
  

Apresentação Geral  
Gerência de Aposentadoria - Servidores Públicos 

Gerência de Pensão – Servidores Públicos 

  



Direcionantes da SPPREV 

Desde 07/2009 todas as pensões civis, de 

todos os Poderes (mais de 95 mil 

benefícios), já estão sendo controladas e 

geridas pelo SIGEPREV – Sistema de 

Gestão Previdenciária  

e desde 05/2011 todas as aposentadorias da 

Adm. Direta (215 mil inatividades) 

A SPPREV começou a conceder e publicar 

as aposentadorias dos servidores da 

administração Direta, a partir de 01 de Julho 

de 2010. 

Existe a previsão de absorção das 

Autarquias Estaduais no segundo semestres 

de 2014. 

As Universidades e os outros poderão serão 

absorvidos futuramente. 

A SPPREV administra hoje cerca de 200 mil 

benefícios de aposentadoria. 

A média de publicações mensais está na 

faixa de 1.000 processos 
 
 



A estrutura da Diretoria de Benefícios Civis conta 

com 2 gerências e 11 supervisões, nestes termos: 
 

1.Gerência de Aposentadoria Servidores 

Públicos:                  

   1.1 Supervisão de Concessão de 

Aposentadoria I, 

   1.2 Supervisão de Concessão de Aposentadoria 

II, 

   1.3 Supervisão de Pagamento de Aposentadoria 

, 

   1.4 Supervisão de Manutenção – 

Aposentadoria; 

   1.5 Supervisão Judicial de Aposentadoria. 
 

2. Gerência de Pensões Servidores Públicos:  

   2.1 Supervisão de Concessão e Pagamento , 

    2.2 Supervisão de Manutenção de Pensão, 

    2.3 Supervisão de Pagamento de Pensão, 

    2.4 Supervisão Judicial de Pensão 
 

   3. Supervisão de Afastamento de Servidor Civil, 

   4. Supervisão de Compensação Previdenciária. 

  

Gerências de Benefícios na DBS (GPS e GAP) 
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Diretoria de Benefícios Servidores Públicos - DBS  

GAP – GERÊNCIA DE APOSENTADORIA 



Concessão e Manutenção de Aposentadoria 

Revisão de aposentadoria (EC nº 70/2012) 

Alterações no Benefício (evolução funcional,             

ATS, proporcionalidade/integralidade) 

Isenção de Contribuição Previdenciária e IR 

Alteração de dados pessoais/cadastrais 

Renuncia de Proventos 

Cassação de Aposentadorias 

Resíduos de Aposentadorias 

Revisões das Aposentadorias por Invalidez 

PA 336/90 e PA 206/2006 (revisões de 

aposentadorias por invalidez) 

 

 

    

 Supervisão de Manutenção - SMA (Legado 

215.000) 

Responsável pela análise e concessão dos 

benefícios de aposentadorias administrativas civis. 

concessão a partir de Julho/2010)1.000 

concessões/mês 

 Supervisão de Concessão –SCA I e II 



Supervisão de Folha de Pagamento de 

Aposentadoria 

 Responsável pela inclusão dos servidores após a concessão de aposentadoria 

em folha de Pagamento. 

 A supervisão de folha de pagamento providencia a análise de alterações 

massivas por ocasião de reajustes, reenquadramentos e alteração de 

vantagens aos aposentados. 

 Aposentadoria Compulsória: ao completar 70 anos o servidor público se afasta 

de suas atividades para aguardar a publicação de aposentadoria. Neste 

momento a Sefaz informa a SPPREV o rol dos servidores e o valor estimado 

de seus proventos e imediatamente a SPPREV assume o pagamento do 

benefício que será regularizado quando do recebimento do processo. 

 Aposentadoria por Invalidez: A partir de dezembro/2013 a SPPREV adotou o 

mesmo procedimento das aposentadorias compulsórias, ou seja, mensalmente 

a Sefaz informa a SPPREV o rol de servidores que tiveram publicados Laudo 

de Invalidez e a SPPREV assume o pagamento dos servidores até a 

regularização do processo. 

