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APRESENTAÇÃO

A implantação do Manual de Rotinas Administrativas de Benefícios do Regime
Próprio de Previdência Social dos servidores do Município de Três Lagoas solidifica um
modelo inovador que aproxima, em todas as unidades gestoras, pertinentes, à execução
administrativa, de modo a mitigar as falhas e o retrabalho, portanto impeditivo de prejuízo do
andamento normal das ações desta Autarquia e órgãos/entidades envolvidos.

Seu precípuo objetivo é auxiliar e orientar todos os órgãos e/ou entidades afins. É um
importante instrumento de planejamento e gerenciamento das atividades operacionais
administrativas para o atingimento dos mais elevados padrões de qualidade e aprimoramento
da excelência na Gestão Previdenciária.

Nesse contexto, após concluir que a descrição das etapas de um determinado
procedimento se tornou imprescindível para a obtenção de um mesmo resultado, ainda que
tenham sido realizadas por diferentes profissionais, empreendemos a elaboração deste
documento, resultante de extensa e profunda pesquisa in loco, nas rotinas administrativas
desta Autarquia, a fim de maximizar o tempo demandado nas tarefas.

Almejamos que a consequência decorrente da aplicação deste Manual permita a
promoção de consistentes ajustes ao longo do tempo, sobretudo pela necessidade de
introdução de modernos métodos e procedimentos administrativos, sendo esta evolução
determinante para a modernização da gestão governamental, impressa nesta Autarquia.

O mesmo foi construído alçando-se como premissa básica a normatização das
atividades executadas no âmbito da Previdência Social de Regime Próprio, então, enquanto
um dever, uma contribuição para a visibilidade e acessibilidade aos serviços prestados, o que
legitima e efetiva a aproximação com o Servidor Segurado, inerente ao processo.

Redundando, este Manual é um instrumento administrativo de competência de todos
os integrantes da TLPREV, seja de caráter conjuntural e/ou estrutural, definindo linhas
específicas de ações para as funções subordinadas, orientando quanto às características a
serem observadas para divulgação de assuntos relacionados com a sua área de atuação. Enfim,
orienta ações de gestores e geridos estabelecendo o modo de agir nas rotinas diárias, expresso
de maneira abrangente.

Assim, pautados nas melhores práticas administrativas e buscando, incessantemente, a
excelência na prestação de serviços, bem como um ambiente harmonioso, transparente,
dinâmico e colaborativo, apresentamos o Manual de Rotinas Administrativas de Benefícios do
Regime Próprio de Previdência Social de Três Lagoas/MS.

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Presidente



SUMÁRIO

CAPÍTULO I - APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS 8
SEÇÃO I - ATENDIMENTO 8
1.1) Requerimento 8
1.2) Recadastramento 8
SEÇÃO II - DIRETORIA DE BENEFÍCIOS 8
2.1) Atos Pré-concessão do benefício 8
2.1.1) Despacho de Autuação e Deflagração do Processo 8
2.1.2) Investigação de Acúmulo de Cargos 9
2.1.3) Averbação de Tempo e Remunerações de Contribuição 9
2.1.4) Nota de Exigência 9
2.1.5) Intimação do Segurado 9
2.1.6) Simulação de Benefício 10
2.1.7) Determinação da Regra de Cálculo dos Proventos 10
2.1.8) Solicitação do Histórico de Vida Funcional 10
2.1.9) Assinatura do Termo de Ciência e Opção 10
2.1.10) Lavratura da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC/RPPS) 10
2.1.11) Geração do Benefício no Sistema 11
2.2) Atos Pós-concessão do Benefício 11
2.2.1) Digitalização dos Autos e Remessa ao TCE/MS 11
2.2.2) Juntada da Decisão de Registro 11
2.2.3) Requerimento de Compensação Previdenciária 11
2.2.4) Revisão do Benefício 11
2.2.4.1) Extinção 11
2.2.4.2) Cassação 12
2.2.4.3) Refixação de proventos 12
SEÇÃO III - DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA 12
3.1) Atos Pré-concessão do Benefício 12
3.1.1) Apostila de Provento 12
3.1.2) Declaração de Teto Remuneratório 12
3.2) Atos Pós-concessão do Benefício 13
3.2.1) Abertura de Conta-Salário 13
3.2.2) Implantação do Benefício em Folha de Pagamento 13
SEÇÃO IV - ASSESSORIA JURÍDICA 13
SEÇÃO V - ATOS DO DIRETOR PRESIDENTE 13
5.1) Decisão Administrativa 13
5.2) Portaria de Concessão 13
5.3) Intimação do Segurado 14
5.4) Juízo de Reconsideração 14
SEÇÃO VI - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 14

CAPÍTULO II - APOSENTADORIA ESPECIAL POR DEFICIÊNCIA OU
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS 15
SEÇÃO I - ATENDIMENTO 15
1.1) Requerimento 15
1.2) Recadastramento 15
SEÇÃO II - DIRETORIA DE BENEFÍCIOS 16
2.1) Atos Pré-concessão do benefício 16
2.1.1) Despacho de Autuação e Deflagração do Processo 16



2.1.2) Investigação de Acúmulo de Cargos 16
2.1.3) Averbação de Tempo e Remunerações de Contribuição 16
2.1.4) Nota de Exigência 16
2.1.5) Intimação do Segurado 16
2.1.6) Simulação de Benefício 17
2.1.7) Determinação da Regra de Cálculo dos Proventos 17
2.1.8) Solicitação do Histórico de Vida Funcional 17
2.1.9) Assinatura do Termo de Ciência e Opção 17
2.1.10) Solicitação de Perícia Médica/Exame Biopsicossocial 17
2.1.11) Lavratura da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC/RPPS) 18
2.1.12) Geração do Benefício no Sistema 18
2.2) Atos Pós-concessão do Benefício 18
2.2.1) Digitalização dos Autos e Remessa ao TCE/MS 18
2.2.2) Juntada da Decisão de Registro 18
2.2.3) Requerimento de Compensação Previdenciária 18
2.2.4) Revisão do Benefício 19
2.2.4.1) Extinção 19
2.2.4.2) Cassação 19
SEÇÃO III - DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA 19
3.1) Atos Pré-concessão do Benefício 19
3.1.1) Apostila de Proventos 19
3.1.2) Declaração de Teto Remuneratório 20
3.2) Atos Pós-concessão do Benefício 20
3.2.1) Abertura de Conta-Salário 20
3.2.2) Implantação do Benefício em Folha de Pagamento 20
SEÇÃO IV - ASSESSORIA JURÍDICA 20
SEÇÃO V - ATOS DO DIRETOR PRESIDENTE 20
5.1) Decisão Administrativa 20
5.2) Portaria de Concessão 20
5.3) Intimação do Segurado 21
5.4) Juízo de Reconsideração 21
SEÇÃO VI - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 21

CAPÍTULO III - APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE 22
SEÇÃO I - ATENDIMENTO 22
1.1) Requerimento 22
1.2) Recadastramento 22
SEÇÃO II - DIRETORIA DE BENEFÍCIOS 23
2.1) Atos Pré-concessão do benefício 23
2.1.1) Despacho de Autuação e Deflagração do Processo 23
2.1.2) Investigação de Acúmulo de Cargos 23
2.1.3) Averbação de Tempo e Remunerações de Contribuição 23
2.1.4) Nota de Exigência 23
2.1.5) Intimação do Segurado 23
2.1.6) Simulação de Benefício 24
2.1.7) Determinação da Regra de Cálculo dos Proventos 24
2.1.8) Solicitação de Perícia Médica 24
2.1.9) Solicitação do Histórico de Vida Funcional 24
2.1.10) Lavratura da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC/RPPS) 24
2.1.11) Geração do Benefício no Sistema 24



2.2) Atos Pós-concessão do Benefício 25
2.2.1) Digitalização dos Autos e Remessa ao TCE/MS 25
2.2.2) Juntada da Decisão de Registro 25
2.2.3) Requerimento de Compensação Previdenciária 25
2.2.4) Revisão do Benefício 25
2.2.4.1) Extinção 25
2.2.4.2) Cassação 26
2.2.4.3) Refixação de proventos 26
2.2.4.4) Reversão 26
SEÇÃO III - DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA 27
3.1) Atos Pré-concessão do Benefício 27
3.1.1) Apostila de Provento 27
3.1.2) Declaração de Teto Remuneratório 27
3.2) Atos Pós-concessão do Benefício 27
3.2.1) Abertura de Conta-Salário 27
3.2.2) Implantação do Benefício em Folha de Pagamento 27
SEÇÃO IV - ASSESSORIA JURÍDICA 27
SEÇÃO V - ATOS DO DIRETOR PRESIDENTE 28
5.1) Decisão Administrativa 28
5.2) Portaria de Concessão 28
5.3) Intimação do Segurado 28
5.4) Juízo de Reconsideração 28
SEÇÃO VI - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 28

CAPÍTULO IV - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 29
SEÇÃO I - ATENDIMENTO 29
1.1) Requerimento 29
1.2) Recadastramento 29
SEÇÃO II - DIRETORIA DE BENEFÍCIOS 29
2.1) Atos Pré-concessão do benefício 29
2.1.1) Despacho de Autuação e Deflagração do Processo 29
2.1.2) Investigação de Acúmulo de Cargos 30
2.1.3) Averbação de Tempo e Remunerações de Contribuição 30
2.1.4) Solicitação do Histórico de Vida Funcional 30
2.1.5) Simulação de Benefício 30
2.1.6) Determinação da Regra de Cálculo dos Proventos 30
2.1.7) Lavratura da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC/RPPS) 30
2.1.8) Geração do Benefício no Sistema 31
2.2) Atos Pós-concessão do Benefício 31
2.2.1) Digitalização dos Autos e Remessa ao TCE/MS 31
2.2.2) Juntada da Decisão de Registro 31
2.2.3) Requerimento de Compensação Previdenciária 31
2.2.4) Revisão do Benefício 31
2.2.4.1) Extinção 31
2.2.4.2) Cassação 32
2.2.4.3) Refixação de proventos 32
SEÇÃO III - DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA 32
3.1) Atos Pré-concessão do Benefício 32
3.1.1) Apostila de Provento 32
3.1.2) Declaração de Teto Remuneratório 33



3.2) Atos Pós-concessão do Benefício 33
3.2.1) Abertura de Conta-Salário 33
3.2.2) Implantação do Benefício em Folha de Pagamento 33
SEÇÃO IV - ASSESSORIA JURÍDICA 33
SEÇÃO V - ATOS DO DIRETOR PRESIDENTE 33
5.1) Decisão Administrativa 33
5.2) Portaria de Concessão 34
5.3) Intimação do Segurado 34
5.4) Juízo de Reconsideração 34
SEÇÃO VI - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 34

CAPÍTULO V - PENSÃO POR MORTE 35
SEÇÃO I - ATENDIMENTO 35
1.1) Requerimento 35
1.2) Recadastramento 36
SEÇÃO II - DIRETORIA DE BENEFÍCIOS 36
2.1) Atos Pré-concessão do benefício 36
2.1.1) Despacho de Autuação e Deflagração do Processo 36
2.1.2) Investigação de Acúmulo de Cargos 36
2.1.3) Averbação de Tempo e Remunerações de Contribuição 37
2.1.4) Nota de Exigência/Realização de Exame Biopsicossocial 37
2.1.5) Intimação do Requerente 37
2.1.6) Geração do Benefício no Sistema 37
2.2) Atos Pós-concessão do Benefício 37
2.2.1) Digitalização dos Autos e Remessa ao TCE/MS 37
2.2.2) Juntada da Decisão de Registro 38
2.2.3) Requerimento de Compensação Previdenciária 38
2.2.4) Revisão da Pensão por Morte 38
2.2.4.1) Extinção 38
2.2.4.2) Exame Biopsicossocia bienal 38
2.2.4.3) Pensão provisória 39
2.2.4.4) Refixação da pensão 39
SEÇÃO III - DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA 39
3.1) Atos Pré-concessão do Benefício 39
3.1.1) Apostila de Proventos 39
3.1.2) Declaração de Teto Remuneratório 40
3.2) Atos Pós-concessão do Benefício 40
3.2.1) Abertura de Conta-Salário 40
3.2.2) Implantação do Benefício em Folha de Pagamento 40
SEÇÃO IV - ASSESSORIA JURÍDICA 40
SEÇÃO V - ATOS DO DIRETOR PRESIDENTE 41
5.1) Decisão Administrativa 41
5.2) Portaria de Concessão 41
5.3) Intimação do Segurado 41
5.4) Juízo de Reconsideração 41
SEÇÃO VI - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 41

