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“Os servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município serão

aposentados com as idades mínimas previstas para os servidores vinculados ao Regime Próprio de

Previdência Social da União (...)”

ELOM nº 41, de 2021- Regra Geral

Idades

✓ Aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e

✓ Aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem



ELOM nº 41, de 2021- Disposições Gerais e Transitórias – Regra Geral 

Até que entre em vigor lei municipal que discipline os benefícios do RPPS, os servidores serão aposentados

nos termos dos dispositivos da EC nº 103, de 2019

✓ Aos 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem

✓ Com 25 anos de contribuição

✓ Com 10  anos de efetivo exercício no serviço público 

✓ Com 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria 

❑ Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição e Idade 

Requisitos para Aposentadorias

❖ O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria



ELOM nº 41, de 2021- Disposições Gerais e Transitórias – Regra Geral 

Até que entre em vigor lei municipal que discipline os benefícios do RPPS, os servidores serão aposentados

nos termos dos dispositivos da EC nº 103, de 2019

❑ Aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho

✓ No cargo em que estiverem investidos, quando insuscetíveis de readaptação, hipótese em que será obrigatória a

realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da

aposentadoria



ELOM nº 41, de 2021- Disposições Gerais e Transitórias – Regra Geral 

Até que entre em vigor lei municipal que discipline os benefícios do RPPS, os servidores serão aposentados

nos termos dos dispositivos da EC nº 103, de 2019

❑ Aposentadoria no Cargo de Professor

Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades de 65 anos de

idade , se homem e 62 anos de idade se mulher, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de

magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio



ELOM nº 41, de 2021- Disposições Gerais e Transitórias – Regra Geral 

Até que entre em vigor lei municipal que discipline os benefícios do RPPS, os servidores serão aposentados

nos termos dos dispositivos da EC nº 103, de 2019

❑ Aposentaria Compulsória

✓ Ao 75 anos de idade, segundo a Lei Complementar nº 152, de 2015



ELOM nº 41, de 2021- Disposições Gerais e Transitórias – Regra Geral 

❑ Aposentadoria por exposição a agentes nocivos à saúde

O servidor cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais

à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação poderá

aposentar-se, desde que atendidos os seguintes requisitos:

✓ 60 anos de idade

✓ 25  anos de efetiva exposição e contribuição

✓ 10 anos de efetivo exercício de serviço público 

✓ 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria



ELOM nº 41, de 2021- Disposições Gerais e Transitórias – Regra Geral 

❑ Aposentadoria do Servidor com deficiência

O servidor pessoa com deficiência segurada do RPPS terá a sua aposentadoria concedida nos termos da Lei

Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, desde que cumpridos:

✓ 10  anos de efetivo exercício no serviço público 

✓ 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria

✓ 25 anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave

✓ 29 anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência
moderada

✓ 33 anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve

✓ Ou aos 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência,
desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante
igual período



ELOM nº 41, de 2021- Disposições Gerais e Transitórias – Regra Geral 

❑ Pensão por morte do segurado

A pensão por morte concedida a dependente do servidor público municipal falecido a partir da data de vigência da

Emenda à Lei Orgânica será equivalente a uma cota familiar de:

✓ 100% do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por
incapacidade permanente na data do óbito, quando o valor da aposentadoria for de no máximo 3 salários
mínimos

✓ 50% do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por
incapacidade permanente na data do óbito, quando o valor da aposentadoria for superior a 3 salários mínimos

• A essa cota  será acrescida cotas de 10%  por dependente, até o máximo de 100%

• As cotas acrescidas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais
dependentes, preservado o valor de 100% quando o número de dependentes remanescente for igual ou
superior a 5



ELOM nº 41, de 2021- Disposições Gerais e Transitórias – Regra Geral 

❑ Pensão por morte do segurado

Na existência de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte
de cota mínima de 50% será equivalente a

✓ 100% da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por
incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do RGPS

✓ Uma cota familiar de 50% acrescida de cotas de 10% por dependente, até o máximo de 100% para o valor que
supere o teto de benefícios do RGPS.

