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1. APRESENTAÇÃO 

A implantação do presente Manual de Rotinas Administrativas de Benefícios do Regime            
Próprio de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará, tem fundamento no Decreto              
Municipal nº 094/2016, alterado pelo Decreto nº 141 de de julho de 2018, visa direcionar e                
padronizar os procedimentos relativos ao atendimento de requerimentos administrativos recebidos,          
referentes a servidores e dependentes, no que diz respeito aos processos de Aposentadorias e              
Pensões, de modo a mitigar as falhas e o retrabalho, evitando prejuízo do andamento normal dos                
processos. 

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, denominada Reforma da           
Previdência, no dia 12/11/2019, dentre outras regulamentações podemos destacar que a mesma            
explicitamente limitou o rol dos benefícios a serem pagos pelos RPPS, cabendo aos institutos de               
previdência, a partir de então, o pagamento apenas de aposentadorias e pensões. 

Portanto, elaboramos o presente Manual direcionado aos procedimento administrativos         
relativos às estas duas espécies de benefícios de responsabilidade do Regime Próprio de             
Previdência Social. 

 

O presente Manual tem abrangência no âmbito das competências da Unidade Gestora do             
RPPS e demais setores envolvidos no processo relativo ao benefício requerido. 

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 Viçosa do Ceará. 

 

 

 

Diretoria Executiva do Viçosa-Prev 
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2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estabelecer orientações para o recebimento e tratamento do requerimento do servidor e            
dependentes fixando diretrizes técnico-administrativas de forma padronizada para as áreas de           
gestão de pessoas, bem como da documentação comprobatória, com o objetivo de: 

a) Aumentar a confiabilidade e a produtividade dos processos de concessão de            
aposentadorias e pensões relacionados neste manual; 

b) Agilizar o processo de análise do requerimento; e 

c) Otimizar a comunicação entre o requerente e o órgão previdenciário. 

 

3. PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES DE RPPS 

3.1. Constituição Federal de 1988, Art. 40 – Aos servidores titulares de cargos efetivos             
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e              
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante            
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,             
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

3.2. Lei nº 9.717/98, “Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento             
dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do              
Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras                
providências. 

3.3. Lei Municipal n.º 489, de 22 de outubro de 2007 instituiu o Regime Próprio de               
Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará, representado pela sigla RPPSV baseados em              
normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial. 

3.4 Decreto Municipal nº 094/2016, alterado pelo Decreto nº 141 de de julho de 2018,              
que disciplina as rotinas administrativas dos processos de benefícios previdenciários no âmbito do             
Viçosa-Prev. 

 

4. ENTENDENDO A PREVIDÊNCIA NO BRASIL 

A Previdência Social é uma forma de seguro coletivo de caráter contributivo em que todos               
contribuem com uma parcela de seu salário e de filiação obrigatória, de acordo com critérios que                
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
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Tem como objetivo assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção           
por motivo de doença, invalidez, idade avançada, tempo de serviço, amparo à gestante, reclusão ou               
morte daqueles de quem dependiam economicamente. 

4.1 O Regime Geral da Previdência Social - RGPS (INSS) 

É o regime em que, obrigatoriamente, estão inscritos todos os trabalhadores, empresários e             
servidores públicos que não são titulares de cargos efetivos. É gerido pelo Instituto Nacional do               
Seguro Social INSS. 

Desde 16 de dezembro de 1998, os servidores titulares exclusivamente de cargo            
comissionado e os contratados em regime de emergência, estão submetidos às regras do RGPS e               
suas aposentadorias seguem as normas estabelecidas pelo INSS. 

4.2 O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 

Artigo 40 da Constituição Federal in verbis : Art. 40. Aos servidores titulares de cargo               
efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e               
fundações, é assegurado regime de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do            
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios             
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo 

É estabelecido por Lei elaborada pela União, pelos Estados, pelos Municípios e Distrito             
Federal, e se refere exclusivamente aos servidores públicos titulares de cargo efetivo, assegurada,             
no mínimo, aposentadoria por invalidez, por idade, por tempo de contribuição e pensão por morte. 

Esse regime está submetido à orientação, à supervisão, ao controle e à fiscalização do              
Ministério da Previdência Social. Seus recursos só podem ser utilizados para o pagamento dos              
benefícios previdenciários, sendo proibida a sua utilização para qualquer outro fim, inclusive para             
a prestação de assistência financeira ou de saúde aos seus segurados. 

