
A  DIRETORA  PRESIDENTE  DO  INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA  DO  SERVIDOR

PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS-RS, no uso de suas atribuições legais, contidas

na Lei Municipal n.º 5002/2014 e Decreto Municipal n.º 066/2017.

R E S O L V E:

Art. 1º –  Fica aprovada a Norma de Procedimentos Administrativos, que passa a fazer parte

integrante  desta  Instrução  Normativa  para  concessão  de  Aposentadorias  Voluntária,

Compulsória, Por Invalidez, Pensão Por Morte e Abono de Permanência aos servidores titulares

de cargo efetivo de órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Três Passos/RS,

bem como de suas Autarquias e Fundações Públicas e aos seus dependentes legais.

Art. 2º –  Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Três Passos, 13 de julho de 2020

-----------------------------------------------------------------------

Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Servidor Público do Município de Três

Passos – IPSTP

Instituto da Previdência do Servidor Público de Três Passos - RS – Rua: General Daltro Filho, 581, sala 08
CEP: 98.600-000
CNPJ 04.510.687/0001-66 - www.ipstp.com.br



ANEXO I

01 – FINALIDADE:

Estabelecer  critérios  e  procedimentos  básicos  para  concessão  de  aposentadoria  voluntária,

compulsória, por invalidez, pensão por morte e abono de permanência.

02 – ÂMBITO DE APLICAÇÃO:

Aplica-se aos servidores titulares de cargo efetivo de órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

do Município de Três Passos-RS, bem como de suas Autarquias e Fundações Públicas e aos seus

dependentes legais.

03 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Constituição Federal de 1988;

Emenda Constitucional n.º 19/1998;

Emenda Constitucional n.º 20/1998;

Emenda Constitucional n.º 41/2003;

Emenda Constitucional n.º 47/2005;

Emenda Constitucional n.º 70/2012;

Emenda Constitucional nº 103/2019;

Lei Orgânica do Município de Três Passos

Lei Complementar n.º 18/2011 – Regime Jurídico Único e Lei Municipal nº 4.427/2010 - Plano

de Carreira dos Servidores e futuras alterações;

Lei Municipal nº 5.002/2014;

04 – CONCEITOS BÁSICOS:

Servidor Efetivo – Pessoa legalmente investida no cargo público, nomeada após aprovação em

concurso público; 
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Cargo Público – Conjunto de funções, criadas por lei, com denominação própria, em número

certo e vencimento nominal para o provimento em caráter efetivo;

Função  –  Conjunto  de  atividades  e  responsabilidades  cometidas  aos  servidores  efetivos  do

Município;

Vencimento  –  Retribuição  pecuniária  atribuída  ao  servidor  pelo  efetivo  exercício  do  cargo

público, cujo valor é fixado na tabela de vencimentos por lei específica;

Remuneração  –  É  o  vencimento  do  cargo  efetivo  acrescido  das  vantagens  pecuniárias

permanentes estabelecidas em lei;

Regência  de  Classe  –  Atividade  exercida  pelo  servidor  efetivo  na  carreira  do  magistério,

exclusivamente na sala de aula, na educação infantil, no ensino fundamental e médio;

Registro do Tribunal de Contas do Estado do RGS – Ato do Tribunal que reconhece a legalidade

da concessão de aposentadoria, bem como da fixação dos proventos do servidor.

05 – COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE:

Compete à Diretora de Benefícios do IPSTP controlar e acompanhar a execução da presente

Norma de Procedimentos.

06 – REGRAS PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE

- CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE – CF/88 E EMENDAS CONSTITUCIONAIS:

6.1 – REGRA PERMANENTE – Art. 40 da Constituição Federal

Requisitos e Critérios:

Idade Mínima: 60 (H) e 55 (M).

Tempo de Contribuição – Integral: 35 (H) e 30 (M).

Proporcional Por Idade: 65 anos (H) e 60 anos (M).

Tempo no Cargo: 05 anos.

Tempo de Serviço Público: 10 anos.

Obs.: Para o cargo de Professor exclusivamente em sala de aula, os requisitos de idade e tempo

de contribuição serão reduzidos em 05 (cinco) anos.
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Respaldo Legal:  Art.  40,  §  1°,  inciso  III,  alínea  a  da  Constituição  Federal.  Exclusivamente

Magistério: Art. 40, § 1°, inciso III, alínea a e § 5° da Constituição Federal.

