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1. Finalidade: 
Estabelecer os procedimentos necessários para a concessão de benefícios previdenciários aos 
segurados filiados e seus dependentes no Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do 
Município de Serra - IPS, regulamentando os requisitos necessários para a prestação de natureza 
previdenciária, em caso de contingências que interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios 
de subsistência. 
2. Abrangência: 
Abrangem os segurados, ocupantes de cargos efetivos do Município da Serra-ES vinculados ao 
Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra-ES, que fazem jus ao gozo dos 
benefícios previdenciários e os dependentes dos segurados, nos termos da lei e os executores do 
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Serra – ES. 
3. Base Legal e Regulamentar: 
Constituição Federal da República do Brasil e suas alterações, destacando-se a Emenda 
Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1.998; da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de 
dezembro de 2003 e da Emenda Constitucional n. 47, de 06 de julho de 2005 e Emenda 
Constitucional n.º 70, de 29 de março de 2012; 
Lei Federal N.º 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre as regras gerais para a 
organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito 
Federal e dá outras providências;  
Lei Federal n. 10.887, de 18 de junho de 2004, que dispõe sobre a aplicação de disposições da E.C 
nº. 41/03; 
Lei Municipal nº 2818/2005, que dispõe sobre o sistema de seguridade social dos servidores públicos, 
ativos e inativos, e dos pensionistas do Município da Serra – ES; 
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Decreto Municipal 2.312/2006, que dispõe sobre o Regulamento das Leis Previdenciárias do 
Município da Serra e dá outras providências; 
Portaria do Ministério da Previdência Social n. 402, de 11 de dezembro de 2.008, que disciplina os 
parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de 
previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos na União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento as Leis N.º 9.717/1998 e 10.887/2004; 
Orientação Normativa SPS N.º 02, de 31 de março de 2.009, e posteriores alterações; 
Lei Municipal nº 2360/2001, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do Município de 
Serra – ES. 
4. Conceitos: 
Aposentadoria por Tempo de Contribuição: Benefício Previdenciário concedido ao segurado 
efetivo, desde que cumprido os requisitos estabelecidos no artigo 40 da CF, EC 20/98, EC 41/03 ou 
EC 47/05. 
Aposentadoria por Idade: Benefício Previdenciário ao concedido ao segurado efetivo em razão de 
idade avançada, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no 
serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, além de ter 
completado a idade de 65 (sessenta e cinco) anos se homem; e 60 (sessenta) anos se mulher. O 
cálculo da aposentadoria será de proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
Aposentadoria Compulsória: Benefício Previdenciário concedido ao segurado que completar 75 
(setenta e cinco) anos de idade, processada por meio de ofício da municipalidade (Secretaria de 
Administração/Recursos Humanos) quando observado que o segurado completou a idade limite para 
trabalhar na Administração Pública. O cálculo dos proventos será proporcional ao tempo de 
contribuição. A idade limite é instituída pela Constituição Federal, art. 40, §1º, II. 
Aposentadoria por Invalidez: Beneficio Previdenciário concedido ao segurado que se encontra 
incapaz para a realização de suas funções, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades 
laborais, observada a data em que o laudo médico pericial definir como início da incapacidade total e 
definitiva para o trabalho. Os proventos decorrentes de benefício são proporcionais ao tempo de 
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, na forma da lei, que serão calculados integralmente ao valor da média 
aritmética ou última remuneração, conforme a regra de concessão. 
Pensão por Morte: Benefício Previdenciário concedido ao conjunto dos dependentes do segurado 
falecido, aposentado ou não, a contar da data de óbito se requerido dentro dos 30 (trinta) dias; ou da 
data do requerimento se requerido após 30 (trinta) dias do óbito. 
Auxilio/Salário-Maternidade: Benefício pago à segurada/servidora IPS durante seu afastamento, 
mediante encaminhamento médico, durante o prazo de licença maternidade de 120 (cento e vinte) 
dias consecutivos; ou em caso de Aborto não Criminoso, comprovado mediante atestado médico, 
durante duas semanas. Sendo o pagamento da remuneração correspondente à ampliação da 
licença-maternidade além do prazo de 120 (cento e vinte) dias, custeada com os recursos do tesouro 
do Ente Federativo.  
Salário-Família: Benefício Previdenciário pago a Segurado/Servidor do IPS na proporção do 
espectivo número de filhos ou equiparados de qualquer condição até a idade de quatorze anos ou 
inválido de qualquer idade, desde que o salário-de-contribuição seja inferior ou igual ao limite máximo 
permitido pelo RGPS (Portaria Interministerial MPS/MF 19 de 10/01/2014 e suas alterações 
posteriores).  
Auxílio-Doença: Benefício Previdenciário concedido ao Segurado/Servidor do IPS que ficar 
incapacitado, isto é, que de alguma maneira adquiriu doença que o impeça de continuar exercendo 
suas funções laborais temporariamente, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de afastamento. A 
concessão e a cessação do auxílio-doença, bem como a definição do retorno do segurado à atividade 
ou a concessão de aposentadoria por invalidez, serão determinadas após laudo dos médicos peritos 
do IPS. 
Auxílio-Reclusão: Beneficio Previdenciário concedido diretamente pelo IPS aos dependentes do 
Segurado/Servidor do IPS que for recolhido à prisão, e que tenha renda bruta mensal igual ou inferior 
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ao teto definido para este benefício no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), rateado em 
cotas-partes iguais entre os dependentes do segurado. 
Termo de Curatela: Documento necessário para recebimento de benefício concedido a maior 
incapaz. 
Estágio Probatório: Período de verificação do desempenho do segurado recém-admitido no 
Município e que servirá para determinar a efetivação ou não no cargo para o qual foi nomeado através 
de concurso público, com duração de 03 (três) anos a partir da data de sua entrada em exercício. 
Reversão de Aposentadoria: É o retorno à atividade de segurado aposentado: I - por invalidez, 
quando junta médica do IPS declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria; II - no interesse da 
administração, desde que cumulativamente: a) tenha solicitado a reversão; b) a aposentadoria tenha 
sido voluntária; c) estável quando na atividade; d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos 
anteriores à solicitação; e) haja cargo vago. III - por apuração de erro da administração, comprovada 
por processo, de que não subsistiam os motivos determinantes da aposentadoria. 
Isenção de Imposto de Renda: É o ato ou efeito de isentar, ou seja, de livrar, dispensar, desobrigar 
ou eximir. É um privilégio que torna as pessoas portadoras de doenças graves isento da obrigação de 
pagar Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) desde que se enquadram cumulativamente 
nas seguintes situações (Lei nº 7.713/88): 1) Os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, 
pensão, ou reforma; e 2) Sejam portadoras de uma das doenças graves elencadas pela Receita 
Federal do Brasil. 
 
5.  Competências e Responsabilidades  
Compete à Controladoria Geral do Município (CGM): Prestar apoio técnico e avaliar a eficiência 
dos procedimentos de controle inerentes à presente Norma de Procedimento. 
Compete ao Comitê de Controle Interno do IPS: Promover discussões técnicas para definir as 
rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração. 
Compete às Unidades Executoras do IPS (Diretor Presidente, Diretoria de Benefícios 
Previdenciários, Unidade de Apoio Administrativo, Departamento de Previdência, 
Departamento de Recursos Humanos e Procuradoria Geral) 
- Solicitar e conferir toda documentação necessária para a montagem do processo; 
- Atentar-se para as datas finais dos benefícios; 
- Averiguar a veracidade dos documentos; 
- Publicar em jornal os documentos necessários; 
- Encaminhar o segurado à perícia médica, caso necessário; 
- Receber e dar andamento do processo via sistema; 
- Enviar os processos para fins de registro dos benefícios permanentes (pensão e aposentadoria) 
junto ao Tribunal de Contas do Estado do Estado do Espírito. 
Compete ao DRH/SEAD/PMS e a Câmara Municipal 
- Enviar os documentos solicitados pelo IPS. 
Compete ao Setor Serviço Social do IPS 
- Acompanhar a evolução do tratamento de saúde quando o segurado, que estiver em estágio 
probatório, receber auxílio doença por um período superior a 30 (trinta) dias, visitando este segurado 
em datas e horários aleatórios, sem prévia comunicação;  
- Promover diligências e averiguação de denúncias para identificação de exercício pelo segurado de 
atividades (remuneradas ou não) incompatíveis com o tratamento de sua doença, podendo ser 
aplicada a suspensão do benefício; 
- Elaborar relatório social e promove a autuação de processo administrativo, no caso acima elencado; 
- Realizar visitas domiciliares fornecendo orientações sociais aos segurados aposentados por 
invalidez que se encontre em situação de vulnerabilidade. 
Compete ao Setor de Perícia Médica do IPS 
- Designar nova Perícia médica, nos casos em que o segurado em gozo de auxilio doença esteja 
exercendo atividades (remuneradas ou não) incompatíveis com o tratamento de sua doença; 
- Comunicar o segurado com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, da data designada para a 
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realização da Perícia, alertando-o que caso não compareça e não apresente justificativa em 24 horas, 
o mesmo terá seu beneficio suspenso; 
- Identificar os afastamentos sistemáticos, pela mesma patologia ou patologias interligadas, no caso 
de segurados em estágio probatório; 
Compete aos Médicos Peritos IPS 
- Realizar Perícia médica no segurado; 
- Emitir parecer conclusivo pela manutenção do segurado em auxilio doença ou retorno do segurado à 
atividade, nos casos em que o segurado em gozo de auxilio doença esteja exercendo atividades 
(remuneradas ou não) incompatíveis com o tratamento de sua doença. 
 
6. Procedimentos: 
 
6.1. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, APOSENTADORIA POR IDADE E 
APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. 
 
6.1.1. Protocolo  
6.1.1.1 Protocola requerimento de simulação de aposentadoria OU de aposentadoria formulado pelo 
segurado ou pelo Departamento de Previdência – DEPREVI, por solicitação do segurado; 
6.1.1.2. Autua e encaminha os autos processo ao DCDV/DRH/PMS ou ao RH/CMS solicitando a 
pasta funcional e fichas financeiras 
  
6.1.2 DCDV/DRH/PMS ou RH/CMS 
6.1.2.1 Anexa aos autos processo aberto junto ao IPS a pasta funcional e todos os processos 
relativos à vida funcional do segurado requerente; 
6.1.2.2 Anexa as fichas financeiras do segurado; 
6.1.2.3 Encaminha os autos do processo ao Protocolo do IPS. 
 
6.1.3 Protocolo  
6.1.3.1 Atualiza o cadastro de segurado; 
6.1.3.2 Encaminha os autos do processo ao Departamento de Previdência. 
 