 Supervisão de Folha Pagamento 



Supervisão Judicial de Aposentadoria 

 Responsável por cumprimento de determinações judicias (concessão e 

revisões de benefícios, pensão alimentícia e vantagens) e subsídios à PGE 

para defesa da Autarquia. 

 

 Principais ações judiciais: ATS e sexta-parte sobre os vencimentos integrais, 

ganho da GAM, Aposentadoria pela Lei Federal 51/85, Aposentadoria Especial 

por Atividades de Risco (ver artigo 57 da Lei Federal  8213/91 ) 

 

 Melhoria: concentração de todas as solicitações de obrigações de fazer que 

chegam por ofícios judiciais, requerimentos da parte, advogados e 

requerimentos da própria procuradoria. 

 

 Processos não atendidos pela SJA:  Servidores Ativos, Servidores Inativos da  

Assembleia Legislativa, Tribunais e Universidades  e Autarquias, observando-

se absorção futura em relação a essas últimas. 

 

 Supervisão Judicial de Aposentadoria 



Supervisão Judicial de Aposentadoria 

Apostilamentos:  

Aposentados pela SPPREV: apostila elaborada pela SPPREV 

Aposentados pela Origem: apostila elaborada pela Secretaria de Origem do 

servidor  

Período anterior a Outubro/1989: Apostila elaborada  pela SPPREV 

Observamos como ponto de melhoria que as solicitações de apostilamento para as 

secretarias de origem sejam atendidas no próprio processo PJF , orientando que 

as Secretarias não encaminhem as apostilas em folhas soltas à SPPREV.  

Cálculos: 

Período após a administração da folha pela SPREREV: cálculos elaborados pela 

SPPREV 

Período antes da administração da folha pela SPPREV: cálculos elaborados pela 

SEFAZ 

Abono de permanência e Licença Prêmio é de responsabilidade da Secretaria da 

Fazenda. 

Subsídios: a SPPREV junto com a chefia da  PJ- 10 (Dra. Priscila) elaborou 

reforma do Comunicado 20 

Aposentadoria Civil: encaminhar o processo físico à Supervisão Judicial de 

Aposentadoria (SJA – Cristiane de Souza Penna). Somente situações de urgência 

(prazo exíguo) ou MS encaminhar via notes para o endereço 

dbsgapjud@spprev.sp.gov.br 

Pontos de melhoria: Os processos de obrigação de fazer sejam encaminhados 

com toda a documentação necessária para o cumprimento inclusive com a 

orientação do procurador sobre a forma e termos de cumprimento. 

mailto:dbsgapjud@spprev.sp.gov.br


COMPREV e SAF 

Subordinada ao Diretor de Benefícios , responsável pelo Sistema de 

Compensação Previdenciária entre os regimes próprios , RGPS. 

 

  Supervisão de Afastamento 

 

     Subordinada ao Diretor de Benefícios , responsável pela emissão de 

Certidões de Tempo de Contribuição/Serviço aos ex-servidores do Estado que 

almejam aposentadorias em outros regimes. 

 

 Supervisão Compensação Previdenciária 



Procedimento de Concessão de Aposentadoria 

Este procedimento ocorre em duas etapas: 
 

•  1ª etapa: Secretaria de Origem do Servidor (Administração Direta)  

 

• Pedido Inicial de Aposentadoria pelo servidor no órgão de RH de origem do Servidor: 

• Servidor solicita ao órgão de RH de origem a Certidão de contagem de Tempo de 
Contribuição/Serviço para efeito de aposentadoria ou abono de permanência 
(requerimento do servidor). 

• Caso o servidor opte por permanecer na ativa, obtém o abono de permanência, caso 
opte pela Aposentadoria, é autuado um processo de Aposentadoria pelo órgão de 
origem do servidor, contendo toda a documentação que comprove o Tempo de 
Contribuição e todos os outros requisitos funcionais que ensejaram o enquadramento 
em regra de aposentadoria conforme fundamentação legal constante na CTC 
(Certidão de Contagem de Tempo). Neste momento o servidor deverá ser orientado 
sobre as regras as quais tenha direito, para que possa optar caso se enquadre em 
mais de uma regra, a que melhor lhe convenha. 