Grupo de Beneficiários: Regra acessível a todos os servidores ocupantes de cargo efetivo. Os

servidores que ingressaram no serviço público após 31/12/2003, somente terão acesso a esta

opção.

Forma de Cálculo: Pela Média.

Forma de Reajuste: Por Lei, com isonomia temporal com o RGPS.

6.2 –REGRA ESPECIAL I – Art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003

Requisitos e Critérios:

Idade Mínima: 60 (H) e 55 (M).

Tempo de Contribuição – Integral: 35 (H) e 30 (M).

Tempo no Cargo da Aposentadoria: 05 anos.

Tempo na carreira da aposentadoria: 10 anos.

Tempo no serviço público: 20 anos.

Obs.: Para o cargo de Professor exclusivamente em sala de aula, os requisitos de idade e tempo

de contribuição serão reduzidos em 05 (cinco) anos.

Respaldo Legal: Art. 6°, incisos I, II, III e IV, art. 7° da Emenda Constitucional n° 41/2003.

Exclusivamente Magistério: Art. 6°, incisos I, II, III e IV, art. 7° da Emenda Constitucional n°

41/2003 e § 5º da Constituição Federal.

Grupo de Beneficiários: Os servidores ocupantes de cargo efetivo admitido até 31/12/2003.

Forma de Cálculo: Regra da integralidade.

Forma de Reajuste: Paridade Total.

6.3 – REGRA ESPECIAL II – Art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005

Requisitos e Critérios:

Tempo de Contribuição – Integral: 35 (H) e 30 (M).

Tempo no Cargo da Aposentadoria: 05 anos.

Tempo na carreira da aposentadoria: 15 anos.

Tempo no serviço público: 25 anos.
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Respaldo Legal: Art. 3°, inciso I, II e III, § único da Emenda Constituição n° 47/2005.

Idade Mínima: Será resultante da redução em 01 ano relativa a 60 anos (H) e 55 (M) para cada

ano contribuído a mais além do previsto no tempo de contribuição mínima (35 / 30).

Grupo de Beneficiários: Os servidores ocupantes de cargo efetivo admitido até 16/12/1998.

Forma de Cálculo: Regra da integralidade.

Forma de Reajuste: Paridade Total.

Demonstrativo Tempo de Contribuição

HOMEM MULHER

Tempo Contribuição Idade Mínima Tempo Contribuição Idade Mínima

36 59 31 54
37 58 32 53
38 57 33 52
39 56 34 51
40 55 35 50

6.4 – REGRA DO DIREITO ADQUIRIDO – Art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003

Requisitos e Critérios:

Idade Mínima: 60 (H) e 55 (M).

Tempo de Contribuição – Integral: 35 (H) e 30 (M).

Tempo no Cargo: 05 anos.

Tempo de Serviço Público: 10 anos.

Respaldo Legal: Art. 3º da Emenda Constitucional n° 41/2003 (art. 40, § 1°, inciso III, alínea a

da Constituição Federal.

Exclusivamente Magistério: Art. 3º da Emenda Constitucional n° 41/2003 (art. 40, § 1°, inciso

III, alínea a e § 5° da Constituição Federal.

Idade Mínima: 53 (H) e 48 (M).

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – INTEGRAL: 35 (H) e 30 (M).

• Pedágio de 20%

• Para o professor – mulher incremento de 20% e homem 17% sobre o tempo de Contribuição.
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Respaldo Legal: Art. 3º da Emenda Constitucional n° 41/2003 (art. 8°, inciso I, II, III, alínea a e

b da Emenda Constitucional n° 20/1998).

Exclusivamente Magistério: Art. 3º da Emenda Constitucional n° 41/2003 (art. 8°, inciso I, II,

III, alínea a e b e § 4° da Emenda Constitucional n° 20/1998).

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PROPORCIONAL: 30(H) e 25 (M)

• Pedágio de 40%.

•. Para o professor – mulher incremento de 20% e homem 17% sobre o tempo de Contribuição.

Respaldo Legal: Art. 3º da Emenda Constitucional n° 41/2003 (art. 8°, inciso I, II, §1° em seu

inciso I, alínea a e b e inciso II, da Emenda Constitucional n° 20/1998).

Exclusivamente Magistério: Art. 3º da Emenda Constitucional n° 41/2003 (art. 8°, inciso I, II,

§1° em seu inciso I, alínea a e b, inciso II e § 4°, da Emenda Constitucional n° 20/1998).

