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Histórico das alterações 

Revisão Data Descrição 
00 23/8/2019 Elaboração inicial 
   
   
   

 

1. RESPONSÁVEL PELO PROCESSO:  
 Gerência de Benefícios 

 
2. REGULAMENTAÇÃO UTILIZADA:  
 Constituição Federal, Art. 40. 

 E.C. 20/98, E.C. 41/2003, E.C. 47/2005, E.C. 70/2012, E.C. 88/2015. 

 Lei municipal complementar nº749/2008 

 Decreto nº 857/2009 

 

3. OBJETIVO:  
Este manual tem por objetivo determinar as responsabilidades dos envolvidos no 

desenvolvimento dos processos de aposentadoria, bem como descrever como os mesmos 

devem ser executados no setor de concessão de aposentadorias na Maringá Previdência, 

assegurando desta forma a padronização de execução, desempenho, qualidade e 

reprodutividade destes processos. 

 

 

 

 

 

Manual – 001 

Processo de Concessão de Aposentadorias 
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4. MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES 
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5. MANUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  

 

5.1. AVERBAR TEMPO 

 Setor: Concessão de Benefícios. 

- Esta atividade é executada somente se houver tempo a ser averbado. 

Atualmente a averbação é solicitada no sistema de Gestão Previdenciária. O servidor, portando 

Certidão de Tempo de Contribuição original, ou nos moldes da Portaria 393/2018 MF, deve se 

dirigir à sede da Maringá Previdência e solicitar que a CTC seja averbada em sua ficha 

funcional. Ele assinará o pedido que será processado. Os períodos informados na CTC serão 

lançados no sistema de Gestão Previdenciária para emissão da Portaria de Averbação e para 

análise do tempo do servidor e verificação das regras de aposentadoria. 

- A portaria, já confeccionada e conferida é encaminhada para assinatura da Diretora 

Superintendente da Maringá Previdência. Após as devidas assinaturas e a publicação em órgão 

oficial do município, a portaria retorna para arquivo, em nome do servidor, na sede da Maringá 

Previdência, podendo ser consultada ou analisada para futuros benefícios. 

 

5.2. SIMULAR BENEFÍCIO 

 Setor: Concessão de Benefícios. 

- Da mesma forma que a averbação, a simulação de aposentadoria deverá ser solicitada na Sede 

da Maringá Previdência. O pedido poderá ser feito no momento em que se apresenta a CTC para 

averbação ou a qualquer tempo, a pedido do servidor. O requerimento é processado. Analisa-se o 

tempo de contribuição do servidor e efetuam-se os descontos, caso se verifiquem faltas, licença 

sem vencimentos sem contribuição ou quaisquer outros descontos previstos na Lei 

Complementar 239/98. 

- São conferidos os dados referentes à admissão no serviço público, no regime estatutário, tempo 

de cargo, carreira e total de contribuição. 

- Casos específicos como o de professor, levam em conta, ainda, o tempo de efetivo exercício do 

magistério e a lotação do servidor. 
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Findos os cálculos, a simulação é emitida e será enviada ao servidor ou por email ou impressa, 

entregue na secretaria de lotação do servidor, com instruções sobre abono de permanência, 

direitos e deveres, prazos e demais informações referentes ao pedido de aposentadoria, ainda que 

futura. 

 

5.3. REQUERER BENEFÍCIO 

 Setor: Concessão de Benefícios. 

- Para solicitar aposentadoria, o servidor deve comparecer à sede da Maringá Previdência, como 

no mínimo 60 dias de antecedência em relação ao dia previsto para afastamento definitivo.  

- O servidor será orientado sobre quais documentos são necessários para abertura do processo. 

- Com a apresentação dos documentos, podendo ser originais ou cópias legíveis, os mesmos são 

digitalizados ou eventualmente recolhidas as cópias apresentadas e o processo de aposentadoria é 

iniciado. 

- A documentação solicitada é a seguinte: 

 Certidão original do INSS, Estado ou Prefeitura (se houver);  
 Carteira de Identidade e CPF; 
 Certidão de casamento ou; 
 Certidão de nascimento (se for solteiro); 
 Certidão de casamento com averbação de divórcio/separação (se for 

divorciado/separado); 
 Certidão de casamento com averbação de óbito (se for viúvo) ou; 
 Declaração de união estável (se for companheiro); 
 Comprovante de residência (atual); 
 Título de eleitor; 
 Email e telefones para contato; 
 Cartão com o número do PIS/PASEP; 
 PES nome, PES CPF, e/ou Declaração de que nada consta; 
 RG E CPF do esposo e filhos menores de 21 anos; 
 Documentação comprobatória para inclusão de dependentes com deficiência. 

 

5.4 ANALISAR DOCUMENTOS 

 Setor: Concessão de Benefícios. 
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- A documentação será analisada quanto à conformidade e o processo seguirá adiante. 

 

5.5 INSTRUIR PROCESSO 

 Setor: Concessão de Benefícios. 

- Após os documentos pessoais são juntados ao processo os documentos referentes à vida 

funcional do servidor. 