4.3 Caráter contributivo e solidário: 

É contributivo porque é custeado pelos servidores e pelo município, mediante contribuição            
social, e solidário porque as aposentadorias e pensões serão custeadas pelas contribuições dos             
servidores ativos, inativos e pensionistas atuais e futuros, que ultrapassarem 50% ou o teto do               
RGPS, conforme critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional n.º 41, de 19.12.2003. 

4.4 Equilíbrio Financeiro e Atuarial: 

Para o regime previdenciário ter equilíbrio financeiro, basta ter no exercício atual um fluxo              
de caixa de entrada superior ao fluxo de caixa de saída, gerado basicamente quando as receitas                
previdenciárias superam as despesas com pagamento de benefícios. 
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Já para se ter equilibro atuarial, deve estar assegurado que o plano de custeio gera receitas                
não só atuais, como também futuras e contínuas por tempo indeterminado, em um montante              
suficiente para cobrir as respectivas despesas previdenciárias. 

5. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS 

A contribuição patronal será de 14,5 %, incidentes sobre a totalidade da remuneração de              
contribuição do servidor e a contribuição do servidor será de 11% incidentes sobre a totalidade da                
remuneração de contribuição do servidor. 

O Art. 3º da Lei 9.717/98, determina que as alíquotas de contribuição dos servidores ativos               
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para os respectivos Regimes Próprios de              
Previdência Social não serão inferiores às servidores titulares de cargos efetivos da União. 

6. DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA - EC 103/2019 

Com a promulgação da emenda constitucional nº 103, denominada reforma da previdência,            
no dia 12/11/2019, dentre outras regulamentações podemos destacar que a mesma explicitamente            
limitou o rol dos benefícios a serem pagos pelos RPPS, cabendo aos institutos de previdência o                
pagamento apenas de aposentadorias e pensões. 

Desta forma, a nova regulamentação constitucional determina que os RPPS não poderão a             
partir do dia 13/11/2019 da publicação da referida emenda, arcar com pagamentos dos benefícios              
de auxílio doença, auxilio reclusão, salário maternidade e salário família), conforme dispõe o art.              
9º, § 2º e § 3º da Emenda Constitucional nº 103/2019, senão vejamos: 

“Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o §22 do art. 40 da  
Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na    
Leinº9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo: 

(…) 

“§ 2º O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado 
às aposentadorias e à pensão por morte. 

§ 3º Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-
maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do  
regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula ”. (grifos nosso). 
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7. DOS BENEFÍCIOS DE COMPETÊNCIA DO RPPS APÓS A REFORMA DA          
PREVIDÊNCIA 

7.1 Da Aposentadoria por Idade 

O segurado fará jus à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de              
contribuição, calculados na forma prevista no art. 56, desde que preencha, cumulativamente, os             
seguintes requisitos: - tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público federal,               
estadual, distrital e municipal; 

II - tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a                 
aposentadoria; e, 

III - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher. 

7.2 Da Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição 

O segurado fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com              
proventos calculados na forma prevista no art. 56, desde que preencha, cumulativamente, os             
seguintes requisitos: - tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público federal,               
estadual, distrital e municipal; 

II - tempo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a                  
aposentadoria; e, 

III - sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de tempo de contribuição, se homem, e                  
cinqüenta e cinco anos de idade e trinta anos de tempo de contribuição, se mulher. 

Os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos neste artigo serão reduzidos em              
cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício da função              
de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 

Para fins do disposto no parágrafo anterior, considera-se função de magistério a atividade             
docente do professor exercida exclusivamente em sala de aula. 

7.3 Da Aposentadoria Compulsória 

O segurado será aposentado aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao             
tempo de contribuição, calculados na forma estabelecida no art. 56, não podendo ser inferiores ao               
valor do salário mínimo. 

7.4 Da Aposentadoria por Invalidez 

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado, estando ou não em gozo de              
auxílio-doença, se for considerado incapaz de readaptação para o exercício de seu cargo ou de               
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outro de atribuições e atividades compatíveis com a limitação que tenha sofrido, respeitada a              
habilitação exigida e ser-lhe-á paga a partir da data do laudo médico-pericial, emitido pela junta               
médica oficial do Município, que declarar a incapacidade e enquanto permanecer nessa condição. 