PROPORCIONAL POR IDADE: 65 anos (H) e 60 anos (M).

Tempo no Cargo: 05 anos.

Respaldo Legal: Art. 3° da Emenda Constitucional n° 41/2003 (art. 40, § 1°, inciso III, alínea b

da Constituição Federal de 1998.

Grupo de Beneficiários: Os servidores ocupantes de cargo efetivo admitido até 16/12/98 e com

100% dos requisitos e critérios completados até 31/12/2003.

Forma de Cálculo: Regra da integralidade.

Forma de Reajuste: Paridade Total.

6.5 – REGRA DE TRANSIÇÃO – Art. 2º da Emenda Constitucional 41/2003

Requisitos e Critérios:

Idade Mínima: 53 (H) e 48 (M).

Tempo de Contribuição – Integral: 35 (H) e 30 (M).

Pedágio de 20% Para o professor – mulher incremento de 20% e homem 17% sobre o tempo de

contribuição.

Tempo no Cargo: 05 anos.
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Respaldo  Legal:  art.  2°,  inciso  I,  II  e  III,  alíneas  a  e  b,  §  1°,  inciso  I  (ou  II)  da  Emenda

Constitucional n° 41/2003.

Grupo de Beneficiários: Os servidores ocupantes de cargo efetivo admitido até 16/12/98.

Forma de Cálculo: Pela média.

Fator  redutor  para  cada  ano  antecipado  em  relação  à  idade  de  60  anos  (H)  e  55  (M)  na

proporção:

Servidores que completarem os requisitos até 31/12/2005, sofrerão redução de 3,5% por ano

antecipado na aposentadoria.

Servidores que completarem os requisitos após 31/12/2005, sofrerão redução de 5% por ano

antecipado na aposentadoria.

Forma de Reajuste: Por Lei, com isonomia temporal com o RGPS.

7 – REGRAS PARA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

Grupo de Beneficiários: A CF determina que o servidor afastar-se-á de suas atividades depois

de completados 75 (setenta e cinco) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de

contribuição. Respaldo Legal: Art. 40, § 1°, inciso II, alínea a da Constituição Federal.

Forma de Cálculo: Pela média.

Forma de Reajuste: Por Lei, com isonomia temporal com o RGPS.

8 – REGRAS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Aplica-se aos servidores declarados pela Perícia Médica Municipal inválido permanentemente

para  o  serviço  público,  com  proventos  proporcionais  ao  tempo  de  contribuição,  exceto  se

decorrente  de  acidente  em serviço,  moléstia  profissional  ou  doenças  graves,  contagiosas  ou

incuráveis na forma da Lei, e através de avaliação pericial.

Grupo  de  Beneficiários:  Os  servidores  ocupantes  de  cargo  efetivo,  admitidos  antes  de

31/12/2003. Respaldo Legal: Emenda Constitucional n.º 070/2012.

Forma de Cálculo: Paridade Total.

Grupo de Beneficiários: Os servidores ocupantes de cargo efetivo, admitidos após 31/12/2003,

Respaldo  Legal:  Art.  40,  §  1°,  inciso  I  da  Constituição  Federal  (combinado  com  a  Lei

Municipal).
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Forma de Cálculo: Pela média.

9 – REGRAS PARA O ABONO DE PERMANÊNCIA

9.1 – Regra Permanente – Art. 40 da Constituição Federal

Os  servidores  que  ingressaram  no  serviço  público  após  31/12/2003  e  cumpriram  todos  os

requisitos do item 6.1 terão acesso a esta opção.

9.2 – Regra do Direito Adquirido – Art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003

Regra acessível aos servidores ocupantes de cargo efetivo admitidos até 16/12/1998, os quais

tenham cumprido 100% dos requisitos e critérios do item 6.4 até 31/12/2003.

9.3 – Regra de Transição – Art. 2º da Emenda Constitucional 41/2003

Os servidores ocupantes de cargo efetivo admitido até 16/12/1998 e que tenham cumprido todos

os requisitos do item 6.5.