Anexo I - Requerimento de Aposentadoria 42
Anexo II - Declaração de não-acúmulo de cargos/proventos de aposentadoria 43
Anexo III - Nota de Exigência 44



Anexo IV - Solicitação de Histórico de Vida Funcional 45
Anexo V - Termo de Ciência e Opção 46
Anexo VI - Portaria de concessão de Aposentadoria 47
Anexo VII - Requerimento de Pensão por Morte 48
Anexo VIII - Declaração de recebimento proventos de aposentadoria ou pensão 49
Anexo IX - Declaração de não-acúmulo de cargos/proventos de aposentadoria 50
Anexo X - Portaria de concessão de Pensão por Morte 51



ESTADO DEMATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA

— 8 —

CAPÍTULO I
APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS

SEÇÃO I
ATENDIMENTO

1.1 Requerimento

O requerimento para concessão de aposentadoria conterá determinação expressa de
opção pelo tipo de aposentadoria pretendida (Programada/Voluntária) e respeitará o modelo
contido no ANEXO I deste manual, acompanhado dos seguintes documentos necessários à
instrução do processo:

a) Documento de identificação oficial;
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Termo de Posse;
d) Declaração de acúmulo legal/não-acúmulo de cargos (ANEXO II);
e) Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) expedida por outro regime público de

previdência social;
f) Último Recibo de Pagamento;

A apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) é facultativa; caso não
seja apresentada, será considerada como opção tácita do segurado em não averbar tempo de
contribuição anterior a outro regime.

A recusa na prestação das informações solicitadas ou na entrega dos documentos
obrigatórios impedirá o protocolo do pedido.

1.2 Recadastramento

No ato de protocolo do requerimento, o técnico responsável pelo atendimento
promoverá a revisão de toda a ficha cadastral do segurado, inclusive de seus dependentes.

Além do estado civil, é extremamente importante a atualização dos dados relativos a
endereço, e-mail e telefone, cruciais para êxito nas tentativas de intimação do segurado.

Nesta etapa, recomenda-se também promover a qualificação cadastral do segurado no
portal do e-Social, que permitirá verificar se CPF e o NIS (NIT/PIS/PASEP) do segurado
estão aptos a serem utilizados no e-Social.

SEÇÃO II
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS

2.1 Atos Pré-concessão do Benefício

2.1.1 Despacho de Autuação e Deflagração do Processo

Estando devidamente atualizadas as informações cadastrais do segurado e instruídos
os requerimentos com os documentos obrigatórios, o Diretor de Benefícios proferirá despacho
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autorizando a tramitação do processo, anotando as circunstâncias que julgar relevantes.

No ato, a autoridade administrativa deverá informar quanto à existência de outros
processos para concessão de aposentadoria em favor do mesmo requerente; havendo
litispendência, deve determinar a autuação do novo pedido em apenso ao processo já em
tramitação.

2.1.2 Investigação de Acúmulos de Cargos

Deflagrado o procedimento, a Diretoria de Benefícios promoverá a investigação de
possíveis acúmulos de cargos/aposentadorias mediante pesquisa no banco de dados da
autarquia, no Portal Consulta Rais e no SIG-RPPS, certificando o procedimento no processo.

2.1.3 Averbação de Tempo e Remunerações de Contribuição

Nesta etapa, a Diretoria de Benefícios promoverá a averbação do tempo de
contribuição dedicado a outros regimes de previdência, bem como o lançamento e conferência
da ficha financeira do segurado.

Nesta etapa, caberá ao Diretor de Benefícios identificar e qualificar como especiais os
períodos de contribuição no exercício da atividade de magistério e com exposição a agentes
nocivos, conforme o caso.

A averbação de tempo de contribuição aproveitará o menor tempo possível certificado
nas certidões apresentadas pelo segurado, visando sempre a concessão do melhor benefício
oferecido pelo RPPS.

2.1.4 Nota de Exigência

Caso apurada a existência de acúmulo ilegal ou a necessidade de outros documentos
e/ou esclarecimentos adicionais por parte do segurado, o Diretor de Benefícios expedirá Nota
de Exigência, segundo modelo definido no ANEXO III deste Manual.

2.1.5 Intimação do Segurado

A intimação pessoal do segurado será, inicialmente, por qualquer meio de
comunicação (telefone, e-mail ou mensagem por aplicativo), certificado o procedimento no
processo.

Fracassadas as tentativas pelos meios anteriores, a intimação será feita via postal com
aviso de recebimento (A.R.); frustrada, ainda, a tentativa pela via postal, proceder-se-á à
intimação por edital, publicado uma única vez no órgão da imprensa oficial.

A contagem dos prazos inicia-se no primeiro dia útil subsequente à ciência do
segurado ou, em se tratando de intimação por edital, da publicação deste.
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2.1.6 Simulação de Benefício

Com base nas informações constantes do cadastro do segurado no último dia do mês
anterior ao pedido, o Diretor de Benefícios promoverá a competente Simulação, no desiderato
de apurar se o segurado preenche os requisitos para a concessão do benefício solicitado.

2.1.7 Determinação da Regra de Cálculo dos Proventos

Nesta etapa o Diretor de Benefícios determina qual o benefício mais vantajoso
passível de concessão ao segurado, devendo o extrato da simulação correspondente ser
impresso e anexado ao processo. Entende-se por mais vantajoso o benefício cuja regra de
cálculo conceda o maior valor estimado de proventos, utilizando-se do menor tempo de
contribuição possível.

Caso não seja reconhecido o implemento dos requisitos legais para concessão da
aposentadoria, deve se determinar como mais vantajosa a regra que determine a concessão do
benefício com a data mais próxima à do requerimento, independente do valor estimado. Nesta
hipótese, o Diretor de Benefícios encerra a análise do requerimento e remete os autos para
apreciação e parecer da Assessoria Jurídica.

2.1.8 Solicitação do Histórico de Vida Funcional

Reconhecido na Simulação o direito à aposentadoria, o Diretor de Benefícios solicitará
ao departamento pessoal da entidade patronal a que se vincule o servidor seu Histórico de
Vida Funcional, por meio de ofício individualizado, conforme modelo do ANEXO IV deste
manual.

2.1.9 Assinatura do Termo de Ciência e Opção

O Diretor de Benefícios promoverá a confrontação das informações do histórico
funcional com o resultado da simulação, dando ao requerente a oportunidade de desistir
expressamente do pedido de aposentadoria para fruição de abono de permanência, mediante a
lavratura de Termo de Ciência e Opção segundo modelo definido no ANEXO V deste manual.

2.1.10 Lavratura da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC/RPPS)

Com base no histórico funcional e nas certidões anexas ao processo, o Diretor de
Benefícios promoverá a lavratura da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), promovendo
o mapeamento e a qualificação de todos os períodos de contribuição do segurado aproveitados
para concessão do benefício.

A CTC também deverá ser rubricada pelo Diretor Presidente.

2.1.11 Geração do Benefício no Sistema

Nesta etapa, deflagra-se o processo de concessão do benefício em sistema
informatizado de gerenciamento e os autos são remetidos para a Diretoria Administrativa-
financeira, que promoverá o cálculo dos proventos e sua implantação em folha de pagamento.



ESTADO DEMATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA

— 11 —

2.2 Atos Pós-concessão do Benefício

2.2.1 Digitalização dos Autos e Remessa ao TCE/MS

Ao retornar à Diretoria de Benefícios, o processo é digitalizado e as peças obrigatórias
são remetidas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), nos
moldes de Resolução expedida pelo órgão de controle externo.

A autuação do número do processo no TCE/MS deve ser registrada no sistema
informatizado de gerenciamento, sendo os autos arquivados enquanto aguardam decisão de
registro pela Inspetoria de Controle Externo de Atos de Pessoal (ICEAP).

Caso o TCE/MS determine a realização de diligências ou esclarecimentos, o processo
é encaminhado ao Diretor Presidente, que juntará aos autos cópia da decisão e determinará as
medidas aplicáveis ao caso.

2.2.2 Juntada da Decisão de Registro

Havendo o registro do benefício pelo TCE/MS, o acórdão deve ser juntado ao
processo, atualizando as respectivas informações no sistema.

2.2.3 Requerimento de Compensação Previdenciária

Com o registro do órgão de controle externo, a Diretoria de Benefícios deverá
verificar a averbação de tempo de contribuição a outros regimes e, em caso positivo,
determinar ao usuário do COMPREV a interposição de requerimento para compensação
previdenciária junto ao regime de origem, cuja cópia será juntada ao processo, retornando os
autos para arquivo.

2.2.4 Revisão do Benefício

Após arquivados, os autos apenas retornam à tramitação nas hipóteses de extinção ou
cassação da aposentadoria ou, ainda, na refixação dos respectivos proventos.

2.2.4.1 Extinção

A aposentadoria regularmente concedida pode ser extinta em duas situações: morte do
segurado ou renúncia.

Na primeira hipótese, tão logo o fato seja conhecido pela unidade gestora ou apontado
pelo Sistema de Informações Gerenciais (SIG-RPPS), o processo deve ser desarquivado para
anexação do atestado de óbito.

No caso da renúncia, esta deve ser expressa mediante termo apresentado pelo próprio
segurado, não admitida sua representação por Procurador.

Certificado o óbito ou a renúncia no processo, este é concluso ao Diretor Presidente,
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que expedirá portaria determinando a extinção do benefício, bem como apurará eventual
pagamento indevido realizado em favor do segurado.

Nesta hipótese, o Diretor Presidente expedirá também ofício à instituição financeira
para reembolso do valor indevidamente creditado na conta do segurado, obedecendo às
exigências da Lei Federal n. 13.846/2019.

2.2.4.2 Cassação

A cassação da aposentadoria consiste na anulação do benefício em razão de dolo ou
fraude perpetrada pelo segurado para a obtenção do benefício, apurada após devido processo
legal em que se garanta o contraditório e a ampla defesa.

2.2.4.3 Refixação de proventos

Será admitida revisão da proporcionalidade dos proventos, em processo de
aposentadoria voluntária, mediante inclusão, no seu cálculo, de tempo de contribuição não
comprovado por ocasião da concessão do benefício, quando o inativo demonstrar que essa
comprovação dependia de órgão público competente.

A decisão que deferir o pedido de revisão terá efeitos ex nunc.

Da decisão que indeferir a revisão caberá Recurso Voluntário.

SEÇÃO III
DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

3.1 Atos Pré-concessão do Benefício

3.1.1 Apostila de Proventos

O Diretor Administrativo-financeiro promoverá a conferência da apostila de
remunerações de contribuição e certificará a planilha de cálculo dos proventos segundo o
regramento legal aplicável ao caso.

Certificando a divergência da última remuneração do servidor com a legislação de
regência, o Diretor Administrativo-financeiro deverá notificar o requerente e a respectiva
fonte pagadora, sem prejuízo do andamento do processo.

