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INSTITUI PROCEDIMENTOS PARA A

CONCESSÃO DE BENEFíCIOS

PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS

FILIADOS E SEUS DEPENDENTES,

VINCULADO AO INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PUBLICOS DO

ANCHIETA/ES.

MUNICíPIO DE

CAPíTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

sEÇÃo I

DA FINALIDADE

Art. 10. Estabelecer os procedimentos necessários para a concessão de

benefícios previdenciários aos segurados filiados e seus dependentes,\

vinculados ao lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do fVfunicinio$,
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Anchieta-Es - IPASA, regulamentando os requisitos para a prestação de

natureza previdenciária, em caso de contingências que interrompam, depreciem

ou façam cessar seus meios de subsistência.

sEÇÃo il

DA ABRANGÊNCIA

Art. 20. Esta lnstrução Normativa abrange os servidores/segurados ocupantes

de cargos efetivos do Município de Anchieta-ES, vinculados ao lnstituto de

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta-ES, que fazem
jus ao direito de gozo dos benefícios previdenciários.

Art.30. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo

temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral

de Previdência Social, conforme disposto no §13, do arl.40, da Constituição

Federal de 1988.

Art.40. A obrigatoriedade da filiação ao IPASA decorre do ingresso no serviço

público ou do exercício de atividades compreendidas no Regime Estatutário do

Município.

Art.50. Ao segurado que deixar de exercer, temporariamente atividade que o
submeta ao RPPS é facultado manter a qualidade de segurado, desde que

passe a efetuar, sem interrupção, o pagamento mensal das contribuições

referente à sua parte e à do Município.

Art.60. São considerados dependentes do Segurado:
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l. o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, ou que tenha

deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz,

assim declarado j ud icialmente;

ll. Os pais; ou

lll. O irmão náo emancipado, de qualquer condição menor de 21 (vinte e um)

anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne

absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.

Art.70. A existência de dependente indicado em quatquer das incisos do artigo

anterior, exclui do direito ao benefício os indicados nas alíneas subsequentes.

l. Equiparam-se aos filhos, mediante declaração escrita do segurado e desde

que comprovada à dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob

sua tutela, mediante apresentação de Termo de Tutela.

ll. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada,

mantenha união estável com o segurado ou segurada.

lll. Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher

como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente,

divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem.

Art.80. A dependência econômica das pessoas indicadas no artigo 5 o, inciso l, é
presumida, ê â dependência econômica das pessoas constantes dos demais

incisos deverá ser comprovada.

Art.90. A perda da qualidade de dependente ocorrerá:

l. Para os cônjuges, pela separação judicial ou divorcio sem direito a percepção

de alimentos, pela anulação do casamento, pelo obito ou por sentença juücuqll

transitada em julgado; 
(_W
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ll. Para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável com o

segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos;

lll. Para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao atingirem a maioridade civil,

salvo se inválidos, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso,

se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso de

ensino superior,

lV. Para os dependentes em geral, se dará pelo matrimônio, pela cessação da

invalidez e pelo falecimento.

sEÇÃo ilt

DOS CONCEITOS

Art.10. Para os fins desta lnstrução Normativa, considera-se:

l. Aposentadoria por lnvalidez: Benefício concedido ao servidor que se encontra

incapaz paru a realizaçáo de suas funçÕes, insuscetível de reabilitação para o

exercício de atividades laborais, sendo-lhe pagos os proventos que lhe garantam

a subsistência enquanto permanecer a situação incapacitante.

ll. Aposentadoria por ldade e Tempo de Contribuição: Benefício concedido ao

seryidor, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo

exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo, cumprido com a
idade e o tempo de contribuição, sendo 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta

e cinco) anos de contribuição, se homem; ou 55 (cinquenta e cinco) anos de

idade e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.

lll. Aposentadoria por ldade: Benefício concedido ao servidor em razáo 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 t,1

aposentadoria, além de ter completado a idade de 65 (sessenta e cinco) *"9)
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homem; e 60 (sessenta) anos se mulher, O cálculo da aposentadoria será de

proventos proporcionais ao tempo de contribuiçâo.

lV, Aposentadoria Compulsória: Beneficio concedido ao servidor que completar

75 (setenta e cinco) anos de idade, que será aposentado compulsoriamente. A

idade limite é estatuída pela Constituição Federal, art. 40, §1 
0, ll.

