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MENSAGEM DA PRESIDENTE

Parabéns pelo início dessa nova fase em sua vida! Mais que um direito
a aposentadoria é uma merecida vitória do servidor que durante toda sua
história se dedicou com espírito público e determinação ao desempenho de
suas atribuições junto ao nosso amado Município.
Nesta transição, como Presidente, em nome de todos os servidores do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São
Gonçalo – IPASG, apresentamos este manual como auxílio aos primeiros
passos desta caminhada que faremos juntos. Nele você encontrará todas as
informações necessárias referentes ao seu benefício, assim como o
funcionamento desta autarquia previdenciária, demonstrando o tramite de
seu processo administrativo de pedido de benefício e os setores por onde
passará.
Por fim, dou as boas vindas aqueles que participaram da construção
da imagem do Município de São Gonçalo!

Marcelle Cipriani de Almeida
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APRESENTAÇÃO

O IPASG
O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São
Gonçalo – IPASG é uma autarquia municipal criada pela Lei nº 036 de 27 de
dezembro de 1989 e regulamentada pelo Decreto nº 039 de 18 de junho 1990.
Possui personalidade jurídica de direito público interno, é detentora de autonomia
patrimonial, financeira e administrativa.
Sua principal finalidade é a administração, gerenciamento e
operacionalização do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), incluindo a
arrecadação, gestão e aplicação dos recursos e fundos previdenciários. Atua
também com o gerenciamento direto da concessão, pagamento e manutenção dos
benefícios de aposentadoria e pensão concedidos, podendo gerenciar de forma
indireta os demais benefícios concedidos por meio dos entes públicos do
município.
O IPASG está localizado na Rua Coronel Serrado, nº 1000, no bairro Zé
Garoto. Seus diversos setores estão espalhados pelo 8º andar, concentrando o
atendimento ao público na sala 819. A localização privilegiada permite que os
servidores ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas tenham rápido e fácil
acesso à sede do Instituto.
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MISSÕES VISÕES E VALORES
NOSSAS MISSÕES
1. Garantir um futuro digno para os servidores que já encerraram sua jornada
profissional no município e oferecer aos demais, acesso a todos os elementos
necessários para planejarem sua aposentadoria com sabedoria.

2. Gerir com sustentabilidade e responsabilidade os recursos financeiros e
capitalizados.
3. Promover uma gestão transparente, honesta, perene e democrática em
benefício de todos.
4. Alcançar a excelência no atendimento aos segurados e seus dependentes por
meio do acesso completo às informações pertinentes, atendimentos
personalizados e técnicos, ofertando-lhes incondicionalmente respeito,
compreensão e dignidade.

NOSSAS VISÕES
1. Nos tornar referência em gestão de regime próprio de previdência,
prestando serviços de alto nível em todos os segmentos do Instituto.

2. Nos tornar emuladores de uma cultura previdenciária atual e inovadora.
3. Tornar o IPASG parte fundamental da vida dos segurados e seus
dependentes, não apenas com a concessão dos benefícios, mas garantindo
sua perenidade e ofertando os melhores serviços por meio de parcerias
pontuais.
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NOSSOS VALORES
1. Aprimoramento contínuo
2. Autonomia administrativa, financeira e patrimonial
3. Competência técnica e administrativa
4. Credibilidade
5. Dignidade aos segurados e seus dependentes
6. Ética
7. Excelência
8. Flexibilidade
9. Humanização
10. Honestidade
11. Inovação
12. Integridade
13. Legalidade
14. Responsabilidade
15. Sustentabilidade
16. Transparência
17. Valorização do servidor
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O QUE É RPPS?
RPPS é a sigla para Regime Próprio de Previdência Social. A previdência
social assegura a proteção do trabalhador contribuinte e seus dependentes quando
há perda temporária ou permanente da sua capacidade de trabalho e ainda pela
inativação ou falecimento do servidor.
O Regime de Previdência está divido em dois segmentos básicos: O Regime
Geral de Previdência Social, que chamamos de RGPS e é gerido pelo INSS e atende
os servidores da iniciativa privada, servidores públicos extraquadro e contratados
por tempo determinado em exercício no serviço público. Já o RGPS, é estruturado
pelos Regimes Previdenciários da União, Estados e Municípios e atende aos
servidores titulares de cargos efetivos nos entes federativos.
O RPPS é estabelecido por lei elaborada em cada um dos Municípios, dos
Estados e do Distrito Federal. Possui caráter contributivo e solidário (Art.40 e 195
da CRFB/88).
Contributivo porque o servidor não pode receber benefício previdenciário
se não tiver contribuído e solidário porque esta contribuição é obrigatória para
todas as partes, empregador (Município), os empregados (servidores) e dos
aposentados e pensionistas que recebam remuneração em valor superior ao teto
dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
Este Regime Previdenciário, único em cada Estado e em cada Município,
está submetido a orientação, controle e fiscalização do Ministério da Previdência
Social.
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SEGURADOS
São inscritos como segurados do IPASG automática e obrigatoriamente
todos os servidores efetivos titulares de cargos públicos municipais pertencentes
aos poderes Executivo e Legislativo e das Autarquias e Fundações.