3.1.2 Declaração de Teto Remuneratório

Pela Declaração de Teto Remuneratório, o Diretor Administrativo-financeiro certifica
que, a despeito dos proventos calculados, estes irão observar o limite do subsídio estabelecido
para o Chefe do Poder Executivo.

Ao final desta fase, os autos serão encaminhados para a Assessoria Jurídica.
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3.2 Atos Pós-concessão do Benefício

3.2.1 Abertura de Conta-salário

Após a concessão do benefício, caberá ao Diretor Administrativo-financeiro
determinar a abertura da conta-salário em favor do segurado, segundo as normas estabelecidas
em convênio firmado com a instituição financeira parceira.

3.2.2 Implantação do Benefício em Folha de Pagamento

A implantação do benefício em folha deverá observar a data de efeito estabelecida na
Portaria concessória, bem como os eventuais descontos obrigatórios e voluntários incidentes
por ocasião do pagamento. Finalizada a inserção, o processo é devolvido à Diretoria de
Benefícios.

É de responsabilidade do Diretor Administrativo-financeiro apurar mensalmente as
informações fornecidas pelo Sistema de Informações Gerenciais (SiG-RPPS), devendo
imediatamente comunicar os óbitos apontados à Diretoria de Benefícios.

SEÇÃO IV
ASSESSORIA JURÍDICA

Ao Assessor Jurídico cabe a emissão de Parecer, manifestando-se expressamente sobre
os seguintes elementos: tempo de serviço e/ou contribuição, parcelas que compõem o cálculo
dos proventos e transcrição da fundamentação legal do benefício a ser concedido.

Caso não reconhecido direito ao benefício, o Parecer Jurídico deverá ser exarado
observando a regra definida pela simulação do benefício mais vantajoso.

O Parecer Jurídico também deverá se manifestar quanto a eventual acúmulo ilegal de
cargos e/ou proventos por parte do servidor.

SEÇÃO V
ATOS DO DIRETOR PRESIDENTE

5.1 Decisão Administrativa

O Diretor Presidente apreciará o mérito do pedido de aposentadoria mediante decisão
administrativa fundamentada no Parecer Jurídico.

5.2 Portaria de Concessão

Entendendo por deferir o pedido, o Diretor Presidente expedirá a portaria de concessão
do benefício, conforme modelo definido no ANEXO VI deste manual e providenciará a
publicação do ato em órgão de imprensa oficial, remetendo os autos à Diretoria
Administrativa-Financeira.
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5.3 Intimação do Segurado

Caso se convença pelo indeferimento do benefício, o Diretor Presidente determinará a
intimação do segurado, nos moldes do item 2.1.6 deste manual; este, não se conformando com
a decisão do Diretor Presidente, poderá interpor o Recurso Voluntário na forma da Resolução
expedida pelo Conselho de Administração.

A impugnação administrativa será disposta à apreciação da Assessoria Jurídica, que
emanará seu Parecer e devolverá os autos para o Diretor Presidente.

5.4 Juízo de Reconsideração

À luz das razões esposadas pelo Assessor Jurídico, poderá reconsiderar a decisão
recorrida e conceder o benefício, promovendo os atos subsequentes; contudo, entendendo pela
manutenção do indeferimento, encaminhará o processo ao Conselho de Administração, para
julgamento do Recurso Voluntário.

SEÇÃO VI
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A deliberação do órgão colegiado será expressa na forma de Resolução, que deve ser
publicada no órgão de imprensa oficial.

A decisão do órgão colegiado é definitiva na seara administrativa, devendo os autos
serem devolvidos à Diretoria Executiva para o respectivo cumprimento e intimação do
segurado, nos moldes do item 2.1.6 deste manual.
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CAPÍTULO II
APOSENTADORIA ESPECIAL POR

DEFICIÊNCIA OU EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS

SEÇÃO I
ATENDIMENTO

1.1 Requerimento

O requerimento para concessão de aposentadoria conterá determinação expressa do
tipo de aposentadoria pretendida (Especial por Deficiência ou Exposição a Agentes Nocivos)
e respeitará o modelo contido no ANEXO I deste manual, acompanhado dos seguintes
documentos necessários à instrução do processo:

a) Documento de identificação oficial;
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Termo de Posse;
d) Declaração de acúmulo legal/não-acúmulo de cargos (ANEXO II);
e) Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) wxpedida por outro regime público

de previdência social
f) Último Recibo de Pagamento;
g) Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico das Condições

Ambientais de Trabalho (LTCAT);

A apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) é facultativa; caso não
seja apresentada, será considerada como opção tácita do segurado em não averbar tempo de
contribuição anterior a outro regime.

O PPP e o LTCAT somente são exigidos se o pedido de aposentadoria especial for
fundamentado no exercício de atividades com exposição a agentes nocivos, hipótese em que
poderão, ainda, ser substituídos por outros documentos, nos moldes da legislação vigente.

A recusa na prestação das informações solicitadas ou na entrega dos documentos
obrigatórios impedirá o protocolo do pedido.

1.2 Recadastramento

No ato de protocolo do requerimento, o técnico responsável pelo atendimento
promoverá a revisão de toda a ficha cadastral do segurado, inclusive de seus dependentes.

Além do estado civil, é extremamente importante a atualização dos dados relativos a
endereço, e-mail e telefone, cruciais para êxito nas tentativas de intimação do segurado.

Nesta etapa, recomenda-se também promover a qualificação cadastral do segurado no
portal do e-Social, que permitirá verificar se CPF e o NIS (NIT/PIS/PASEP) do segurado
estão aptos a serem utilizados no e-Social.
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SEÇÃO II
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS

2.1 Atos Pré-concessão do Benefício

2.1.1 Despacho de Autuação e Deflagração do Processo

Estando devidamente atualizadas as informações cadastrais do segurado e instruídos
os requerimentos com os documentos obrigatórios, o Diretor de Benefícios proferirá despacho
autorizando a tramitação do processo, anotando as circunstâncias que julgar relevantes.

No ato, a autoridade administrativa deverá informar quanto à existência de outros
processos para concessão de aposentadoria em favor do mesmo requerente; havendo
litispendência, deve determinar a autuação do novo pedido em apenso ao processo já em
tramitação.

2.1.2 Investigação de Acúmulos de Cargos

Deflagrado o procedimento, a Diretoria de Benefícios promoverá a investigação de
possíveis acúmulos de cargos/aposentadorias mediante pesquisa no banco de dados da
autarquia, no Portal Consulta Rais e no SIG-RPPS, certificando o procedimento no processo.

2.1.3 Averbação de Tempo e Remunerações de Contribuição

Nesta etapa, a Diretoria de Benefícios promoverá a averbação do tempo de
contribuição dedicado a outros regimes de previdência, bem como o lançamento e conferência
da ficha financeira do segurado.

O Diretor de Benefícios deverá, ainda, identificar e qualificar como especiais os
períodos de contribuição no exercício da atividade com exposição a agentes nocivos,
conforme o caso.

A averbação de tempo de contribuição aproveitará o menor tempo possível certificado
na CTC apresentada pelo segurado, visando sempre à concessão do melhor benefício
oferecido pelo RPPS.

2.1.4 Nota de Exigência

Caso apurada a existência de acúmulo ilegal ou a necessidade de outros documentos
e/ou esclarecimentos adicionais por parte do segurado, o Diretor de Benefícios expedirá Nota
de Exigência, segundo modelo definido no ANEXO III deste Manual.

2.1.5 Intimação do Segurado

A intimação pessoal do segurado será, inicialmente, por qualquer meio de
comunicação (telefone, e-mail ou mensagem por aplicativo), certificado o procedimento no
processo.
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Fracassadas as tentativas pelos meios anteriores, a intimação será feita via postal com
aviso de recebimento (A.R.); frustrada, ainda, a tentativa pela via postal, proceder-se-á à
intimação por edital publicado uma única vez no órgão da imprensa oficial.

A contagem dos prazos inicia-se no primeiro dia útil subsequente à ciência do
segurado ou, em se tratando de intimação por edital, da publicação deste.

2.1.6 Simulação de Benefício

Com base nas informações constantes do cadastro do segurado no último dia do mês
anterior ao pedido, o Diretor de Benefícios promoverá a competente Simulação no desiderato
de apurar se o segurado preenche os requisitos para a concessão do benefício solicitado ou de
outra modalidade de aposentadoria.

Caso não seja reconhecido o implemento dos requisitos legais para concessão de
aposentadoria voluntária, seja comum ou especial, o Diretor de Benefícios encerra a análise
do requerimento e remete os autos para apreciação e parecer da Assessoria Jurídica.

2.1.7 Determinação da Regra de Cálculo dos Proventos

Nesta etapa, o Diretor de Benefícios determinará qual modalidade de aposentadoria
será concedida ao segurado, escolhendo, dentre as passíveis de concessão, aquela cuja regra
de cálculo estime o maior valor de proventos utilizando-se do menor tempo de contribuição
possível.

O extrato da simulação deverá ser impresso e anexado ao processo.

2.1.8 Solicitação do Histórico de Vida Funcional

Reconhecido na Simulação o direito à aposentadoria, o Diretor de Benefícios solicitará
ao departamento pessoal da entidade patronal a que se vincule o servidor seu Histórico de
Vida Funcional, por meio de ofício individualizado, conforme modelo do ANEXO IV deste
manual.

2.1.9 Assinatura do Termo de Ciência e Opção

O Diretor de Benefícios promoverá a confrontação das informações do histórico
funcional com o resultado da simulação, dando ao requerente a oportunidade de desistir
expressamente do pedido de aposentadoria para fruição de abono de permanência, mediante a
lavratura de Termo de Ciência e Opção segundo modelo definido no ANEXO V deste manual.

2.1.10 Solicitação de Perícia Médica ou Exame Biopsicossocial

Optando o segurado por prosseguir com o processo, Diretor de Benefício determinará
sua submissão a perícia médica (em relação ao enquadramento por exposição a agentes
nocivos) ou a exame biopsicossocial (para avaliação da gradação da deficiência do segurado),
nos moldes da legislação vigente.
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Tanto a perícia quanto o exame poderão ser dispensados caso a Simulação aponte
direito a outra modalidade de aposentadoria, cuja regra de cálculo estime maior valor de
proventos.

2.1.11 Lavratura da Certidão de Tempo de Contribuição

Com base no histórico funcional e nas certidões anexas ao processo, o Diretor de
Benefícios promoverá a lavratura da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), promovendo
o mapeamento e a qualificação de todos os períodos de contribuição do segurado aproveitados
para concessão do benefício.

A CTC também deverá ser rubricada pelo Diretor Presidente.

2.1.12 Geração do Benefício no Sistema

Nesta etapa, deflagra-se o processo de concessão do benefício em sistema
informatizado de gerenciamento e os autos são remetidos para a Diretoria Administrativa-
financeira, que promoverá o cálculo dos proventos e sua implantação em folha de pagamento.

2.2 Atos Pós-concessão do Benefício

2.2.1 Digitalização dos Autos e Remessa ao TCE/MS

Ao retornar à Diretoria de Benefícios, o processo é digitalizado e as peças obrigatórias
são remetidas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), nos
moldes de Resolução expedida pelo órgão de controle externo.

A autuação do número do processo no TCE/MS deve ser registrada no sistema
informatizado de gerenciamento, sendo os autos arquivados enquanto aguardam decisão de
registro pela Inspetoria de Controle Externo de Atos de Pessoal (ICEAP).

Caso o TCE/MS determine a realização de diligências ou esclarecimentos, o processo
é encaminhado ao Diretor Presidente, que juntará aos autos cópia da decisão e determinará as
medidas aplicáveis ao caso.

2.2.2 Juntada da Decisão de Registro

Havendo o registro do benefício pelo TCE/MS, o acórdão deve ser juntado ao
processo, atualizando as respectivas informações no sistema.