✓ O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o
rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles
estabelecidos na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (Plano de Benefícios do RGPS)

✓ A dependência do inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, será reconhecida por meio de
avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódica na
forma da legislação.



ELOM nº 41, de 2021- Disposições Gerais e Transitórias – Regra Geral 

Cálculos dos Valores dos Benefícios

Aplica-se o art. 26 da EC nº 103, de 2019 - será utilizada a média aritmética simples dos salários de

contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a RPPS e ao RGPS, ou como base para

contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal,

atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de

1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

✓ A média será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do RGPS para os segurados desse

regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do

regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção por este regime.



ELOM nº 41, de 2021- Disposições Gerais e Transitórias – Regra Geral 

Cálculos dos Valores dos Benefícios

✓ O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética simples com acréscimo de 2% 

para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição

✓ Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor do salário mínimo e nem superiores ao

limite máximo estabelecido para o RGPS, observada a instituição da Previdência Complementar



ELOM nº 41, de 2021- Disposições Gerais e Transitórias – Regras de Transição

Servidores ingressantes antes da data de vigência LOM nº 41, de 2021 

✓ 56 anos de idade, se mulher, e 61 anos de idade, se homem

O servidor que tiver ingressado em cargo efetivo no Município, antes da data de vigência desta Emenda à Lei
Orgânica, poderá aposentar-se nos termos dos seguintes dispositivos da Emenda à Constituição Federal nº 103, de
2019:

Soma de Pontos 

✓ 30 de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem

✓ 20 anos de efetivo exercício no serviço público

✓ 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria

✓ Somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 pontos, se mulher, e 96
pontos, se homem, observado o que segue:



ELOM nº 41, de 2021- Disposições Gerais e Transitórias – Regras de Transição

Soma de Pontos 

• A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima será de 57  anos de idade, se mulher, e 62 anos de idade, se 
homem.

• A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação exigida será acrescida a cada ano de 1 ponto, até atingir o
limite de 100 pontos, se mulher, e de 105 pontos, se homem.

✓ Os proventos das aposentadorias concedidas nestes termos, para o servidor que tenha ingressado no

serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção pela

Previdência Complementar corresponderão à totalidade da remuneração do servidor público no cargo

efetivo em que se der a aposentadoria, desde que tenha, no mínimo, 62 anos de idade, se mulher, e 65

anos de idade, se homem ou seja, com integralidade da remuneração do cargo efetivo



ELOM nº 41, de 2021- Disposições Gerais e Transitórias – Regras de Transição

Servidores ingressantes antes da data de vigência LOM nº 41, de 2021 - Para o titular do cargo de professor   

O servidor que tiver ingressado em cargo efetivo no Município, antes da data de vigência desta Emenda à Lei
Orgânica, poderá aposentar-se nos termos dos seguintes dispositivos da Emenda à Constituição Federal nº 103, de
2019:

Soma de Pontos 

✓ 51 anos de idade, se mulher, e 56 anos de idade, se homem

✓ 25 anos de contribuição, se mulher, e 30 anos de contribuição, se homem

✓ 52 anos de idade, se mulher, e 57 anos de idade, se homem, a partir de 1º de janeiro de 2022

• O somatório da idade e do tempo de contribuição será de 81 pontos, se mulher  e 91, se homem, aos quais serão 
acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, 1 ponto a cada ano, até atingir o limite de 92 pontos, se mulher, e de 
100  pontos, se homem



ELOM nº 41, de 2021- Disposições Gerais e Transitórias – Regras de Transição

Pedágio

O servidor que tiver ingressado em cargo efetivo no Município, antes da data de vigência desta Emenda à Lei
Orgânica, poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

✓ 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem

✓ 30  anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem

✓ Para os servidores públicos, 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que
se der a aposentador

✓ Período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor da ELOM nº
41, de 2021 (19/03/2022) faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição

o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de
idade e de tempo de contribuição em 5 anos