6.1.4 Departamento de Previdência  
6.1.4.1 Confere os dados pessoais e vínculos do segurado; 
6.1.4.2 Analisa e enquadra na modalidade de aposentadoria; 
6.1.4.3 Emite o Formulário Inicial de Aposentadoria; 
6.1.4.4 Efetua o cálculo dos proventos no sistema; 
6.1.4.5 Lança informações do beneficio no cadastro do segurado; 
6.1.4.6 Imprime as planilhas entre outros documentos; 
6.1.4.7 Nos casos de simulação de aposentadoria apura o cálculo dos proventos e após, comunica o 
servidor (via telefone e/ou eletrônica e/ou oficio) para se manifestar no interesse do prosseguimento 
do benefício de aposentadoria; se não houver manifestação ou interesse do servidor pelo 
prosseguimento, os autos serão arquivados; 
6.1.4.8 Gera o benefício;  
6.1.4.9 Encaminha os autos do processo à Diretoria de Benefícios Previdenciários. 
 
6.1.5 Diretoria de Benefícios Previdenciários  
6.1.5.1 Analisa toda documentação do processo, e nos casos em que os processos possuírem 
inconsistências e quando julgar necessário encaminha os autos do processo para a Procuradoria 
Geral, item 6.1.6;  
6.1.5.2 Quando não for necessário o encaminhamento para a Procuradoria Geral OU quando os autos 
do processo retornar ao setor será encaminhado a Unidade de Apoio Administrativo, conforme item 
6.1.7. 
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6.1.6 Procuradoria geral 
6.1.6.1 Analisa e emite parecer;  
6.1.6.2 Encaminha os autos do processo para a Diretoria de Benefícios Previdenciários que 
encaminha ao setor que deverá tomar as providências cabíveis de acordo com o parecer; após 
providencias, os autos do processo deverão ser encaminhados para a Unidade de Apoio 
Administrativo. 
 
6.1.7 Unidade de Apoio Administrativo  
6.1.7.1 Da ciência ao Diretor Presidente do recebimento do processo para decisão pelo deferimento 
ou não do beneficio: 
a) Nos casos de deferimento:  
Emite portaria em 05 vias: duas vias para o servidor, uma para o DRH/PMS, uma para o 

arquivo/Apoio e uma via para os autos do processo; 
Realiza a publicação no Diário Oficial; 
Elabora duas vias de Comunicação Interna - CI, sendo uma via para o Departamento de Recursos 

Humanos, determinando a implantação do benefício (item 6.1.8) e a outra via será anexada aos 
autos do processo; 
Oficia o DRH//PMS ou RH/CMS para retirada do segurado da folha de pagamento dos ativos; 
Oficia a Secretaria de lotação do segurado sobre a Concessão do Benefício; 
b) Nos casos de indeferimento: Oficia o segurado e encaminha os autos ao DEPREVI para cancelar o 
benefício gerado no sistema e após devolver o processo para DRH/PMS ou RH/CMS. 
6.1.7.2 Deferido o benefício tramita o processo ao Departamento de Recursos Humanos/IPS para 
implantar o benefício na folha. 
 
6.1.8 Departamento de Recursos Humanos  
6.1.8.1 Implanta o benefício na folha; 
6.1.8.2 Encaminha a Unidade de Apoio Administrativo 
 
6.1.9 Unidade de Apoio Administrativo  
6.1.9.1 Encaminha os autos ao Tribunal de Contas para registro e homologação.  

 
6.2. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 
 
6.2.1 Recursos Humanos Pertinente 
6.2.1.1 Encaminha oficio ao IPS informando que o segurado completou a idade necessária, anexa a 
pasta funcional e fichas financeiras do segurado. 
 
6.2.2     Protocolo  
6.2.2.1  Abre no sistema o processo de aposentadoria;  
6.2.2.2  Atualiza o cadastro do segurado; 
6.2.2.3  Encaminha os autos do processo ao Departamento de Previdência.  

 
6.2.3 Departamento de Previdência 
6.2.3.1 Confere os dados pessoais e vínculos do segurado; 
6.2.3.2 Solicita os documentos atualizados ao segurado para a abertura do processo de 
aposentadoria; 
6.2.3.3 Analisa e enquadra na modalidade de aposentadoria; 
6.2.3.4 Emite o Formulário Inicial de Aposentadoria; 
6.2.3.5 Efetua o cálculo dos proventos no sistema; 
6.2.3.6 Lança informações do beneficio no cadastro do segurado; 
6.2.3.7 Imprime as planilhas, entre outros documentos; 
6.2.3.8 Gera o benefício;  
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6.2.3.9 Encaminha os autos do processo à Diretoria de Benefícios Previdenciários. 
 
6.2.4 Diretoria de Benefícios Previdenciários  
6.2.4.1 Analisa toda documentação do processo, e nos casos em que os processos possuírem 
inconsistências e quando julgar necessário encaminha os autos para a Procuradoria Geral, item 6.2.5;  
6.2.4.2 Quando não for necessário o encaminhamento para a Procuradoria Geral OU quando o 
processo retornar ao setor será encaminhado a Unidade de Apoio Administrativo, conforme item 
6.2.6. 
 
6.2.5 Procuradoria Geral  
6.2.5.1 Analisa e emite parecer;  
6.2.5.2 Encaminha os autos do processo para o setor que deverá tomar as providências cabíveis de 
acordo com o parecer; após providencias, os autos do processo deverão ser encaminhados para a 
Diretoria de Benefícios Previdenciários, que encaminhará a Unidade de Apoio Administrativo. 
 
6.2.6 Unidade de Apoio Administrativo  
6.2.6.1 Da ciência ao Diretor Presidente do recebimento do processo para decisão pelo deferimento 
ou não do beneficio: 
a) Nos casos de deferimento:  
 Emite portaria em 05 vias: duas vias para o servidor, uma para o DRH/PMS, uma para o arquivo do 

Apoio e uma via para os autos do processo; 
 Realiza a publicação no Diário Oficial; 
 Elabora duas vias de Comunicação Interna - CI, sendo uma via para o Departamento de Recursos 

Humanos, determinando a implantação do benefício (item 6.2.7) e a outra via será anexada aos 
autos do processo; 

 Oficia à Secretaria de lotação do segurado da concessão do Benefício; 
b) Nos casos de indeferimento: Oficia o segurado e encaminha os autos ao DEPREVI para cancelar o 
benefício gerado no sistema e após devolver o processo para DRH/PMS ou RH/CMS. 
 
6.2.7 Departamento de Recursos Humanos do IPS 
6.2.7.1 Implanta o benefício na folha; 
6.2.7.2 Encaminha a Unidade de Apoio Administrativo 
 
6.2.8 Unidade de Apoio Administrativo  
6.2.8.1 Encaminha os autos ao Tribunal de Contas para registro e homologação.  
 
6.3 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
 
6.3.1 Médicos Peritos  
6.3.1.1 Realiza a avaliação do segurado; 
6.3.1.2 Emite Ofício/Laudo de Incapacidade Permanente e, se tratar de casos de direito a Isenção de 
Imposto de Renda incluir a informação no referido Laudo; 
6.3.1.3 Emite Guia de Perícia Médica - GPM; 
6.3.1.4 Encaminha o prontuário ao Setor Perícia Médica do IPS. 
 
6.3.2 Departamento de Previdência (Setor Perícia Médica)  
6.3.2.1 Recebe o prontuário; 
6.3.2.2 Solicita os documentos atualizados ao segurado para a abertura do processo de 
aposentadoria; 
6.3.2.3 Emite 4 (quatro) vias do Ofício/Laudo de Incapacidade Permanente; e emite 04 vias da GPM, 
sendo: 
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a) Uma via da GPM e uma via do oficio/laudo para o protocolo, para abertura de processo de 
aposentadoria item 6.3.4; 
b) Uma via do oficio/laudo para o DRH/SEAD/PMS; e uma via da GPM para a Divisão de Medicina e 
Segurança do Trabalho - DMST/DRH/SEAD/PMS ou RH/CMS; 
c) Uma via da GPM e uma via do oficio/laudo para anexar ao prontuário; 
d) Uma via do oficio/laudo será arquivada na perícia médica;  
e) Uma via da GPM é entregue ao segurado;  
6.3.2.4 Nos casos em que os médicos peritos indicaram aposentadoria por invalidez de segurado em 
estágio probatório: 
a) Comunica à Presidência do IPS sobre a necessidade de oficiar à Comissão de Avaliação de 
Estágio Probatório do Município da Serra ou da Câmara Municipal sobre a aposentadoria, anexando 
uma cópia da GPM; 
6.3.2.5 Nos casos em que os médicos peritos constatarem a incapacidade civil do segurado 
aposentado, deverão encaminhá-lo à Setor de Serviço Social. 
 
6.3.3 Departamento de Previdência (Setor Serviço Social)  
6.3.3.1 Realiza atendimento inicial com o segurado e seu acompanhante; 
6.3.3.2 Orienta sobre a necessidade de processo judicial de interdição; 
6.3.3.3 Orienta sobre a necessidade de apresentar o trâmite do processo judicial, assim que for 
protocolizado, com finalidade de iniciar processo administrativo; 
6.3.3.4 Realiza visita domiciliar; 
6.3.3.5 Emite relatório social e anexa ao processo administrativo; 
6.3.3.6 Faz o acompanhamento do caso até a apresentação do termo de curatela definitivo. 
 
6.3.4 Protocolo  
6.3.4.1 Abre o processo de aposentadoria por invalidez com uma via da GPM e uma via do 
Laudo/Oficio da Perícia Médica e encaminha os autos do processo ao DCDV/DRH/PMS ou RH/CMS, 
solicitando a pasta funcional e fichas financeiras. 
 
6.3.5 DCDV/DRH/PMS ou RH/CMS 
6.3.5.1 Anexa ao processo aberto junto ao IPS a pasta funcional e todos os processos relativos à vida 
funcional do segurado; 
6.3.5.2 Anexa as fichas financeiras do segurado e encaminha os autos do processo ao IPS. 
 
6.3.6 Protocolo  
6.3.6.1 Atualiza o cadastro do segurado; 
6.3.6.2 Encaminha os autos do processo ao Departamento de Previdência. 
 
6.3.7 Departamento de Previdência 
6.3.7.1 Confere os dados pessoais e vínculos do segurado; 
6.3.7.2 Analisa e enquadra na modalidade de aposentadoria; 
6.3.7.3 Emite o Formulário Inicial de Aposentadoria; 
6.3.7.4 Efetua o cálculo dos proventos no sistema; 
6.3.7.5 Lança informações do benefício no cadastro do segurado; 
6.3.7.6 Imprime as planilhas entre outros documentos; 
6.3.7.7 Gera o benefício;  
6.3.7.8 Encaminha os autos do processo à Diretoria de Benefícios. 
 