7.5 Da Pensão por Morte 

A pensão por Morte consistiu numa importância mensal conferida ao conjunto dos            
dependentes do segurado, quando do seu falecimento, que será rateada entre todos os dependentes              
em partes iguais e não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente. Será                
devida aos dependentes a contar: 

I - do dia do óbito, quando requerido até 30 (trinta) dias do falecimento, após decorridos                
este prazo a data será considerada a do protocolo do requerimento do benefício; 

II - da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência; ou 

III - da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de acidente,              
desastre ou catástrofe, mediante prova idônea. 

8. BENEFICIÁRIOS DO VIÇOSA-PREV 

8.1 São beneficiários do RPPS os segurados e os seus dependentes. 

8.2 São segurados, os servidores ativos ocupantes de cargo efetivo e os aposentados. 

8.3 Dependente do segurado 

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro, os filhos não emancipados, de qualquer              
condição, menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos e os enteados ou menores tutelados não               
emancipados, menores de 18 (dezoito) anos, desde que comprovem dependência econômica do            
segurado; 

II - Na inexistência dos dependentes do inciso I, os pais que comprovam dependência              
econômica do segurado; 

III - Na inexistência dos dependentes dos incisos I e II, os irmãos não emancipados, de                
qualquer condição, menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos, que comprovem dependência            
econômica do segurado. 

9. DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS 

O processo administrativo tratado no Decreto Municipal nº 094/2016, alterado pelo           
Decreto nº 141 de de julho de 2018, obedecerá a seguinte rotina administrativa e lista de                
documentação comprobatória, podendo ser solicitado pela Unidade Gestora Previdenciária         
documentos adicionais comprobatórios ou exigidos por órgão reguladores e fiscalizadores : 
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I – REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE, TEMPO DE         
CONTRIBUIÇÃO E DE PROFESSOR(A) 

a) Protocolar Requerimento de Aposentadoria no VIÇOSA-PREV acompanhado de cópias dos           
documentos autenticados em cartório ou originais acompanhadas das cópias para autenticação por            
servidor público municipal. 

b) - No caso, de enquadramento em mais de uma regra de aposentadoria, assinar termo de opção                 
pela regra mais vantajosa. 

c)- Documentos de comprovação da habilitação para exercício da função 

d) - Declaração de percepção ou não de benefícios previdenciários. 

e) - DOCUMENTOS PESSOAIS DO SEGURADO : Certidão de nascimento ou casamento;            
Carteira de identidade; CPF;PIS/PASEP;Título de eleitor; 

f) - DOCUMENTOS PARA CURADOR OU PROCURADOR - SE FOR O CASO ; 

Carteira de Identidade; CPF;Termo judicial de curatela (CURADOR); Procuração Pública, ou           
Particular com firma reconhecida, com prazo de validade não superior a 06 (seis) meses; Se o                
procurador for advogado poderá apresentar procuração ad-judícia, sem firma reconhecida, com a            
cópia da carteira da OAB; Se a procuração for para receber o benefício pelo segurado, na forma da                  
lei, esta deverá ser pública. 

g) - DOCUMENTAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - Para servidores que ingressaram no            
serviço público municipal após a Constituição Federal de 1988 , cópias da Lei Municipal de               
Criação de Cargos; Edital do Concurso; Ato de Nomeação; Relação dos Aprovados e             
Classificados; Homologação dos Resultados; Termo de Posse; Contrato de Trabalho. 

h) - DOCUMENTOS DA VIDA FUNCIONAL DO SEGURADO: Comprovante de pagamento do            
vencimento e vantagens atualizado, podendo ser a o último contra-cheque devidamente assinado            
pelo Responsável pelo Departamento de Recursos Humanos, com dados do emissor; Certidão de             
Tempo de Contribuição expedida pelo INSS - CTC - INSS, no caso de filiação ao Regime Geral                 
de Previdência Social anterior a instituição do VIÇOSA-PREV e Certidão de Tempo de             
Contribuição (original) emitida pela Unidade Gestora do Fundo de Previdência Municipal - CTC             
-RPPS, no caso,para períodos posteriores a sua instituição; Informação Funcional e Financeira -             
fornecida pelo órgão gestor de pessoal; Certidão ou declaração fornecida pela Secretaria de             
Educação do Município e RH acerca da atividade efetivamente exercida de forma contínua, sem              
interrupções para as funções de Magistério. 

