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Art. 4O Aos docunentos que comp5em o processo devem ser dispensados tratanentos
fisicos adequedos, Observando‑Se OS Cuidados de higiene no seu manuseio, Perfura9aO
ce血alizada e utiliza碑o de material adequado, eVitando rasuras, COrretivo e marca texto.

Art. 5o O docunento apresentado em c6pia ser各aceito somente depois de conferido com
o original e autenticado com a express豹̀̀Confere com o Original" pelo servidor, que Se
identificar色utilizando o carimbo padronizado com nome, CargO侃n確O, matricula, data e
rubrica, Salvo se a c6pia for郷tenticada em Cart6rio.

Art. 6O As pe9aS que fazem parte do processo devem semmmeradas em ordem crescente
e rubricadas por servidor do CARUARUPREV.
Par各grafo血ico. Nao 6 pemitida a nunera9各O rePetida de folhas ou a diferencia辞O das

mesmas por meio de letras ou quaisquer outros artifieios.

Art. 7O O processo inicia‑Se POr PrOVOCa9蚤O da parte ou de ofroio por iniciativa do

CARUARUPREV.

Art. 8O O processo 6 instruido por infoma96es, PareCere§ e despachos

Observando‑Se O

Segu血te:

I ‑ a SequenCia crono16gica do despacho ou da infoma95o anterior;
II ‑ reda9aO Clara e objetiva, expOndo fielmente os fatos e evitando o uso de siglas, de
maneira a possibilitar a rapida solu確O do processo;

IⅡ ‑ n箆O COnter eSPa9OS em brancos

emendas

COrretivos

raSuras Ou entreli血as;

IV ‑ eVitar a repeti辞o de infoma9aO ja prestada por o血O Servidor;
V ‑ Carimbo padronizado com nome

CargO胤neao e matricula

PareCereS e despachos,

a data e a rubrica.
§ 1O Salvo imposi印legal, O reCO血ecimento de fima somente se章各exigido qundo

houver ddvida de autenticidade.
§ 2O Ocorrendo erro ou rasura de qualquer natureza quando da numera碑O de folhas do
processo, prOCede‑Se aS reti飼ca96es necess鉦ias, registrando‑Se O fato, media加e despacho・ Cujo

responsavel pelo registro se iden土瓶cal李utilizando carimbo padronizado com nome,
CargO仰n9肴O e matricula.

Art. 9O Q脚lquer solicita9aO inerente ao processo, na fase de instru辞O, deve ser feita por

despacho.
Pa脆grafo血ico. As infoma96es requeridas a 6rgaos伯ntidades佃oderes devem ser

SOlicitadas por oflcio.
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I ‑ C6pia da certid肴o de nascimento ou casamento;

II鵜C6pia da cさdula de identidade, do cadastro de pessoas fisicas, do Titulo de Eleitor e

daCTPS;
III ‑ COmPrOVante de endere90.
IV ‑ C6pia da inscri9欲) do segurado no PIS/PASEP;
V ‑ Certidao de Tempo de Contribui9斜O fomecida pelo ENSS, quando o funcion鉦io

tiver contribuido para o Regime Geral de Previdencia Social;
VI ‑ Certi碕o de Tempo de Contribui9努O Ou de Tempo de Servi90 fomecida por outros
entes p的licos onde o funcion鉦io tiver trabalhado;

VII ‑ CNIS;
VⅢ ‑ C6pia do RG, CPF ou Certidao de nascimento dos dependeutes;
IX ‑ C6pia do胤timo recibo de pagamento de saldrio do segurado;
Ⅹ‑ Decl紺a鋳o do Magist6rio, quando for o caso;
ⅩI ‑ Perfil Profissiogr組co Previdenci鉦io (PPP), qundo for o caso;
ⅩII ‑ Dados bancarios.

Art. 14. Os processos administrativos de concessao do bene嵐oio da aposentado正a serao
aut脚dos pela Gerente de Beneficios, Ou POr quem ela designar, devendo aonst壷em s脚capa

as seguintes indicap5es:
I ‑ n血nero do processo;

II ‑ data do requerimento;
III ‑ indica9aO do tipo da apose血doria requerida;

IV ‑ nOme do servidor;
V ‑ n血nero do PISA}ASEP do servidor;
VI ‑ entidade p心blica municipal de origem do segurado;
VⅡ ‑ data e n血lerO da portari孔de concessao do bene髄cio;
VⅡI ‑ indica9aO Se O apOSentado tem direito a paridade ativo‑inativo ou ao re勾uste

anual pelo INPC do IBGE; e
IX葛Se的compensa辞O楓nanceira per紺競e o Minist鉦o da Economia.