6.3.8 Diretoria de Benefícios Previdenciários  
6.3.8.1 Analisa toda documentação do processo, e nos casos em que os processos possuírem 
inconsistências e quando julgar necessário encaminha os autos para a Procuradoria Geral, item 6.3.9;  
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6.3.8.2 Quando não for necessário o encaminhamento para a Procuradoria Geral OU quando o 
processo retornar ao setor será encaminhado a Unidade de Apoio Administrativo, conforme item 
6.3.10. 
 
6.3.9 Procuradoria Geral 
6.3.9.1 Analisa e emite parecer; 
6.3.9.2 Encaminha os autos do processo para o setor que deverá tomar as providências cabíveis de 
acordo com o parecer; após providências, os autos do processo retornam para a Diretoria de 
Benefícios Previdenciários, que o encaminhará a Unidade de Apoio Administrativo. 
 
6.3.10 Unidade de Apoio Administrativo 
6.3.10.1 Da ciência ao Diretor Presidente do recebimento do processo para decisão pelo deferimento 
ou não do beneficio: 
a) Nos casos de deferimento:  
 Emite portaria em 05 vias: duas vias para o servidor, uma para o DRH/PMS, uma para o 
arquivo/Apoio e uma via para os autos do processo; 
 Realiza a publicação no Diário Oficial; 
 Elabora duas vias de Comunicação Interna - CI, sendo uma via para o Departamento de Recursos 
Humanos, determinando a implantação do benefício (item 6.3.11) e a outra via será anexada aos 
autos do processo; 
 Oficia o DRH//PMS para retirada do segurado da folha de pagamento dos ativos; 
 Oficia a Secretaria de lotação do segurado da concessão do Benefício; 
 Encaminha os autos ao Tribunal de Contas para registro e homologação. 
b) Nos casos de indeferimento: Oficia ao segurado e devolve os processos ao DRH/PMS; 
 
6.3.11 Departamento de Recursos Humanos do IPS 
6.3.11.1 Implanta o benefício na folha; 
6.3.11.2 Encaminha a Unidade de Apoio Administrativo 
 
6.3.12 Unidade de Apoio Administrativo  
6.3.12.1 Encaminha os autos ao Tribunal de Contas para registro e homologação.  
 
6.4 PENSÃO POR MORTE 
 
6.4.1 Departamento de Previdência  
6.4.1.1 Confere os documentos necessários para o requerimento; 
6.4.1.2 Preenche o formulário de requerimento; 
6.4.1.3 Encaminha ao protocolo, para abertura do processo. 
 
6.4.2 Protocolo  
6.4.2.1 Abre o processo de pensão por morte; 
6.4.2.2 Encaminha ao Departamento de Previdência. 
 
6.4.3 Departamento de Previdência 
6.4.3.1 Em caso de segurado da ativa: solicita a pasta funcional e fichas financeiras ao Recursos 
Humanos pertinente, informando o óbito do segurado, seguindo a partir do item 6.4.4; 
6.4.3.2 Em caso de segurado inativo: localiza pasta funcional com o processo de aposentadoria, 
anexa aos autos, seguindo a partir do item 6.4.6. 
 
6.4.4 Recursos Humanos Pertinente 
6.4.4.1 Anexa pasta funcional, fichas financeiras e demais documentos solicitados;  
6.4.4.2 Encaminha os autos do processo ao IPS. 
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6.4.5 Protocolo  
6.4.5.1 Atualiza o cadastro do segurado; 
6.4.5.2 Encaminha os autos do processo ao Departamento de Previdência. 
 
6.4.6 Departamento de Previdência 
6.4.6.1 Quando NÃO se tratar de união estável e/ou de necessidade de comprovação de 
dependência econômica: 
a) Confere os dados pessoais e vínculos do segurado; 
b) Analisa e enquadra na modalidade de pensão; 
c) Emite o Formulário Inicial de Pensão; 
d) Efetua o cálculo dos proventos no sistema; 
e) Lança informações do beneficio no cadastro do segurado; 
f) Imprime as planilhas entre outros documentos; 
g) Gera o benefício; 
6.4.6.2 Em todos os casos, encaminha o processo à Diretoria de Benefícios Previdenciários. 
 
6.4.7 Diretoria de Benefícios Previdenciários  
6.4.7.1 Analisa toda a documentação e nos casos que se tratar de união estável e/ou de necessidade 
de comprovação de dependência econômica: encaminha ao Serviço Social para relatório social, 
seguindo a partir do item 6.4.8; 
6.4.7.2 Nos demais casos analisa toda a documentação e encaminha a Procuradoria Geral, que emite 
parecer, encaminha   seguindo o trâmite a partir do item 6.4.14. 
 
6.4.8 Departamento de Previdência (Setor Serviço Social)  
6.4.8.1 Na hipótese de solicitação de comprovação de união estável e/ou de necessidade de 
comprovação de dependência econômica: 
a) Realiza visita domiciliar com finalidade de investigação social; 
b) Emite relatório social ou parecer socioeconômico social; 
c) Anexa ao processo;  
d) Encaminha o processo à Procuradoria Geral. 
 
6.4.9 Procuradoria Geral 
6.4.9.1 Analisa o relatório social ou parecer socioeconômico social e, quando entender necessário, 
emite manifestação solicitando instauração de Comissão de Justificação Administrativa com a 
participação do Serviço Social, encaminha ao Diretor Presidente, item 6.4.10; 
6.4.9.2 Se não houver necessidade de instauração de Comissão: emite parecer, encaminha ao 
Departamento de Previdência, seguindo o tramite a partir do item 6.4.15. 
6.4.9.2 Nos demais casos: emite parecer  
  
6.4.10 Diretor Presidente 
6.4.10.1 Se proferir decisão pela Instauração da Comissão: emite portaria de instauração e 
encaminha o processo ao Presidente da Comissão de Justificação designado para providências. 
 
6.4.11 Comissão de Justificação 
6.4.11.1Designa audiência;  
6.4.11.2Solicita seja oficiado o interessado para comparecimento à audiência e apresentação de 
testemunhas; 
6.4.11.3Realiza a audiência, reduzindo a termo os depoimentos e oitivas; 
6.4.11.4Emite relatório conclusivo; 
6.4.11.5Encaminha o processo a Unidade de Apoio Administrativo. 
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6.4.12 Unidade de Apoio Administrativo 
6.4.12.1 Dá ciência ao Diretor Presidente que emite despacho acolhendo e aprovando as conclusões 
alcançadas no posicionamento dos membros da Comissão de Justificação Administrativa e Homologa 
o resultado; 
6.4.12.2Encaminha o processo à Procuradoria Geral. 
 
6.4.13 Procuradoria Geral 
6.4.13.1Analisa e emite parecer; 
6.4.13.2 Encaminha o processo ao Departamento de Previdência. 
 
6.4.14 Departamento de Previdência  
6.4.14.1 Confere os dados pessoais e vínculos do segurado; 
6.4.14.2 Analisa e enquadra na modalidade de pensão; 
6.4.14.3 Emite o Formulário Inicial de Pensão; 
6.4.14.4 Efetua o cálculo dos proventos no sistema; 
6.4.14.5 Lança informações do beneficio no cadastro do segurado; 
6.4.14.6 Imprime as planilhas entre outros documentos; 
6.4.14.7Gera o benefício; 
6.4.14.8 Encaminha o processo à Diretoria de Benefícios Previdenciários. 
 
6.4.15 Diretoria de Benefícios Previdenciários  
6.4.15.1 Toma ciência de todos os atos praticados e encaminha para a Unidade de Apoio 
Administrativo. 
 
6.4.16 Unidade de Apoio Administrativo  
6.4.16.1 Dá ciência ao Diretor Presidente que:  
a) Se proferir decisão pelo deferimento do beneficio, determinará que: 
 Emita portaria em 03 vias: Uma para o beneficiário, uma para o arquivo/apoio e uma para os autos 
do processo; 
  Oficie ao beneficiário; 
  Realize a publicação no Diário Oficial; 
 Encaminhe o processo ao Departamento de Recursos Humanos para implantação do benefício 
(item 6.4.17); 
b) Se proferir decisão pelo indeferimento do beneficio, determina que se oficie ao requerente, e 
arquiva o processo. 
 
6.4.17 Departamento de Recursos Humanos 
6.4.17.1Implanta o benefício na folha. 
6.4.17.2 Encaminha os autos a Unidade de Apoio Administrativo  
 
6.4.18 Unidade de Apoio Administrativo  
6.4.18.1 Encaminha o processo ao TCEES para registro e homologação. 
 
 
6.5 INCLUSÃO DE DEPENDENTE INVÁLIDO NO CADASTRO DE SEGURADO 
 
6.5.1  Protocolo 
6.5.1.1 Encaminha o segurado e/ou representante do dependente ao DEPREV (Setor Serviço Social) 
 
6.5.2 Departamento de Previdência (Setor Serviço Social)  
6.5.2.1 Realiza o atendimento ao segurado e/ou representante do dependente com orientações sobre 
a documentação necessária para abertura do processo; 
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6.5.2.2 Encaminha o segurado e/ou representante do dependente ao protocolo. 
 
6.5.3 Protocolo 
6.5.3.1 Formaliza requerimento; 
6.5.3.2 Autua o processo; 
6.5.3.3 Encaminha o processo ao DEPREV (Setor Perícia Médica). 
 
6.5.4 Departamento de Previdência (Setor Perícia Médica) 
6.5.4.1 Procede ao agendamento da perícia, comunicando a data ao segurado e/ou representante do 
dependente, por telefone e/ou ofício; 
6.5.4.2 Encaminha o processo aos médicos peritos. 
 
6.5.5 Médicos Peritos 
6.5.5.1 Realiza a perícia; 
6.5.5.2 Emite laudo reconhecendo ou não a invalidez; 
6.5.5.3 Encaminha o processo à Diretoria de Benefícios Previdenciários. 
 
6.5.6 Diretoria de Benefícios Previdenciários   
6.5.6.1 Analisa toda documentação e caso seja reconhecida a invalidez, encaminha o processo a 
Procuradoria Geral  
6.5.6.2 Caso não seja reconhecida a invalidez: encaminha a Unidade de Apoio Administrativo para 
comunicar ao segurado e/ou representante da não inclusão. 
 
6.5.7 Procuradoria Geral 
6.5.7.1  Analisa e emite parecer; 
6.5.7.2 Encaminha o processo ao Departamento de Previdência. 
 