10 – PROCEDIMENTOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA

10.1 – SERVIDOR EFETIVO

– Deverá preencher formulário solicitando simulação de aposentadoria na sede do IPSTP para

que se possa  fazer  o  levantamento  da pasta  funcional  e  verificar  se  o  servidor  preenche  os

requisitos para a aposentadoria comum/professor, com antecedência mínima 30 dias, em relação

a data em que pretende se aposentar, e, deverá ainda providenciar nos documentos a seguir e

entregá-los  no  protocolo  do  IPSTP,  no  mínimo  15  dias  antes  de  protocolar  o  pedido  de

aposentadoria.

▪ Certidão original de Tempo de Contribuição se tiver tempo de RGPS (agendar junto ao INSS);

▪ Certidão original das funções de magistério (local de trabalho, séries atendidas, atividades

exercidas e período),  expedida pela  Secretaria  Municipal/Estadual  de Educação,  no caso de

professor;

▪   Certidão original de nascimento/casamento atualizada, não superior a 90 dias;

▪   Declaração original de União Estável, registrada em cartório;

▪  Declaração de  acumulação  de  função  ou  emprego  público,  acompanhada  de  documentos

comprobatórios, caso trabalhe em outro órgão público;

▪ CPF e Carteira de Identidade do servidor e cônjuge (cópia autenticada);
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▪ Cópia simples Cartão PIS/PASEP do servidor e cônjuge;

▪  Cópia simples do Título de Eleitor, acompanhada de certidão de quitação eleitoral do servidor

e cônjuge;

▪  1 (uma) foto 3 X 4;

▪ 03 últimos contracheques (cópia simples acompanhada do original).

▪  Certidões  sobre  adicional  de  insalubridade,  periculosidade,  FC,  expedido  pela  Divisão  de

Recursos Humanos do Município de Três Passos, se tiver.

10.2.1 – DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

Prazo: 01 (um) dia útil

10.2.2 –  Após receber  o pedido de simulação,  solicitar  à  Divisão de Recursos Humanos do

Município  de Três  Passos,  a  pasta  funcional  com todos os  documentos  para  a  instrução do

processo.

10.5 – DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS / DRH

Prazo: 04 (quatro) dias úteis

10.5.1 –  Após receber o pedido, enviar a pasta funcional com os documentos pertinentes ao

servidor, e inclusive as fichas financeiras de todo o período funcional, quando se fizer necessário

(aposentadoria pela média), incluindo o último contracheque do servidor.

10.5.2 – Certidões referente a percepção de adicional de insalubridade,  periculosidade, FC, do

Município de Três Passos, se tiver solicitado incorporação nos proventos de inativação, com no

mínimo 01 mês de antecedência à data da aposentadoria e se não estiver respondendo a processo

administrativo.

10.2.1 – DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

Prazo: 05 (cinco dias úteis)

▪ após receber a pasta funcional do servidor e documentos complementares, enviados pela DRH,

verificar se o mesmo implementa ou não de alguma regra de aposentadoria. 

Comunicar o servidor, sobre o resultado da pesquisa.
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Se positivo, e houver o interesse de servidor, receber os documentos do mesmo, conferir e juntar

ao pedido de simulação;

▪ formalizar o processo, após conferência dos documentos e lançá-los no Sistema do Tribunal de

Contas/RS – SAPIEM, emitindo o respectivo requerimento.

10.2 – SERVIÇO DE PROTOCOLO DO IPSTP

10.2.1 –  solicitar a assinatura do requerimento pelo servidor e realizar o protocolo do mesmo

entregar-lhe a segunda via devidamente protocolada e encaminhando-a à Diretora de Previdência

para formalizar processo de aposentadoria;

▪ A partir desse momento o servidor, já está dispensado do seu trabalho, pois a aposentadoria dá-

se, no ato da protocolização do requerimento. 

10.2.2 – DIRETORA DE PREVIDÊNCIA 

Prazo: 02 (dois) dias úteis

10.2.1  –  Recebe  o  processo  e  completa  a  análise,  emite  os  relatórios,  a  Portaria,  faz  o

encaminhamento preliminar ao TCE/RS, inclui seus anexos.