 

5.6 APURAR DADOS DO BENEFÍCIO 

 Setor: Concessão de Benefícios. 

- Com a documentação apresentada e analisada, o processo leva em conta a legislação vigente 

para seleção do tipo de benefício do servidor, paridade ou inexistência dela. 

- O cálculo do benefício será verificado levando-se em conta o valor do salário mensal, do 

adicional por tempo de serviço, gratificações inerentes ao cargo que sejam passíveis de 

contribuição previdenciárias e, no caso dos professores, adicional de mérito. 

- Caso a aposentadoria se dê por média, seja integral ou proporcional, o valor final do 

benefício não será inferior ao salário mínimo federal, ainda que a média calculada o seja. 

- Caso o valor da aposentadoria seja superior ao teto do INSS, será descontado o percentual de 

11% (contribuição) sobre o que exceder esse teto. 

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

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

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

encaminhado para parecer jurídico.  

 
5.7 EMITIR PARECER JURÍDICO 
 Setor: Procuradoria Jurídica. 

- O processo de aposentadoria é enviado ao Procurador Municipal para analisar os seguintes 

requisitos: 

 Idade mínima; 
 Tempo de contribuição; 
 Tempo mínimo no cargo; 



  

        Maringá Previdência - Previdência dos Servidores    
Públicos Municipais de Maringá 

 
 

 

 

Av. Carneiro Leão, 135 - Galeria do Edifício Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 – Maringá – PR 

www.maringaprevidencia.com.br – contato@maringaprevidencia.com.br 
 

Página 7 de 11 

 Tempo mínimo na carreira; 
 Tempo de pedágio (se houver); 
 Valor da aposentadoria; 
 Base de cálculo; 
 Análise dos tempos de contribuição averbados (se houver); 
 Se professor (conferir tempo efetivo de magistério através da Certidão de Regência); 
 Forma de reajuste (com ou sem paridade); 
 Legalidade da aposentadoria. 

 
 
5.8 PROVIDENCIAR DECRETO DE APOSENTADORIA 
 Setor: Processamento de Benefícios. 

 
5.8.1 Emissão do Decreto 
- Verificado a legalidade do benefício solicitamos, no site da prefeitura, o número do ato 

aposentatório onde se registra, ainda, a data do ato, a data do início do benefício e a 

fundamentação legal de cada processo, bem como o nome do beneficiário. 

 

5.8.2 Assinatura do Decreto de aposentadoria 
- Após emitir o ato aposentatório encaminhamos o processo ao Procurador Municipal para 

assinar (vistar) o Decreto de aposentadoria emitido. A seguir solicita-se a assinatura da 

Diretora Superintendente e, por fim, a assinatura do Prefeito Municipal 

 
5.8.3 Publicação do Decreto de aposentadoria 
- Após a assinatura dos Decretos, os mesmos são encaminhados, via CI, para serem 

publicados no Órgão Oficial do Município. Tanto o Decreto quanto o Órgão Oficial são 

anexados ao processo de aposentadoria. 

- O decreto de aposentadoria e a respectiva publicação serão entregues ao servidor 

aposentado. 

 
5.9 LANÇAR NA FOLHA DE PAGAMENTO 
 Setor: Concessão de Benefícios. 

- Fase um: Cadastro das verbas componentes do benefício: Ao analisar o processo, os valores 

que comporão o benefício são lançados no sistema, de forma separada, o que ajudará numa 
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eventual revisão. Desta forma, é lançado o Salário Normal, o Adicional por Tempo de 

Serviço, o Adicional de Mérito e quaisquer outras verbas sobre as quais incidam contribuição 

previdenciária. Assim, ao ser encaminhado para a Folha de Pagamento, os componentes do 

benefício do servidor já foram informados e dependem, a partir daí, do processamento 

específico daquele setor. 

 Setor: Gerência de Administração 

- Fase dois: Após o processo estar todo finalizado e publicado o mesmo é encaminhado a 

Gerência de Administração para lançar na folha de pagamento, que deverá: 

 Desbloquear na folha de pagamento; 

 Cadastrar suas particularidades, em conformidade com as leis que regulamentam as 

aposentadorias e suas revisões; 

 Efetuar o cadastro no banco; 

 Encaminhar o cadastro para à contabilidade e a inclusão definitiva na folha de 

pagamento. 

 
5.10 ENVIAR AO TCE/PR 
 Setor: Processamento de Benefícios. 

- Após o processo finalizado e lançado na folha de pagamento, o mesmo será enviado ao 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná para análise e registro via sistema SIAP, através dos 

seguintes módulos e documentos: 

 Cadastrar nova aposentadoria: 

- Tela na qual se inicia o cadastro de um novo servidor no sistema SIAP 

 Descrição dos campos de dados do servidor: 

Tela na qual se informam a entidade de origem, CPF, matrícula da ativa, nome, sexo, data do 

nascimento, idade do servidor na data da inativação, data de admissão, benefício com decisão 

judicial (se for o caso), quadro, cargo, função, processo de admissão, número do processo 

TCE-PR. 