6.5.8 Departamento de Previdência 
6.5.8.1Insere no cadastro do segurado o dependente inválido; 
6.5.8.2 Encaminha os autos a Unidade de Apoio Administrativo. 
 
6.5.9 Unidade de Apoio da Presidência 
6.5.9.1 Dá ciência ao diretor presidente e oficia o segurado e/ou representante da inclusão ou não do 
dependente, ressaltando que para fins de concessão de pensão por morte, a aferição da invalidez do 
dependente será apurada na data do óbito do segurado; 
6.5.9.2 Encaminha os autos do processo ao Departamento de Previdência (Setor de Perícia Médica) 
para arquivo. 
 
6.6 Retorno dos Processos de Concessão de Aposentadoria ou Pensão do Tribunal de Contas 
sem Registro – em Diligência 
 
6.6.1 Protocolo 
6.6.1.1 Registra o recebimento do processo no sistema; 
6.6.1.2 Encaminha o processo para o Departamento de Previdência. 
 
6.6.2 Departamento de Previdência  
6.6.2.1 No caso de eventual erro material, digitação ou ausência de cópia da legislação pertinente, 
providencia a correção, presta esclarecimentos e anexa os documentos pertinentes; 
6.6.2.2 No caso de questionamento legal, toma ciência; 
6.6.2.2 No caso de correção que implique em alteração no valor dos proventos, elabora novo 
formulário com as correções; 
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6.6.2.3 Em todos os casos o processo é encaminhado a Diretoria de Benefícios Previdenciários para 
ciência, que após encaminhará os autos a Procuradoria Geral. 
 
6.6.3 Procuradoria Geral 
6.6.3.1 No caso de correção de erro material, digitação ou ausência de cópia da legislação pertinente, 
toma ciência; 
6.6.3.2 No caso de questionamento legal OU no caso de correção que implique em alteração no valor 
dos proventos, emite parecer jurídico;  
6.6.3.3 Em todos os casos, encaminha os autos do processo ao Unidade de Apoio Administrativo. 
 
6.6.4    Unidade de Apoio Administrativo 
6.6.4.1 No caso de correção de erro material, digitação ou ausência de cópia da legislação pertinente 
e no caso de questionamento legal, toma ciência e verifica se há providencias a serem tomadas, e 
após tomadas as providências encaminha o processo para o Tribunal de Contas; 
6.6.4.2 No caso de correção que implique em alteração no valor dos proventos, oficia ao segurado 
para ciência, concedendo prazo para apresentação de defesa caso queira e finalizada todas as 
providências, encaminha ao Tribunal de Contas. 
 
6.7 RETORNO DOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA OU PENSÃO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS COM DENEGAÇÃO DE REGISTRO  
 
6.7.1 Protocolo  
6.7.1.1 Registra o recebimento do processo no sistema;  
6.7.1.2 Encaminha o processo para o Departamento de Previdência. 
 
6.7.2 Departamento de Previdência  
6.7.2.1 Providencia a correção de eventual erro material, digitação, ou anexa cópia da legislação 
pertinente, presta esclarecimentos, anexa outros documentos faltantes e encaminha o processo a 
Diretoria de Benefícios Previdenciários. 
 
6.7.3 Diretoria de Benefícios Previdenciários 
6.7.3.1 Toma ciência, se for o caso profere manifestação e encaminha o processo a Procuradoria 
Geral. 
 
6.7.4 Procuradoria Geral 
6.7.4.1 Analisa o processo, anexa eventual recurso de reexame, encaminha a Unidade de Apoio 
Administrativo. 
 
6.7.5 Unidade de Apoio Administrativo  
6.7.5.1 Dá ciência ao Diretor Presidente, e encaminha o processo com recurso para o Tribunal de 
Contas. 
 
6.7.6  Protocolo  
6.7.6.1 Quando o processo retornar do TCE/ES, registra o recebimento no sistema;  
6.7.6.2 Encaminha o processo para ao Departamento de Previdência;  
 
6.7.7 Departamento de Previdência 
6.7.7.1 Confere o parecer do TCEES; 
6.7.7.2 Realiza alterações pertinentes ao processo, se necessário; 
6.7.7.3 Se o registro for igual à concessão inicial: Encaminha o processo a Procuradoria para ciência. 
6.7.7.4 Se o registro for diferente da concessão inicial:  
6.7.7.5 a) Abre processo administrativo;  
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6.7.7.6 b) Apensa o processo administrativo ao processo de benefício retornado do TCEES; 
6.7.7.7 c) Analisa a existência de diferenças a ser restituída, tanto ao segurado, quanto ao IPS; 
6.7.7.8 d) Encaminha para a Unidade de Apoio Administrativo. 
 
6.7.8 Unidade de Apoio Administrativo  
6.7.8.1 Dá ciência ao Diretor Presidente que profere decisão, determinando a adoção das 
providências quanto às retificações, cobranças ou pagamentos necessários, ao setor competente;  
6.7.8.2 Encaminha o processo a Procuradoria Geral para ciência; 
 
6.7.9  Procuradoria Geral  
6.7.9.1 Toma ciência e encaminha o processo à Diretoria de Benefícios Previdenciários; 
 
6.7.10 Diretoria de Benefícios Previdenciários 
6.7.10.1 Toma ciência e encaminha os autos do processo ao Departamento de Previdência (Setor 
Compensação Previdenciária). 
 
6.7.11 Departamento de Previdência (Setor Compensação Previdenciária) 
6.7.11.1 Analisa o processo, se passível de Compensação Previdenciária: 
6.7.11.2 Extrai informações pertinentes a Compensação Previdenciária; 
6.7.11.3Preenche o demonstrativo de tempo de contribuição do INSS;  
6.7.11.4Digitaliza os documentos do beneficiário exigidos pelo COMPREV/INSS; 
6.7.11.5 Preenche e envia o formulário via sistema COMPREV WEB; 
6.7.11.6 Verifica inconsistências, pendências; 
6.7.11.7 Encaminha para o INSS via sistema COMPREV WEB o demonstrativo e os documentos 
digitalizados; 
6.7.11.8 Emite comprovação do envio das informações e anexa aos autos do processo; 
6.7.11.9 Após encaminha para o arquivo DBP (Processos em Análise); 
6.7.11.10 Se NÃO Passível de Compensação Previdenciária: Encaminha para arquivo de INATIVOS. 
 
6.8 RETORNO DOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA OU PENSÃO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS COM REGISTRO  
 
6.8.1 Protocolo 
6.8.1.1 Registra o recebimento do processo no sistema; 
6.8.1.2 Encaminha o processo ao Departamento de Previdência. 
 
6.8.2 Departamento de Previdência 
6.8.2.1 Confere o parecer do TCEES; 
6.8.2.2 Realiza alterações pertinentes ao processo, se necessário; 
6.8.2.3 Se o registro for igual à concessão inicial: Encaminha o processo a Diretoria de Benefícios 
Previdenciários, item 6.8.4 
6.8.2.4 Se o registro for diferente da concessão inicial:  
a) Abre processo administrativo (item 6.7.1); 
b) Apensa o processo administrativo ao processo de benefício retornado do TCEES; 
c) Analisa a existência de diferenças a ser restituída, tanto ao segurado, quanto ao IPS; 
d) Encaminha para a Unidade de Apoio Administrativo. 
 
6.8.3  Unidade de Apoio Administrativo  
6.8.3.1 Dá ciência ao Diretor Presidente que profere decisão, determinando a adoção das 
providências quanto às retificações, cobranças ou pagamentos necessários, ao setor competente;  
6.8.3.2 Encaminha o processo à Diretoria de Benefícios Previdenciários para providências relativas à 
compensação previdenciária. 
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6.8.4 Diretoria de Benefícios Previdenciários 
6.8.4.1 Toma ciência e encaminha os autos do processo ao Departamento de Previdência (Setor 
Compensação Previdenciária). 
 
6.8.5 Departamento de Previdência (Setor Compensação Previdenciária) 
6.8.5.1 Analisa o processo; Se passível de Compensação Previdenciária; 
6.8.5.2 Extrai informações pertinentes a Compensação Previdenciária; 
6.8.5.3 Preenche o demonstrativo de tempo de contribuição do INSS;  
6.8.5.4 Digitaliza os documentos do beneficiário exigidos pelo COMPREV/INSS; 
6.8.5.5 Preenche e envia o formulário via sistema COMPREV WEB; 
6.8.5.6 Verifica inconsistências, pendências; 
6.8.5.7 Encaminha para o INSS via sistema COMPREV WEB o demonstrativo e os documentos 
digitalizados; 
6.8.5.8 Emite comprovação do envio das informações e anexa aos autos do processo; 
6.8.5.9 Após encaminha para o arquivo DBP (Processos em Análise); 
6.8.5.10 Se NÃO Passível de Compensação Previdenciária: Encaminha para arquivo de INATIVOS. 
 
6.9 AUXÍLIO/SALÁRIO MATERNIDADE SEGURADO/SERVIDOR DO IPS 
 
6.9.1 Segurado 
6.9.1.1 Procede ao agendamento da Perícia Médica do IPS, por telefone ou pessoalmente. 
 
6.9.2 Departamento de Previdência (Setor Perícia Médica) 
6.9.2.1 Agenda a Perícia Médica no sistema. 
  
6.9.3 Departamento de Previdência (Setor Serviço Social)  
6.9.3.1 No caso em que o segurado que não puder comparecer à Perícia Médica: 
a) Realiza entrevista social com o representante do segurado para análise do cabimento da 
representação. 
b) Emite Relatório Social, com a justificativa da representação e anexa a pasta funcional do segurado. 
c) Se necessário realiza visita técnica domiciliar e/ou hospitalar e emite parecer técnico e/ou realiza 
estudo socioeconômico  
 
6.9.4 Departamento de Previdência (Setor Perícia Médica)  
6.9.4.1 Nos casos em que o requerimento do benefício ocorrer após o nascimento da criança, é 
necessário a apresentação de certidão de nascimento original que será extraída cópia e autenticada 
pelo servidor/IPS ou cópia autenticada em Cartório, que será anexada ao processo aberto no 
protocolo/IPS, conforme item 6.9.7. 
6.9.4.2 Em todos os casos é necessária e apresentação de laudo médico.  
 
6.9.5 Médicos Peritos 
6.9.5.1 Realiza Perícia Médica, e se for deferido o Benefício: Emite 2 vias de GPM, registrando as 
datas de inicio e termino do Auxilio/Salário-Maternidade e encaminha ao DEPREV (Setor Perícia 
Médica). 
 