10.8 – DIRETOR PRESIDENTE

Prazo: 03 (três) dias úteis

10.8.1 –  Defere com a subscrição do ato concessor. Após deferimento do Diretor Presidente,

expede-se ofício ao Executivo informando a inativação do mesmo para que seja elaborada a sua

exoneração  por  aposentadoria,  com  o  pagamento  das  verbas  rescisórias.  Após  realizada  a

exoneração,  o  Executivo  deverá  comunicar  ao  IPSTP,  as  eventuais  verbas  que  deverão  ser

cadastradas na folha de pagamento do servidor inativo (mensalidade de associações, sindicato,

plano de saúde, etc.);

Em seguida encaminha o processo à Diretora de Previdência, que encaminha o mesmo à Unidade

Central de Controle Interno, para analisar todos os documentos e dar o seu aval para assinatura

definitiva e envio da remessa virtual ao TCE/RS, num prazo de 05 (cinco) dias úteis.

10.7 – DIRETORA DE PREVIDÊNCIA / DIRETOR PRESIDENTE
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Prazo: 03 (três) dias úteis

10.7.1 – Após envio do processo ao TCE/RS, certificar e expor o ato inativatório durante o prazo

mínimo de 10(dez) dias, em seguida distribuir as 03(três) vias da seguinte forma:

1.º via – a ser juntada no processo de aposentadoria;

2.º via – a ser entregue ao servidor;

3.º via – a ser arquivada.

A Diretora de Previdência, elabora o cadastro no sistema de folha de pagamento.

Após o registrado da aposentadoria pelo TCE/RS, verifica-se a adoção de providências relativas

à Compensação Previdenciária/COMPREV, encaminhando os documentos necessários, para a

compensação.

11 – PROCEDIMENTOS PARA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA:

11.1 – ÓRGÃO DE ORIGEM DO SERVIDOR.

11.1.1 –  É responsável  pelo  afastamento  do  servidor,  quando este  atingir  o  limite  de  idade

estabelecido na Constituição Federal/CF para Aposentadoria Compulsória;

11.1.2 – Emite ofício ao IPSTP, devidamente assinado pelo Sr. Prefeito, juntando a este a Pasta

funcional,  assim como,  toda  documentação  inerente  ao  servidor  para  que  seja  processada  a

Aposentadoria Compulsória;

11.1.3  –  Com  o  ofício  deverá  ser  enviado  ao  IPSTP,  (Certidões  referente  a  percepção  de

adicional de insalubridade, periculosidade, FC, do Município de Três Passos, se tiver solicitado

incorporação nos proventos de inativação, com no mínimo 01 mês de antecedência à data da

aposentadoria);

▪  Certidão original das funções de magistério, expedida pela Secretaria Municipal/Estadual de

Educação;

▪   Certidão original de Nascimento/Casamento atualizada, não superior a 90 dias;

▪   Declaração original de União Estável;

▪  Declaração de  acumulação  de  função  ou  emprego  público,  acompanhada  de  documentos

comprobatórios, se ocupar outro cargo público;

▪ CPF e Carteira de Identidade (cópia autenticada), servidor e cônjuge;
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▪ Cópia simples Cartão PIS/PASEP, servidor e cônjuge;

▪  Cópia simples do Título de Eleitor, acompanhada de certidão de quitação eleitoral, servidor e

cônjuge;

▪  1 (uma) foto 3 X 4;

▪ 03 últimos contracheques (cópia simples acompanhada do original).

11.2. SERVIÇO DE PROTOCOLO DO IPSTP

-  Recebe os documentos  enviados pela  DRH/Município,  realiza  seu protocolo  e  entrega-lhes

segunda via do mesmo devidamente protocolado e encaminha os à Diretora de Previdência para

formalizar processo de aposentadoria;

11.2.1 – DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

Prazo: 02 (dois) dias úteis

Formaliza o processo, confere os documentos, completa a análise, emite os relatórios, a Portaria,

faz o encaminhamento preliminar ao TCE/RS, inclui seus.

11.3 – DIRETOR PRESIDENTE

Prazo: 01 (um) dia útil

11.3.1 – Defere com a subscrição do ato concessor, em seguida encaminha o processo à Diretora

de Previdência, que encaminha o processo físico à Unidade Central de Controle Interno, para

analisar todos os documentos e dar o seu aval para assinatura definitiva e envio da remessa

virtual ao TCE/RS.