i)-DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA E ADMINISTRATIVA; Cópia das Leis Municipais n.°         
485/2007, que trata sobre o Estatuto dos servidores públicos municipais e alterações, n.° 489/2007,              
que trata sobre a instituição do Regime Próprio de Previdência Social e suas alterações;              
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Encaminhamento a Procuradoria do Município dos autos do processo para apreciação e emissão de              
parecer acerca da elegibilidade ao benefício; Decreto que disporá sobre a concessão do beneficio,              
ato concessivo do benefício previdenciário, devidamente publicado; Ofício que tratará do envio do             
processo administrativo previdenciário pelo VIÇOSA-PREV ao TCM/CE para fins de          
Homologação. 

 

II- REQUERIMENTO DE PENSÃO POR MORTE - TODOS OS DEPENDENTES 

a) - Protocolar Requerimento de pensão por morte no VIÇOSA-PREV acompanhado de cópias dos              
documentos autenticados em cartório ou originais acompanhadas das cópias para autenticação por            
servidor público municipal. 

b) - Declaração de percepção ou não de benefícios previdenciários. 

c) - Cópia do Ato Aposentatório no caso de ex- segurado inativo. 

d) - DOCUMENTOS PESSOAIS DO EX – SEGURADO - Certidão de Óbito ou Sentença              
Judicial, no caso de morte presumida ou prova do desaparecimento do ex-segurado            
emconsequência de acidente, desastre ou catástrofe; Certidão de nascimento ou casamento;           
Carteira de identidade ; CPF; PIS/PASEP; Titulo de eleitor; Contratos dos vínculos empregatícios             
e/ou cargo ou função constantes na CTPS/Ficha Funcional. 

e) - DOCUMENTOS DOS DEPENDENTES (1ª CLASSE - CÔNJUGE, COMPANHEIRO (A) E            
FILHO (A) MENOR DE 18 ANOS OU INVÁLIDO (A)): 

f) DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (CÔNJUGE): Carteira de identidade; CPF; Título de eleitor;           
Certidão de Casamento Civil atualizada. (Desde que não haja separação judicial ou divórcio, ou              
não lhe for assegurada a prestação de alimentos.) 

g) DOCUMENTOS ESPECÍFICOS - FILHO (A) MENOR DE 18 ANOS): Certidão de            
Nascimento; Carteira de identidade, se houver e CPF é obrigatório. 

h) DOCUMENTOS ESPECÍFICOS - COMPANHEIRO (A) ): Certidão de Nascimento; Carteira           
de identidade; CPF; Título de eleitor. 

i) Para comprovação do vínculo e da dependência econômica deve ser apresentada no mínimo 03               
(três) documentos elencados no § 4° do art. 11 da lei n.° 489/2007. A Documentação para ser                 
aceita, deverá ser contemporânea ao fato gerador do benefício e isenta de rasuras. 

j) - DOCUMENTOS DOS DEPENDENTES - 2" e 3" CLASSE - PAIS E IRMÃO NÃO               
EMANCIPADO, MENOR DE 18 ANOS): Certidão de Nascimento; Carteira de identidade; CPF.            
Declaração de Dependência Econômica e Inexistência de Dependentes Preferenciais firmado em           
formulário próprio no setor do VIÇOSA-PREV pela parte interessada. 
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l) No caso de pais, irmão, enteados ou equiparados a filho, a prova de dependência econômica e                 
financeira será feita por declaração do segurado firmada perante a unidade gestora do RPPSV,              
acompanhada de um dos documentos referidos na Lei municipal 489/2007, a serem corroborados,             
quando necessário, por justificação administrativa ou parecer sócio-econômico, atestado por          
profissional qualificado e vinculado á Secretaria de Cidadania e Promoção Social. 

m) - DOCUMENTOS PARA PROCURADOR - SE FOR O CASO : Carteira de Identidade; CPF;               
Procuração Pública, ou Particular com firma reconhecida, com prazo de validade não superior a 06               
(seis) meses. Se o procurador for advogado poderá apresentar procuração ad-judícia, sem firma             
reconhecida, com a cópia da carteira da OAB. Se a procuração for para receber o benefício pelo                 
segurado, na forma da lei, esta deverá ser pública. 

n) - DOCUMENTAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - Para servidores que ingressaram no            
serviço público municipal após a Constituição Federal de 1988 , cópias da Lei Municipal de               
Criação de Cargos; Edital do Concurso; Ato de Nomeação; Relação dos Aprovados e             
Classificados; Homologação dos Resultados; Termo de Posse; Contrato de Trabalho. 

o) - DOCUMENTOS DA VIDA FUNCIONAL DO EX- SEGURADO; Comprovante de           
pagamento do vencimento e vantagens atualizado, podendo ser a o último contra-cheque            
devidamente assinado pelo Responsável pelo Departamento de Recursos Humanos, com dados do            
emissor; Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS - CTC - INSS, no caso de                
filiação ao Regime Geral de Previdência Social anterior a instituição do VIÇOSA-PREV e             
Certidão de Tempo de Contribuição (original) emitida pela Unidade Gestora do Fundo de             
Previdência Municipal - CTC -RPPS, no caso, para períodos posteriores a sua instituição;             
Informação Funcional e Financeira - fornecida pelo órgão gestor de pessoal; Certidão ou             
declaração fornecida pela Secretaria de Educação do Município e RH acerca da atividade             
efetivamente exercida de forma contínua, sem interrupções para as funções de Magistério. 

p) - DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA E ADMINISTRATIVA; Cópia das Leis Municipais n.°           
485/2007, que trata sobre o Estatuto dos servidores públicos municipais e n.° 489/2007, que trata               
sobre a instituição do Regime Próprio de Previdência Social; Encaminhamento a Procuradoria do             
Município dos autos do processo para apreciação e emissão de parecer acerca da elegibilidade ao               
benefício; Decreto que disporá sobre a concessão do beneficio, ato concessivo do benefício             
previdenciário, devidamente publicado; Ofício que tratará do envio do processo administrativo           
previdenciário pelo VIÇOSA-PREV ao TCM/CE para fins de Homologação. 

 

 

JOSÉ ELIAS SILVA DE OLIVEIRA 

Diretor Executivo do Viçosa-Prev 



12 

 
ANEXO I 

CHECK LIST – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 
(Cópias dos documentos autenticados em cartório ou originais 

acompanhadas das cópias). 
 

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO/REQUISITOS: 

Check list 

● Documento da Autoridade competente atestando a idade limite 

de 70 anos. Declaração de percepção ou não de benefícios 

previdenciários. 

● DOCUMENTOS PESSOAIS DO SEGURADO : 
● Certidão de nascimento ou 

casamento. Carteira de 

identidade. 

● CPF. 

PIS/P

ASEP. 

● Título de eleitor. 
● Contratos dos vínculos empregatício e/ou cargo ou função constantes na Carteira 

de Trabalho e Previdência Social/Ficha Funcional. 

 

DOCUMENTOS PARA CURADOR OU PROCURADOR – SE FOR O CASO : 
 

● Carteira de Identidade.  

● CPF. 

● Termo judicial de curatela (CURADOR). 

● Procuração Pública, ou Particular com firma reconhecida, com prazo de validade não            

superior a 06 (seis) meses. Se o procurador for advogado poderá apresentar procuração             
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ad-judícia, sem firma reconhecida, com a cópia da carteira da OAB. (se a procuração for               

para receber o benefício pelo segurado, na forma da lei, esta deverá ser pública). 

 

DOCUMENTAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - Para servidores que ingressaram no 
serviço público municipal após a Constituição Federal de 1988 (Cópias) : 

● Lei Municipal de Criação de Cargos; 
● Edital do Concurso; 
● Ato de Nomeação; 
● Relação dos Aprovados e 

Classificados; 

● Homologação dos 

Resultados; 

● Termo de 

Posse; 

● Contrato de Trabalho. 

DOCUMENTOS DA VIDA FUNCIONAL DO SEGURADO: 
 

● Comprovante de pagamento do vencimento e vantagens atualizado (Cópia simples do           

último contra- cheque assinado pelo órgão emissor). 

