entre eles a 

parte do benefício daqueles cujo direito à pensão se extinguir. 

 

§ 5º - O pensionista de que trata o caput deste artigo deverá anualmente 

declarar que o segurado permanece desaparecido, ficando obrigado a 

comunicar imediatamente ao gestor do SIMPREVI o reaparecimento deste, 

sob pena de ser responsabilizado civil e penalmente pelo ilícito. (Redação 

acrescentada pela Lei Complementar nº 167/2003) 
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Art. 26 B - A cota da pensão será extinta: 

 

I - pela morte do pensionista; 

 

II - para o pensionista menor de idade, ao completar dezoito anos, salvo, se 

inválido, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a 

emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso de 

ensino superior. 

 

III - pela cessação da invalidez; (Redação acrescentada pela Lei 

Complementar nº 167/2003) 

 

IV - pela anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a cessação 

da pensão ao cônjuge; 

 

V - pela renúncia expressa. (Redação acrescentada pela Lei Complementar 

nº 215/2004) 

 

 

Art. 26 C - A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo 

tão-somente as prestações exigíveis há mais de 5 (cinco) anos, 

resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos 

ausentes. (Redação dada pela Lei Complementar nº 215/2004) 

 

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou 

habilitação tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução de 

pensão só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida. (Redação 

acrescentada pela Lei Complementar nº 215/2004) 

 

Art. 26 D - Não faz jus à pensão o dependente condenado pela prática de 

crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado. (Redação 

acrescentada pela Lei Complementar nº 167/2003) 

 

Art. 26 E - Será admitido o recebimento, pelo dependente, de até duas 

pensões no âmbito do SIMPREVI, exceto a pensão deixada por cônjuge, 

companheiro ou companheira que só será permitida a percepção de uma, 

ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. (Redação acrescentada 

pela Lei Complementar nº 167/2003) 

 

Art. 26 F - Em caso de reaparecimento, deverá ser cancelada a pensão com 

a respectiva revogação do benefício. (Redação acrescentada pela Lei 

Complementar nº 167/2003) 
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Art. 26 G - Aos dependentes dos servidores titulares de cargo efetivo e dos 

aposentados, falecidos a partir de 19 de fevereiro de 2004, será concedido o 

benefício da pensão por morte que será igual: 

 

I - a totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior a 

do óbito até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime 

geral da previdência social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela 

excedente a este limite; ou 

 

II - a totalidade da remuneração da contribuição percebida pelo servidor no 

cargo efetivo na data anterior a do óbito, até o limite máximo estabelecido 

para os benefícios do regime geral da previdência social, acrescido de 70% 

(setenta por cento) da parcela excedente a este valor. (Redação acrescentada pela 

Lei Complementar nº 215/2004) 
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