11.4 – DIRETORA DE PREVIDÊNCIA / DIRETOR PRESIDENTE

Prazo: 02 (dois) dias úteis

11.4.1 – Após envio do processo ao TCE/RS, certificar e expor o ato inativatório durante o prazo

mínimo de 10(dez) dias, em seguida distribuir as 03(três) vias da seguinte forma:

1.º via – a ser juntada no processo de aposentadoria;

2.º via – a ser entregue ao servidor;

3.º via – a ser arquivada.
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12 – PROCEDIMENTOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

12.1 – PERÍCIA MEDICA MUNICIPAL

12.1.1 – Após decorrido o prazo mínimo de 24 meses de afastamento para tratamento de saúde, o

Município encaminha o servidor para a Junta Médica Pericial formada por 03 médicos, sendo no

mínimo 01 especialista na área em que o servidor está afetado, para emitir  laudo pericial  de

invalidez  permanente  do  servidor  para  o  serviço  público  (com  base  em  requisitos  pré-

elaborados).  A Divisão de Recursos Humanos,  encaminha o referido processo com todos os

laudos médicos, à PGM para emissão de parecer e posteriormente através de ofício assinado pelo

Sr. Prefeito, encaminha a pasta funcional do servidor ao IPSTP, para dar andamento ao processo

de aposentadoria por invalidez permanente.

12.2 – SERVIÇO DE PROTOCOLO DO IPSTP

12.2.1 – Recebe o processo e a pasta funcional do servidor, realiza seu protocolo e entrega-lhe

segunda via do mesmo devidamente protocolado e encaminha-o à Diretora de Previdência para

formalizar processo de aposentadoria;

12.2.2 – DIRETORA DE PREVIDÊNCIA 

Prazo: 05 (cinco) dias úteis

▪ após receber o processo e a pasta funcional do servidor, enviado pelo Município, verificação a

veracidade e a implementação ou não das regras de aposentadoria por invalidez permanente.

Comunica o servidor, sobre o resultado e a forma de cálculo e reajustamento a ser adotado e que

deverá anexar os seguintes documentos para completar o processo:

▪ certidão original de Tempo de Contribuição do RGPS;

▪  certidão original das funções de magistério, expedida pela Secretaria Municipal/Estadual de

Educação;

▪   certidão original de Nascimento/Casamento atualizada, não superior a 90 dias;

▪   declaração original de União Estável, com registro em cartório;

▪  declaração de  acumulação  de  função  ou  emprego  público,  acompanhada  de  documentos

comprobatórios;

▪ CPF e Carteira de Identidade do servidor e cônjuge (cópia autenticada);
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▪ cópia simples Cartão PIS/PASEP do servidor e cônjuge;

▪ cópia simples do Título de Eleitor, acompanhada de certidão de quitação eleitoral;

▪ 01 (uma) foto 3 X 4;

▪ último contracheque (cópia simples acompanhada do original).

12.2.3 – SERVIÇO DE PROTOCOLO DO IPSTP

12.2.4 –solicita a assinatura do servidor nos documentos pertinentes ao mesmo e encaminhando-

a à Diretora de Previdência para formalizar processo de aposentadoria;

▪ A partir do momento em que completar 75 anos de idade o servidor, já está dispensado do seu

trabalho. 

12.2.5 – DIRETORA DE PREVIDÊNCIA 

Prazo: 02 (dois) dias úteis

12.2.6  –  Recebe  o  processo  e  completa  a  análise,  emite  os  relatórios,  a  Portaria,  faz  o

encaminhamento preliminar ao TCE/RS, inclui seus anexos.

12.2.7 – DIRETOR PRESIDENTE

Prazo: 01 (um) dia útil

12.2.8 – Defere com a subscrição do ato concessor, em seguida encaminha o processo à Diretora

de Previdência, que encaminha o processo físico à Unidade Central de Controle Interno, para

analisar todos os documentos e dar o seu aval para assinatura definitiva e envio da remessa

virtual ao TCE/RS.

Após deferimento do Diretor-Presidente, expede-se ofício ao Executivo informando a inativação

do mesmo para que seja elaborada a sua exoneração por aposentadoria, com o pagamento das

verbas rescisórias. Após realizada a exoneração, o Executivo deverá comunicar ao IPSTP, as

eventuais  verbas  que  deverão  ser  cadastradas  na  folha  de  pagamento  do  servidor  inativo

(mensalidade de associações, sindicato, plano de saúde...);

12.2.9 – DIRETORA DE PREVIDÊNCIA / DIRETOR PRESIDENTE

Prazo: 02 (dois) dias úteis
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12.2.10 –  Após envio do processo ao TCE/RS, certificar e expor o ato inativatório durante o

prazo mínimo de 10(dez) dias, em seguida distribuir as 03(três) vias da seguinte forma:

1.º via – a ser juntada no processo de aposentadoria;

2.º via – a ser entregue ao servidor;

3.º via – a ser arquivada.