2.2.3 Requerimento de Compensação Previdenciária

Com o registro do órgão de controle externo, a Diretoria de Benefícios deverá
verificar a averbação de tempo de contribuição a outros regimes e, em caso positivo,
determinar ao usuário do COMPREV a interposição de requerimento para compensação
previdenciária junto ao regime de origem, cuja cópia será juntada ao processo, retornando os
autos para arquivo.
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2.2.4 Revisão do Benefício

Após arquivados, os autos apenas retornam à tramitação nas hipóteses de extinção ou
cassação da aposentadoria especial.

2.2.4.1 Extinção

A aposentadoria especial regularmente concedida pode ser extinta em duas situações:
morte do segurado ou renúncia.

Na primeira hipótese, tão logo o fato seja conhecido pela unidade gestora ou apontado
pelo Sistema de Informações Gerenciais (SIG-RPPS), o processo deve ser desarquivado para
anexação do atestado de óbito.

No caso da renúncia, esta deve ser expressa mediante termo apresentado pelo próprio
segurado, não admitida sua representação por Procurador.

Certificado o óbito ou a renúncia no processo, este é concluso ao Diretor Presidente,
que expedirá portaria determinando a extinção do benefício, bem como apurará eventual
pagamento indevido realizado em favor do segurado.

Nesta hipótese, o Diretor Presidente expedirá também ofício à instituição financeira
para reembolso do valor indevidamente creditado na conta do segurado, obedecendo às
exigências da Lei Federal n. 13.846/2019.

2.2.4.2 Cassação

A cassação da aposentadoria consiste na anulação do benefício em razão de dolo ou
fraude perpetrada pelo segurado para a obtenção do benefício, apurada após devido processo
legal em que se garanta o contraditório e a ampla defesa.

SEÇÃO III
DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

3.1 Atos Pré-concessão do Benefício

3.1.1 Apostila de Proventos

O Diretor Administrativo-financeiro promoverá a conferência da apostila de
remunerações de contribuição e certificará a planilha de cálculo dos proventos segundo o
regramento legal aplicável ao caso.

Certificando a divergência da última remuneração do servidor com a legislação de
regência, o Diretor Administrativo-financeiro deverá notificar o requerente e a respectiva
fonte pagadora, sem prejuízo do andamento do processo.
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3.1.2 Declaração de Teto Remuneratório

Pela Declaração de Teto Remuneratório, o Diretor Administrativo-financeiro certifica
que, a despeito dos proventos calculados, estes irão observar o limite do subsídio estabelecido
para o Chefe do Poder Executivo.

Ao final desta fase, os autos serão encaminhados para a Assessoria Jurídica.

3.2 Atos Pós-concessão do Benefício

3.2.1 Abertura de Conta-salário

Após a concessão do benefício, caberá ao Diretor Administrativo-financeiro
determinar a abertura da conta-salário em favor do segurado, segundo as normas estabelecidas
em convênio firmado com a instituição financeira parceira.

3.2.2 Implantação do Benefício em Folha de Pagamento

A implantação do benefício em folha deverá observar a data de efeito estabelecida na
Portaria concessória, bem como os eventuais descontos obrigatórios e voluntários incidentes
por ocasião do pagamento. Finalizada a inserção, o processo é devolvido à Diretoria de
Benefícios.

É de responsabilidade do Diretor Administrativo-financeiro apurar mensalmente as
informações fornecidas pelo Sistema Informações Gerenciais (SIG-RPPS), devendo
imediatamente comunicar os óbitos apontados à Diretoria de Benefícios.

SEÇÃO IV
ASSESSORIA JURÍDICA

Ao Assessor Jurídico cabe a emissão de Parecer, manifestando-se expressamente sobre
os seguintes elementos: tempo de serviço e/ou contribuição, parcelas que compõem o cálculo
dos proventos e transcrição da fundamentação legal do benefício a ser concedido.

O Parecer Jurídico também deverá se manifestar quanto a eventual acúmulo ilegal de
cargos e/ou proventos por parte do servidor.

SEÇÃO V
ATOS DO DIRETOR PRESIDENTE

5.1 Decisão Administrativa

O Diretor Presidente apreciará o mérito do pedido de aposentadoria mediante decisão
administrativa fundamentada no Parecer Jurídico.

5.2 Portaria de Concessão

Deferindo o pedido, o Diretor Presidente expedirá a portaria de concessão do benefício,
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conforme modelo definido no ANEXO VI deste manual e providenciará a publicação do ato
em órgão de imprensa oficial, remetendo os autos à Diretoria Administrativa-Financeira.

5.3 Intimação do Segurado

Entendendo pelo indeferimento do benefício, o Diretor Presidente determinará a
intimação do segurado, nos moldes do item 2.1.6 deste manual; este, não se conformando com
a decisão do Diretor Presidente, poderá interpor o Recurso Voluntário na forma da Resolução
expedida pelo Conselho de Administração.

A impugnação administrativa será disposta à apreciação da Assessoria Jurídica, que
emanará seu Parecer e devolverá os autos para o Diretor Presidente.

5.4 Juízo de Reconsideração

À luz das razões esposadas pelo Assessor Jurídico, poderá reconsiderar a decisão
recorrida e conceder o benefício, promovendo os atos subsequentes; contudo, entendendo pela
manutenção do indeferimento, encaminhará o processo ao Conselho de Administração, para
julgamento do Recurso Voluntário.

SEÇÃO VI
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A deliberação do órgão colegiado será expressa na forma de Resolução, que deve ser
publicada no órgão de imprensa oficial.

A decisão do órgão colegiado é definitiva na seara administrativa, devendo os autos
serem devolvidos à Diretoria Executiva para o respectivo cumprimento e intimação do
segurado, nos moldes do item 2.1.6 deste manual.
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CAPÍTULO III
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE

SEÇÃO I
ATENDIMENTO

1.1 Requerimento

O requerimento para concessão de aposentadoria conterá determinação expressa do
tipo de aposentadoria pretendida (Incapacidade Permanente) e respeitará o modelo contido no
ANEXO I deste manual, acompanhado dos seguintes documentos necessários à instrução do
processo:

a) Documento de identificação oficial;
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Termo de Posse;
d) Declaração de acúmulo legal/não-acúmulo de cargos (ANEXO II);
e) Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) expedida por outro regime público de
previdência social;
f) Último Recibo de Pagamento;
g) Laudo médico indicativo da incapacidade permanente;
h) Declaração de impossibilidade de readaptação.

O laudo médico e a declaração discriminados nas alíneas g e h devem ser emitidos
pela entidade patronal a que se vincula o servidor.

A apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) é facultativa; caso não
seja apresentada, será considerada como opção tácita do segurado em não averbar tempo de
contribuição anterior a outro regime.

A recusa na prestação das informações solicitadas ou na entrega dos documentos
obrigatórios impedirá o protocolo do pedido.

Nos procedimentos deflagrados de ofício pela administração pública, os requerimentos
serão assinados e instruídos pelo Diretor de Benefícios.

1.2 Recadastramento

No ato de protocolo do requerimento, o atendimento promoverá a revisão de toda a
ficha cadastral do segurado, inclusive de seus dependentes.

Além do estado civil, é extremamente importante a atualização dos dados relativos a
endereço, e-mail e telefone, cruciais para êxito nas tentativas de intimação do segurado.

Nesta etapa, recomenda-se também promover a qualificação cadastral do segurado no
portal do e-Social, que permitirá verificar se CPF e o NIS (NIT/PIS/PASEP) do segurado
estão aptos a serem utilizados no e-Social.
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SEÇÃO II
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS

2.1 Atos Pré-concessão do Benefício

2.1.1 Despacho de Autuação e Deflagração do Processo

Estando devidamente atualizadas as informações cadastrais do segurado e instruídos
os requerimentos com os documentos obrigatórios, o Diretor de Benefícios proferirá despacho
autorizando a deflagração do processo e anotará a preferência de sua tramitação, dentre outras
circunstâncias que julgar relevantes.

No ato, a autoridade administrativa deverá informar quanto à existência de outros
processos para concessão de aposentadoria em favor do mesmo requerente; havendo
litispendência, deve determinar a autuação do novo pedido em apenso ao processo já em
tramitação.

2.1.2 Investigação de Acúmulos de Cargos

Deflagrado o procedimento, a Diretoria de Benefícios promoverá a investigação de
possíveis acúmulos de cargos/aposentadorias mediante pesquisa no banco de dados da
autarquia, no Portal Consulta Rais e no SIG-RPPS, certificando o procedimento no processo.

2.1.3 Averbação de Tempo e Remunerações de Contribuição

Nesta etapa, a Diretoria de Benefícios promoverá a averbação do tempo de
contribuição, bem como o lançamento e conferência da ficha financeira do segurado.

A averbação de tempo de contribuição aproveitará o menor tempo possível certificado
na CTC apresentada pelo segurado, visando sempre à concessão do melhor benefício
oferecido pelo RPPS.

2.1.4 Nota de Exigência

Caso apurada a existência de acúmulo ilegal ou a necessidade de outros documentos
e/ou esclarecimentos adicionais por parte do segurado, o Diretor de Benefícios expedirá Nota
de Exigência, segundo modelo definido no ANEXO III deste Manual.

2.1.5 Intimação do Segurado

A intimação pessoal do segurado será, inicialmente, por qualquer meio de
comunicação (telefone, e-mail ou mensagem por aplicativo), certificado o procedimento no
processo.

Fracassadas as tentativas pelos meios anteriores, a intimação será feita via postal com
aviso de recebimento (A.R.). Frustrada, ainda, a tentativa pela via postal, proceder-se-á à
intimação por edital publicado uma única vez no órgão da imprensa oficial.
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A contagem dos prazos inicia-se no primeiro dia útil subsequente à ciência do
segurado ou, em se tratando de intimação por edital, da publicação deste.

2.1.6 Simulação de Benefício

Com base nas informações constantes do cadastro do segurado no último dia do mês
anterior ao pedido, o Diretor de Benefícios promoverá a competente Simulação, no desiderato
de apurar se o segurado preenche os requisitos para a concessão de outra modalidade de
aposentadoria.

2.1.7 Determinação da Regra de Cálculo dos Proventos

Nesta etapa, o Diretor de Benefícios determinará qual modalidade de aposentadoria
será concedida ao segurado, escolhendo, dentre as passíveis de concessão, aquela cuja regra
de cálculo estime o maior valor de proventos utilizando-se do menor tempo de contribuição
possível.

2.1.8 Solicitação de Perícia Médica

Caso não seja reconhecido o implemento dos requisitos legais para concessão de outra
modalidade de aposentadoria, o segurado será encaminhado para perícia médica.

O exame médico-pericial poderá ser dispensado caso o pedido seja promovido pelo
próprio segurado e a Simulação aponte direito a outra modalidade de aposentadoria, cuja
regra de cálculo estime maior valor de proventos.

2.1.9 Solicitação do Histórico de Vida Funcional

Reconhecida pela perícia médica a incapacidade permanente do segurado, o Diretor de
Benefícios solicitará ao departamento pessoal da entidade patronal a que se vincule o servidor
seu Histórico de Vida Funcional, por meio de ofício individualizado, conforme modelo do
ANEXO IV deste manual.

2.1.10 Lavratura da Certidão de Tempo de Contribuição

Com base no histórico funcional e nas certidões anexas ao processo, o Diretor de
Benefícios promoverá a lavratura da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), promovendo
o mapeamento e a qualificação de todos os períodos de contribuição do segurado aproveitados
para concessão do benefício.

A CTC também deverá ser rubricada pelo Diretor Presidente.

2.1.11 Geração do Benefício no Sistema

Nesta etapa, deflagra-se o processo de concessão do benefício em sistema
informatizado de gerenciamento e os autos são remetidos para a Diretoria Administrativa-
financeira, que promoverá o cálculo dos proventos e sua implantação em folha de pagamento.