V. Aposentadoria Especial: Benefício concedido a servidor com exposição, de

modo permanente, não ocasional nem intermitente, à condições especiais

relativas a agentes nocivos físicos, químicos ou biologicos, que prejudiquem sua

saúde ou integridade física, na forma do artigo 40, § 40, inciso lll da Constituição

Federal, e na Súmula Vinculante do STF 33.

Vl. Pensão por Morte: Benefício concedido ao conjunto dos dependentes do

servidor falecido, aposentado ou não, a contar da data de óbito se requerido

dentro dos 30 (trinta) dias após o óbito; ou da data do requerimento se requerido

tal benefício após 30 (trinta) dias do obito.

Vll. Segurados: Ocupantes de cargos efetivos do Município de Anchieta

vinculado ao IPASA, que fazem jus ao direito de gozo dos benefícios

previdenciário.

Vlll. Dependentes: Pessoas físicas que, apesar de não terem contribuído, e não

terem vínculo direto com a instituição fazem jus a determinados benefícios

previdenciários em virtude do vínculo jurídico com o segurado.

lx. Cópia conferida ou autenticada em cartorio: os documentos que

necessitarem ser encaminhados através de copia conferida ou autenticada em

cartórios deverão ser devidamente conferidos por servidor, devidamente

identificado .com nome, número de matrícula e cargo), devendo, para tanto, apor

a expressão "confere com o original", dê modo a atestar a veracidade 4pd

documentos xerocopiados. 
Ü
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X. IPASA: lnstituto Previdenciário dos Servidores Públicos do Município de

Anchieta/ES.

Xl. RGPS: Regime Geral de Previdência Social.

Xll. TCEES: Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo.

Xlll. INSS: lnstituto Nacional do Seguro Social.

XlV. RPPS: Regime Próprio de Previdência Social é o sistema de previdência

específico de cada ente federativo, que assegura, no mínimo, os benefícios de

aposentadoria e pensão por morte dos seus segurados, ou seja, dos servidores

titulares de cargo efetivo e de seus beneficiários.

XV. Do cálculo da média aritmética - Lei Federal no 10.881t2004:

a. No cálculo dos proventos das aposentadorias calculados de acordo

com a média aritmética simples, serão consideradas a média simples

das maiores remunerações ou subsídios que serviram como base

para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que

esteve vinculado, correspondente a itenta por cento de todo o período

contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início

da contribuição, se posterior àquela competência.

b. Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior serão utilizados

os valores das remunerações que constituíram a base de cálculo das

contribuições do servidor aos regimes de previdência,

independentemente do percentual da alíquota estabelecida ou de

terem sido estas destinadas para o custeio de apenas parte dos

benefícios previdenciários.

c. As remuneraçÕes ou subsídios considerados no cálculo do valor

inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de

acordo com a variação integral do índice fixado para a a
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salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios

RGPS, conforme portaria editada mensalmente pelo MPS.

d. As remunerações consideradas no cálculo da média, depois

atualizadas na forma indicada, não poderão ser:

d. 1. lnferiores ao valor do salário mínimo;

d.2. Superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição,

quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao

RGPS.

e. As maiores remunerações serão definidas depols da aplicação dos

fatores de atualização e da observância, mês a mês, dos rimites

estabelecidos no parágrafo anterior.

f. Na determinação do número de competências correspondentes a

oitenta por cento de todo o período contributivo, desprezar-se-á a

parte decimal. se a partir de julho de 1994 houver lacunas no período

contributivo do segurado por não vinculação a regime previdenciário,

em razáo de ausência de prestação de serviço ou de contribuição,

esse período será desprezado do cálculo de que trata este artigo.

g. o valor inicial do provento, calculado de acordo com o estipurado

anteriormente, por ocasião de sua concessão, não poderá exceder a

remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu

aposentadoria, sendo vedada a inclusão de parcelas temporárias.

h. Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao

tempo de contribuição, será utilizada fraçâo cujo numerador será o

total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à

aposentadoria voluntária com proventos integrais.

do

de

r respectiva
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i. No cálculo dos proventos proporcionais, o valor resultante do cálculo

pela média será previamente confrontado com o limite de

remuneração do cargo efetivo para posterior aplicação da fração.

