
 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativo 

O ITUPEVA PREVIDÊNCIA informa a todos os servidores que a partir de 01/02/2021 iniciará 

o recebimento dos pedidos de Aposentadoria Voluntária dos servidores do Município de Itupeva, 

que cumpriram os requisitos da Lei complementar n. 388/2015. 

Poderão fazer o pedido de aposentadoria VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E 
IDADE os servidores que cumprirem os seguintes requisitos, cumulativamente: 
I - tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público federal, estadual, 
distrital ou municipal; 
II - tempo mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo de provimento efetivo em que 
se dará a aposentadoria; e, 
III - 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 55 
(cinquenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. 
 
Poderão fazer o pedido de aposentadoria VOLUNTÁRIA POR IDADE os servidores que 
cumprirem os seguintes requisitos, cumulativamente: 
I - tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público federal, estadual, 
distrital ou municipal; 
II - tempo mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo de provimento efetivo em que 
se dará a aposentadoria; 
III - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. 
 
OS PEDIDOS DEVERÃO SER REALIZADOS NA SEDE DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA 
ATRAVÉS DE REQUERIMENTO PRÓPRIO E APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES 
DOCUMENTOS: 
 

I - Cópia de sua certidão de nascimento ou casamento; 

II - Cópia de sua cédula de identidade e de inscrição no CPF; 

III - Cópia da inscrição do servidor no PIS/PASEP;  

IV - Comprovante de endereço; e 

V – Certidão de Tempo de Contribuição anterior ao vínculo estatutário. 

Servidores integrantes do quadro do MAGISTÉRIO 
 
O professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental ou médio, quando da aposentadoria 
prevista nesta Lei Complementar, terá os requisitos de idade e de tempo de contribuição 
reduzidos em 05 (cinco) anos. 
 
Deverão apresentar junto ao protocolo de aposentadoria declaração emitida pela Secretaria de 
Educação, informando que suas atividades foram ligadas, exclusivamente, ao quadro do 
magistério.  

 
Lembrando que é necessário ter 5 anos no cargo efetivo para realização do 

requerimento, ou seja, 5 anos de vínculo estatutário.  