DEPENDENTES
São considerados dependentes no âmbito do IPASG, de acordo com a Lei
Municipal nº 009 de 2006:

1.
2.
3.
4.

O (A) cônjuge;
O (A) companheiro (a), mediante união estável;
Filhos não emancipados, menores de 21 anos;
Filhos inválidos ou incapazes.

Quando se comprova que o servidor não possuía nenhum dependente
enquadrado nas categorias acima, pode-se considerar como dependentes:
1. Os pais;
2. Irmãos, não emancipados, menores de 21 anos;
3. Irmãos inválidos ou incapazes.
Menores sob tutela e enteados que não possuam meios para sustentação,
poderão se equiparar aos filhos, mediante comprovação legal.
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BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Conforme estabelecido por Lei, o plano de previdência do município
compreende os seguintes benefícios previdenciários:

Para os segurados:

Aposentadorias voluntárias:
❖ Por tempo de contribuição
❖ Por idade
Aposentadorias involuntárias
❖ Por invalidez permanente;
❖ Compulsória

Para os dependentes:

Pensão por morte
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REGRAS DE APOSENTADORIA
As aposentadorias dos servidores públicos sofreram várias alterações nos
últimos anos. As mais significativas foram:
Emenda Constitucional nº 20 de 1998
Emenda Constitucional nº 41 de 2003
Emenda Constitucional nº 47 de 2005
Emenda Constitucional nº 70 de 2012
Essas alterações na Constituição Federal criaram um cenário atual que abre
a possibilidade de o servidor possa ter seu benefício concedido segundo suas
condições pessoais de tempo de contribuição e idade, obedecendo os critérios de
cálculo possíveis e ainda permitindo a revisão futura. Tais critérios decorrem das
regras que foram inseridas no texto permanente da Constituição Federal e nas
emendas das reformas previdenciárias. Por isso, a necessidade das Regras
Permanentes e Regras de Transição.

APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO
REGRAS PERMANENTES
As regras permanentes são aplicáveis a todos os servidores,
independentemente da data de ingresso no serviço público. Para se aposentar
segundo os critérios das regras permanentes, os servidores deverão cumprir os
requisitos que cada uma das espécies de aposentadoria.
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Artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “a” da
Constituição Federal

Esta regra se aplica aos servidores que ingressaram no
município a partir de 31/12/2003, ou para qualquer

servidor que opte por esta regra.

Para se aposentar por esta regra, o servidor deverá preencher os seguintes
requisitos:
Homem
❖ 35 anos de contribuição
❖ 60 anos de idade
❖ 10 anos de serviço público
❖ 5 anos de pleno exercício no cargo efetivo
Mulher
❖ 30 anos de contribuição
❖ 55 anos de idade
❖ 10 anos de serviço público
❖ 5 anos de pleno exercício no cargo efetivo

Os proventos desta regra são calculados com base na média das
remunerações do servidor. É um cálculo simples, da média dos 80% maiores
salários, dos quais tenha havido contribuição previdenciária, a contar de julho de
1994 até o mês anterior à aposentadoria. A média apurada não pode ser superior
à última remuneração do cargo efetivo recebida no momento da aposentadoria.
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Artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, combinado com o §
5ªda Constituição Federal

Professores do ensino infantil, fundamental e médio que
exerçam funções de magistério, bem como funções de
direção, coordenação e assessoramento pedagógico em
unidades de ensino básico, fazem jus a uma redução de 5
(cinco) anos nos requisitos de idade e contribuição.