• Após esta apuração e montagem deste processo físico, o mesmo é enviado à sede 
da SPPREV, à Supervisão de Concessão de Aposentadoria, subordinado à Gerência 
de Aposentadoria dos Servidores Civis, vinculada à Diretoria de Benefícios Civis, 
onde será analisado tecnicamente para conferência de toda a documentação e 
direito à regra de aposentadoria requerida pelo servidor. 

• Portaria 25/2012 

• Portaria publicada pela SPPREV em conjunto com a Unidade Central de Recursos 
Humanos, contendo orientação aos órgãos de origem sobre os documentos exigidos 
pela SPPREV para o processo de Aposentadoria do Servidor. 

 



Procedimento de Concessão de Aposentadoria 

•  2ª etapa: 

 

• A SPPREV ao receber os processos de Aposentadoria de toda 
Administração Direta –Secretarias de Estado, os encaminha ao Setor de 
Concessão de Aposentadoria Civis, que atualmente está subdividido em 
Supervisão de Concessão de Aposentadoria II, responsável pelos 
processos de Aposentadoria da Secretaria da Educação, e Supervisão de 
Concessão de Aposentadoria I, responsável pelas demais Secretarias. 

• No setor de Concessão de Aposentadoria, os processos que receberam um 
número de protocolo no Sistema de Gestão Previdenciária e que foram 
cadastrados pelo órgão de origem, são analisados tecnicamente a fim de 
conferência do direito do Servidor à regra de Aposentadoria requerida, com 
base na legislação vigente. 

• Caso o processo esteja de acordo, e o servidor tenha cumprido todos os 
requisitos para Aposentadoria requerida, é encaminhado ao setor 
Publicação do ato de Aposentadoria em DOE, quando o servidor  é 
considerado Inativo, entrando na folha de pagamento da SPPREV, e seu 
Benefício passando  a ser administrado mais especificamente pelo setor de 
Manutenção de Aposentadorias. 

 



SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

O sistema Sigeprev é um sistema de controle de Benefícios, administrado na 

SPPREV pela empresa Atlantic Soluctions. 

Todo o processo físico de Aposentadoria do Servidor, ao ser cadastrado no 

sistema Sigeprev, pelo órgão de origem do mesmo, recebe um número de 

Protocolo, que virá a ser seu número de Benefício, caso venha a se aposentar . 

 

 SIGEPREV 



Digitalização de Processos 

• Desde Setembro de 2013, a SPPREV vem trabalhando 
com a Secretaria da Educação no processo de 
digitalização dos processos pelas Diretorias de Ensino 
(órgãos subsetoriais de RH responsáveis pela apuração 
do tempo para Aposentadorias , dos servidores dos 
quadros de Magistério, Apoio , e Suporte , da Secretaria 
da Educação), no intuito de agilizar os processos de 
publicação de Aposentadorias, para que na SPPREV 
estes processos sejam analisados via imagens e não mais 
fisicamente, tramitando somente digitalmente pelo 
sistema, tornando mais célere o processo. 

• As demais secretarias, encaminham os processos 
fisicamente para que sejam digitalizados pela SPPREV, e 
após passam a ser analisados tecnicamente através de 
imagens via sistema. Os processos físicos são 
encaminhados ao arquivo da SPPREV, onde 
permanecem. 

• Caso estes processos necessitem de alguma correção por 
apresentarem algum dado inconsistente, o mesmo é 
devolvido quantas vezes forem necessárias ao órgão de 
origem por meio do sistema, para correções até que 
estejam com todos os requisitos cumpridos para a 
obtenção do direito a aposentadoria, e o ato de 
aposentadoria seja publicado. 

 



Comunicado SPPREV/UCRH 01/2014 – AUDITORIA TC  

Procedimentos a serem adotados pelos órgão setoriais a respeito da 

prerrogativa da cessação do exercício da função pública prevista no 

parágrafo 22 do artigo 126 da CE/89. 