ELOM nº 41, de 2021- Disposições Gerais e Transitórias – Regras de Transição

Pedágio

✓ O valor das aposentadorias concedidas nestes termos  será calculado: 

o Em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro
de 2003 e que não tenha feito a opção pela Previdência Complementar, à totalidade da remuneração no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria

o Em relação aos demais servidores públicos ao valor apurado na forma das regras gerais, observado o valor
mínimo estabelecido para o RGPS (um salário mínimo), e o direito adquirido



ELOM nº 41, de 2021- Disposições Gerais e Transitórias – Pensão

A pensão por morte concedida a dependente do servidor público municipal falecido a partir da data de
vigência da ELOM nº 41, de 2021, será equivalente a uma cota familiar:

✓ 100% do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por
incapacidade permanente na data do óbito, quando o valor da aposentadoria for de no máximo 3 salários
mínimos

✓ 50% do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado
por incapacidade permanente na data do óbito, quando o valor da aposentadoria for superior a 3 salários
mínimos, acrescida de cotas de 10% por dependente, até o máximo de 100%

• As cotas acrescidas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos
demais dependentes, preservado o valor de 100% quando o número de dependentes remanescente for
igual ou superior a 5, observando a existência de dependente inválido



ELOM nº 41, de 2021- Disposições Gerais e Transitórias – Pensão

Rol de Dependentes

São beneficiários do RPPS, na condição de dependentes do segurado

• O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave

O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o
rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles
estabelecidos na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991

• Os pais

• O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência
intelectual ou mental ou deficiência grave



ELOM nº 41, de 2021- Disposições Gerais e Transitórias – Pensão

Qualificação dos Dependentes

• O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que
comprovada a dependência econômica

• Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o
segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal

• A dependência econômica do cônjuge, do companheiro ou companheira, do filho não emancipado, de
qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou
deficiência grave é presumida e a das demais deve ser comprovada

• As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea
dos fatos, produzido em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à
prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunha

• Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por
sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa
desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os
inimputáveis.



ELOM nº 41, de 2021- Disposições Gerais e Transitórias – Pensão

Tempo de duração da pensão 

✓ O direito à percepção da cota individual cessará:

• Pela morte do pensionista

• Para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de
idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave

• Para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez

• para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da
deficiência

• Para cônjuge ou companheiro:

o Se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados
os períodos mínimos



ELOM nº 41, de 2021- Disposições Gerais e Transitórias – Pensão
Tempo de duração da pensão 

✓ O direito à percepção da cota individual cessará:

• Para cônjuge ou companheiro:

o Se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados
os períodos mínimos

o Em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o
casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do segurado

• Transcorridos os períodos abaixo, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do
segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o
início do casamento ou da união estável:

o 3 anos, com menos de 21 anos de idade

o 6 anos, entre 21 e 26 anos de idade
o 10 anos, entre 27 e 29  anos de idade
o 15 anos, entre 30 e 40  anos de idade

o 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade

o Vitalícia, com 44 ou mais anos de idade



ELOM nº 41, de 2021- Reajustes

Direito Adquirido

A concessão de aposentadoria ao servidor municipal amparado no RPPS e de pensão por morte aos respectivos
dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para
obtenção destes benefícios antes da data de vigência ELOM nº 41, de 2021, observados os critérios da
legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da
pensão por morte



ELOM nº 41, de 2021- Reajustes

Reajustes

• Benefícios concedidos em razão dos direitos adquiridos e com paridade - de acordo com a legislação em vigor
à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão destes benefícios.

Regra Geral

• Nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS



ELOM nº 41, de 2021- Abono de Permanência

• Fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária ao RPPS,
até completar a idade para aposentadoria compulsória, o servidor municipal amparado no RPPS que
optar por permanecer em atividade e que tenha cumprido, ou cumprir, os requisitos para
aposentadoria voluntária pelas regras de transição e transitórias.