SEÇÃO IV

DA BASE LEGAL

Art. 11. Para os fins desta lnstrução Normativa considera-se como base legal:

l. Constituição Federal da República/1988;

ll. Lei Federal 9.71711998;

lll. Lei 821311991;

lV. Lei no 9z96/1999;

V. Lei Complementar no 10112000;

Vl. Portaria do Ministério da Previdência Social no 402, de I I de dezembro de

2.008;

Vll. Resoluçâo 26112013 do TCEES'

VIII. lnstrução Normativa do TCEES no 3112014:

lX. lnstrução Normativa do TCEES no 38/2016:

X. Lei Orgânica do Município de Anchieta-ES:

Xl. Lei Complementar Municipal no 2712012, Estatuto do Servidor;

Xll. Lei Municipal no 169 de 26 de Fevereiro de 2004;

Xlll. Demais legislaçÕes e normas relacionadas ao assunto. i

.P

'J



TNSTITUTo DE pREVTDÊrucrn DE ANcHTETA - lpASA
ESTADo Do ESPínrro sANTo

AUTARQUIA MUNICIPAL
CNPJ : 02.399.408/000í -03

clpírulo u

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 12. Da Unidade Responsável - Gerência de Benefícios:

l. Promover a divulgação e implementação dessa lnstrução Normativa,

mantendo-a atualizada, orientando as áreas executoras e supervisionar sua

aplicação.

ll. Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade

responsável pelo Controle lnterno, para definir as rotinas de trabalho e os

respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração,

alualizaçáo ou expa nsão.

Ill. Gerenciar, dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, respondendo

pelos encargos que lhes são atribuídos, determinar a distribuição, controle,

orientação e coordenação dos serviços do Sistema de Previdência Própria.

lV. Acompanhamento dos processos.

V. Conferir toda documentação anexada ao processo e atentar-se para as datas

finais dos benefícios, bem como averiguar a veracidade das documentações.

Vl. Encaminhamento a perícia médica, caso necessário.

Vll. Confecção dos documentos necessários para a montagem dos processos de

concessão de benefícios.

Vlll. Envio dos processos para fins de registro dos benefícios permanentes

(pensão e aposentadoria) junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírifio

santo 
&
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lX. Vistoriar e acompanhar a realização da compensação financeira, no tocante

às transferências de recursos entre os Regimes de Previdência (INSS e RPPS).

Art.13. Das Unidades Executoras:

l. Atender às solicitações da unidade responsável pela lnstrução Normativa,

quanto ao fornecimento de informaçÕes e à participação no processo de

atualizações.

ll. Alertar a unidade responsável pela lnstrução Normativa sobre alterações que

se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização,

tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle

e o aumento da eficiência operacional.

lll. Manter a lnstrução Normativa à disposição de todos os funcionários da

unidade, velando pelo fiel cumprimento da mesma.

lV. Cumprir fielmente as determinações da lnstrução Normativa, em especial

quanto aos procedimentos na geração de documentos, dados e informações.

Art.14. São responsabilidades do Controle lnterno Previdenciário:

I. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizaçÕes da lnstrução Normativa, em

especial no que tange à identificaçâo e avaliação dos pontos dê controle e

respectivos procedimentos de controle.

ll. Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes ao Sistema de

Previdência Própria SPP, através da atividade de auditoria interna e

inspeções,

lll. Propor alteraçôes na lnstrução normativa para aprimoramento dos controles.

CAP|TULO III

10
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DOS PROCEDIMENTOS

seçÃo I

coNcESSÃo oe seNeríctos Aos SEGURADos

Art.í5. são modalidades de benefícios a que tem direito os segurados:

l. Aposentadoria por lnvalidez Permanente, com Proventos lntegrais;

ll. Aposentadoria Por lnvalidez Permanente, com Proventos Proporcionais;

I I l. Aposentadoria Compulsória;

lV. Aposentadoria Voluntária por ldade e Tempo de Contribuição, com Proventos

lntegrais:

V. Aposentadoria Voluntária por ldade, com Proventos Proporcionais:

Vl. Aposentadoria Especial para Magistério, com Proventos lntegrais:

sEÇÃo il

CONCESSÃO OE BENEFíCIOS AOS DEPENDENTES

Art. 16. E modalidade de benefício a que tem direito o dependente do Segurado

a pensão por morte.

SEÇÃO III

DA DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA PARA CONCESSÃO OE BENEFíCIOS

Art. 17. Deverão ser observadas as documentaçÕes necessárias

confecção dos processos, conforme previsto no art. 1s da lnstrução ,"i:'W
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no 31, de 02 de setembro de 2014 do Tribunal de Contas do Estado de Espírito

Santo, devendo ser instruído no mínimo, com os seguintes documentos:

l. Requerimento do interessado solicitando aposentadoria, quando se tratar de

aposentadoria voluntária; ou, no caso de aposentadoria por invalidez, laudo

médico conclusivo expedido por médico perito.

ll. Copia conferida ou autenticada em cartório da certidão de

nascimento/casamento que indique a idade do beneficiário e grafia do nome,

conforme conste em seu registro civil.

lll. Copia conferida ou autenticada em cartório de documento que ateste o CPF

do interessado.

lV. Demonstrativo do tempo de serviço e/ou de contribuição para efeito de

Aposentadoria.