Para se aposentar por esta regra, os professores deverão preencher os
seguintes requisitos:
Professor
❖ 30 anos de contribuição
❖ 55 anos de idade
❖ 10 anos de serviço público
❖ 5 anos de pleno exercício no cargo efetivo
Professora
❖ 25 anos de contribuição
❖ 50 anos de idade
❖ 10 anos de serviço público
❖ 5 anos de pleno exercício no cargo efetivo

Os proventos desta regra são calculados com base na média das
remunerações do servidor. É um cálculo simples, da média dos 80% maiores
salários, dos quais tenha havido contribuição previdenciária, a contar de julho de
1994 até o mês anterior à aposentadoria. A média apurada não pode ser superior
à última remuneração do cargo efetivo recebida no momento da aposentadoria.
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REGRAS DE TRANSIÇÃO
As regras de transição decorrem da aplicação de várias modificações
advindas das reformas previdenciárias e pretendem minimizar o impacto destas
sobre o conjunto de servidores que já estavam no serviço público.
Desta forma, há possibilidades de aposentadorias para os servidores que
ingressaram no serviço público antes de 16/12/1998 e para os servidores que
ingressaram antes de 31/12/2003.

1ª POSSIBILIDADE

Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41 de 2003

Servidores que ingressaram no serviço público até
31/12/2003.

Tais servidores deverão cumprir os seguintes requisitos:

Homem
❖ 35 anos de contribuição
❖ 60 anos de idade
❖ 20 anos de serviço público
❖ 5 anos de pleno exercício do cargo efetivo
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Mulher
❖ 30 anos de contribuição
❖ 55 anos de idade
❖ 20 anos de serviço público
❖ 5 anos de pleno exercício do cargo efetivo
Professor
❖ 30 anos de contribuição
❖ 55 anos de idade
❖ 20 anos de serviço público
❖ 5 anos de pleno exercício do cargo efetivo
Professora
❖ 25 anos de contribuição
❖ 50 anos de idade
❖ 20 anos de serviço público
❖ 5 anos de pleno exercício do cargo efetivo

Os proventos desta regra são calculados com base na última remuneração
do servidor antes da aposentadoria. É o que chamamos de proventos integrais
com paridade. Todo aumento que a categoria do servidor receber, ainda que ele
esteja inativo, ele receberá. Esta paridade não é repassada ao pensionista do
servidor.
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2ª POSSIBILIDADE

Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47 de 2005

Servidores que ingressaram no serviço público até
16/12/1998.

Tais servidores deverão cumprir os seguintes requisitos:

Homem
❖ 35 anos de contribuição
❖ 25 anos de serviço público
❖ 5 anos de pleno exercício do cargo efetivo
❖ 60 anos de idade (haverá redução da idade por cada ano que exceda
os 35 anos de contribuição)
➢ EXEMPLOS:
1. 36 anos de contribuição | Idade exigida: 59 anos
o 36 + 59 = 95
2. 40 anos de contribuição | Idade exigida: 55 anos
o 40 + 55 = 95
▪ A soma entre o tempo de contribuição e a
idade deverá sempre ser 95, respeitando a
contribuição mínima de 35 anos.
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Mulher
❖ 30 anos de contribuição
❖ 25 anos de serviço público
❖ 5 anos de pleno exercício do cargo efetivo
❖ 55 anos de idade (haverá redução da idade por cada ano que exceda
os 30 anos de contribuição)
➢ EXEMPLOS:
1. 32 anos de contribuição | Idade exigida: 53 anos
o 32 + 53 = 85
2. 37 anos de contribuição | Idade exigida: 48 anos
o 37 + 48 = 85
▪ A soma entre o tempo de contribuição e a
idade deverá sempre ser 85, respeitando a
contribuição mínima de 30 anos.

Nesta regra não há previsão para professores.

Os proventos desta regra são calculados com base na última remuneração
do servidor antes da aposentadoria. É o que chamamos de proventos integrais
com paridade. Todo aumento que a categoria do servidor receber, ainda que ele
esteja inativo, ele receberá. Esta paridade é repassada ao pensionista do servidor.
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3ª POSSIBILIDADE

Artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41 de 2003

Servidores que ingressaram no serviço público até

16/12/1998.