O servidor efetivo, elabora o cadastro no sistema de folha de pagamento.

13 – PROCEDIMENTOS PARA PENSÃO POR MORTE

13.1 – DEPENDENTES

13.1.1 – São considerados dependentes do servidor segurado:

O cônjuge na constância do casamento, companheiro e companheira;

Filho ou equiparado, não emancipado, menor de 18 anos ou inválido;

Os pais;

O irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 18 anos, ou inválido.

13.1.2  –  Perde  a  qualidade  de  dependente  o  cônjuge  separado  de  fato,  judicialmente  ou

divorciado;

13.1.3 –  Só será considerado dependente inválido aquele que a invalidez advenha antes de 18

(dezoito) anos de idade, a qual deverá ser comprovada mediante laudo médico pericial emitido

pela Perícia Médica Municipal;

13.1.4 – O cadastro e a avaliação médica pericial do dependente inválido deverão ocorrer antes

de 18 (dezoito) anos, ficando a cargo do servidor interessado.

13.2 – DEPENDENTE BENEFICIÁRIO

13.2.1 – Deverá preencher obrigatoriamente na sede do IPSTP o requerimento de solicitação de

Pensão por Morte apresentando os seguintes documentos:

Certidão de Óbito (cópia autenticada em cartório);

Comprovante de dependência econômica, se união estável não for registrada em cartório;

Certidão de casamento ou nascimento, atualizada com data não superior a 90 dias;

Certidão de Casamento com averbação de divórcio ou separação judicial se houver;
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Termo de Justificação de Judicial de Convivência para situações de união estável;

Laudo Médico atualizado (em caso de dependente inválido);

Termo de Tutela / Curatela (cópia simples acompanhada do original);

CPF e Carteira de Identidade (cópia autenticada em cartório);

Cópia simples do cartão PIS/PASEP;

Cópia simples do título de Eleitor, com certidão de quitação eleitoral

1 (uma) foto 3 X 4;

Declaração de endereço;

Último contracheque (cópia simples acompanhada do original).

OBS: Os documentos pessoais acima listados são referentes ao beneficiário dependente e ao de

cujus.

13.2.2 –  Formalizar o processo junto ao Serviço de Protocolo do IPSTP, após conferência dos

documentos.

14 – PROCEDIMENTOS PARA ABONO DE PERMANÊNCIA

14.1 – SERVIDOR EFETIVO

14.1.1 – Deverá preencher o requerimento de solicitação de abono de permanência junto ao setor

de protocolo do IPSTP, devendo anexar ao mesmo:

Declaração de função do Magistério, quando necessário;

Declaração de acúmulo de cargo ou aposentadoria (com apresentação de documentos pertinentes

a acumulação, quando necessário);

Certidão de tempo de contribuição (todos os tempos averbados);

14.2 – SERVIÇO DE PROTOCOLO DO IPSTP

14.2.1 – Formaliza processo e entrega cartão de protocolo ao servidor;

14.2.2 – Envia o processo a Divisão de Recursos Humanos – DRH, do Município.

14.3 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS / DRH

14.3.1 – Anexa a documentação pertinente com a situação funcional e financeira, incluindo os

seguintes documentos:

Demonstrativo das vantagens estatutárias;

Documentação completa referente à nomeação no cargo efetivo;
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Situação  funcional  detalhada,  incluída  documentação  que  comprove  o  ingresso  no  serviço

público;

Demonstrativo de tempo de contribuição;

Certidão  original  de Tempo de  Contribuição  expedida  pelo Órgão competente  a  que  estiver

vinculado; 

14.3.2 – Encaminha o Processo ao IPSTP.

14.5 – DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

14.5.1 – Realiza breve análise e verifica a contemplação ou não do direito ao abono permanência

e encaminha o processo à Procuradoria, para parecer.

14.6 – ASSESSORIA JURÍDICA

14.6.1 –  Elabora parecer  jurídico  enviando-o posteriormente  a  Diretora de Previdência,  para

comunicar ao Município/DRH, para que seja implantado ou não o abono permanência na folha

de pagamento do servidor.

IPSTP, 13 DE JULHO DE 2020

Ivete Maria Linck Beck
Diretora Presidente
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