V. Discriminaçáo da última remuneração do servidor na atividade anterior à

Aposentadoria, bem como cópia conferida ou autenticada em cartórios das

fichas financeiras para demonstração do cálculo do benefÍcio, quando este for

feito na forma regulamentada na Lei Federal no 10.88712004.

Vl. Demonstrativo da fixação de proventos, indicando a fundamentação legal de

cada rubrica integrante da totalidade da remuneraçáo do servidor, juntando-se

cópia conferida ou autenticada em cartório das leis e atos normativos ou

indicando o endereço eletrônico com a disponibilidade, na internet, destes

documentos.

Vll. Assentamentos funcionais do servidor.

Vlll. Declaração do órgão empregador informando se o servidor responde

alg um proced imento ad m in istrativo d iscipl i nar.

lX. Original do ato de concessão da aposentadoria, devidamente nu

datado e assinado pela autoridade competente, constando, ainda:

\P
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Nome do interessado;

b. cargo, graduação ou posto ocupado (nomenclatura, padrão, nível e/ou

referência);

Dispositivo legal da aposentadoria;

Amparo legal da fixação de proventos;

Data de vigência do respectivo ato.

Comprovação da publicação do ato.

Art. 18. Se a aposentadoria resultar de invalidez deverá ser especificado no

laudo médico oficial e confirmado no respectivo ato aposentatório, se a moléstia

se enquadra nas hipÓteses legais determinantes de proventos integrais ou

proporcionais.

Art. 19. A aposentadoria por invalidezlerá vigência a partir da data de expedição

do laudo médico competente, que definir pela incapacidade total e permanente

do servidor.

Art. 20. A aposentadoria compulsória é automática e vigorará a partir do dia em

que o servidor atingiu a idade limite de 75 (setenta e cinco) anos.

Art. 21. A documentação poderá ser encaminhada em cópia conferida e
autenticada por servidor competente, exceto as certidões do tempo de serviço e

do tempo de contribuição que deverão seguir em suas vias originais.

Art. 22. Sendo o processo de aposentadoria a continuidade do processo inicial

de admissão, deverá conter todos os assentamentos funcionais do servidor.

Art. 23, A pensão por Morte será concedida diretamente pelo IPASA, e deverão

ser observadas as documentaçÕes necessárias para a confecção 99\í.
processos, conforme previsto no art. 16 da lnstrução Normativa no 31 de yí O.W)
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setembro de 2014 do Tribunal de Contas do Estado de Espírito Santo, devendo

ser instruído no mínimo, com os seguintes documentos:

l. Requerimento do(s) interessado(s), datado,

ll,Copia conferida ou autenticada em cartório da certidão de óbito.

lll. Cópia conferida ou autenticada em cartório dos registros civis dos

dependentes ou certidão de casamento ou decisão judicial homologatória de

separação, divórcio ou união estável, admitindo-se, neste caso, a comprovação

por escritura ou contrato público de união estável ou por procedimento de

justificação administrativa, nos termos da legislação específica.

lV, Cópia conferida ou autenticada em cartório do CPF do(s) beneficiário(s) e

cópia conferida ou autenticada em cartório do comprovante de residência

atualização.

V. Discriminação da última remuneração do servidor (se ativo) ou dos proventos

(se inativo) à época do obito.

Vl. Registros funcionais do servidor, contendo nomeação, cargo ocupado, ato

aposentatÓrio, se for o caso, e período de contribuição para o lnstituto

pertinente, dentre outras informações.

Vll. Fixação da pensão de acordo com o valor recebido pelo servidor à época do

óbito, indicando o fundamento legal de cada uma das rubricas integrantes da

remuneração então percebida pelo servidor, juntando-se copia conferida ou

autenticada em cartorios das leis e aios normativos ou indicando o endereço

eletrônico com a disponibilidade, na internet, das respectivas leis.

Vlll. A individualizaçáo das cotas quando houver mais de um pensionista;

lX. Ato concessório da pensão, devidamente assinado pela autoridade.

competente, contendo o nome do servidor falecido e o cargo que ocupa rr,fu

@
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como o(s) nome(s) do(s) beneficiário(s), vigência do beneficio, o amparo legal da

concessão, data e assinatura da autoridade competente.