Tais servidores deverão preencher os seguintes requisitos:
Homem
❖ 35 anos de contribuição
❖ 53 anos de idade
❖ 5 anos de pleno exercício do cargo efetivo
❖ Pedágio de 20% sobre o tempo que faltava para completar os
35 anos de contribuição em 16/12/1998
Mulher
❖ 30 anos de contribuição
❖ 48 anos de idade
❖ 5 anos de pleno exercício do cargo efetivo
❖ Pedágio de 20% sobre o tempo que faltava para completar os
30 anos de contribuição em 16/12/1998
Professor
❖ 35 anos de contribuição
❖ 53 anos de idade
❖ 5 anos de pleno exercício do cargo efetivo
❖ Bônus de 17% sobre o tempo exercido até 16/12/1998
❖ Pedágio de 20% sobre o tempo que faltava para completar os
35 anos de contribuição em 16/12/1998
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Professora
❖ 30 anos de contribuição
❖ 48 anos de idade
❖ 5 anos de pleno exercício do cargo efetivo
❖ Bônus de 20% sobre o tempo exercido até 16/12/1998
❖ Pedágio de 20% sobre o tempo que faltava para completar os
30 anos de contribuição em 16/12/1998

As aposentadorias concedidas com base nesta possibilidade terão um
redutor de 3,5% nos vencimentos caso os requisitos de aposentadoria foram
preenchidos até 31/12/2005 e 5% se preenchidos após 01/06/2006 para cada ano
antecipado com relação à idade de 60 anos (homens) e 55 anos (mulheres).
Os proventos desta regra são calculados com base na média das
remunerações do servidor. É um cálculo simples, da média dos 80% maiores
salários, dos quais tenha havido contribuição previdenciária, a contar de julho de
1994 até o mês anterior à aposentadoria. A média apurada não pode ser superior
à última remuneração do cargo efetivo recebida no momento da aposentadoria.
Ao final aplica-se o redutor.
Obs.: Para os professores, o redutor será em relação a 55 anos para os homens e
para mulheres 50 anos de idade.
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4ª POSSIBILIDADE

Emenda Constitucional nº 70 de 2012

Servidores que ingressaram no serviço público até
31/12/2003.

Restituiu a paridade para os servidores aposentados por invalidez.
Esta aposentadoria é concedida ao segurado que foi considerado
definitivamente incapacitado para o exercício do cargo público. Tal
incapacidade é verificada e atestada por uma junta médica especializada
do Departamento de Saúde Ocupacional do Município.
Os cálculos dos proventos deste benefício são calculados de duas formas:

Integral (Em base da última remuneração do servidor, conforme contracheque)
❖ Quando a incapacidade é proveniente de acidente de trabalho,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.

Proporcional ao tempo de contribuição (Em base da última remuneração do
servidor, conforme contracheque, proporcional ao tempo de serviço)
❖ Quando não se tratar de nenhuma das hipóteses acima.
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APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE

Artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b”
da Constituição Federal

Servidores públicos municipais em geral

Para a concessão da aposentadoria por idade, não há requisitos quanto ao
tempo de contribuição, prevalecendo, no entanto, outros requisitos. Os proventos
sim, serão calculados proporcionalmente em relação ao tempo de contribuição
percebido até a data da concessão. Nesta regra não há tratamento diferencial para
os professores.
Para se aposentar por idade o servidor deverá preencher os seguintes
requisitos:
Homem
❖ 65 anos de idade
❖ 10 anos de serviço público
❖ 5 anos de pleno exercício do cargo efetivo
Mulher
❖ 60 anos de idade
❖ 10 anos de serviço público
❖ 5 anos de pleno exercício do cargo efetivo
Os proventos desta regra são calculados com base na média das
remunerações do servidor e proporcionalizados quanto ao tempo de contribuição.
É um cálculo simples, da média dos 80% maiores salários, dos quais tenha havido
contribuição previdenciária, a contar de julho de 1994 até o mês anterior à
aposentadoria. A média apurada não pode ser superior à última remuneração do
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cargo efetivo recebida no momento da aposentadoria. Após, aplica-se a
proporcionalização pelo tempo de contribuição.