Caso o servidor, após 90 dias a contar do requerimento de aposentadoria 

e cadastro do processo no sistema Sigeprev, com a prova da Certidão de 

Contagem de Tempo e o processo não tenha sido publicado, o servidor 

poderá se afastar do trabalho, com direito a remuneração. 

 

PROCESSO DE AUDITORIA 

 

A auditoria a cargo do Tribunal de Contas dos processos de 

Aposentadorias, é realizado na SPPREV através das imagens dos 

processos digitalizados. 

Anualmente é alimentado o sistema do Tribunal de Contas com dados de 

todos os processos de Aposentadoria e Pensão, concedidos anualmente 

pela SPPREV. 

Os processos dos demais órgãos ainda não concedidos e administrados 

pela SPPREV também são auditados através da SPPREV, que recebe 

informações anuais das aposentadorias concedidas pela administração 

indireta. 

 

 



Análise dos Requisitos Legais 

 

 

 

 Cálculo dos Proventos pela Média Contributiva: Lei 10887/2004 

 Cálculos dos proventos pela Paridade 

 Emenda 20/98 de 15/12/1998 

 Emenda Constitucional 41/2003 de 19/12/2003 

 Emenda Constitucional 47/2005 

  

 



 

PARECERES 

 

PA 05/2006; PA 207/2006; PA 274/2006 ; PA 50/2012 e PA 44/2012 (efetivo 

exercício) 

PA 37/2013 Invalidez em Estágio Probatório 

PA 20/2013 Efetivo Exercício no Cargo (cargos inerentes ou correlatos) 

PA 05/2005 Tempo no Cargo 

PA 123/2004; PA 85/2007; PA 52/2013 Tempo na Carreira (para cargos 

isolados/requisito tempo efetivo exercício no cargo)  

PA 123/2004 (cumprimento do tempo no nível) 

PA 130/2007 (regras combinadas de invalidez ou compulsória, com regras 

voluntárias de direito adquirido.  

PA 165/99; PA 167/99 e 61/05   

A proporção utilizada para o cálculo há de ser aquela vigente na data do 

advento da Emenda Constitucional, ainda que o servidor persista em 

atividade por mais tempo 

 



EFETIVO EXERCÍCIO 

ARTIGOS 76 E 81 DA LEI ESTADUAL N. 10.261/1968; 

Por força do artigo 76 da Lei Estadual n. 10.261/1968, o tempo laborado 

pelo funcionário antes do ingresso em cargo efetivo apenas poderá ser 

qualificado como tempo de serviço público para fins de aposentadoria se 

prestado aos entes federados, suas autarquias e fundações públicas. 

De outra parte, com lastro no artigo 81 do mesmo diploma, o tempo laborado 

pelo servidor quando afastado do cargo efetivo nos termos dos artigos 65, 66 e 

67 do Estatuto dos Funcionários poderá ser computado como tempo de serviço 

público para fins de aposentadoria desde que exercido “junto a outros poderes 

do Estado, a fundações instituídas pelo Estado ou empresas em que o Estado 

tenha participação majoritária pela sua Administração Centralizada ou 

Descentralizada, bem como junto a órgãos da Administração Direta da União, de 

outros Estados e Municípios, e de suas autarquias”.  

 



Definição da Data de Ingresso no Serviço Público 

 

 

 

1ª INVESTIDURA:  

DATA DO EXERCÍCIO – PARECER PA N. 07/2013; 

INVESTIDURAS SUCESSIVAS:  

DATA DA POSSE – PARECER PA N. 52/2013; 

SERVIÇO PÚBLICO QUE IMPLIQUE VÍNCULO COM O RPPS; 

CARGOS SUCESSIVOS – INVESTIDURA MAIS REMOTA DESDE QUE NÃO 

HAJA INTERRUPÇÃO. 



Das Contribuições Sociais ao RPPS 

LEI COMPLEMENTAR 1.012 – PRINCIPAIS ALTERAÇÕES  

 

 Unificou a alíquota de contribuição dos servidores, 

permanecendo em 11%. 