ELOM nº 41, de 2021- Alíquota Adicional

• A alíquota de contribuição devida pelo Município de São Paulo, inclusive de suas Autarquias e de suas
Fundações, para o custeio do RPPS, será acrescida de seis pontos percentuais, se a atividade exercida
pelo servidor ensejar concessão de aposentadoria especial por exposição a agentes químicos, físicos e
biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes e para professores.



ELOM nº 41, de 2021- Isenção de Contribuição

• Havendo déficit previdenciário no RPPS, a alíquota de contribuição devida pelos aposentados e
pensionistas de quaisquer dos Poderes do Município de São Paulo, incluídas suas entidades autárquicas e
suas Fundações, incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que
supere o limite do salário-mínimo nacional.



ELOM nº 41, de 2021- Alíquota Extraordinária

• Por meio de lei, o Município poderá instituir contribuição extraordinária dos servidores públicos ativos,
dos aposentados e dos pensionistas, para custeio do RPPS

• Na hipótese de déficit atuarial no RPPS, o Município poderá instituir, por meio de Decreto, contribuição
extraordinária devida pelo Município de São Paulo, inclusive Poder Legislativo, de suas Autarquias e de
suas Fundações, até o limite de duas vezes a alíquota vigente para a contribuição patronal ordinária



ELOM nº 41, de 2021- Segregação da Massa

• O RPPS do Município de São Paulo fica reorganizado e financiado, mediante a segregação em dois planos de
custeio, sendo um fundo de repartição simples e outro de capitalização

✓ O Fundo Financeiro – FUNFIN, em regime de repartição, que detém a responsabilidade de gerir os recursos a
este vinculados, para o custeio dos benefícios previdenciários aos segurados vinculados ao RPPS, e seus
dependentes, que, cumulativamente:

✓ Fundo Previdenciário – FUNPREV, em regime de capitalização, que detém a responsabilidade de gerir os
recursos a este vinculados, para o custeio dos benefícios previdenciários aos segurados vinculados ao RPPS, e
seus dependentes, que:

o Tenham sido admitidos como servidores efetivos no Município de São Paulo até 27 de dezembro de 2018;

o Tenham nascido após 31 de dezembro de 1953; e

o Que não tenham aderido à previdência complementar

o Tenham sido admitidos como servidores efetivos no Município de São Paulo depois de 27 de dezembro de
2018;

o Tenham nascido até 31 de dezembro de 1953; ou

o Que tenham aderido à previdência complementar independentemente da idade e data de admissão como
servidores efetivos no Município de São Paulo



ELOM nº 41, de 2021- Taxa de Administração

• As despesas administrativas do IPREM, enquanto não criada Taxa de Administração a cargo do RPPS, serão
de responsabilidade do Tesouro Municipal, em cada competência de ocorrência, observada a
proporcionalidade das despesas entre os Poderes Executivo e Legislativo

• Decreto nº 46.860, de 27 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº Lei nº 13.973, de 12 de maio de
2005, que dispõe sobre as contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social do Município de São
Paulo – RPPS, cujo art. 21, reza:

✓ “Art. 21. Fica estabelecido, a título de taxa de administração em favor do Instituto de Previdência Municipal
de São Paulo - IPREM, o valor correspondente a até 2% (dois por cento) do total dos proventos e das
pensões dos segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, relativamente ao
exercício financeiro anterior, nos termos da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e seus
normativos.



ELOM nº 41, de 2021- Aporte de Imóveis

O Município destinará patrimônio imobiliário e direitos ao FUNPREV, até o montante total que corresponda ao
passivo atuarial do FUNFIN

• Fica o Poder Executivo autorizado a promover a transferência de imóveis dominicais e de uso especial, além
de outros bens e direitos patrimoniais ao FUNPREV, inclusive mediante a entrega do bem sem alienação da
propriedade, para exploração de sua utilidade econômica por meio de direito de uso, usufruto ou superfície,
incluído o espaço aéreo e subterrâneo, para fins de cobertura do passivo citado no caput deste artigo,
devendo entregar à Câmara Municipal de São Paulo, para fins de controle, a relação dos bens e direitos
transferidos e de todos os dados envolvendo a operação, no prazo de 30 (trinta) dias.