Art. 15. Autuado o processo de aposentadoria serao solicitados ao 6rgao de recursos
humanos do ente municipal ao qual estiver vinculado o servidor os seguintes documentos:
I ‑ Certid豹de tempo de contribui9釦o emitida pelo 6rg為o ou eutidade que concedeu a
inativapao, bem como dos QutrOS 6喝aos ou entidades onde o interessado laborou, COntendo:
data de admissao ou do efetivo exercicio, COnfome se trate de celctista ou est如此徹io; 1icen9aS

、乎ノ

G徽鵬RU
I ‑ Se a COntagem de tempo de contribui9aO do servidor atende as prescri96es legais;
II ‑ a fundamenta9aO legal para a concessao da aposentadoria;
III置Se OS PrOVentOS de aposentadoria deverfb ser calculados de acordo com a ultima

base de contribui辞O Ou COm a media remunerat6ria do servidor;
IV ‑ qunis parcelas remunerat6rias do servidor dever蚤o compor os proventos da

印O Sentad〇五a;

V ‑ Se O apOSentado tera direito a paridade ativo‑inativo ou ao reajuste anual previsto
na legisla9fb; e
VI 「 Se O CARUARUPREV tem direito a compensaやるO financeira perante o Ministerio
da Previd台ncia Social.

§ 1O Se o servidor puder se aposentar por mais de uma regra de aposentadoria deve脆
OPtar, Obrigatoriamente

de foma expressa e irretrattwel, POr uma das regras.

§ 2O Se os proventos de aposentadoria tiverem que ser calculados de acordo com a m6dia

remunerat6ria do servidor, a Gerente de Beneficios devera solicitar:
I ‑ do 6rgao de recursos血manos: a infomapao das bases de contribui碑O do servidor
a partir dejulho de 1994 ou a partir de seu ingresso no servi9O P劇olico municipal, Se POSterior
a essa daぬ; e

II ‑ do servidor: O CNIS de contribui9為O Obtido junto ao ENSS, Se ele contar com tempo

de contribui辞O nO Regime Geral de Previd台ncia Social紬teS do seu ingresso no servi9O P的lico

municipal.
§ 3O As certid5es de tempo de servi9O Ou de tempo de contribui細expedidas por o血OS

entes p同licos da Federa碑O deverao vir acompanhadas da infoma9敏〕 da remunera9aO Ou da
base de contribui9各O do servidor durante o perfodo de tempo que a certid釦o abranger.

§ 4O A Gerente de Benefroios, Ou quem ela design紬, COmPet癌calcular o valor final

dos proventos devidos ao segurado.

Art. 17. A aposentadoria sera concedida mediante portaria assinada pela Diretora
Presidente do CARUARUPREV.

Art. 18. O 6rg的de recursos hunanos do ente p的lico o qunl o aposentado estava
Vinculado dever各ser oficiado no prazo de ate O3 (tr合s) dias deis.

CAPfTULO IⅡ
DO REQUERIMENTO DE PENSÅo poR MORTE
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X ‑ 0血OS docunentos que forem julgados necess壷os.

§ 1O A16m dos docunentos mencionados no c

堆mt deste artigo, deverao instruir o

PrOCeSSO de pensao por morte os seguiutes docunentos:
a) Declarapab∴assinada pelo(s) requerente(S), acOmPa血ada de docunento
COmProbat6rio

ateStando a mudanea de nome do ex‑Segurado, CaSO te血a havido

aIterapao civil ou judicial;
b) Demonstrativo do rateio do benefroio e血e os interessados, na foma da lei, de

acordo com a quantidade de benefici如os que se apresentarem;
C) Se ex‑Segurado inativo

na eSfera municipal, C6pia da delibera9aO do TCE‑PE que

concedeu regisfro do ato de inativa碑O POSterior a O5/1 0/1 989 ou, inexistindo este,