● Certidão de Tempo de Contribuição (original) expedida pelo INSS, no caso de filiação ao              

Regime Geral de Previdência Social anterior a instituição do VIÇOSA-RPEV e Certidão            

de Tempo de Contribuição (original) emitida pela Unidade Gestora do Fundo de            

Previdência Municipal, no caso, para períodos posteriores a sua instituição. 

● Informação Funcional e Financeira – fornecida pelo órgão gestor de pessoal, no caso, o              
RH. 

 

DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA E ADMINISTRATIVA: 

● Cópia das Leis Municipais n.° 485, que trata sobre o Estatuto dos servidores 

públicos municipais e n.° 489, que trata sobre a instituição do Regime Próprio de 

Previdência Municipal. 

● Encaminhamento a Procuradoria do Município dos autos do processo para 

apreciação e emissão de parecer a cerca da elegibilidade ao benefício. 
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● Decreto que disporá sobre a concessão do benefício, ato concessivo do benefício 

previdenciário, devidamente publicado. 

● Ofício que tratará do envio do processo administrativo previdenciário pelo 

VIÇOSA-PREV ao TCM/CE para fins de Homologação. 
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ANEXO II 

CHECK LIST – APOSENTADORIA POR IDADE, TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E 
PROFESSOR (A) 

 

(Cópias dos documentos autenticados em cartório ou originais acompanhadas das cópias). 

 

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO/REQUISITOS: 

Check list 

● Requerimento padrão protocolado junto ao VIÇOSA-PREV. No caso, de enquadramento          

em mais de uma regra de aposentadoria, assinar termo de opção pela regra mais vantajosa. 

● Documentos de comprovação da HABILITAÇÃO para exercício da função 
(PROFESSOR) 

● Declaração de percepção ou não de benefícios previdenciários. 

 

DOCUMENTOS PESSOAIS DO SEGURADO : 

● Certidão de nascimento ou casamento. 
● Carteira de identidade. 
● CPF. 
● PIS/PASEP. 
● Título de eleitor. 
● Contratos dos vínculos empregatício e/ou cargo ou função constantes na CTPS/Ficha 

Funcional. 

 

DOCUMENTOS PARA CURADOR OU PROCURADOR – SE FOR O CASO : 

● Carteira de Identidade. 
● CPF. 
● Termo judicial de curatela (CURADOR). 
● Procuração Pública, ou Particular com firma reconhecida, com prazo de validade não            

superior a 06 (seis) meses. Se o procurador for advogado poderá apresentar procuração             
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ad-judícia, sem firma reconhecida, com a cópia da carteira da OAB. (se a procuração for               

para receber o benefício pelo segurado, na forma da lei, esta deverá ser pública). 

 

DOCUMENTAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - Para servidores que ingressaram no          
serviço público municipal após a Constituição Federal de 1988 (Cópias) : 
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ANEXO III 
CHECK LIST – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
(Cópias dos documentos autenticados em cartório ou originais 

acompanhadas das cópias). 
 

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO/REQUISITOS: 

Check list 

● Laudo Médico Pericial expedido pela Junta Médica Oficial do Município concluindo pela 
Aposentadoria por Invalidez do servidor (a). 

 
● Laudo de Readaptação (Professores), se for o caso. 

 

DOCUMENTOS PESSOAIS DO SEGURADO : 

● Certidão de nascimento ou 

casamento. Carteira de 

identidade. 

● CPF. 

PIS/P

ASEP. 

● Título de eleitor. 
● Contratos dos vínculos empregatício e/ou cargo ou função constantes na Carteira 

de Trabalho e Previdência Social/Ficha Funcional. 

 

DOCUMENTOS PARA CURADOR OU PROCURADOR – SE FOR O CASO : 
 

● Carteira de  

● Identidade.  

● CPF. 

● Termo judicial de curatela (CURADOR). 
● Procuração Pública, ou Particular com firma reconhecida, com prazo de validade não            

superior a 06 (seis) meses. Se o procurador for advogado poderá apresentar procuração             
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ad-judícia, sem firma reconhecida, com a cópia da carteira da OAB. (se a procuração for               

para receber o benefício pelo segurado, na forma da lei, esta deverá ser pública). 

 

DOCUMENTAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - Para servidores que ingressaram no 
serviço público municipal após a Constituição Federal de 1988 (Cópias) : 

● Lei Municipal de Criação de Cargos; 
● Edital do Concurso; 
● Ato de Nomeação; 
● Relação dos Aprovados e Classificados; 

● Homologação dos 

Resultados; 

● Termo de 

Posse; 

● Contrato de Trabalho. 