EXEMPLO
❖ Homem | 66 anos de idade | 22 de contribuição
❖ Média das remunerações: R$ 1.960,00
➢ 1.960 ÷ 35 (tempo exigido para aposentadoria integral) = R$ 56,00
❖ 56 x 22 (tempo de contribuição) = R$ 1.232,00

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE

Artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal

Servidores que ingressaram no serviço público
após 31/12/2003

Esta aposentadoria é concedida ao segurado que foi considerado
definitivamente incapacitado para o exercício do cargo público. Tal incapacidade
é verificada e atestada por uma junta médica especializada do Departamento de
Saúde Ocupacional do Município.
Os cálculos dos proventos deste benefício são calculados de duas formas:
Integral
❖ Quando a incapacidade é proveniente de acidente de trabalho,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.
Proporcional ao tempo de contribuição
❖ Quando não se tratar de nenhuma das hipóteses acima, os
proventos serão proporcionalizados pelo tempo de
contribuição em relação à média das 80% maiores contribuições
a contar de julho de 1994, não podendo a média apurada
exceder a última remuneração no momento da aposentadoria.
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APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR LIMITE DE IDADE

Artigo 40, § 1º, inciso II, acrescido da Emenda
Constitucional nº 88 de 2015, regulamentada pela
Lei nº 152 de 2015

Servidores públicos municipais em geral

Para a concessão da aposentadoria compulsória não há exigências quanto ao
cumprimento de qualquer requisito, senão que se alcance o limite de idade.
O benefício deve ser concedido a partir do mês em que o servidor atingir a
idade de 75 (setenta e cinco) anos e os cálculos dos proventos serão feitos
proporcionais ao tempo de contribuição atingido até o 75º aniversário do servidor.
Nesta regra não existe diferenciação entre homens e mulheres.
Obs.: Esta regra apenas será aplicada àqueles servidores que não se enquadram
em outras regras por direito adquirido.
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TEMPO FICTÍCIO | CONTAGEM EM DOBRO
Trata-se do acréscimo em dobro ao tempo de serviço dos períodos de licença
prêmio e férias não usufruídas.
A cada cinco anos de pleno exercício, o servidor tem o direito de gozar três
meses de licença prêmio, mas nem todos podem averbá-lo em dobro ao tempo de
serviço.
Somente podem averbar as licenças prêmio e férias não usufruídas em
dobro, aqueles períodos que foram adquiridos até 15/12/1998, pois o artigo 40, §
10 da Emenda Constitucional nº 20 de 1998 impediu qualquer forma de
contagem de tempo fictício.
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AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
FORA DO MUNICÍPIO
É o acréscimo, para efeitos de contagem de tempo de serviço, do tempo
trabalhado fora do município, em regime celetista, estatutário em outro poder ou
esfera, serviço militar, rural ou religioso, desde que exista contribuição
previdenciária neste período. Há também a possibilidade de se averbar o tempo
trabalhado em outra matrícula no município, desde que não haja concomitância
entre os tempos.
Para averbar o tempo contado de outro regime, o servidor deve:

o

Solicitar certidão de contagem de tempo de contribuição no órgão
responsável pelo regime que deseja averbar;
o Protocolar um pedido de averbação, contendo a certidão original no setor
de Protocolo da PMSG;
o Aguardar a publicação no Diário Oficial;

É importante deixar claro que períodos concomitantes, que são aqueles onde
o servidor trabalhou ao mesmo tempo em dois ou mais lugares, não poderão, em
hipótese alguma ser averbados.
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ABONO DE PERMANÊNCIA
O abono de permanência não é um benefício previdenciário, portanto não
se incorpora à aposentadoria. Ele é uma vantagem paga ao servidor ativo, que já
tem direito de se aposentar, mas decidiu permanecer trabalhando. O abono
corresponderá ao exato valor da contribuição previdenciária e continuará a ser
pago enquanto o servidor não quiser requerer sua aposentadoria, ou até que ele
atinja a idade limite de 75 anos, atualmente.
O servidor deverá requerer o abono por meio de processo administrativo,
impetrado no setor de Protocolo da PMSG.
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PENSÕES
A pensão por morte do segurado será paga aos seus dependentes a partir
da data do óbito.
Os cálculos dos proventos das pensões são feitos da seguinte forma:
Morte de servidor ativo
❖ Soma das parcelas devidas por Lei ao beneficiário;
❖ Reajuste anual pelo índice IPCA
Morte de servidor aposentado pelas regras da E.C. 70/2012 e E.C.
47/2005
❖ Totalidade dos proventos;
❖ Reajuste pela paridade com a categoria
Morte de servidor aposentado pelas demais regras
❖ Totalidade dos proventos
❖ Reajuste anual pelo índice IPCA