6.9.6 Departamento de Previdência (Setor Perícia Médica)  
6.9.6.1 Confere a emissão, conteúdo e assinatura dos Médicos Peritos nas 2 vias de GPM: 
a) Entrega as 02 (duas) vias ao segurado, que deverá apresentar uma via junto ao Protocolo para 
abertura de processo com requerimento de Auxílio/Salário-Maternidade incluindo o pedido de 
prorrogação da licença pelo período de 60 dias. 
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6.9.7 Protocolo 
6.9.7.1 Protocola o requerimento; 
6.9.7.2 Autua o processo; 
6.9.7.3 Encaminha o processo ao Departamento de Previdência. 
 
6.9.8 Departamento de Previdência. 
6.9.8.1 Confere a documentação anexada aos autos do processo de Auxilio/Salário Maternidade; 
6.9.8.2 Anexa a ficha financeira do ano corrente;   
6.9.8.3 Fixa o valor do Auxilio/Salário-Maternidade;  
6.9.8.4 Gera o benefício; 
6.9.8.5 Encaminha o processo a Procuradoria Geral 

 
6.9.9 Procuradoria Geral 
6.9.9.1 Analisa toda a documentação e emite parecer jurídico e encaminha o processo ao 

Departamento de Recursos Humanos; 
 
6.9.10 Departamento de Recursos Humanos  
6.9.10.1Implanta na folha de pagamento o Auxilio/Salário-Maternidade; 
6.9.10.2Arquiva o processo na pasta funcional. 
 
6.10 AUXÍLIO/SALÁRIO MATERNIDADE DE ADOTANTE SEGURADO/SERVIDOR DO IPS 
 
6.10.1 Protocolo  
6.10.1.1 Confere os documentos necessários para o requerimento;  
6.10.1.2 Preenche o formulário de requerimento; 
6.10.1.3 Abre o processo;  
6.10.1.4 Encaminha os autos do processo à Procuradoria Geral. 
 
6.10.2 Procuradoria Geral 
6.10.2.1 Analisa e emite parecer jurídico; 
6.10.2.2 Encaminha o processo à Diretoria de Benefícios Previdenciários.  
 
6.10.3 Diretoria de Benefícios Previdenciários  
6.10.3.1 Analisa toda documentação do processo e encaminha para o Apoio da Presidência.  
 
6.10.4 Apoio da Presidência  
6.10.4.1Dá ciência ao Diretor Presidente para decisão pelo deferimento ou indeferimento do 
Benefício: 
a) Se proferir decisão pelo deferimento: encaminha ao Departamento do Previdência para as 
providências do item seguinte; 
b) Se proferir decisão pelo indeferimento: Oficia ao segurado e encaminha o processo ao 
Departamento de Recursos Humanos para arquivo em pasta funcional. 
 
6.10.5 Departamento do Previdência  
6.10.5.1 Confere a documentação anexada aos autos; 
6.10.5.2 Fixa o valor do Auxilio/Salário-Maternidade;  
6.10.5.3 Gera o Benefício; 
6.10.5.4 Encaminha o processo ao Departamento de Recursos Humanos. 
 
6.10.6 Departamento Recursos Humanos  
6.10.6.1 Implanta na folha de pagamento;  
6.10.6.2 Arquiva o processo na pasta funcional 
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6.11 AUXÍLIO-DOENÇA SEGURADO/SERVIDOR DO IPS 
 
6.11.1 Segurado 
6.11.1.1 Procede ao agendamento da Perícia Médica do IPS, por telefone ou pessoalmente, quando 
estiver afastado para tratamento de saúde por período superior a 30 dias. 
 
6.11.2 Departamento de Previdência (Setor Perícia Médica) 
6.11.2.1 Agenda a Perícia Médica do segurado no sistema, observando que o segurado deverá estar 
afastado por motivo de saúde por um período superior a 30 dias.; 
 
6.11.3 Departamento de Previdência (Setor Perícia Médica) 
6.11.3.1 Disponibiliza ao Serviço Social as informações sobre os segurados que estão com Perícia 
Médica agendada. 
 
6.11.4 Departamento de Previdência (Setor Serviço Social) 
6.11.4.1 Identifica nos agendamentos de Perícia médica os segurados que se encontram em estágio 
probatório e informa ao Setor Perícia Médica aqueles que necessitam de atendimento social no dia 
agendado para a Perícia.  
 
DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA: 
 
6.11.5 Departamento de Previdência (Setor Perícia Médica) 
6.11.5.1 Encaminha ao Setor de Serviço Social: 
a) O segurado que se encontrar com mais de 180 dias de afastamento para tratamento de doença, 
somado o período de licença médica e auxílio doença;  
b) O representante do segurado que não puder comparecer à Perícia Médica; 
c) O segurado portador de patologia grave; 
d) O segurado em estágio probatório constante na relação para atendimento social. 
 
6.11.6 Departamento de Previdência (Setor Serviço Social) 
6.11.6.1 No caso do segurado que se encontrar com mais de 180 dias de afastamento para 
tratamento de doença: 
a) Realiza o atendimento social com orientações aos segurados; 
b) Emite Relatório Social; 
6.11.6.1.1 No caso do segurado que não puder comparecer à Perícia Médica: 
a) Realiza entrevista social com o representante do segurado para análise do cabimento da 
representação; 
b) Emite Relatório social, com a justificativa da representação; 
c) Se necessário realiza visita técnica domiciliar e/ou hospitalar e emite parecer técnico e/ou realiza 
estudo socioeconômico.  
6.11.6.1.2 No caso do segurado portador de patologia grave: 
a) Realiza atendimento e acolhimento social ao segurado; 
b) Emite relatório. 
6.11.6.1.3 No caso do segurado em estágio probatório: 
a) Realiza atendimento social; 
b) Emite relatório; 
c) Em todos os casos encaminha o segurado e/ou representante aos Médicos Peritos. 
 
6.11.7  Médicos Peritos 
6.11.7.1 Realiza Perícia Médica: 
6.11.7.1.1 Se for indeferido o Beneficio de Auxilio Doença: 
a) Indica retorno a atividade sem Limitação: 
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 Emite 02 vias de GPM, registrando a data do retorno a atividade; 
b) Indica retorno a atividade com Limitação: 
 Emite 02 vias de GPM, registrando a data do retorno à atividade e as limitações laborais; 
c) Indica a aposentadoria por invalidez: 
 Emite 02 vias de GPM, encaminhando para Invalidez; 
6.11.7.1.2 Se for deferido o Benefício de Auxílio-Doença: 
 Emite 02 vias de GPM, registrando a data do retorno a atividade e/ou a data do retorno para nova 
avaliação; 
6.11.7.1.3 Em todos os casos, se o segurado estiver em estágio probatório: avalia a patologia do 
segurado e aponta a necessidade ou não de análise de doença pré ou pós-existentes à posse: 
a) Se constatado que a patologia é supostamente pré-existente:  
 Emite formulário para o médico assistente do segurado, solicitando informações complementares; 
 Detalha a patologia e os motivos de sua evolução; 
 Analisa se os exames médicos exigidos na admissão seriam suficientes para detectar a existência 
da doença; 
6.11.7.1.4 Encaminha as vias das GPMs juntamente com os documentos pertinentes ao 
Departamento de Previdência (Setor Pericia Médica) 
 
6.11.8 Departamento de Previdência (Setor Perícia Médica)  
6.11.8.1 No caso de indeferimento do Benefício de Auxílio-Doença com indicação de retorno à 
atividade sem ou com Limitação: 
 Confere a emissão, conteúdo e assinatura dos Médicos Peritos nas vias de GPM; 
 Encaminha ao Protocolo 01 (uma) via para abertura de processo de Auxilio Doença; 
 Entrega 01 (uma) via ao segurado; 
6.11.8.2 No caso de deferimento do Benefício de Auxílio-Doença: 
a) Confere a emissão, conteúdo e assinatura dos Médicos Peritos nas 02 (duas) vias de GPM; 
b) Encaminha ao Protocolo 01 (uma) via para abertura de processo de Auxilio Doença item 6.11.9; 
c) Entrega 01 (uma) via ao segurado;  
6.11.8.3 Se constatado que a patologia é supostamente pré-existente à posse: emite ofício, anexando 
os documentos relativos à Perícia Médica realizada, e encaminha ao Protocolo para autuação de 
processo administrativo para apuração de suposta doença pré-existente, com ampla defesa e 
contraditório, seguindo o procedimento a partir do item 6.11.9 até o item 6.11.13.1; 
 
6.11.9 Protocolo  
6.11.9.1 Recebe a documentação da Perícia Médica; 
6.11.9.2 Autua o processo; 
6.11.9.3 Encaminha o processo ao Departamento de Previdência. 
 
6.11.10 Departamento de Previdência 
6.11.10.1 Recebe o processo;  
6.11.10.2 Confere os dados pessoais e vínculo do segurado; 
6.11.10.3 Lança informações do beneficio no cadastro do segurado; 
6.11.10.4 Anexa Ficha Financeira e Efetua o cálculo dos proventos no sistema; 
6.11.10.5 Imprime as planilhas, 
6.11.10.6 Gera o benefício;  
6.11.10.7 Encaminha os autos do processo para a Diretoria de Benefícios Previdenciários.  
 
6.11.11 Diretoria de Benefícios Previdenciários  
6.11.11.1 Analisa toda a documentação do processo e estando de acordo encaminha para o 
Departamento de Recursos Humanos implantar o benefício em folha de pagamento (item 6.11.12); 
6.11.11.2 Nos casos em que os processos possuírem inconsistências, encaminha aos autos para 
análise da Procuradoria Geral (item 6.11.13) 
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6.11.12 Departamento de Recursos Humanos/IPS 
6.11.12.1 Implanta na folha de pagamento e arquiva o processo na pasta funcional do servidor. 
 
6.11.13 Procuradoria Geral 
6.11.13.1 Analisa toda a documentação e emite parecer jurídico sobre o processo; 
6.11.13.2 Retorna para o setor que deverá tomar providencias; e que após encaminhará a Diretoria de 
Benefícios Previdenciários, para ciência e providências cabíveis. 
 
Da Apuração de Doença Supostamente Pré Existente: 
 
6.11.14 Médicos Peritos 
6.11.14.1 No ato da Perícia Médica identifica a necessidade de apuração de doença supostamente 
pré-existente; 
6.11.14.2 Emite ofício e formulário ao Médico Assistente para investigação de suposta doença pré-
existente; 
6.11.14.3 Em retorno do ofício respondido do Médico Assistente, o médico perito analisa as respostas 
e identifica a pré-existência ou não da patologia; 
6.11.14.4 Em caso afirmativo, solicita ao setor de Perícia Médica a abertura de processo; 
6.11.14.5 Em caso de não confirmação da suposta doença pré-existente, o perito registra todas as 
informações em prontuário. 
 