 Dados do benefício: 
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Tipo de benefício, código de controle, data do requerimento do servidor, tipo de proventos, 

tipo do ato concessório (decreto), data da publicação, veículo de publicação, dados do 

responsável pelo ato de aposentadoria. 

 Certidão de tempo de contribuição/serviço público: 

Digitar a data de início e a data do fim dos períodos de contribuição e salvar. Verificar, ainda, 

os lançamentos de tempo convertido, se houver. 

Efetuar os lançamentos dos períodos observando tempo no cargo, tempo na carreira, tempo no 

serviço público. 

 Certidão de tempo de serviço público: 

Essa certidão deve ser preenchida informando os respectivos tempos de serviço em anos, 

laborados junto a órgãos públicos. 

 Última remuneração do servidor: 

Informar o valor utilizado como base de cálculo para o desconto da contribuição 

previdenciária e o respectivo desconto da contribuição, relativos à última remuneração do 

servidor, exatamente de acordo com o que consta no último contracheque. 

 Demonstrativo de proventos pela remuneração: 

Deve se informar as verbas (vantagens) que foram incluídas no cálculo dos proventos e os 

respectivos valores, apresentando o total dos proventos, a data base do cálculo utilizado, a 

composição dos proventos (verba, valor) e todas as verbas incluídas no benefício. 

 Demonstrativo de proventos pela média: 

Informar o valor da média, que deve ser calculado com base nos salários de contribuição a 

partir de julho de 1994, tendo como resultado a média aritmética simples das 80% maiores 

contribuições informadas. Deve, ainda, informar o valor da última contribuição, o índice de 

correção utilizado e a porcentagem resultante do processo. 

 Anexar documentos:  

Anexar a documentação comprobatória da aquisição ao direito de aposentadoria, o 

comprovante de remuneração, a declaração de não acúmulo ou de acúmulo de outros 

benefícios previdenciários, a publicação do ato aposentatório, o requerimento assinado pelo 

servidor ou seus procuradores, a certidão de tempo de contribuição do INSS ou outros RPPS, 
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caso haja, o histórico funcional do servidor, demonstrativo de cálculos das verbas transitórias, 

o termo de opção e demais documentos que se fizerem necessários e justificativa de ausência 

de processo de admissão, caso haja. 

 Dados específicos: 

Algumas modalidades de benefício de aposentadoria exigem informações específicas como: 

a) Aposentadoria por invalidez: 

Exigências: Data da Invalidez, motivo da invalidez, CID da Invalidez, Se a enfermidade 

originadora da Invalidez afeta a capacidade do servidor para os atos da vida civil, dados da 

legislação (número, data, etc), tipo da legislação. 

b) Aposentadoria especial do magistério: 

Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação 

ao disposto no art. 40, § 1º, III, “a”, para o professor que comprove exclusivamente tempo de 

efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 

médio (redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98) 

c) Certidão de tempo efetivo de magistério: 

A certidão de efetivo exercício de magistério, ou certidão de Regência, é um documento para 

comprovar se o servidor possui o tempo mínimo exigido de efetivo exercício do magistério, 

de acordo com a legislação vigente, ou seja, que exerceu as atividades do magistério em 

estabelecimentos de ensino básico, devendo ter registrados todos os afastamentos que 

resultem em desconto previdenciário e que, portanto, não serão contabilizados como efetivo 

exercício do magistério, bem como deverão ser descontados os períodos que não estiverem 

relacionados com o exercício da atividade. 

d) Demonstrativo da média (salários e contribuições): 

São informados, mês a mês, os salários de contribuições sobre as verbas pagas ao servidor e 

que tenham incidido previdência, sem atualizações. 

e) Importar ou lançar o demonstrativo da média: 

É possível importar os demonstrativos de média da seguinte forma: clicar no botão importar 

composição média e anexá-lo no respectivo arquivo (Sistema de Gestão Previdenciária). 

f) Finalizar a aposentadoria: 
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Após preencher todos os dados e anexar os documentos, clicar na tela finalizar e consultar 

pendências. Se não houver pendências gerar o relatório circunstanciado. 

g) Peticionamento: 

A Diretora Superintendente outorga uma procuração para os demais envolvidos nos 

processos. Em seguida ao peticionamento o responsável pela autuação irá assinar digitalmente 

a autuação do processo. Após a autuação o TCE-PR emite um extrato de autuação . 

 

5.11 COMPREV 

 Setor: Compensação Previdenciária 

- Após o TCE-PR emitir a Certidão de Registro, acórdão ou decisão definitiva monocrática o 

Processo é encaminhado ao setor de Compensação Previdenciária. 

- O setor de COMPREV analisa o processo e, caso exista tempo a compensar e seja direito, o 

procedimento para Compensação é executado. 

 

5.12 ARQUIVO 
 Setor: Compensação Previdenciária 

- Após o processo ser analisado pelo setor de compensação previdenciária o mesmo é 
arquivado no armário, que posteriormente será digitalizado. 

 
 