COTAS DE PENSÃO
Quando o servidor falecido deixa mais de um dependente, os proventos da
pensão são repartidos em cotas iguais para todos. Quando um dos pensionistas
perde a qualidade de dependente, sua cota é revertida para os demais.
EXEMPLO 1:
❖ São dependentes do servidor falecido:
o Esposa | Filho de 7 anos de idade
❖ Receberão cotas igualitárias de:
o Esposa, 50% | Filho, 50%
❖ Quando o filho completar 21 anos:
o Esposa 100%
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EXEMPLO 2:
❖ São dependentes da servidora falecida
o Esposo | Filha de 15 anos |Filho de 10 anos |
❖ Receberão cotas igualitárias de:
o Esposo, 33,3% | Filha, 33,3% | Filho, 33,3%
❖ Quando a filha completar 21 anos:
o Esposo, 50% | Filho, 50%
❖ Quando o filho completar 21 anos:
o Esposo, 100%

EXTENSÃO DA PENSÃO
A pensão será sempre vitalícia quando restar comprovado o vínculo
conjugal e que a incapacidade do filho menor é congênita ou foi adquirida antes
da data do óbito do servidor e antes de completar 21 anos.
Sobre a extensão da pensão no caso de o filho maior de 21 anos estar
cursando faculdade, depois da vigência da Lei Municipal nº 009 de 2006 não há
mais previsão legal para esta extensão. Desta forma apenas quando o óbito do
servidor ocorreu até 18/01/2006 o filho tem direito à extensão da pensão. Neste
caso a pensão poderá ser estendida até a data em que o filho completar 24 anos.
Para solicitar a extensão da pensão, basta comparecer ao setor de protocolo
do IPASG e abrir um requerimento com seus documentos e uma declaração
original de sua escola ou faculdade.
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TRÂMITES PROCESSUAIS NO IPASG
Para que haja a correta compreensão por parte do servidor municipal
quanto a tramitação dos processos no IPASG, abordaremos os principais passos
dentro do Instituto e a documentação necessária para a abertura dos processos
mais comuns.

PROCESSOS DE APOSENTADORIA
Os processos de aposentadoria correspondem a quase 70% de toda
tramitação processual do IPASG. A documentação exigida em geral não é ditada
pelo Instituto, mas sim pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCERJ).
O TCE-RJ é o órgão regulador do IPASG. Todos os processos de concessão
de benefícios, após a publicação no Diário Oficial do município e a inserção do
servidor na folha de pagamentos do IPASG, são auditados pelo TCE-RJ.
Esta auditoria pode indicar que o ato da concessão seja revisto. Por isso a
tramitação processual da aposentadoria do servidor não se encerra com a
publicação e a inserção na folha de pagamentos do IPASG. Esta tramitação se
encerra apenas quando o TCE-RJ registra o ato de concessão.
Depois que o servidor protocola seu pedido, nossa Divisão de Protocolo
solicita à Secretaria de Administração a sua ficha funcional. Ela contém todo o
histórico profissional do servidor no município. Junto com ela recebemos uma
declaração com todo o tempo de serviço e o mapa de frequência do servidor. A
elaboração destes documentos e o encaminhamento ao IPASG dura, geralmente,
de 30 a 45 dias.
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Depois que o IPASG recebe a ficha funcional com das documentações, o
processo é encaminhado à Diretoria de Previdência, que o encaminha para a
Divisão de Aposentadorias e Pensões e entra numa fila de espera para ser
analisado. É importante ressaltar que esta fila obedece a data do protocolo do
processo. Não há prioridades neste trâmite, exceto quando se trata de uma
aposentadoria por invalidez permanente.
Quando o processo é analisado por nossos técnicos, toda a informação
constante na ficha funcional e nas declarações recebidas são alimentadas em nosso
sistema que retorna com todas as regras de aposentadoria nas quais o servidor se
enquadrou.
Após a obtenção destes enquadramentos, o servidor é convocado para optar
por qual regra de aposentadoria deseja se aposentar. O técnico explica
detalhadamente cada uma delas dando ao servidor condições de sempre optar
pela regra mais benéfica para si. Neste momento o servidor também é cientificado
sobre os valores de seus proventos.
Nesta ocasião o servidor pode assinar sua aposentadoria, se estiver de
acordo com as condições ou, pode solicitar o arquivamento se entender que é
melhor continuar trabalhando.
Depois que o servidor assina a sua aposentadoria é elaborada a portaria de
sua aposentadoria e a fixação de seus proventos para a publicação em Diário
Oficial. Este trâmite, dependendo da demanda, pode durar até 15 dias.
Após a publicação, o servidor está oficialmente aposentado. A partir daí o
processo é encaminhado para a Divisão de Pagamento de Benefícios que
procederá com a inclusão do benefício do servidor na folha de pagamentos do
IPASG.
Depois da inclusão, o processo é remetido ao TCE-RJ para a auditoria.
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Para solicitar a aposentadoria, o servidor deverá comparecer à Divisão de
Protocolo do IPASG, munido das seguintes documentações:
Aposentadoria (cargos em geral, exceto professores)
❖ Documentos originais e cópias
o Carteira de Identidade
o C.P.F.
o Comprovante de Residência
o Contracheque mais atual
Aposentadoria (Professores) [não especial]
❖ Documentos originais e cópias
o Carteira de Identidade
o C.P.F.
o Comprovante de Residência
o Contracheque mais atual
o Diplomas que solicitou enquadramento
Aposentadoria Especial para Professores (Redução de cinco anos)
❖ Documentos originais e cópias
o Carteira de Identidade
o C.P.F.
o Comprovante de Residência
o Contracheque mais atual
o Diplomas que solicitou enquadramento
❖ Documentos originais
o Declarações de todas as escolas por onde esteve lotado
contendo:
▪ Cargo Ocupado
▪ Função Exercida
▪ Data de início da lotação
▪ Data de término da lotação
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Em todos os requerimentos de aposentadoria será necessário o
preenchimento da declaração de Acúmulo ou Não Acúmulo de Cargos Públicos.
Caso o servidor possua outra matrícula no município, no estado ou na federação,
ainda que esteja aposentado nela, deverá preencher a declaração de Acúmulo de
Cargos Públicos. Caso possua apenas a matrícula na qual está solicitando a
aposentadoria, deverá preencher a declaração de Não Acúmulo de Cargos
Públicos. Tanto o requerimento da aposentadoria quanto as declarações poderão
ser baixadas na seção Requerimentos da guia Serviços Online do nosso site, mas
se o servidor preferir poderá preenchê-las quando comparecer ao IPASG.

APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ
O trâmite processual das aposentadorias por invalidez é bem parecido com
o das aposentadorias em geral. O que difere é que a aposentadoria por invalidez é
solicitada pela Administração do município e concedida por uma junta médica
especializada.
Quando o processo é encaminhado ao IPASG, a aposentadoria já está
concedida, o Instituto apenas procederá com os atos de publicidade e com a
inclusão na folha de pagamentos. Este processo tem prioridade sobre os demais, e
quando o IPASG o recebe com toda a documentação correta, dentro de 15 dias está
tudo resolvido.
Este processo também é auditado pelo TCE-RJ e antes da publicação dos
atos, o servidor deverá comparecer ao IPASG para preencher e assinar a
declaração de Acúmulo ou a de Não Acúmulo de cargos públicos.
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PENSÕES
Os processos de pensão também possuem prioridade de tramitação no
IPASG. Sempre que um servidor falece e seus dependentes comparecem ao IPASG
para solicitar o benefício da pensão, a Divisão de Protocolo recebe os documentos
e os encaminha imediatamente à Diretoria de Previdência que, após breve análise,
o encaminha para a Divisão de Aposentadorias e Pensões para a análise da
concessão do benefício.
Quando resta comprovada dependência do requerente, são providenciados
os atos de portaria e fixação de proventos e sua publicidade no Diário Oficial do
município.
Depois de concedida, a pensão é encaminhada para o TCE-RJ para a
auditoria do processo.
Para solicitar a pensão, o dependente do servidor deverá comparecer à
Divisão de Protocolo do IPASG, munido das seguintes documentações:
Cônjuge
❖ Documentos originais e cópias
o Carteira de Identidade do requerente
o C.P.F. do requerente
o Carteira de Identidade ou certidão de nascimento dos
filhos
o C.P.F. dos filhos
o Comprovante de residência atual do requerente
o Carteira de Identidade do falecido
o C.P.F. do falecido
o Contracheque mais atual
o Certidão de óbito
o Certidão de casamento
▪ Caso a data de emissão certidão de casamento tenha
mais de seis meses, deverá atualizar a certidão no
cartório por meio de uma segunda via.
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Companheiro (a)
❖ Documentos originais e cópias
o Carteira de Identidade do requerente
o C.P.F. do requerente
o Carteira de Identidade ou certidão de nascimento dos
filhos
o C.P.F. dos filhos
o Comprovante de residência atual do requerente
o Carteira de Identidade do falecido
o C.P.F. do falecido
o Contracheque mais atual
o Certidão de óbito
o Contrato de união estável
▪ Caso não possua contrato de união estável, o dependente
deverá se orientar com nossos atendentes sobre a
comprovação da união.
Filhos incapazes, maiores de 21 anos
❖ Documentos originais e cópias
o Carteira de Identidade do requerente
o C.P.F. do requerente
o Comprovante de residência atual do requerente
o Carteira de Identidade do falecido
o C.P.F. do falecido
o Certidão de óbito
❖ Documentos originais
o Laudo médico atestando a incapacidade
▪ O laudo deverá atestar o início da incapacidade e se ela
é permanente ou temporária.