C6pia do ato ou portaria de inativapao;
d) Se ex‑Segurado inativo, na eSfdra estedual, C6pia da delibera9登O do TCE‑PE que
COnCedeu registro do ato de inativa9肴O Ou, inexistindo este, C6pia do ato ou portaria

de in融va9敦);

e) Se ex‑Segurado inativo, declara9aO emitida pelo 6rgao/entidnde que concedeu o
beneficio

infomando os eventuais enqundramentos em c孤g購。is血tos daquele em

que se deu a aposentadoria, COm a devida fundamentapao legal;
D Declara9肴O, aSSinada pelo compa血eiro sup6rstite∴e POr duns testemu血as,
afimando que o ex‑Segurado man血ha relap費o de uniao es僚vel com a decharante,

quando for o caso;

g) Demais documentos que constituam indicio de prova de ter havido uniao estavel
e血e o companheiro sup6rstite e o ex‑Segurado, t壷s como: Certi施o de nascine血o
de filho havido em comum・ Certid為o de casamento religioso, PrOVa do mesmo
domicilio, COnta banc紅ia corinta etc, Se for o caso;
h) Comprovap負o que recebia pensfro de alimeutos do ex‑Seg町ado, Se for o caso;

i) Se benefici鉦o inv餌do, laudo m6dico atestando a existencia do estado de invalidez
Pemanente Ou temPOr各ria, que a invalidez foi con§tatada antes da morte do ex‑

Segurado e que se tomou inv餌do na condi辞O de menor

nOS temOS da lei que regula

O regime pr6prio do ente concessor do beneficio;
j) Se ex‑Segurado da esfera estad哩decla印ao de que n筏o e credor de alimentos, que
nao recebe renda de seus bens, SuPerior a d脚s vezes a menor remunera9aO Paga

Pelo Estado de Pemambuco aos seus servidores e que nao recebe benefroios
Previdenci鈍os do Estado ou de oufro Sistema de Seguridede Previdenci紅ia,

inclusive privado ;
k) Declara9負O do pai e/ou m誌de que este(s) vivia(m) sob a dependencia econ6mica 。

SuStentO alimentar do ex‑Segurado, Se for o caso.

§ 2O Se o segurado tiver falecido na inatividade, O PrOCeSSO administrativo de c。nCeSS籍o

da aposentadoria deverd ser apensado ao processo administrativo de pensao por morte.

ArL 22・ Instruido o processo com as infomap6es e documentos fomecidos pelo servidor
e pelo 6rg着o de recursos hunanos

nO CaSO de servidor falecido em atividade, a Gerente de

Benefroios o encami血ara para parecerjuridico conclusivo que indicarat
I ‑ Se OS Pretendentes a pensao tem legitimidade para auferir o bene励oio;
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￣誌悪評‑

Art. 28. O indeft宛mento ao pedido de aposentadoria ou pens肴o por morte, bem como
de recurso e revisao, Sera realizado atraves de decisao fimdamentada, em COrか亘ro, Pela Gerente

de Beneficios e a Diretora‑Presidente.

Art. 29" O encerramento do processo ocorre nas seguintes hip6teses:
I ‑ POr deferimento ou indefe血1entO do pedido;

II ‑ quando houver expressa desistencia do interessado ou representante legal com
POderes para tal fim; Ou
IⅡ ‑ quando por ato ou omiss登o da parte interessada

O desenvoIvimento do processo

for interrompido por periodo superior a 1 5 (quinze) dias, Salvo, Se devidamentejustificado, CaSO
em que poder各ser pro調Ogado por igual periodo.

§ 1 O O encerramento constitui ato fomal, eXPreSSO mediante Temo de Encerramento,

que deve ocorrer quando tiverem sido tomadas todas as decis6es e providencias pertinentes ao
prOCeSS0.
§ 2O Nas hip6teses previstas nos incisos II e IⅡ, O PrOSSeguimento do processo n着o ficar缶
PrQjudicado, Se a Administrap肴o considerar a existencia de interesse p的lico.

Art. 30. Os pedidos de simula9fb de aposentadorias ser蚤o reali2rados a債av6s de

requerimento pa血onizado.
Par細afo血ico. As repostas ao pedido de simulap貧o ser敦o fomuladus em docunento
Padr看o, de car釦er nをo opinativo.

Art. 31. Em casos de processos com julgamento ilegal pelo Tribural de Contas, as
ProVidencias cabiveis deverao ser tomadas de imediato, naO devendo ul億apassar o pra乙o de O5
(Cinco) dias, a COntar da ciencia da decis轡o.

Art. 32. Esta portaria entra em vigor na data de s脚publicapao, Se aplicando aos

PrOCeSSOS em andameuto, na fase que couber,

Caru針u仲E, 22 de abril de 2019.