6.11.15 Departamento de Previdência (Setor Perícia Médica) 
6.11.15.1 Faz a juntada de documentação e solicita ao protocolo a abertura de processo. 
 
6.11.16 Protocolo  
6.11.16.1 Recebe o oficio da Perícia Médica, autua em processo administrativo;  
6.11.16.2 Encaminha o processo ao Departamento de Previdência (Setor Perícia Médica). 
 
6.11.17 Departamento de Previdência (Setor Perícia Médica) 
6.11.17.1 Encaminha o processo aos Médicos Peritos para manifestação quanto a pré-existência da 
doença e dados médicos existentes no IPS. 
 
6.11.18 Médicos Peritos   
6.11.18.1 Em caso de manifestação pela impossibilidade de aferição diante dos exames apresentados 
no momento da admissão: Aponta qual o exame necessário para identificação de tal patologia; 
sugerindo a inclusão do exame apontado no rol de exames admissionais; 
6.11.18.2 Em todos os casos, encaminha os autos à Diretoria de Benefícios Previdenciários, que 
tomará ciência e encaminhará a Procuradoria Geral. 
 
6.11.19 Procuradoria Geral 
6.11.19.1 Analisa e emite parecer. 
6.11.19.2 Encaminha a Diretoria de Benefícios Previdenciários 
 
6.11.20 Diretoria de Benefícios Previdenciários 
6.11.20.1 Toma ciência do parecer jurídico, adotando as providências apontadas, e na hipótese em 
que o parecer dos Médicos Peritos concluir pela doença pré-existente, encaminha a Unidade de Apoio 
Administrativo. 
 
6.11.21 Unidade de Apoio Administrativo 
6.11.21.1 Dá ciência ao Diretor Presidente que proferirá decisão pela abertura de Processo Inquérito 
Administrativo, designando Comissão de Inquérito Administrativo para que promova apuração de 
possível irregularidade. 
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6.11.22 Comissão Inquérito Administrativo 
6.11.22.1 Promove a apuração de possível irregularidade, com existência ou não de má-fé do 
segurado; falha na Perícia médica admissional, seja em nível de atuação do Médico Perito, seja em 
nível de regulamentação de exames exigidos para o cargo especifico, apresentando relatório 
conclusivo e após, encaminha os autos do processo ao Diretor Presidente. 
 
6.11.23 Diretor Presidente 
6.11.23.1 Profere decisão homologando ou não o relatório da Comissão de Inquérito Administrativo, 
determinando as providências cabíveis. 
 
6.12 AUXÍLIO-RECLUSÃO DO SEGURADO/SERVIDOR DO IPS 
 
6.12.1 Departamento de Previdência (Setor Serviço Social)  
6.12.1.1 Realiza o atendimento dos dependentes legais do segurado; 
6.12.1.2 Orienta quanto à documentação necessária para abertura do processo. 
 
6.12.2 Protocolo  
6.12.2.1 Abre o processo de auxílio-reclusão com requerimento do dependente ou seu representante 
legal, encaminhando ao Departamento de Previdência. 
 
6.12.3 Departamento de Previdência 
6.12.3.1 Solicita ao Departamento Recursos Humanos a ficha financeira do segurado; 
6.12.3.2 Lança informações no cadastro do dependente; 
6.12.3.3 Confere documentos; 
6.12.3.4 Calcula proventos de Auxílio-reclusão; 
6.12.3.5 Elabora discriminativo dos beneficiários; 
6.12.3.6 Anexa planilhas e formulários, entre outros documentos; 
6.12.3.7 Gera o benefício; 
6.12.3.8 Encaminha o processo à Diretoria de Benefícios Previdenciários. 
 
6.12.4 Diretoria de Benefícios Previdenciários 
6.12.4.1 Analisa toda documentação do processo e encaminha os autos do processo a Procuradoria 
Geral para análise juridica. 
 
6.12.5 Procuradoria Geral  
6.12.5.1 Analisa e emite parecer jurídico sobre o processo; 
6.12.5.2 Encaminha o processo à Diretoria de Benefícios Previdenciários para ciência, e após 
encaminha a Unidade de Apoio Administrativo. 
 
6.12.6 Unidade de Apoio Administrativo 
6.12.6.1 Dá ciência ao Diretor Presidente do recebimento do processo para decisão pelo deferimento 
ou não do beneficio:   
a) Nos casos de indeferimento: Oficia o requerente e encaminha o processo ao Departamento de 
Recursos Humanos para arquivar na pasta funcional do servidor; 
b) Nos casos de deferimento:  
Emite portaria; 
Oficia o requerente comunicando a concessão de beneficio de auxílio-reclusão; 
Encaminha o Processo ao Departamento de Recursos Humanos 
 
6.12.7 Departamento de Recursos Humanos 
6.12.7.1 Implanta o benefício na folha; 
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6.12.7.2 Certifica a apresentação trimestral de declaração do sistema penitenciário atestando a 
condição de preso do segurado; 
6.12.7.3 Suspende o pagamento do benefício na ausência de apresentação de declaração, quando 
da comunicação de retorno do segurado a atividade, quando ocorrer fuga, quando o(a) segurado(a) 
for posto em liberdade ou no caso de falecimento,  
6.12.7.4 Findo o benefício, arquiva o processo na pasta funcional do servidor. 
 
6.13 REVISÃO BIENAL DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ  
 
6.13.1 Departamento de Previdência (Setor Perícia Médica) 
6.13.1.1 Identifica as aposentadorias concedidas a mais de 02 (dois) ano, e solicita ao DEPREV os 
processos dos segurados identificados; 
6.13.1.2 Encaminha os processos aos Médicos Peritos. 
 
6.13.2 Médicos Peritos  
6.13.2.1 Reanalisa a necessidade de reavaliação; 
6.13.2.2 Se não for caso de reavaliação: Emite despacho pelo arquivamento definitivo do processo; 
6.13.2.3 Se for caso de reavaliação encaminha os autos do processo de aposentadoria ao DEPREV 
(Setor de Perícia Médica). 
 
6.13.3 Departamento de Previdência (Setor Perícia Médica) 
6.13.3.1 Procede a convocação do segurado para comparecimento à perícia médica; 
6.13.3.2 No dia da perícia médica encaminha o segurado a Departamento de Previdência (Setor 
Serviço Social). 
 
6.13.4 Departamento de Previdência (Setor Serviço Social)  
6.13.4.1 Realiza o atendimento social com orientações ao segurado; 
6.13.4.2 Emite relatório social e anexa ao processo de aposentadoria do segurado; 
6.13.4.3 Encaminha o segurado aos Médicos Peritos. 
 
6.13.5 Médicos Peritos  
6.13.5.1 Realiza a perícia médica; 
6.13.5.2 Emite laudo médico acerca da capacidade laboral; 
6.13.5.3 Se opinar pela manutenção da incapacidade: encaminha os autos do processo ao arquivo; 
6.13.5.4 Se opinar pelo retorno da capacidade laborativa: encaminha os autos do processo à Diretoria 
de Benefícios Previdenciários. 
 
6.13.6 Diretoria de Benefícios Previdenciários 
6.13.6.1 Analisa todos os documentos e encaminha aos autos a Procuradoria Geral.  
 
6.13.7 Procuradoria Geral 
6.13.7.1 Emite parecer; 
6.13.7.2 Encaminha o processo à Diretoria de Benefícios Previdenciários 
 
6.13.8 Diretoria de Benefícios Previdenciários  
6.13.8.1 Toma ciência e encaminha o processo a Unidade de Apoio Administrativo   
 
6.13.9 Unidade de Apoio Administrativo   
6.13.9.1 Dá ciência ao Diretor Presidente do recebimento do processo para proferir decisão  
 
 
6.13.10 Diretor Presidente 
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6.13.10.1 Profere decisão pelo retorno do aposentado à ativa, determinando a expedição de oficio ao 
segurado comunicando a decisão, após encaminhar os autos do processo para a Secretaria de 
Administração para providências quanto ao processo de reversão da aposentadoria.  
 
6.14 REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR SOLICITAÇÃO 
 
6.14.1 Protocolo  
6.14.1.1 Protocola requerimento de reversão de aposentadoria formulado pelo segurado, com laudo 
médico;  
6.14.1.2 Encaminha o processo ao Departamento de Previdência. 
 
6.14.2 Departamento de Previdência  
6.14.2.1 Apensa ao processo de aposentadoria e a pasta funcional; 
6.14.2.2 Encaminha os autos ao Setor Perícia Médica. 
 
6.14.3 Departamento do Previdência (Setor Perícia Médica)  
6.14.3.1 Encaminha os autos do processo, junto com o prontuário médico do segurado, aos Médicos 
Peritos. 
 
6.14.4 Médicos Peritos  
6.14.4.1 Analisa os laudos médicos apresentados pelo segurado; 
6.14.4.2 Encaminha os autos do processo para agendamento de perícia. 
 
6.14.5 Departamento do Previdência (Setor Perícia Médica)  
6.14.5.1 Procede ao agendamento da perícia e a convocação do segurado; 
6.14.5.2 No dia da perícia médica encaminha o segurado ao Departamento do Previdência (Setor 
Serviço Social). 
 
6.14.6 Departamento do Previdência (Setor Serviço Social)  
6.14.6.1 Realiza o atendimento social com orientações ao segurado; 
6.14.6.2 Emite relatório social e anexa aos autos do processo; 
6.14.6.3 Encaminha o segurado aos Médicos Peritos. 
 
6.14.7. Médicos Peritos  
6.14.7.1 Realiza a perícia do segurado; 
6.14.7.2 Emite laudo opinando pela reversão ou não da aposentadoria; 
6.14.7.3 Encaminha os autos do processo a Diretoria de Benefícios Previdenciários. 
 
6.14.8 Diretoria de Benefícios Previdenciários  
6.14.8.1 Analisa todos os documentos e encaminha aos autos a Procuradoria Geral.  
 
6.14.9 Procuradoria Geral 
6.14.9.1 Analisa os autos e emite parecer; 
6.14.9.2 Encaminha o processo a Diretoria de Benefícios Previdenciários.  
 