ESTADO DEMATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA

— 25 —

2.2 Atos Pós-concessão do Benefício

2.2.1 Digitalização dos Autos e Remessa ao TCE/MS

Ao retornar à Diretoria de Benefícios, o processo é digitalizado e as peças obrigatórias
são remetidas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), nos
moldes de Resolução expedida pelo órgão de controle externo.

A autuação do número do processo no TCE/MS deve ser registrada no sistema
informatizado de gerenciamento, sendo os autos arquivados enquanto aguardam decisão de
registro pela Inspetoria de Controle Externo de Atos de Pessoal (ICEAP).

Caso o TCE/MS determine a realização de diligências ou esclarecimentos, o processo
é encaminhado ao Diretor Presidente, que juntará aos autos cópia da decisão e determinará as
medidas aplicáveis ao caso.

2.2.2 Juntada da Decisão de Registro

Havendo o registro do benefício pelo TCE/MS, o acórdão deve ser juntado ao
processo, atualizando as respectivas informações no sistema.

2.2.3 Requerimento de Compensação Previdenciária

Com o registro, a Diretoria de Benefícios deverá verificar a averbação de tempo de
contribuição a outros regimes e, em caso positivo, determinar ao usuário do COMPREV a
interposição de pedido para compensação previdenciária.

Realizado o requerimento ao regime de origem, imprimir-se-á cópia deste juntando-se
ao processo, retornando os autos para arquivo.

2.2.4 Revisão do Benefício

Após arquivados, os autos apenas retornam à tramitação nas hipóteses de extinção,
cassação, refixação de proventos ou reversão da aposentadoria.

2.2.4.1 Extinção

A aposentadoria por incapacidade permanente regularmente concedida pode ser
extinta em duas situações: morte do segurado ou renúncia.

Na primeira hipótese, tão logo o fato seja conhecido pela unidade gestora ou apontado
pelo Sistema de Informações Gerenciais (SIG-RPPS), o processo deve ser desarquivado para
anexação do atestado de óbito.

No caso da renúncia, esta deve ser expressa mediante termo apresentado pelo próprio
segurado, não admitida sua representação por Procurador.

Certificado o óbito ou a renúncia no processo, este é concluso ao Diretor Presidente,
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que expedirá portaria determinando a extinção do benefício, bem como apurará eventual
pagamento indevido realizado em favor do segurado.

Nesta hipótese, o Diretor Presidente expedirá também ofício à instituição financeira
para reembolso do valor indevidamente creditado na conta do segurado, obedecendo às
exigências da Lei Federal n. 13.846/2019.

2.2.4.2 Cassação

A cassação da aposentadoria consiste na anulação do benefício em razão de dolo ou
fraude perpetrada pelo segurado para a obtenção do benefício, apurada após devido processo
legal em que se garanta o contraditório e a ampla defesa.

2.2.4.3 Refixação de proventos

Será admitida revisão da proporcionalidade dos proventos de aposentadoria mediante
inclusão, no seu cálculo, de tempo de contribuição não comprovado por ocasião da concessão
do benefício.

O recálculo dos proventos será admitido respeitados os prazos de decadência e
prescrição de que tratam os artigos 53 e 54, da lei de criação do TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA.

A decisão que deferir o pedido de revisão terá efeitos ex nunc.

Da decisão que indeferir a revisão caberá Recurso Voluntário.

2.2.4.4 Reversão

As aposentadorias por incapacidade permanente serão revistas bienalmente ou a
critério da Diretoria de Benefícios do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, mediante decisão
fundamentada.

O segurado aposentado por incapacidade permanente será notificado da designação de
data para realização de nova perícia médica quando de seu recadastramento, oportunidade em
que será orientado quanto à necessidade de apresentação de exames e/ou laudos
complementares.

Caso a perícia conclua pela manutenção da aposentadoria, junta-se o laudo médico ao
processo para, em seguida, ser arquivado; entretanto, verificada a recuperação do segurado para
exercício do cargo em que se deu a aposentadoria, os autos são remetidos ao Diretor de
Benefícios, que deflagrará o procedimento de reversão do benefício.

A revisão do benefício e a reversão da aposentadoria só poderão ocorrer antes do
segurado completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou 62 (sessenta) anos de
idade, se mulher.
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SEÇÃO III
DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

3.1 Atos Pré-concessão do Benefício

3.1.1 Apostila de Proventos

O Diretor Administrativo-financeiro promoverá a conferência da apostila de
remunerações de contribuição e certificará a planilha de cálculo dos proventos segundo o
regramento legal aplicável ao caso.

Certificando a divergência da última remuneração do servidor com a legislação de
regência, o Diretor Administrativo-financeiro deverá notificar o requerente e a respectiva
fonte pagadora, sem prejuízo do andamento do processo.

3.1.2 Declaração de Teto Remuneratório

Pela Declaração de Teto Remuneratório, o Diretor Administrativo-financeiro certifica
que, a despeito dos proventos calculados, estes irão observar o limite do subsídio estabelecido
para o Chefe do Poder Executivo.

Ao final desta fase, os autos serão encaminhados para a Assessoria Jurídica.

3.2 Atos Pós-concessão do Benefício

3.2.1 Abertura de Conta-salário

Após a concessão do benefício, caberá ao Diretor Administrativo-financeiro
determinar a abertura da conta-salário em favor do segurado, segundo as normas estabelecidas
em convênio firmado com a instituição financeira parceira.

3.2.2 Implantação do Benefício em Folha de Pagamento

A implantação do benefício em folha deverá observar a data de efeito estabelecida na
Portaria concessória, bem como os eventuais descontos obrigatórios e voluntários incidentes
por ocasião do pagamento. Finalizada a inserção, o processo é devolvido à Diretoria de
Benefícios.

É de responsabilidade do Diretor Administrativo-financeiro apurar mensalmente as
informações fornecidas pelo Sistema de Informações Gerenciais (SIG-RPPS), devendo
imediatamente comunicar os óbitos apontados à Diretoria de Benefícios.

SEÇÃO IV
ASSESSORIA JURÍDICA

Ao Assessor Jurídico cabe a emissão de Parecer, manifestando-se expressamente sobre
os seguintes elementos: tempo de serviço e/ou contribuição, parcelas que compõem o cálculo
dos proventos e transcrição da fundamentação legal do benefício a ser concedido.
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O Parecer Jurídico também deverá se manifestar quanto a eventual acúmulo ilegal de
cargos e/ou proventos por parte do servidor.

SEÇÃO V
ATOS DO DIRETOR PRESIDENTE

5.1 Decisão Administrativa

O Diretor Presidente apreciará o mérito do pedido de aposentadoria mediante decisão
administrativa fundamentada no Parecer Jurídico. Na concessão de aposentadorias
compulsórias ou por incapacidade permanente, o Dirigente do órgão deverá manifestar-se
expressamente quanto ao implemento das condições para obtenção do benefício.

5.2 Portaria de Concessão

Deferindo o pedido, o Diretor Presidente expedirá a portaria de concessão do benefício,
conforme modelo definido no ANEXO VI deste manual e providenciará a publicação do ato
em órgão de imprensa oficial, remetendo os autos à Diretoria Administrativa-Financeira.

5.3 Intimação do Segurado

Entendendo pelo indeferimento do benefício, o Diretor Presidente determinará a
intimação do segurado, nos moldes do item 2.1.6 deste manual; este, não se conformando com
a decisão do Diretor Presidente, poderá interpor o Recurso Voluntário na forma da Resolução
expedida pelo Conselho de Administração.

A impugnação administrativa será disposta à apreciação da Assessoria Jurídica, que
emanará seu Parecer e devolverá os autos para o Diretor Presidente.

5.4 Juízo de Reconsideração

À luz das razões esposadas pelo Assessor Jurídico, poderá reconsiderar a decisão
recorrida e conceder o benefício, promovendo os atos subsequentes; contudo, entendendo pela
manutenção do indeferimento, encaminhará o processo ao Conselho de Administração, para
julgamento do Recurso Voluntário.

SEÇÃO VI
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A deliberação do órgão colegiado será expressa na forma de Resolução, que deve ser
publicada no órgão de imprensa oficial.

A decisão do órgão colegiado é definitiva na seara administrativa, devendo os autos
serem devolvidos à Diretoria Executiva para o respectivo cumprimento e intimação do
segurado, nos moldes do item 2.1.6 deste manual.
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CAPÍTULO IV
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

SEÇÃO I
ATENDIMENTO

1.1 Requerimento

A concessão de aposentadoria compulsória será deflagrada de ofício pela
administração pública, hipótese em que o requerimento - formalizado segundo modelo
contido no ANEXO I deste manual - será assinado pelo Diretor de Benefícios do TRÊS
LAGOAS PREVIDÊNCIA, com determinação expressa do tipo de aposentadoria
(Compulsória) e acompanhado dos seguintes documentos necessários à instrução do processo:

i) Documento de identificação oficial;
j) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
k) Termo de Posse;
l) Declaração de acúmulo legal/não-acúmulo de cargos (ANEXO II);
m) Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) expedida por outro regime público de
previdência social;
n) Último Recibo de Pagamento;

A apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) é facultativa; caso não
seja apresentada, será considerada como opção tácita do segurado em não averbar tempo de
contribuição anterior a outro regime.

1.2 Recadastramento

No ato de protocolo do requerimento, o atendimento promoverá a revisão de toda a
ficha cadastral do segurado, inclusive de seus dependentes.

Além do estado civil, é extremamente importante a atualização dos dados relativos a
endereço, e-mail e telefone, cruciais para êxito nas tentativas de intimação do segurado.

Nesta etapa, recomenda-se também promover a qualificação cadastral do segurado no
portal do e-Social, que permitirá verificar se CPF e o NIS (NIT/PIS/PASEP) do segurado
estão aptos a serem utilizados no e-Social.

SEÇÃO II
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS

2.1 Atos Pré-concessão do Benefício

2.1.1 Despacho de Autuação e Deflagração do Processo

Estando devidamente atualizadas as informações cadastrais do segurado e instruídos
os requerimentos com os documentos obrigatórios, o Diretor de Benefícios proferirá despacho
autorizando a deflagração do processo e anotará a preferência de sua tramitação, dentre outras
circunstâncias que julgar relevantes.
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No ato, a autoridade administrativa deverá informar quanto à existência de outros
processos para concessão de aposentadoria em favor do mesmo requerente; havendo
litispendência, deve determinar a autuação do novo pedido em apenso ao processo já em
tramitação.

2.1.2 Investigação de Acúmulos de Cargos

Deflagrado o procedimento, a Diretoria de Benefícios promoverá a investigação de
possíveis acúmulos de cargos/aposentadorias mediante pesquisa no banco de dados da
autarquia, no Portal Consulta Rais e no SIG-RPPS, certificando o procedimento no processo.

2.1.3 Averbação de Tempo e Remunerações de Contribuição

Nesta etapa, a Diretoria de Benefícios promoverá a averbação do tempo de
contribuição, bem como o lançamento e conferência da ficha financeira do segurado.

A averbação de tempo de contribuição aproveitará o menor tempo possível certificado
na CTC apresentada pelo segurado, visando sempre à concessão do melhor benefício
oferecido pelo RPPS.

2.1.4 Solicitação do Histórico de Vida Funcional

O Diretor de Benefícios solicitará ao departamento pessoal da entidade patronal a que
se vincule o servidor seu Histórico de Vida Funcional, por meio de ofício individualizado,
conforme modelo do ANEXO IV deste manual.

2.1.5 Simulação de Benefício

Com base nas informações constantes do cadastro do segurado no último dia do mês
anterior ao pedido, o Diretor de Benefícios promoverá a competente Simulação, no desiderato
de apurar se o segurado preenche os requisitos para a concessão de outra modalidade de
aposentadoria.

