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1 – RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

 Diretoria Executiva

 Concessão de Benefícios

 Departamento Pessoal

2 – REGULAMENTAÇÃO UTILIZADA

 Artigo 40 Constituição Federal de 1988;

 Emenda Constitucional 20/1998;

 Emenda Constitucional 41/2003;

 Emenda Constitucional 47/2005;

 Emenda Constitucional 70/2012;

 Emenda Constitucional 88/2015;

 Emenda Constitucional 103/2019;

 Lei Municipal 64/2005 e alterações.

3 – OBJETIVO

Este Manual tem por escopo determinar as responsabilidades dos envolvidos no desenvolvimento

dos processos de aposentadoria, descrever como tais processos devem ser executados, de modo a

assegurar a padronização de sua execução, desempenho, qualidade e reprodutividade.

4 – MAPA DO PROCESSO
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5 – MANUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

5.1 AVERBAÇÃO DE TEMPOS ANTERIORES

 Atividade destinada aos servidores que tiverem tempo de outros regimes de previdência.

 Providência a ser requerida ao Departamento de Pessoal do Município. 

5.2 SIMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS

 O servidor deverá se dirigir ao INDAPREV para solicitar uma simulação de benefícios. 

 O pedido poderá ser feito a qualquer momento, mediante o preenchimento de formulário.

 Serão conferidos os dados referentes à admissão no serviço público, no regime estatutário,

tempo de cargo, carreira e total de contribuição, além de licença sem vencimentos em que

não tenha havido contribuição.

 Será  observado  ainda  em  casos  específicos  como  o  de  professor,  o  tempo  de  efetivo

exercício do magistério e a lotação do servidor.

5.3 REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA

 Pode ser solicitada a aposentadoria a partir do momento em que se implementarem todos os

requisitos de acordo com cada modalidade ou na sua iminência. 

 O servidor deve comparecer ao INDAPREV munido dos documentos necessários para a

abertura do processo de aposentadoria. 

5.4 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 



6

 Devem ser apresentados os seguintes documentos originais/cópias:

Do segurado

 CTC original (caso haja contagem recíproca do tempo de contribuição);

 Carteira de Identidade;

 CPF;

 Título de eleitor;

 Carteira de trabalho;

 PIS/PASEP;

 Comprovante de residência;

 Declaração de bens;

 Declaração atividade magistério (aposentadoria especial de professor);

 Laudo médico (aposentadoria por invalidez);

 Perfil  Profissiográfico  Previdenciário  e  Laudo  Técnico  das  Condições  Ambientais  do

Trabalho (aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos à saúde);

Do dependente 

 Carteira de Identidade;

 CPF;

 PIS/PASEP;

 Certidão de nascimento;

 Certidão de casamento atualizada
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5.5 ANÁLISE DOCUMENTAL E INSTRUÇÃO DO PROCESSO

 Após  apresentada  a  documentação,  o  processo  será  analisado  e  os  documentos  serão

juntados ao processo de aposentadoria.

 Poderão ainda ser solicitados documentos adicionais que se fizerem necessários. 

5.6 CÁLCULO DO BENEFÍCIO 

 O processo leva em conta a legislação vigente para seleção do tipo de benefício do servidor.

 O cálculo do benefício será verificado levando-se em conta o vencimento do cargo efetivo,

acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

 Em  caso  de  aposentadoria  por  média,  seja  integral  ou  proporcional,  o  valor  final  do

benefício não será inferior ao piso municipal, ainda que a média calculada o seja.

 Caso o valor da aposentadoria seja superior ao teto do INSS, será descontada a contribuição

previdenciária no percentual vigente sobre o que exceder esse teto.

 Findo o cálculo, o processo é apresentado para conhecimento do solicitante que verificará

qual  a  regra,  benefícios,  valores  e  demais  informações  sobre  sua  aposentadoria.  Após

consentimento do servidor, verificado a partir da assinatura do Termo de Opção, o processo

é encaminhado para a concessão do benefício. 

5.7 EMISSÃO DA PORTARIA

 Após cálculo do benefício será emitida a Portaria de aposentadoria, que constará, o tipo de

aposentadoria, o nome do beneficiário, cargo de concessão do benefício.

 Após a emissão da Portaria  de aposentadoria o ato é encaminhado para a assinatura do

Diretor Presidente do INDAPREV.

 Após a  assinatura  a  Portaria  é  encaminhada,  por  meio  eletrônico  ao Diário  Oficial  dos

Municípios para publicação. 
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 Cadastro na Portaria no sistema do município (IPM).

5.8 INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO

 Após concedido o benefício o processo deve ser encaminhado para a inclusão na folha de

pagamento do INDAPREV (vide Manual Gestão da Folha de Pagamento).

 Deve ser encaminhado ofício para o Departamento de Recursos Humanos informando a

aposentadoria do servidor para que proceda com a baixa da folha, bem como o cálculo da

rescisão. 

5.9 ENVIO PARA ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

 Após o pagamento do primeiro salário de forma integral, o processo de aposentadoria deverá

ser  encaminhado  ao  Controle  Interno  do  Município  de  Indaial,  para  conferência  dos

requisitos necessários para obtenção do benefício e posterior emissão de parecer.

 Tal  documento  é  requisito  necessário  para  envio  do  processo  de  aposentadoria  para

homologação do Tribunal de Contas de SC – TCE/SC. 

5.10 ENVIO AO TCE/SC

 Após a devolução do processo de aposentadoria pelo Controle Interno, o mesmo deverá ser

digitalizado e encaminhado para a análise e homologação do TCE/SC.

 O  envio  deverá  ser  feito  em até  90(noventa)  dias  contados  da  publicação  da  Portaria,

consoante o exigido pelo TCE/SC. 

5.11 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

 Após  a  homologação  do  TCE/SC,  caso  o  processo  seja  passível  de  compensação

previdenciária, o mesmo deverá ser protocolado junto ao Sistema Comprev.
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 Deverá  ser  observado além do tempo de Regime Geral  de Previdência Social  –  RGPS,

também tempos anteriores de outros Regimes Próprios. 
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