DOCUMENTOS DA VIDA FUNCIONAL DO SEGURADO: 
 

● Comprovante de pagamento do vencimento e vantagens atualizado (Cópia simples do           

último contra- cheque assinado pelo órgão emissor). 

● Certidão de Tempo de Contribuição (original) expedida pelo INSS, no caso de filiação ao              

Regime Geral de Previdência Social anterior a instituição do VIÇOSA-RPEV e Certidão            

de Tempo de Contribuição (original) emitida pela Unidade Gestora do Fundo de            

Previdência Municipal, no caso, para períodos posteriores a sua instituição. 

● Informação Funcional e Financeira – fornecida pelo órgão gestor de pessoal, no caso, o              
RH. 
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DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA E ADMINISTRATIVA: 

● Cópia das Leis Municipais n.° 485, que trata sobre o Estatuto dos servidores 

públicos municipais e n.° 489, que trata sobre a instituição do Regime Próprio de 

Previdência Municipal. 

● Encaminhamento a Procuradoria do Município dos autos do processo para 

apreciação e emissão de parecer a cerca da elegibilidade ao benefício. 

● Decreto que disporá sobre a concessão do benefício, ato concessivo do benefício 

previdenciário, devidamente publicado. 

● Ofício que tratará do envio do processo administrativo previdenciário pelo 

VIÇOSA-PREV ao TCM/CE para fins de Homologação. 

● Lei Municipal de Criação de Cargos; 
● Edital do Concurso; 
● Ato de Nomeação; 
● Relação dos Aprovados e Classificados; 
● Homologação dos Resultados; 
● Termo de Posse; 
● Contrato de Trabalho. 

 

DOCUMENTOS DA VIDA FUNCIONAL DO SEGURADO: 

 

● Comprovante de pagamento do vencimento e vantagens atualizado (Cópia         

simples do último contra-cheque assinado pelo órgão emissor). 

● Certidão de Tempo de Contribuição (original) expedida pelo INSS, no caso de            

filiação ao Regime Geral de Previdência Social anterior a instituição do           

VIÇOSA-RPEV e Certidão de Tempo de Contribuição (original) emitida pela          

Unidade Gestora do Fundo de Previdência Municipal, no caso, para períodos           

posteriores a sua instituição. 

●  
● Informação Funcional e Financeira – fornecida pelo órgão gestor de pessoal, no 

caso, o RH. 
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● Certidão ou declaração fornecida pela Secretaria de Educação do Município e RH            

acerca da atividade efetivamente exercida de forma contínua, sem interrupções          

(FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO). 

DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA E ADMINISTRATIVA: 

● Cópia das Leis Municipais n.° 485, que trata sobre o Estatuto dos servidores públicos              

municipais e n.° 489, que trata sobre a instituição do Regime Próprio de Previdência              

Municipal. 

● Encaminhamento a Procuradoria do Município dos autos do processo para apreciação e            

emissão de parecer acerca da elegibilidade ao benefício. 

● Decreto que disporá sobre a concessão do benefício, ato concessivo do benefício            

previdenciário, devidamente publicado. 

● Ofício que tratará do envio do processo administrativo previdenciário pelo          

VIÇOSA-PREV ao TCM/CE para fins de Homologação. 
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ANEXO IV 

CHECK LIST – PENSÃO POR MORTE (TODOS OS DEPENDENTES) 

 

(Cópias dos documentos autenticados em cartório ou originais acompanhadas das cópias). 

 

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO/REQUISITOS: 

Check list:  

● Requerimento padrão protocolado junto ao VIÇOSA-PREV. 
● Declaração de percepção ou não de benefícios previdenciários. 
● Cópia do Ato Aposentatório (EX-SEGURADO INATIVO). 

 

DOCUMENTOS PESSOAIS DO EX - SEGURADO : 

 

● Certidão de Óbito ou Sentença Judicial, no caso de morte presumida ou prova do 

desaparecimento do ex-segurado em conseqüência de acidente, desastre ou catástrofe. 

Certidão de nascimento ou casamento. 