Obs.: Em se tratando de benefício deixado por cônjuge, companheiro ou
companheira, só será admitida a percepção de uma única pensão, ressalvado o
direito de opção pela mais vantajosa. (Lei nº 009/2006, artigo 32)
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GLOSSÁRIO
Certidão de Tempo de Contribuição: É uma certidão que atesta seu tempo de
contribuição previdenciária e serve para averbar este tempo em outro regime de
previdência. Deverá ser solicitada no setor de Protocolo da PMSG.
Certidão de Inteiro Teor: Certidão que reproduz cópia integral do processo.
Poderá ser solicitada dentro do próprio processo ou com a abertura de um novo.
Coabitação: Quando pessoas moram sob o mesmo teto, para efeito de
confirmação de união estável, com intuito marital.
Cotas de Pensão: São as diversas partes de um benefício de pensão, pagas as
dependentes do segurado.
Companheiro (a): É a pessoa que convive maritalmente sob o mesmo teto com o
(a) servidor (a).
Cumulativo: Deve ser juntado, somado a outro.
Curatela: É o encargo público cometido a alguém, para reger, defender e
administrar os bens de uma pessoa que por si só, não está em condições de fazêlo por conta de enfermidade ou deficiência mental.
Deferimento: É o ato de conceder o que foi solicitado.
Dependência Econômica: É a condição do dependente que, para ter suas
necessidades básicas atendidas necessita da ajuda financeira do segurado.
Dependentes: São os parentes mais próximos do servidor que para fins
previdenciários são considerados em geral, os cônjuges e os filhos.
Guarda (menor sob): É o menor que informalmente foi colocado em outra
família. Nas situações onde o menor vive com seus pais, mas é sustentado por
outras pessoas, não se pode cogitar a guarda de fato, mas sim a dependência
econômica.
Indeferimento: É o ato de se negar o que foi solicitado.
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Proventos: É o valor pago mensalmente ao servidor à título de aposentadoria.
Recurso: É a medida voluntária visando à reforma, à invalidação, ao
esclarecimento ou à integração da decisão judicial ou administrativa que se
impugna dentro do processo. Caso um recurso seja indeferido e outro seja
impetrado, este, será apreciado pelo Conselho de Administração.
Remuneração: É o valor constituído pelos vencimentos, adicionais e vantagens
pecuniárias pertencentes ao cargo efetivo do servidor e estabelecidas por Lei.
Segurados: São os servidores públicos municipais, ocupantes de cargos efetivos.
Tempo de Contribuição: É o tempo de trabalho do servidor, onde houve
contribuição previdenciária. Substituiu o termo “tempo de serviço” por força da
Emenda Constitucional nº 20 de 1998.
Tutela (menor sob): Para a assistência e a representação dos menores que não
estejam sob a autoridade dos pais, a Lei organiza a tutela, “pela qual alguém é
investido nos poderes necessários à proteção que a família não lhe pode
dispensar.
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“Esta publicação é uma obra independente, criada por servidores públicos
municipais em exercício de suas funções públicas. Todos os direitos são
reservados ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais
de São Gonçalo. Sua reprodução, parcial ou total, é permitida desde que a fonte
seja citada. ”

O IPASG felicita e agradece a todos os servidores públicos municipais, que
com tanto denodo e dedicação doam de si para o desenvolvimento social,
cultural, econômico e administrativo do município.

“Nossas dúvidas são traidoras
e nos fazem perder o que,
com frequência, poderíamos ganhar,
por simples medo de arriscar. “
William Shakespeare