Art. 24. Ao requerimento previsto no inciso l, deverá ser juntado documento

comprobatório do representante legal, nos casos de beneficiário total ou

relativamente incapaz.

Art. 25. Nos casos em que o ex-segurado já estiver na inatividade e o benefício

deste ainda não houver obtido o registro perante o Tribunal de Contas, deverá

ser remetido o respectivo processo de aposentadoria, apensado ao processo de

pensão, para análise conjunta e preliminar à apreciação da pensão.

Art. 26. Nos casos em que o ex-segurado estiver na inatividade e o benefício

deste já houver obtido o registro perante o Tribunal de Contas, deverá ser

remetido o respectivo processo de aposentadoria, anexado aos autos de

pensão, para subsidiar a análise.

Art. 27. Se durante o procedimento para concessão de pensão e formalização

de processo referente ao benefício, o processo de aposentadoria já estiver

tramitando no Tribunal de Contas, o IPASA deverá informar tal ocorrência,

solicitando o envio dos respectivos autos,

Art. 28. A documentaçâo poderá ser encaminhada em cópia conferida ou

autenticada em cartório devidamente conferida com os respectivos originais por

servidor, exceto as certidÕes do tempo de serviço e do tempo de contribuição

que deveráo seguir em suas vias originais.

Art. 29. Sendo o processo de pensão por morte a continuidade do processo

inicial de admissão ou aposentadoria, deverá conter todos os assentamentos

funcionais do servidor, até a data do óbito, que deverá requerido pelo IPASA aos

J

órgãos empregadores.

SEÇAO rV
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nevrsÃo DE AposENTADoRtAs E perusÕes poR MoRTE

Art. 30. As Revisões de aposentadoria e pensões por morte serão processadas

diretamente pelo IPASA.

Art. 31. Deverão ser observadas as documentações necessárias abaixo

relacionadas para a confecção dos processos, conforme previsto na lnstrução

Normativa TCEES no 3112014.

Art. 32. Assim, serão encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado, no prazo

de 30 (trinta) dias a contar a data da assinatura do responsável, os processos de

revisão que promovam quaisquer das seguintes alteraçÕes:

l. Modifiquem o fundamento legal da concessão inicial de aposentadorias ou

pensÕes.

ll. Ocasionem retificação de Ato, e que demande retificação de Decisão Plenária

que registrou o benefício.

lll. Ocasionem a retificação de proventos.

lV. Alteração de beneficiários em pensões já registradas.

Art. 33. Os processos de revisão deverão conter:

l. Requerimento do Servidor ou Interessado quanto à revisão pretendida, se a

revisão não tiver sido feita de ofício.

ll. Processo de aposentadoria ou similar se for o caso.

ll!. Parecer fundamentado, indicando-se o fundamento legal de cada parcela,

juntados e a cópia conferida ou autenticada em cartório da lei ou indicando-se o

endereço eletrônico na internet onde este documento esteja disponível.

lV. Discriminação dos proventos anteriores.

V. Discriminação dos novos proventos.
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Vl. Ato retificador contendo a nova base legal que ampara a revisão.

Art. 34. Considera-se revisão que modifica o fundamento legal de concessão

inicial:

l. A inclusão ou exclusão de vantagens financeiras a determinado servidor

.inativo.

ll. A introdução de novos critérios ou base de cálculo das parcelas componentes

do beneficio.

lll. A transformação da inativação com proventos proporcionais em inativação

com proventos integrais, ou a situação inversa.

lV. A modificação de parcela de direito pessoal decorrente de incorporação de

cargo sem comissão ou funções gratificadas.

Art. 35. Para tramitar no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o

processo de revisão deverá trazer em anexo o processo relativo à concessão

inicial, no original ou em cópia conferida ou autenticada em cartório.

CAPíTULO IV

DAS DTSPOSIÇÕES FINATS

Art. 36. O lnstituto poderá, a qualquer tempo, alterar seus procedimentos e suas

rotinas, para atender sempre da melhor forma possÍvel o segurado, seus

dependentes, aposentados e pensionistas, bem como para alcançar os melhores

resultados.

Art. 37. Os benefícios assegurados às pessoas abrangidas, quando não

;:ilff , ;l i"j 
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lnstituto.
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Art. 38. Os esclarecimentos adicionais a respeito desta instrução poderão ser

obtidos junto à Gerência de Benefícios e ao Controle lnterno Previdenciário, que

por meio de procedimentos de controle, aferirá a fiel observância de seus

dispositivos.

Art.39. Esta lnstrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
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