6.14.10 Diretoria de Benefícios Previdenciários  
6.14.10.1 Toma ciência e encaminha o processo a Unidade de Apoio Administrativo   
 
6.14.11 Unidade Apoio Administrativo 
6.14.11.1 Dá ciência ao Diretor Presidente do recebimento do processo para decisão pelo deferimento 
ou não da reversão e:   
 a) Nos casos de indeferimento: Oficia ao segurado e encaminha os autos para arquivamento; 
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b) Nos casos de deferimento: Encaminha os autos à Secretaria de Administração do Município – 
SEAD ou Câmara Municipal para providências com relação à reversão. 
 
6.15 REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ  
 
6.15.1 Secretaria de Administração do Município – SEAD ou Câmara Municipal   
6.15.1.1 Adota as providências cabíveis, e informa ao IPS a data em que o segurado retornará as 
atividades; 
6.15.1.2 Encaminha os autos ao IPS. 
 
6.15.2 Protocolo  
6.15.2.1 Encaminha os autos do processo a Unidade Apoio Administrativo. 
 
6.15.3 Unidade Apoio Administrativo 
6.15.3.1 Dá ciência ao Diretor Presidente e emite portaria cessando os efeitos da portaria de 
concessão da aposentadoria e providencia sua publicação; 
6.15.3.2 Encaminha os autos ao Departamento de Recursos Humanos. 
 
6.15.4 Departamento de Recursos Humanos  
6.15.4.1 Exclui o segurado da folha de pagamento; 
6.15.4.2 Encaminha os autos a Unidade Apoio Administrativo informando a exclusão. 
 
6.15.5 Unidade Apoio Administrativo  
6.15.5.1 Encaminha os autos a Secretaria de Administração do Município – SEAD ou Câmara 
Municipal.   
 
6.15.6 Secretaria de Administração do Município – SEAD ou Câmara Municipal 
6.15.6.1 Emite decreto de reversão de aposentadoria providencia a publicação;  
6.15.6.2 Insere o segurado na folha de pagamento do Município ou da Câmara Municipal;  
6.15.6.3 Encaminha os autos ao IPS. 
 
6.15.7 Protocolo do IPS 
6.15.7.1 Encaminha os autos do processo a Diretoria de Benefícios Previdenciários. 
 
6.15.8 Diretoria de Benefícios Previdenciários  
6.15.8.1 Toma ciência e encaminha o processo a Unidade de Apoio Administrativo. 
  
6.15.9 Unidade Apoio Administrativo 
6.15.9.1 Recebe os autos do processo. 
6.15.9.2 Encaminha ao Tribunal de Contas para registro e homologação. 
 
6.16 REVERSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA  
 
6.16.1 Protocolo 
6.16.1.1 Protocola requerimento de reversão de aposentadoria formulado pelo segurado;  
6.16.1.2 Encaminha o processo a Unidade de Apoio Administrativo. 
 
6.16.2 Unidade de Apoio Administrativo 
6.16.2.1 Dá ciência ao Diretor Presidente e encaminha os autos à Secretaria de Administração do 
Município - SEAD ou Câmara Municipal para providências com relação à reversão. 
 
6.16.3 Secretaria de Administração do Município – SEAD ou Câmara Municipal 
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6.16.3.1 Adota as providências cabíveis, se manifestando sobre interesse na reversão e existência de 
cargo vago; 
6.16.3.2 Se for indeferida: encaminha os autos do processo ao IPS para ciência e providências; 
6.16.3.3 Se deferida: encaminha os autos do processo ao IPS informando a data em que o segurado 
retornará as atividades, para ciência e providências. 
 
6.16.4 Protocolo  
6.16.4.1 Encaminha os autos do processo à Procuradoria Geral. 
 
6.16.5 Procuradoria Geral 
6.16.5.1 Analisa e emite parecer; 
6.16.5.2 Encaminha o processo a Diretoria de Benefícios Previdenciários. 
  
6.16.6 Diretoria de Benefícios Previdenciários 
6.16.6.1 Toma ciência e encaminha o processo a Unidade de Apoio Administrativo   
 
6.16.7 Unidade de Apoio Administrativo 
6.16.7.1 Dá ciência ao Diretor Presidente, que profere decisão deferindo ou não a reversão: 
a) Se indeferir: comunica o segurado e encaminha os autos para arquivo; 
b) Se deferir: emite Portaria cessando os efeitos da Portaria de concessão da aposentadoria, 
providencia sua publicação e encaminha ao Departamento de Recursos Humanos. 
 
6.16.8 Departamento de Recursos Humanos  
6.16.8.1 Exclui o segurado da folha de pagamento; 
6.16.8.2 Encaminha os autos a Unidade de Apoio Administrativo informando a exclusão. 
 
6.16.9 Unidade de Apoio Administrativo   
6.16.9.1 Encaminha os autos a Secretaria de Administração do Município – SEAD ou Câmara 
Municipal. 
 
6.16.10 Secretaria de Administração do Município – SEAD ou Câmara Municipal  
6.16.10.1 Emite decreto de reversão de aposentadoria, providencia a publicação do decreto;  
6.16.10.2 Insere o segurado na folha de pagamento do Município ou Câmara Municipal; 
6.16.10.3 Encaminha os autos ao IPS. 
 
6.16.11 Protocolo  
6.16.11.1 Encaminha os autos do processo a Unidade de Apoio Administrativo. 
 
6.16.12 Unidade de Apoio Administrativo 
6.16.12.1 Toma ciência e Encaminha ao Tribunal de Contas para registro e homologação da reversão 
de aposentadoria voluntaria. 
 
6.16.13 Protocolo  
6.16.13.1 Recebe o processo; 
6.16.13.2 Encaminha para o DEPREVI. 
 
6.16.14 Departamento de Previdência 
6.16.14.1 Analisa e encaminha para PMS/CÂMARA. 
6.17 REVISÃO GERAL (CONCESSÃO, PROVENTOS, REAJUSTES, INCORPORAÇÃO DE 
VERBA)  
 
6.17.1 Protocolo  
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6.17.1.1 Recebe requerimento do segurado ou Comunicação Interna do Departamento de 
Previdência; 
6.17.1.2 Registra e autua; 
6.17.1.3 Encaminha o processo ao Departamento de Previdência. 
 
6.17.2 Departamento de Previdência 
6.17.2.1 Lança informações no cadastro;  
6.17.2.2 Confere documentos;  
6.17.2.3 Calcula proventos;  
6.17.2.4 Anexa planilhas e formulários, entre outros documentos; 
6.17.2.5 Encaminha o processo à Diretoria de Benefícios Previdenciários. 
 
6.17.3 Diretoria de Benefícios Previdenciários  
6.17.3.1 Analisa toda documentação do processo e encaminha os autos para a Procuradoria Geral;  
 
6.17.4 Procuradoria Geral 
6.17.4.1 Analisa e emite parecer, se necessário solicita ao setor responsável correção; 
6.17.4.2 Encaminha o processo a Unidade de Apoio Administrativo. 
 
6.17.5 Unidade de Apoio Administrativo 
6.17.5.1 Dá ciência ao Diretor Presidente para proferir decisão determinando as providências 
cabíveis. Se a providência implicar em alteração de proventos, encaminha ao Departamento de 
Recursos Humanos para alteração em folha de pagamento. 
6.17.5.2 Expede oficio ao segurado dando ciência da decisão. 
 
6.17.6 Departamento de Recursos Humanos 
6.17.6.1 Providencia a alteração em folha de pagamento e encaminha os autos a Unidade de Apoio 
Administrativo. 
 
6.17.7 Unidade de Apoio Administrativo 
6.17.7.1 Necessitando de registro, encaminha os autos ao TCE/ES;  
não necessitando, encaminha ao Departamento de Previdência para arquivo. 
 
6.18 ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-IRPF PARA SEGURADO 
INATIVO/PENSIONISTA  
 
6.18.1 Protocolo 
6.18.1.1 Encaminha o aposentado/pensionista ao Departamento de Previdência (Setor Serviço 
Social). 
 
6.18.2 Departamento de Previdência (Setor Serviço Social) 
6.18.2.1 Realiza o atendimento ao segurado com orientações sobre a documentação necessária para 
abertura do processo. 
 
6.18.3 Protocolo  
6.18.3.1 Emite requerimento; 
6.18.3.2 Autua o processo; 
6.18.3.3 Encaminha os autos do processo à Departamento de Previdência (Setor Perícia Médica). 
 
6.18.4 Departamento de Previdência (Setor Perícia Médica) 
6.18.4.1 Recebe os autos do processo e encaminha aos médicos peritos. 
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6.18.5 Médicos Peritos  
6.18.5.1 Analisa a documentação apresentada pelo segurado;  
6.18.5.2 Profere despacho sobre a necessidade ou não de comparecimento do segurado; 
6.18.5.3 Se não for necessário o comparecimento, emite laudo anexa aos autos e encaminha à 
Diretoria de Benefícios Previdenciários (item 6.18.8); 
6.18.5.4 Se for necessário o comparecimento do segurado, encaminha os autos do processo a 
Departamento de Previdência (Setor Perícia Médica) para agendamento de perícia. 
 
6.18.6 Departamento de Previdência (Setor Perícia Médica) 
6.18.6.1 Procede ao agendamento da perícia;  
6.18.6.2 Comunica via telefone e/ou oficio ao segurado da data da realização da perícia médica; 
6.18.6.3 Encaminha aos Médicos Peritos. 
 
6.18.7 Médicos Peritos  
6.18.7.1 Realiza a perícia do segurado; 
6.18.7.2 Emite laudo opinando pela concessão ou não da isenção do imposto de renda; 
6.18.7.3 Encaminha os autos do processo a Diretoria de Benefícios Previdenciários. 
 
6.18.8 Diretoria de Benefícios Previdenciários 
6.18.8.1 Analisa toda a documentação dos autos e, nos casos que possuírem inconsistências 
encaminha aos autos para análise da Procuradoria Geral; 
6.18.8.2 Nos demais casos, profere despacho pela isenção ou não: 
a) concedendo a isenção: encaminha os autos ao Departamento de Recursos Humanos; 
b) não concedendo a isenção: encaminha os autos para a Unidade de Apoio Administrativo para 
comunicação ao requerente. 
 
6.18.9 Departamento de Recursos Humanos 
6.18.9.1 Lança a isenção do imposto de renda em folha de pagamento; 
6.18.9.2 Encaminha os autos a Unidade de Apoio Administrativo informando o lançamento. 
 