2.1.6 Determinação da Regra de Cálculo dos Proventos

Nesta etapa, o Diretor de Benefícios determinará qual modalidade de aposentadoria
será concedida ao segurado, escolhendo, dentre as passíveis de concessão, aquela cuja regra
de cálculo estime o maior valor de proventos utilizando-se do menor tempo de contribuição
possível.

2.1.7 Lavratura da Certidão de Tempo de Contribuição

Com base no histórico funcional e nas certidões anexas ao processo, o Diretor de
Benefícios promoverá a lavratura da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), promovendo
o mapeamento e a qualificação de todos os períodos de contribuição do segurado aproveitados
para concessão do benefício.
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A CTC também deverá ser rubricada pelo Diretor Presidente.

2.1.8 Geração do Benefício no Sistema

Nesta etapa, deflagra-se o processo de concessão do benefício em sistema
informatizado de gerenciamento e os autos são remetidos para a Diretoria Administrativa-
financeira, que promoverá o cálculo dos proventos e sua implantação em folha de pagamento.

2.2 Atos Pós-concessão do Benefício

2.2.1 Digitalização dos Autos e Remessa ao TCE/MS

Ao retornar à Diretoria de Benefícios, o processo é digitalizado e as peças obrigatórias
são remetidas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), nos
moldes de Resolução expedida pelo órgão de controle externo.

A autuação do número do processo no TCE/MS deve ser registrada no sistema
informatizado de gerenciamento, sendo os autos arquivados enquanto aguardam decisão de
registro pela Inspetoria de Controle Externo de Atos de Pessoal (ICEAP).

Caso o TCE/MS determine a realização de diligências ou esclarecimentos, o processo
é encaminhado ao Diretor Presidente, que juntará aos autos cópia da decisão e determinará as
medidas aplicáveis ao caso.

2.2.2 Juntada da Decisão de Registro

Havendo o registro do benefício pelo TCE/MS, o acórdão deve ser juntado ao
processo, atualizando as respectivas informações no sistema.

2.2.3 Requerimento de Compensação Previdenciária

Com o registro, a Diretoria de Benefícios deverá verificar a averbação de tempo de
contribuição a outros regimes e, em caso positivo, determinar ao usuário do COMPREV a
interposição de pedido para compensação previdenciária.

Realizado o requerimento ao regime de origem, imprimir-se-á cópia deste juntando-se
ao processo, retornando os autos para arquivo.

2.2.4 Revisão do Benefício

Após arquivados, os autos apenas retornam à tramitação nas hipóteses de extinção,
cassação ou refixação de proventos.

2.2.4.1 Extinção

A aposentadoria compulsória regularmente concedida pode ser extinta em duas
situações: morte do segurado ou renúncia.
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Na primeira hipótese, tão logo o fato seja conhecido pela unidade gestora ou apontado
pelo Sistema de Informações Gerenciais (SIG-RPPS), o processo deve ser desarquivado para
anexação do atestado de óbito.

No caso da renúncia, esta deve ser expressa mediante termo apresentado pelo próprio
segurado, não admitida sua representação por Procurador.

Certificado o óbito ou a renúncia no processo, este é concluso ao Diretor Presidente,
que expedirá portaria determinando a extinção do benefício, bem como apurará eventual
pagamento indevido realizado em favor do segurado.

Nesta hipótese, o Diretor Presidente expedirá também ofício à instituição financeira
para reembolso do valor indevidamente creditado na conta do segurado, obedecendo às
exigências da Lei Federal n. 13.846/2019.

2.2.4.2 Cassação

A cassação da aposentadoria consiste na anulação do benefício em razão de dolo ou
fraude perpetrada pelo segurado para a obtenção do benefício, apurada após devido processo
legal em que se garanta o contraditório e a ampla defesa.

2.2.4.3 Refixação de proventos

Será admitida revisão da proporcionalidade dos proventos de aposentadoria mediante
inclusão, no seu cálculo, de tempo de contribuição não comprovado por ocasião da concessão
da aposentadoria compulsória.

O recálculo dos proventos será admitido respeitados os prazos de decadência e
prescrição de que tratam os artigos 53 e 54, da lei de criação do TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA.

A decisão que deferir o pedido de revisão terá efeitos ex nunc.

Da decisão que indeferir a revisão caberá Recurso Voluntário.

SEÇÃO III
DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

3.1 Atos Pré-concessão do Benefício

3.1.1 Apostila de Proventos

O Diretor Administrativo-financeiro promoverá a conferência da apostila de
remunerações de contribuição e certificará a planilha de cálculo dos proventos segundo o
regramento legal aplicável ao caso.

Certificando a divergência da última remuneração do servidor com a legislação de
regência, o Diretor Administrativo-financeiro deverá notificar o requerente e a respectiva



ESTADO DEMATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA

— 33 —

fonte pagadora, sem prejuízo do andamento do processo.

3.1.2 Declaração de Teto Remuneratório

Pela Declaração de Teto Remuneratório, o Diretor Administrativo-financeiro certifica
que, a despeito dos proventos calculados, estes irão observar o limite do subsídio estabelecido
para o Chefe do Poder Executivo.

Ao final desta fase, os autos serão encaminhados para a Assessoria Jurídica.

3.2 Atos Pós-concessão do Benefício

3.2.1 Abertura de Conta-salário

Após a concessão do benefício, caberá ao Diretor Administrativo-financeiro
determinar a abertura da conta-salário em favor do segurado, segundo as normas estabelecidas
em convênio firmado com a instituição financeira parceira.

3.2.2 Implantação do Benefício em Folha de Pagamento

A implantação do benefício em folha deverá observar a data de efeito estabelecida na
Portaria concessória, bem como os eventuais descontos obrigatórios e voluntários incidentes
por ocasião do pagamento. Finalizada a inserção, o processo é devolvido à Diretoria de
Benefícios.

É de responsabilidade do Diretor Administrativo-financeiro apurar mensalmente as
informações fornecidas pelo Sistema Informações Gerenciais (SIG-RPPS), devendo
imediatamente comunicar os óbitos apontados à Diretoria de Benefícios.

SEÇÃO IV
ASSESSORIA JURÍDICA

Ao Assessor Jurídico cabe a emissão de Parecer, manifestando-se expressamente sobre
os seguintes elementos: tempo de serviço e/ou contribuição, parcelas que compõem o cálculo
dos proventos e transcrição da fundamentação legal do benefício a ser concedido.

O Parecer Jurídico também deverá se manifestar quanto a eventual acúmulo ilegal de
cargos e/ou proventos por parte do servidor.

SEÇÃO V
ATOS DO DIRETOR PRESIDENTE

5.1 Decisão Administrativa

O Diretor Presidente apreciará o mérito do pedido de aposentadoria mediante decisão
administrativa fundamentada no Parecer Jurídico. Na concessão de aposentadorias
compulsórias ou por incapacidade permanente, o Dirigente do órgão deverá manifestar-se
expressamente quanto ao implemento das condições para obtenção do benefício.
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5.2 Portaria de Concessão

Deferindo o pedido, o Diretor Presidente expedirá a portaria de concessão do benefício,
conforme modelo definido no ANEXO VI deste manual e providenciará a publicação do ato
em órgão de imprensa oficial, remetendo os autos à Diretoria Administrativa-Financeira.

5.3 Intimação do Segurado

Entendendo pelo indeferimento do benefício, o Diretor Presidente determinará a
intimação do segurado, nos moldes do item 2.1.6 deste manual; este, não se conformando com
a decisão do Diretor Presidente, poderá interpor o Recurso Voluntário na forma da Resolução
expedida pelo Conselho de Administração.

A impugnação administrativa será disposta à apreciação da Assessoria Jurídica, que
emanará seu Parecer e devolverá os autos para o Diretor Presidente.

5.4 Juízo de Reconsideração

À luz das razões esposadas pelo Assessor Jurídico, poderá reconsiderar a decisão
recorrida e conceder o benefício, promovendo os atos subsequentes; contudo, entendendo pela
manutenção do indeferimento, encaminhará o processo ao Conselho de Administração, para
julgamento do Recurso Voluntário.

SEÇÃO VI
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A deliberação do órgão colegiado será expressa na forma de Resolução, que deve ser
publicada no órgão de imprensa oficial.

A decisão do órgão colegiado é definitiva na seara administrativa, devendo os autos
serem devolvidos à Diretoria Executiva para o respectivo cumprimento e intimação do
segurado, nos moldes do item 2.1.6 deste manual.
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CAPÍTULO V
PENSÃO POR MORTE

SEÇÃO I
ATENDIMENTO

1.1 Requerimento

O requerimento para concessão de Pensão por Morte respeitará modelo contido no
ANEXO VII deste manual, acompanhado dos seguintes documentos necessários à instrução
do processo:

a) Documento legal de identificação do dependente, do representante legal ou
Procurador constituído (se houver);
b) CPF do requerente;
c) Último Recibo de Pagamento;
d) Declaração quanto ao recebimento de outros proventos de aposentadoria ou
pensão (ANEXO VIII);
e) Certidão de óbito do segurado ou decisão judicial de declaração de ausência;
f) Certidão de Tempo de Contribuição (CTC);
g) Certidão de Casamento com averbação do óbito ou Declaração da União Estável;
h) Atestado/laudo médico indicativo da incapacidade ou deficiência do dependente;
i) Comprovação da dependência econômica.

O último recibo de pagamento do segurado será juntado ao processo por diligência do
Três Lagoas Previdência.

No ato de propositura do requerimento administrativo, o dependente ou seu
representante legal deverá preencher declaração informando se percebe outros de proventos
de aposentadoria ou pensão, acompanhada, em caso positivo, de demonstrativo de pagamento
emitido pela respectiva fonte pagadora.

Quando se tratar de morte presumida, o dependente deverá apresentar decisão judicial
da declaração de ausência ou qualquer outra prova documental idônea do desaparecimento do
segurado por motivo de acidente, desastre ou catástrofe.

A apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) é facultativa; caso não
seja apresentada, será considerada como opção tácita do dependente em não averbar tempo de
contribuição anterior do segurado a outro regime.

A certidão de casamento é documento obrigatório quando o benefício é requerido pelo
cônjuge; caso a pensão seja requerida pelo(a) companheiro(a), além da cópia do termo de
Declaração da União Estável, deverá anexar, no mínimo, três provas documentais
contemporâneas da união estável, na forma prevista em regulamento.

O laudo médico do requerente somente será exigido quando a relação de dependência
para com o segurado falecido estiver fundamentada em sua incapacidade ou deficiência.
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Quando o pedido for proposto por qualquer dos dependentes indicados nos incisos II e
III do artigo 33 da Lei Municipal n. 2.808/2014, o requerente deverá instrui-lo com prova
documental sua dependência econômica, na forma prevista em regulamento.

A recusa na prestação das informações solicitadas ou na entrega dos documentos
obrigatórios impedirá o protocolo do pedido, lembrando que o benefício da pensão por morte
será devido a contar: i) da data do óbito, quando requerido até trinta dias depois deste; ii) do
requerimento, quando interposto após 30 dias contados da data do óbito; iii) da data da
decisão judicial, no caso de declaração de ausência; iv) da data da ocorrência do
desaparecimento do segurado por motivo de acidente, desastre ou catástrofe.

1.2 Recadastramento

No ato de protocolo do requerimento, o atendimento promoverá a inscrição do
dependente bem como a revisão de toda a ficha cadastral do segurado. Além do estado civil, é
extremamente importante a atualização dos dados relativos a endereço, e-mail e telefone,
cruciais para êxito nas tentativas de intimação do requerente.

Nesta etapa, recomenda-se também promover a qualificação cadastral do dependente
no portal do e-Social, o que permitirá verificar se CPF e o NIS (NIT/PIS/PASEP) do segurado
estão aptos a serem utilizados no e-Social.