 Unificou a base de cálculo de contribuição dos servidores de 

acordo com a lei federal 10.887/04 

 Dispôs sobre o abono de permanência e servidores afastados 

 Dispôs sobre a contribuição de 11% do inativo, respeitado o 

teto de R$ 4.390,24 

 O Aposentado e Pensionista só contribuirá com o RPPS sobre 

o valor que ganhar acima de R$ 4.390,24. 

 Revogou as leis complementares 954 e 943, ambas de 2003. 

 O servidor afastado continuará vinculado ao RPPS de origem. 

Caso o afastamento do servidor se dê por motivos pessoais, 

ele será responsável pela contribuição de 33%. 



Diretoria de Benefícios Servidores Públicos - DBS  

GPS – GERÊNCIA DE PENSÃO – EX-

SERVIDOR 



SUPERVISÕES  GERÊNCIA DE PENSÕES GPS 

SCP/SMP/SPP  

 Analise de processos de concessão, inclusão e reínclusão de 

beneficiários, revisão e controle de documentos 
 

 Cálculos dos processos de habilitação inicial e implantação no cadastro 

eletrônico 
 

 Liberação de pagamentos retidos exclusão de pensionistas e/ou 

repartilhamento do benefício 
 

 Analisar processos de revisão de pensão, deferindo ou indeferindo-os 
 

 Aplicar isenção de IR e CP  
 

 Apurar irregularidades praticadas por beneficiários à pensão mensal até 

conclusão do processo administrativo e remessa para a P.G.E. 
 

 Subsidiar a Folha de Pagamento com informações 
 

 Publicar, anualmente, lauda de INDEFERIMENTO das pensões civis 



Supervisão Judicial de Pensão Civil 

SUPERVISÕES  GERÊNCIA DE PENSÕES GPS - SJP 

 Prestação de informações sobre a situação dos pensionistas, ao 

Poder Judiciário e outros Órgãos da Administração; 

 

 Alteração dos dados financeiros e cadastrais no sistema de 

processamento; 

 

 Revisão e Retificação dos cálculos de benefícios; 

 

 Inclusão, Exclusão, Retenção e Repartilhamento de 

benefícios/beneficiários; 

 

 Melhoria: concentração de todas as solicitações de obrigações 

de fazer que chegam por ofícios judiciais, requerimentos da 

parte, advogados e requerimentos da própria procuradoria. 

 

 



SUPERVISÃO DE CONCESSÃO 

DE PENSÃO 

SOLICITAÇ
ÃO DE 

PENSÃO 

ANÁLISE 
DE 

DOCUMEN
TO 

. 
INCLUSÃO 

NA FOLHA DE 
PAGAMENTO . 

CUMPRIMENTO DE 

DECISÃO JUDICIAL 

Diretoria de Benefícios Servidores Públicos - DBS  



BENEFÍCIO 
DE 

PENSÃO 

ALTERAÇ
ÃO DE 
DADOS  

REVISÃO DE 
PAGAMENTO 

EXTINÇÃO 
DE 

BENEFÍCIOS 

INVESTIGAÇÃ
O 

PREVIDENCIÁ
RIA 

 FLUXO GERÊNCIA DE PENSÕES CIVIS - GPS 



BENEFÍCIO - PENSÃO MENSAL 

– QUEM TEM DIREITO 

 
Cônjuge 

Filhos Solteiros Menores de 21  

Companheiro(a) 

Companheiro(a) 

União 

Homoafetiva 

Filhos Solteiros 

 Inválidos ou 

incapazes 

Pais Menor Tutelado 

Ou o Enteado 

Ex-cônjuge 

ex-companheiro(a) 

PENSÃO POR MORTE – QUEM TEM DIREITO ? 



PENSÃO POR MORTE - CONCESSÃO 

 Será feito aos beneficiários do ex-servidor e terá início dentro do prazo de 

60 (sessenta) dias (L.C.180/78), contados a partir da data em que o 

beneficiário completar toda a documentação exigida para a sua habilitação.  