6.18.10 Unidade de Apoio Administrativo 
6.18.10.1 Comunica o segurado da concessão ou não, encaminhando cópia do laudo médico emitido; 
6.18.10.2 Encaminha os autos para o arquivo do RH a fim de controle de prazo do benefício. 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
7.1 Na Concessão de benefícios previdenciários devem ser observados os documentos necessários 
para a confecção dos processos, quais sejam: 
 
7.1.1 Processo de Aposentadorias Voluntárias (Tempo de Contribuição e Idade): 
7.1.1.1 Requerimento: datado e assinado pelo segurado deverá conter: nome do segurado, matricula, 
estado civil, data de nascimento, filiação, naturalidade, RG e CPF, e-mail, endereço, telefone, o tipo 
do benefício que está sendo requerido e a fundamentação legal, os nomes dos dependentes e sua 
identificação e o número de conta bancária; Declaração de pagamento ou não de pensão alimentícia; 
7.1.1.2 Fichas Financeiras: de 1994 até a data da aposentadoria 
7.1.1.3 Declaração de que o Segurado não Responde a Processo Disciplinar ou está em 
cumprimento de pena: emitido pela Comissão de Inquérito Administrativo e Disciplinar – CIAD do 
Município ou pela Câmara Municipal. 
7.1.1.4 Documentos pessoais do segurado (documento de Identificação, CPF, certidão de 
nascimento ou casamento atualizada, comprovante de residência, cartão da conta bancária); 
Documentos dos dependentes: Conjugue/Companheiro (documento de Identificação, CPF); Filho 
menor de 21 anos de idade ou inválido (Certidão de nascimento, documento de Identificação, CPF). 
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7.1.1.5 Ficha Cadastral: na qual deverá constar toda a vida funcional do segurado, desde sua 
admissão - explicitando o cargo, enquadramento e forma em que fora admitido; os contratos 
anteriores e posteriores à posse, licenças e benefícios concedidos (conforme o caso); a averbação de 
outros tempos; o enquadramento funcional em que se dará a aposentadoria (cargo, nível, classe e 
lotação); o salário-base do segurado. 
7.1.1.6 Termo de Nomeação e Termo de Posse. 
7.1.1.7 Contratos e nomeações anteriores à Posse junto ao Município 
7.1.1.8 Certidão de Tempo de Contribuição de Outros Órgãos Previdenciários em original relativo a 
todos os períodos averbados 
7.1.1.9 Relação de Remuneração de Contribuição: deve ser providenciado o extrato de todas as 
remunerações de contribuição do segurado desde julho/1994 até o mês imediatamente anterior à 
aposentadoria; no caso de aposentadoria com base no §3º e §17 do art. 40 da Constituição Federal; 
7.1.1.10 Formulário Inicial de Aposentadoria  
7.1.1.11 Planilha de Cálculos: que será elaborada conforme a última remuneração ou através da 
elaboração de média contributiva, conforme o caso; 
7.1.1.12 Declaração de Concordância do segurado quando houver redução do seu provento; 
7.1.1.13 Parecer Jurídico: Elaborado pela Procuradoria Geral opinando pela concessão ou negativa 
do benefício, se for o caso;  
7.1.1.14 Cópia de Decisão Judicial, se, for o caso; 
7.1.1.15 Portaria ou Ato Concessório; 
7.1.1.16 Cópia da Publicação da Portaria ou Ato Concessório; 
7.1.1.17 Oficio encaminhando ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
7.1.1.18 Decisão de registro e homologação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 
7.1.1.19 Certidão de Compensação Previdenciária, quando for o caso 
 
7.1.2 Processo de Aposentadorias Voluntárias de Magistério (Tempo de Contribuição e 
Idade): 
7.1.2.1 Todos os documentos do 7.1.1. 
7.1.2.2 Comprovação de exercício de função de regente de classe, coordenação, direção ou 
assessoramento pedagógico, desde que o segurado durante este período ocupe cargo de professor, 
dentro da unidade de ensino infantil, fundamental e médio. 
 
7.1.3 Processo de Aposentadorias por Invalidez 
7.1.3.1 Todos os documentos do 7.1.1. 
7.1.3.2 Laudo Médico da Perícia Médica do IPS constando expressamente o enquadramento ou não 
da doença do segurado dentre aquelas que dão direito a proventos integrais ou proporcionais, 
conforme Lei Municipal 2360/2001, e contendo: nome do segurado, matrícula e cargo. 
 
7.1.4 Processo de Aposentadorias Compulsória 
7.1.4.1 Todos os documentos do 7.1.1. 
7.1.4.2 Ofício do ente ao qual o segurado está vinculado, encaminhando o segurado para 
aposentadoria devendo conter: nome do segurado, data de nascimento, lotação, matricula, tipo do 
benefício e a fundamentação legal. 
 
7.1.5 Processo de Pensão por morte 
7.1.5.1 Requerimento datado e assinado pelo dependente ou seu representante legal, contendo: 
nome do dependente, estado civil, data de nascimento, filiação, naturalidade, RG e CPF, e-mail, 
endereço, telefone, número de conta bancária e a fundamentação legal, data do óbito, informações 
relativas à assistência, à representação e à emancipação; nos casos em que existir mais de um 
dependente, é necessário apresentar a documentação pessoal de todos. 
7.1.5.2 Documentos pessoais dos dependentes; 
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7.1.5.3 Documento Comprobatório da Condição de Beneficiário: certidão de casamento, certidão de 
nascimento, decisões judiciais – todas atualizadas. 
7.1.5.4 Declaração de não acúmulo de mais de duas ou mais pensões vinculada a regime próprio ou 
regime geral; 
7.1.5.5 Laudo Médico Oficial: Quando tratar-se de beneficiário inválido, termo de tutela, de guarda ou 
de curatela, no caso de beneficiário incapaz. 
7.1.5.6 Certidão de Óbito; 
7.1.5.7 Planilha de Proventos; 
7.1.5.8 Contracheque ou Ficha Financeira: referente ao mês imediatamente anterior ao óbito 
7.1.5.9 Na hipótese de óbito de segurado aposentado: deverá ser juntada ao processo de pensão a 
pasta funcional de concessão de aposentadoria. 
7.1.5.10 Na hipótese de óbito de segurado ativo: deverá ser anexada a pasta funcional do segurado, 
contendo Ficha Cadastral, Termo de Nomeação e Termo de Posse, dentre outros documentos. 
7.1.5.11 Parecer Jurídico: Elaborado pela Procuradoria Geral opinando pela concessão ou negativa 
do benefício. 
7.1.5.12 Portaria ou Ato Concessório. 
7.1.5.13 Cópia da Publicação da Portaria ou Ato Concessório. 
7.1.5.14 Oficio encaminhando ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
7.1.5.15 Decisão de registro e homologação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 
 
7.1.6 Processo de Benefícios Temporários – Auxilio/Salário-Maternidade: 
7.1.6.1 Documentos pessoais do segurado. 
7.1.6.2 Contracheque ou Ficha Financeira: referente ao mês imediatamente anterior à concessão do 
benefício; 
7.1.6.3 Certidão de Nascimento do Dependente; 
7.1.6.4 Atestado Médico: Comprovando o nascimento do dependente e a real necessidade do 
afastamento durante o período estipulado em Lei: 120 (cento e vinte) dias; 
7.1.6.5 Planilha de Cálculo; 
7.1.6.6 Portaria ou Ato Concessório. 
7.1.6.7 Em caso de adotante, deverá o segurado (a) apresentar: certidão contendo informações sobre 
a data em que a criança lhe foi entregue em guarda provisória nos autos do processo de adoção ou 
diretamente em adoção; e declaração com a data de afastamento das atividades emitida pelo superior 
imediato. 
7.1.6.8 Em caso de aborto não criminoso, a segurada deverá apresentar Atestado Médico. 
 
7.1.7 Processo de Benefícios Temporários - Salário-Família: 
7.1.7.1 Contracheque ou Ficha Financeira: referente ao mês imediatamente anterior à concessão do 
benefício; 
7.1.7.2 Certidão de nascimento do dependente; 
7.1.7.3 Cartão de vacinas do dependente: caso o menor tiver idade inferior a 7(sete) anos; 
7.1.7.4 Atestado de escolaridade: caso o menor tiver idade superior a 7 (sete) e inferior a 14 
(quatorze) anos; 
7.1.7.5 Portaria ou Ato Concessório. 
7.1.7.6 Documentos pessoais do segurado. 
 
7.1.8 Processo de Benefícios Temporários - Auxílio-Doença: 
7.1.8.1 Atestado Médico; 
7.1.8.2 Laudo Médico Pericial: Necessário quando o período concedido para o afastamento, 
ultrapassar 30 (trinta) dias; 
7.1.8.3 Planilha de Cálculo; 
7.1.8.4 Portaria ou Ato Concessório. 
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7.1.9 Processo de Benefícios Temporários – Auxílio-Reclusão: 
7.1.9.1 Certidão de despacho da prisão preventiva ou de sentença condenatória;  
7.1.9.2 Certidão carcerária de recolhimento à Prisão (atualizada trimestralmente) 
7.1.9.3 Portaria ou Ato Concessório. 
 
7.1.10 Processo de isenção de Imposto de Renda: 
7.1.10.1 Requerimento: datado e assinado pelo segurado deverá conter: nome do segurado, estado 
civil, RG e CPF, endereço, telefone, e-mail. 
7.1.10.2 Laudo Médico que contenha expressamente a doença do segurado dentre aquelas que dão 
direito à isenção;  
7.1.10.3 Laudo Médico da Perícia Médica do IPS com manifestação expressa sobre o 
enquadramento ou não da doença do segurado dentre aquelas que dão direito à isenção de imposto 
de renda. 
 
7.1.11 Processo de reversão de aposentadoria por invalidez: 
7.1.11.1 Requerimento: datado e assinado pelo segurado aposentado deverá conter: nome do 
segurado, estado civil, RG e CPF, endereço, telefone, e-mail. 
7.1.11.2 Laudo Médico que contenha expressamente que o segurado aposentado readquiriu a 
capacidade laborativa. 
7.1.11.3 Laudo Médico da Perícia Médica do IPS com manifestação expressa que o segurado 
readquiriu a capacidade laborativa devendo retornar a atividade. 
 
7.1.12 Processo de reversão de aposentadoria voluntária: 
7.1.12.1 Requerimento: datado e assinado pelo segurado aposentado deverá conter: nome do 
segurado, estado civil, RG e CPF, endereço, telefone, e-mail. 
 
7.2 Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos conjuntamente pelo IPS e 
Coordenadoria Geral do Sistema de Controle Interno. 
 
8. SIGLAS 
GPM: Guia de Perícia Médica 
CIAD: Comissão de Inquérito Administrativo e Disciplinar  
DRH/IPS: Departamento de Recursos Humanos 
DRH/PMS: Departamento de Recursos Humanos 
DEPREVI: Departamento de Previdência 
DAF: Diretoria Administrativa e Financeiro 
DBP: Diretoria de Benefícios Previdenciários 
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