SEÇÃO II
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS

2.1 Atos Pré-concessão do Benefício

2.1.1 Despacho de Autuação e Deflagração do Processo

Estando devidamente atualizadas as informações cadastrais do segurado e instruídos
os requerimentos com os documentos obrigatórios, o Diretor de Benefícios proferirá despacho
autorizando a tramitação do processo.

No ato, a autoridade administrativa deverá constar a preexistência de processo para
concessão de aposentadoria em favor do segurado falecido ou de pensão por morte solicitada
por outro dependente, informando, se houver, o número do processo de aposentadoria
registrado ou que se encontra em tramitação no TCE-MS, dentre outras circunstâncias que
julgar relevantes.

2.1.2 Investigação de Acúmulos de Cargos

Deflagrado o procedimento, a Diretoria de Benefícios promoverá a investigação de
possíveis acúmulos de cargos, pensões e aposentadorias do segurado falecido e do dependente,
mediante pesquisa no banco de dados da autarquia, no Portal Consulta Rais e no SIG-RPPS, e
emitirá Declaração na forma do Anexo IX deste Manual.
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2.1.3 Averbação de Tempo e Remunerações de Contribuição

Nesta etapa, a Diretoria de Benefícios promoverá a averbação do tempo de
contribuição e o lançamento e conferência da ficha financeira do segurado, lavrando a
competente Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), que deverá ser rubricada pelo Diretor
Presidente.

Após a averbação, o Diretor de Benefícios poderá adotar uma dentre as seguintes
medidas:

a) Encaminhar os autos para a Assessoria Jurídica; ou,
b) Expedir Nota de Exigência/solicitar Exame Biopssicossocial; ou,
c) Gerar o benefício no sistema.

2.1.4 Nota de Exigência/Realização de Exame Biopsicossocial

Caso apurada a existência de acúmulo ilegal ou a necessidade de outros documentos
e/ou esclarecimentos adicionais por parte do requerente, o Diretor de Benefícios expedirá
Nota de Exigência, segundo modelo definido no ANEXO III deste Manual.

Ainda, se o requerimento de pensão por morte estiver fundado na incapacidade ou
deficiência do dependente, o Diretor de Benefícios determinará sua submissão a exame
biopsicossocial, nos moldes da legislação vigente.

2.1.5 Intimação do Requerente

A intimação pessoal do requerente será, inicialmente, por qualquer meio de
comunicação (telefone, e-mail ou mensagem por aplicativo), certificado o procedimento no
processo.

Fracassadas as tentativas pelos meios anteriores, a intimação será feita via postal com
aviso de recebimento (AR). Frustrada, ainda, a tentativa pela via postal, proceder-se-á à
intimação por edital publicado uma única vez no órgão da imprensa oficial.

A contagem dos prazos inicia-se no primeiro dia útil subsequente à ciência do
requerente ou, em se tratando de intimação por edital, da publicação deste.

2.1.6 Geração do Benefício no Sistema

Nesta etapa, deflagra-se o processo de concessão do benefício em sistema
informatizado de gerenciamento e os autos são remetidos para a Diretoria Administrativa-
financeira, que promoverá o cálculo dos proventos e sua implantação em folha de pagamento.

2.2 Atos Pós-concessão do Benefício

2.2.1 Digitalização dos Autos e Remessa ao TCE/MS

Ao retornar à Diretoria de Benefícios, o processo é digitalizado e as peças obrigatórias
são remetidas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), nos
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moldes de Resolução expedida pelo órgão de controle externo.

A autuação do número do processo no TCE/MS deve ser registrada no sistema
informatizado de gerenciamento, sendo os autos arquivados enquanto aguardam decisão de
registro pela Inspetoria de Controle Externo de Atos de Pessoal (ICEAP).

Caso o TCE/MS determine a realização de diligências ou esclarecimentos, o processo
é encaminhado ao Diretor Presidente, que juntará aos autos cópia da decisão e determinará as
medidas aplicáveis ao caso.

2.2.2 Juntada da Decisão de Registro

Havendo o registro do benefício pelo TCE/MS, o acórdão deve ser juntado ao
processo, atualizando as respectivas informações no sistema.

2.2.3 Requerimento de Compensação Previdenciária

Com o registro, a Diretoria de Benefícios deverá verificar se a pensão por morte é
derivada de aposentadoria e, em caso positivo, determinar ao usuário do COMPREV a
interposição de pedido para compensação previdenciária.

Realizado o requerimento ao regime de origem, imprimir-se-á cópia deste juntando-se
ao processo, retornando os autos para arquivo.

2.2.4. Revisão da Pensão por Morte

Após arquivados, os autos retornam à tramitação nas hipóteses de extinção ou revisão
da pensão por morte.

2.2.4.1 Extinção

A pensão por morte regularmente concedida poderá ser extinta em razão da morte do
dependente ou pela renúncia.

Na primeira hipótese, tão logo o fato seja conhecido pela unidade gestora ou apontado
pelo Sistema de Informações Gerenciais (SIG-RPPS), o processo deve ser desarquivado para
anexação do respectivo atestado.

No caso da renúncia, esta deve ser expressa mediante termo apresentado pelo próprio
beneficiário, não admitida sua representação por procurador.

Certificado o óbito ou a renúncia no processo, este é concluso ao Diretor Presidente,
que expedirá portaria determinando a extinção do benefício, bem como apurará eventual
pagamento indevido realizado em favor do segurado.

Nesta hipótese, o Diretor Presidente expedirá também ofício à instituição financeira
para reembolso do valor indevidamente creditado na conta do segurado, obedecendo às
exigências da Lei Federal n. 13.846/2019.
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2.2.4.2 Exame Biopsicossocial bienal

A pensão por morte fundada na incapacidade ou deficiência do dependente será revista
bienalmente, ou a critério da Diretoria de Benefícios do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA,
mediante decisão fundamentada, hipótese em que o beneficiário será submetido a novo exame
biopsicossocial, sob pena de suspensão do benefício.

O pensionista será notificado da designação da perícia médica quando de seu
recadastramento, oportunidade em que será orientado quanto à necessidade de apresentação
de exames e/ou laudos complementares.

Caso a perícia médica conclua pela manutenção da incapacidade, junta-se o laudo
médico ao processo para, em seguida, ser arquivado; entretanto, verificada a recuperação da
capacidade do pensionista, os autos são remetidos ao Diretor de Benefícios, que deflagrará o
procedimento de revogação do benefício.

2.2.4.3 Pensão provisória

O beneficiário da pensão provisória deverá anualmente declarar que o segurado
permanece desaparecido, ficando obrigado a comunicar imediatamente ao Três Lagoas
Previdência o reaparecimento deste, sob pena de ser responsabilizado civil e penalmente pelo
ilícito.

A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso,
decorridos 5 (cinco) anos de sua vigência.

Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessa
imediatamente, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos,
salvo má-fé.

2.2.4.4 Refixação da pensão

Será admitida a revisão da proporcionalidade da pensão por morte, mediante inclusão,
no seu cálculo, de tempo de contribuição não comprovado por ocasião da concessão do
benefício, quando o inativo demonstrar que essa comprovação dependia de órgão público
competente.

A revisão respeitará os prazos de decadência e prescrição de que tratam os artigos 53 e
54, da lei de criação do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA.

Da decisão que indeferir a revisão caberá Recurso Voluntário.

A decisão que deferir o pedido de revisão terá efeitos ex nunc.

SEÇÃO III
DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

3.1 Atos Pré-concessão do Benefício
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3.1.1 Apostila de Proventos

O Diretor Administrativo-financeiro promoverá a conferência da apostila de
remunerações de contribuição e certificará a planilha de cálculo dos proventos segundo o
regramento legal aplicável ao caso.

Nesta fase, o Diretor Administrativo-financeiro também se atentará ao rateio do
benefício, conforme as classes de dependentes definidas na legislação.

3.1.2 Declaração de Teto Remuneratório

Pela Declaração de Teto Remuneratório, o Diretor Administrativo-financeiro certifica
que, a despeito dos proventos calculados, estes irão observar o limite do subsídio estabelecido
para o Chefe do Poder Executivo.

Ao final desta etapa, os autos serão encaminhados para a Assessoria Jurídica.

3.2 Atos Pós-concessão do Benefício

3.2.1 Abertura de conta-salário

Após a concessão do Benefício, caberá ainda ao Diretor Administrativo-financeiro
determinar a abertura da conta-salário em favor do segurado, segundo as normas estabelecidas
em convênio firmado com a instituição financeira parceira.

3.2.2 Implantação do benefício em folha de pagamento

A implantação do benefício em folha deverá observar a data de efeito estabelecida na
portaria concessória, bem como os eventuais descontos obrigatórios e voluntários incidentes
por ocasião do pagamento. Finalizada a inserção, o processo é devolvido à Diretoria de
Benefícios.

SEÇÃO IV
ASSESSORIA JURÍDICA

Ao Assessor Jurídico cabe a emissão de Parecer, manifestando-se expressamente sobre
os seguintes elementos: condições de segurado do servidor falecido junto ao Regime Próprio
de Previdência Social (RPPS); tempo de serviço e/ou contribuição; parcelas que compõem o
cálculo dos proventos; tempo da união estável ou do casamento; cotização do benefício;
condições de extinção e prazos (temporária ou definitiva) da pensão; data inicial da concessão
do benefício; critério de reajuste; e, transcrição da fundamentação legal do benefício
concedido.

O Parecer Jurídico também deverá se manifestar quanto a eventual acúmulo ilegal de
cargos e/ou proventos por parte do servidor.
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SEÇÃO V
ATOS DO DIRETOR PRESIDENTE

5.1 Decisão Administrativa

O Diretor Presidente apreciará o mérito do pedido de pensão por morte mediante
decisão administrativa fundamentada no Parecer Jurídico.

5.2 Portaria de Concessão do Benefício

Deferindo o pedido, o Diretor Presidente expedirá a portaria de concessão do benefício
e providenciará a publicação do ato em órgão de imprensa oficial, remetendo os autos à
Diretoria Administrativa-Financeira.

Havendo mais de um dependente, será exarada uma portaria para cada beneficiário.

Na portaria de concessão do benefício deverá constar: o caráter concessório da pensão,
se temporário ou definitivo; data inicial do benefício; critério de apuração da renda mensal
inicial e cotização do benefício; e, critério de reajuste, conforme modelo definido no ANEXO
IX deste manual.

5.3 Intimação do Requerente

Entendendo pelo indeferimento do benefício, o Diretor Presidente determinará a
intimação do requerente, nos moldes do item 2.1.5 deste manual; este, não se conformando
com a decisão do Diretor Presidente, poderá interpor o Recurso Voluntário na forma da
Resolução expedida pelo Conselho de Administração.

A impugnação administrativa será disposta à apreciação da Assessoria Jurídica, que
emanará seu Parecer e devolverá os autos para o Diretor Presidente.

5.4 Juízo de Reconsideração

À luz das razões esposadas pelo Assessor Jurídico, poderá reconsiderar a decisão
recorrida e conceder o benefício, promovendo os atos subsequentes; contudo, entendendo pela
manutenção do indeferimento, encaminhará o processo ao Conselho de Administração, para
julgamento do Recurso Voluntário.

SEÇÃO VI
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A deliberação do órgão colegiado será expressa na forma de Resolução, que deve ser
publicada no órgão de imprensa oficial.