● Carteira de identidade. 
● CPF. 
● PIS/PASEP. 
● Título de eleitor. 
● Contratos dos vínculos empregatício e/ou cargo ou função constantes na CTPS/Ficha 

Funcional. 
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DOCUMENTOS DOS DEPENDENTES (1ª CLASSE – CÔNJUGE, COMPANHEIRO (A) 
E FILHO (A) 

MENOR DE 18 ANOS OU INVÁLIDO (A)): 

 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (CÔNJUGE) : 

● Carteira de identidade. 
● CPF. 
● Título de eleitor. 
● Certidão de Casamento Civil atualizada. (Desde que não haja separação judicial ou 

divórcio, ou não lhe for assegurada a prestação de alimentos.) 

● DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (FILHO (A) MENOR DE 18 ANOS) : 
● Certidão de Nascimento. 
● Carteira de identidade, se houver. 
● CPF, se houver. 

 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (COMPANHEIRO (A) ) : 

● Certidão de Nascimento. 
● Carteira de identidade. 
● CPF. 
● Título de eleitor. 

 

 

PARA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO E DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEVE SER 

APRESENTADA NO MÍNIMO 03 (TRÊS) DOCUMENTOS ELENCADOS NO § 4° DO ART. 

11 DA LEI N.° 489/2007. 

● A Documentação para ser aceita, deverá ser contemporânea ao fato gerador do benefício             

e isenta de rasuras. 
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DOCUMENTOS DOS DEPENDENTES (2ª e 3ª CLASSE – PAIS E IRMÃO NÃO            

EMANCIPADO, MENOR DE 18 ANOS) : 

● Certidão de Nascimento. 
● Carteira de identidade. 
● CPF. 
● Declaração de Dependência Econômica e Inexistência de Dependentes Preferenciais         

firmado em formulário próprio no setor do VIÇOSA-PREV pela parte interessada. 

●  
● No caso de pais, irmão, enteados ou equiparados a filho, a prova de dependência              

econômica e financeira será feita por declaração do segurado firmada perante a unidade             

gestora do RPPSV, acompanhada de um dos documentos referidos nos incisos III,V, VI             

e XIII do § 4°, constituído prova suficiente, devendo os documentos referidos nos             

incisos IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e XV ser considerados em conjunto de no                 

mínimo três, a serem corroborados, quando necessário, por justificação administrativa ou           

parecer sócio-econômico, atestado por profissional qualificado e vinculado à Secretaria          

de Cidadania e Promoção Social. 

 

 

 

DOCUMENTOS PARA PROCURADOR – SE FOR O CASO : 

● Carteira de Identidade. 
● CPF. 
● Procuração Pública, ou Particular com firma reconhecida, com prazo de validade não            

superior a 06 (seis) meses. Se o procurador for advogado poderá apresentar procuração             

ad-judícia, sem firma reconhecida, com a cópia da carteira da OAB. (se a procuração for               

para receber o benefício pelo segurado, na forma da lei, esta deverá ser pública). 
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DOCUMENTAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - Para servidores que ingressaram no          
serviço público municipal após a Constituição Federal de 1988 (Cópias) : 

● Lei Municipal de Criação de Cargos; 
● Edital do Concurso; 
● Ato de Nomeação; 
● Relação dos Aprovados e Classificados; 
● Homologação dos Resultados; 
● Termo de Posse; 
● Contrato de Trabalho. 

DOCUMENTOS DA VIDA FUNCIONAL DO EX - SEGURADO: 

● Comprovante de pagamento do vencimento e vantagens atualizado (Cópia         

simples do último contra-cheque assinado pelo órgão emissor). 

● Informação Funcional e Financeira – fornecida pelo órgão gestor de pessoal, no 
caso, o RH. 

●  

DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA E ADMINISTRATIVA: 

● Cópia das Leis Municipais n.° 485, que trata sobre o Estatuto dos servidores públicos              

municipais e n.° 489, que trata sobre a instituição do Regime Próprio de Previdência              

Municipal. 

● Encaminhamento a Procuradoria do Município dos autos do processo para apreciação e            

emissão de parecer acerca da elegibilidade ao benefício. 

● Decreto que disporá sobre a concessão do benefício, ato concessivo do benefício            

previdenciário, devidamente publicado. 

● Ofício que tratará do envio do processo administrativo previdenciário pelo          

VIÇOSA-PREV ao TCM/CE para fins de Homologação. 

 
 