• Após a efetiva transferência e contabilização de cada lote de ativos no patrimônio do FUNPREV, o IPREM
procederá à transferência dos servidores, aposentados ou pensionistas mais idosos do FUNFIN para o
FUNPREV até o montante do custo atuarial dos transferidos igualar o superávit atuarial obtido com o aporte
de ativos, garantindo um índice de cobertura de pelo menos 1,02 (um inteiro e dois centésimos).

• Fica o IPREM obrigado a contratar instituição, inclusive financeira, mediante chamamento público, para a
estruturação e administração de fundos de investimento adequados, segundo a legislação vigente,
objetivando a geração de renda ou monetização dos bens e direitos



ELOM nº 41, de 2021- Aporte de Imóveis

O Município destinará patrimônio imobiliário e direitos ao FUNPREV, até o montante total que corresponda ao
passivo atuarial do FUNFIN

• Os imóveis de uso especial aportados ao FUNPREV serão transferidos para Fundo Especial de Natureza
Pública, administrado pelo IPREM, podendo este contratar instituição especializada para a gestão do
patrimônio recebido

• Fica autorizada a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio de seus órgãos, a locar os imóveis, para
seu uso, que tenham sido objeto de transferência para o FUNPREV e objeto de monetização por
intermédio do Fundo Especial

• A Prefeitura do Município de São Paulo fica autorizada a oferecer como garantia dos contratos de locação
e serviços seus créditos de ICMS – Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, perante a Secretaria
de Fazenda do Governo do Estado de São Paulo e do FPM – Fundo de Participação dos Municípios,
perante a Secretaria do Tesouro Nacional



ELOM nº 41, de 2021- Aporte de IRPF

O Município destinará patrimônio imobiliário e direitos ao FUNPREV, até o montante total que corresponda ao
passivo atuarial do FUNFIN

• Fica aportado para o RPPS o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas Autarquias
e pelas Fundações que instituírem e mantiverem e que vier a ser recebido desde a data da promulgação da
ELOM nº 41, de 2021, até 31 de dezembro de 2055



ELOM nº 41, de 2021- Transferência de Compromissos

O Município destinará patrimônio imobiliário e direitos ao FUNPREV, até o montante total que corresponda ao
passivo atuarial do FUNFIN

• Sempre que constatado em laudo superávit atuarial no FUNPREV e déficit atuarial no FUNFIN, o IPREM
procederá, atendida a legislação vigente, à transferência dos servidores, aposentados ou pensionistas mais
idosos do FUNFIN para o FUNPREV até o montante do custo atuarial dos transferidos igualar o superávit
atuarial observado



ELOM nº 41, de 2021- Adesão à Previdência Complementar

• Até que entre em vigor lei que altere o regime de previdência complementar do Município de São Paulo de
que trata a Lei nº 17.020, de 27 de dezembro de 2018, os servidores municipais participantes do RPPS que
tenham ingressado no serviço público em data anterior a 27 de dezembro de 2018 poderão, mediante prévia e
expressa opção, aderir ao regime de previdência complementar



ELOM nº 41, de 2021- Referendo à EC nº 103, de 2019

Nos termos do inciso II do art. 36 da Emenda à Constituição Federal nº 103, de 2019, fica referendada
integralmente:

• A alteração promovida pelo art. 1º da Emenda à Constituição Federal nº 103, de 2019, no art. 149 da
Constituição Federal; e

• A alínea “a” do inciso I e os incisos III e IV do art. 35 da Emenda à Constituição Federal nº 103, de 2019.

Vigência da LOM nº 41, de 18 de novembro de 2021

A Emenda à Lei Orgânica entrará em vigor 120 dias após sua promulgação, portanto em 19 de março de 2022
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