A decisão do órgão colegiado é definitiva na seara administrativa, devendo os autos
serem devolvidos à Diretoria Executiva para o respectivo cumprimento e intimação do
segurado, nos moldes do item 2.1.5 deste manual.
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R E Q U E R I M E N T O

Ilmo. Sr.
(nome do Diretor Presidente)
M.D, Diretor Presidente do TLPREV:

NOME DO SEGURADO, ESTADO CIVIL, portador(a) do RG n.º XXX.XXX
ÓRGÃO EXPEDIDOR, e do CPF XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado(a) na NOME
E TIPO DE LOGRADOURO, nº XXX, BAIRRO, telefone nº (XX) XXXX-XXXX, e-mail
xxxx@xxxx.com servidor(a) público(a) municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo
de NOME DO CARGO, lotado(a) em ÓRGÃO DE LOTAÇÃO, devidamente matriculado(a)
sob o nº XXX-X, venho mui respeitosamente requerer o benefício de:

( ) Aposentadoria Programada/Voluntária;
( ) Aposentadoria Especial por Exposição a Agente Nocivo ou Deficiência;
( ) Aposentadoria por Incapacidade Permanente;
( ) Aposentadoria Compulsória.

Nestes termos,
Peço deferimento.

TRÊS LAGOAS – MS, (dia) de (mês) de (ano).

___________________________________________________________________
REQUERENTE

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:
Certidão de Casamento/Nascimento/Documento de identidade/CPF
Termo de Posse
Declaração de acúmulo legal/não-acúmulo de cargos e/ou proventos
Certidão de Tempo de Contribuição (CTC)
Último Recibo de Pagamento
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico das Condições
Ambientais de Trabalho (LTCAT), ou outros documentos aceitos em substituição,
conforme legislação vigente
Atestado/laudo médico indicativo da incapacidade permanente ou da deficiência
Declaração de impossibilidade de readaptação emitida pela entidade patronal
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TL PREV: Nº Em ___/___/_____

A
N

EXO
I



ESTADO DEMATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA

— 43 —

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO OU DE ACUMULAÇÃO LEGAL DE
CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA OU PROVENTOS DE APOSENTADORIA PAGOS

POR SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA.

Eu, NOME DO SEGURADO, ocupante do cargo efetivo de NOME DO CARGO,
lotado(a) em ÓRGÃO DE LOTAÇÃO, devidamente matriculado(a) sob o nº XXX-X,
DECLARO, para fins de concessão de aposentadoria no âmbito do Regime Próprio de
Previdência Social que:

( ) Que não exerço outro cargo, emprego ou função pública além do que acima
especificada, seja na Administração Direta, Indireta ou Fundacional do Estado de Mato
Grosso do Sul, União, Território, Distrito Federal ou outros Estados e Municípios.

( ) Que acumulo o cargo/emprego de __________________________________,
sob a matrícula nº___________ e lotado(a) no(a) ___________________________________.

Declaro, ainda, para os devidos fins, que:

( ) Que não percebo proventos de aposentadoria pagos pelos cofres públicos ou
por sistema de Previdência Pública.

( ) Que percebo proventos de aposentadoria pagos por sistema de Previdência
Pública, nos termos e valores discriminados em demonstrativo de pagamento emitido pelo(a)
___________________________________________________________________________.

Na oportunidade, ratifico ainda que o tempo de contribuição a outro Regime de
Previdência Social apresentado para averbação neste RPPS não beneficiou nem beneficiará
outra contagem para os mesmos fins.

TRÊS LAGOAS – MS, (dia) de (mês) de (ano).

____________________________________________________
NOME DO SEGURADO
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NOTA DE EXIGÊNCIA

Visando à instrução do processo de concessão do benefício de (descrição do benefício
solicitado no requerimento) requerido(a) por Vossa Senhoria neste Instituto de Previdência,
apontamos as pendências a seguir:

1) (descrição da pendência);
2) (...);
3)

O cumprimento das exigências deverá ser realizado no prazo de 30 (trinta) contados da
ciência desta, sob pena de arquivamento do processo administrativo para análise de concessão
do benefício pleiteado.

Sem mais para o momento e contando com a colaboração de Vossa Senhoria,
elevamos protestos de estima e apreço.

Três Lagoas, (dia) de (mês) de (ano).

(Nome do Diretor de Benefícios)
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

CIENTE EM
EM ____/____/____

(nome do requerente)

A
N

EXO
III



ESTADO DEMATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA

— 45 —

Três Lagoas, (dia) de (mês) de (ano).

Ofício nº XXX/TL Prev./20XX
De: Diretor de Benefícios do Três Lagoas Previdência
Para: Secretário Municipal de Administração
Ref.: Histórico de Vida Funcional

Visando à instrução do processo de concessão do benefício de Aposentadoria em
trâmite neste Instituto de Previdência, solicitamos a esta Secretaria Municipal a emissão do
HISTÓRICO DA VIDA FUNCIONAL do(a) servidor(a) público(a) municipal (nome do
servidor) (matrícula XXXX-X).

Sem mais para o momento e contando com a colaboração de Vossa senhoria, elevamos
protestos de estima e apreço.

Respeitosamente,

(Nome do Diretor de Benefícios)
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

A
N

EXO
IV



ESTADO DEMATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA

— 46 —

TERMO DE CIÊNCIA E OPÇÃO

Eu, (nome do segurado), (matrícula XXXX-X) diante do resultado da Simulação de
Benefício que instrui o presente processo de aposentadoria, declaro, para os fins de direito que:

( ) Autorizo o prosseguimento do processo visando à concessão do benefício,
optando pela regra de concessão estatuída no artigo (número do artigo) da Lei Municipal n.
(discriminar o número da lei), ainda que o valor dos proventos correspondentes sejam
inferiores à remuneração percebida na ativa;

( ) Desisto do presente pedido, optando por permanecer em atividade, requerendo a
concessão do o abono previsto no artigo 63 da Lei Municipal 2.809/2014.

Três Lagoas, (dia) de (mês) de (ano).

______________________________________________

(nome do requerente)
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PORTARIA Nº (número), DE (dia) DE (mês) DE (ano).

“Dispõe sobre a concessão do benefício de
Aposentadoria ao(à) segurado(a) (nome do
segurado).”

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município
de Três Lagoas – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, (Nome do Diretor Presidente), no uso de
suas atribuições legais e com fundamento no artigo (indicação do artigo de lei que
fundamenta a concessão do benefício), que regem o Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS),

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de (tipo de aposentadoria) ao(à) servidor(a)
público(a) municipal (nome do segurado), matrícula (número de matrícula), ocupante do
cargo de provimento efetivo de (nome do cargo), Classe “X”, Nível “X”, lotado(a) no(a)
(órgão/secretaria de lotação), conforme Processo Administrativo n. (número do processo).

Artigo 2º - A renda mensal inicial corresponderá à (forma de cálculo dos proventos).

Parágrafo único. O valor definido no caput será revisto na (critério de reajuste).

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos
financeiros a partir de (data de efeito), ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Três Lagoas/MS, (dia) de (mês) de (ano).

(Nome do Diretor Presidente)
Diretor Presidente
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R E Q U E R I M E N T O

Ilmo. Sr.
(Nome do Diretor Presidente)
M.D, Diretor Presidente do TLPREV:

NOME DO REQUERENTE, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO, portador(a) do RG n.º
XXX.XXX ÓRGÃO EXPEDIDOR, e do CPF XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado(a)
na NOME E TIPO DE LOGRADOURO, nº XXX, BAIRRO, telefone nº (XX) XXXX-XXXX,
e-mail xxxx@xxxx.com, venho mui respeitosamente requerer o BENEFICIO DE PENSÃO
POR MORTE, em decorrência do falecimento do(a) segurado(a) NOME DO SERVIDOR OU
APOSENTADO.

Nestes termos,
Peço deferimento.

TRÊS LAGOAS – MS, XX DE XXXXXXX DE XXXX.

______________________________________________________
REQUERENTE

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:
Certidão de nascimento e documentos de identificação do dependente
CPF do requerente
Último Recibo de Pagamento
Declaração quanto ao recebimento de proventos de aposentadoria ou pensão;
Certidão de óbito do segurado/Decisão judicial de ausência
Certidão de Casamento com averbação do óbito ou Declaração da União Estável
Documentação comprobatória contemporânea da união estável (no mínimo 03)
Certidão de Tempo de Contribuição (CTC)
Atestado/laudo médico indicativo da incapacidade permanente do dependente
Comprovante(s) de dependência financeira

PROTOCOLO
TL PREV: Nº Em ___/___/_____
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DECLARAÇÃO QUANTO AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA OU PENSÃO PAGOS POR SISTEMA DE PREVIDÊNCIA

PÚBLICA

Eu, NOME DO REQUERENTE, NOME DO REQUERENTE, ESTADO CIVIL,
PROFISSÃO, portador(a) do RG n.º XXX.XXX ÓRGÃO EXPEDIDOR, e do CPF
XXX.XXX.XXX-XX, DECLARO, para fins de concessão de pensão de por morte no âmbito
do Regime Próprio de Previdência Social, que:

( ) Que não percebo proventos de aposentadoria ou outra pensão pagos por outro
sistema de Previdência Pública.

( ) Que percebo proventos de aposentadoria e/ou outra pensão pagos
pelo(a):_______________________________, no valor de R$ ___________, conforme
demonstrativo financeiro em anexo.

Na oportunidade, ratifico ainda que o tempo de contribuição a outro Regime de
Previdência Social porventura apresentado para averbação neste RPPS não beneficiou nem
beneficiará outra contagem para os mesmos fins.

TRÊS LAGOAS – MS, (dia) de (mês) de (ano).

____________________________________________________
NOME DO SEGURADO
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DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO OU DE ACUMULAÇÃO LEGAL DE
CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA OU PROVENTOS DE APOSENTADORIA PAGOS

POR SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA.

DECLARO, para fins de concessão de pensão por morte no âmbito do Regime Próprio
de Previdência Social, que NOME DO SEGURADO, ocupante do cargo efetivo de NOME
DO CARGO, lotado(a) em ÓRGÃO DE LOTAÇÃO, devidamente matriculado(a) sob o nº
XXX-X:

( ) Não percebe proventos de aposentadoria pagos por este sistema de
Previdência Pública.

( ) Percebe proventos de aposentadoria pagos por este sistema de Previdência
Pública, conforme processo de aposentadoria autuado no TCE-MS sob o nº ______________.

Declaro, ainda, para os devidos fins, que, de acordo com seus assentamentos
funcionais, o mesmo segurado:

( ) Não exerce outro cargo, emprego ou função pública além do que acima
especificada nesta Administração Municipal Direta ou Indireta.

( ) Acumula o cargo/emprego de __________________________________, sob
a matrícula nº___________ e lotado(a) no(a) _______________________________________.

Na oportunidade, ratifico ainda que o tempo de contribuição a outro Regime de
Previdência Social apresentado para averbação neste RPPS não beneficiou nem beneficiará
outra contagem para os mesmos fins.

TRÊS LAGOAS – MS, (dia) de (mês) de (ano).

(Nome do Diretor de Benefícios)
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
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PORTARIA Nº (número), DE (dia) DE (mês) DE (ano).

“Dispõe sobre a concessão do benefício de
Pensão por Morte ao(à) dependente (nome do
dependente).”

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município
de Três Lagoas – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, (Nome do Diretor Presidente), no uso de
suas atribuições legais e com fundamento no artigo (indicação do artigo de lei que
fundamenta a concessão do benefício), que regem o Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS),

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER, em caráter (permanente ou temporário) o benefício de
Pensão por Morte ao(à) dependente Sr(a) (nome do dependente), inscrito no cadastro deste
Instituto de Previdência Social como (qualidade de dependente) do segurado (nome do
segurado), matrícula (número de matrícula), falecido em (data do óbito), conforme Processo
Administrativo nº (número do processo).

Artigo 2º - A renda mensal inicial corresponderá a uma cota familiar correspondente a
(percentual)% da (forma de cálculo).

Parágrafo único. O valor definido no caput será revisto na (critério de reajuste).

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos
financeiros a partir da data de (data do efeito), ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Três Lagoas/MS, (dia) de (mês) de (ano).

(Nome do Diretor Presidente)
Diretor Presidente
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