 O pagamento da pensão retroagirá à data do óbito, quando requerido em 

até 60 (sessenta) dias depois deste e, ultrapassado esse prazo, será feito a 

partir da data do requerimento.  

 A pensão será concedida ao dependente que primeiro vier a requerê-la, 

admitindo-se novas inclusões a qualquer tempo. 

 



PENSÃO POR MORTE - PARTILHA 

RATEIO 

 Nenhum beneficiário poderá receber mais de uma pensão, exceto filho, 

enteado e menor tutelado, de casal contribuinte, assegurado aos demais 

o direito de opção pela pensão mais vantajosa;  

 Divisão do benefício em parcelas iguais entre todos os dependentes 

habilitados;  

 O ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira concorrerá em 

igualdade de condições com os demais dependentes, sendo o valor de 

seu benefício limitado ao valor da pensão alimentícia que recebia do 

servidor; 

 A perda da condição de beneficiário dar-se-á por falecimento, 

matrimônio ou constituição de união estável, maioridade, emancipação 

e o não cumprimento de qualquer dos requisitos ou condições 

estabelecidos na L.C. 1012/2007; 

 Aquele que perder a qualidade de beneficiário, não a restabelecerá.   

 Re-rateio da pensão em caso de perda da qualidade de beneficiário 

entre cônjuge/companheiro(a) e filhos(as) e vice-versa. 



PENSÃO POR MORTE – Composição do Benefício 

Artigo 144 LC 180/78 (alterado pela LC 1.012/07: 

Artigo 144 - O valor inicial da pensão por morte devida aos dependentes 

de servidor falecido será igual à totalidade da remuneração no cargo 

efetivo em que se deu o óbito, ou à dos proventos do inativo na data 

do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime 

geral de previdência social, de que trata o artigo 201 da Constituição 

Federal, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela que exceder 

esse limite. 

“Parágrafo único - O cálculo do valor inicial da pensão mensal, na 

situação prevista no § 3º do artigo 137 desta lei complementar, no caso do 

servidor que vier a falecer antes de sua aposentadoria, tomará por base a 

média das aulas ministradas nos 12 (doze) meses anteriores ao do óbito, 

adotando-se o valor unitário vigente na data do óbito. 



PENSÃO POR MORTE – Composição Benefício 

 

                            Salário Base 

                            Adicional Tempo de Serviço 

 Rubricas        Sexta-Parte 

                            Gratificações e demais vantagens incorporáveis 

                             

                             

Evolução Funcional 

 



Segundo o art. 37, inciso XVI da CF/88, é vedada a acumulação remunerada de cargos 

públicos, exceto: 

a) a de 2 (dois) cargos de professor;  

b) a de 1 (um) cargo de professor com outro técnico ou científico*;  

c) a de 2 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas (médicos, enfermeiros, técnicos ou auxiliares de enfermagem). 

 

*considera-se cargo, função ou emprego público, técnico ou científico, aquele que exige, 

para sua execução conhecimentos de nível superior ou profissionalizante 

correspondente ao ensino médio. 

 

Magistrados e membros do Ministério Público podem exercer uma segunda função 

pública apenas no magistério, conforme Constituição Federal (artigo 95, parágrafo 

único, I  e 128, §5º, II, letra d). 

 

A acumulação remunerada apenas será permitida se houver compatibilidade de 

horários. 

 

A proibição de acumulação abrange autarquias, fundações, empresas públicas ou de 

sociedade mista. 

PENSÃO POR MORTE – Acumulação de Cargos  



São Paulo Previdência 

Fundamento 

R$ 4. 

390,24 

70% 

REDUTO

R 30% 

BASE DE CÁLCULO – 
TOTAL 

REMUNERAÇÃO/PROVEN
TOS TET

O 

RGP

S 

REDUTOR LC 1012/2007 E LC 
1013/2007 

Artigo 144 da LC 180/1978 (alterada pela LC1012/07). 

Artigo 26 da LC 452/74 (alterada pela LC 

1013/07). 

Redutor de 30% sobre o valor que ultrapassar o teto do 

RGPS. 



Considerações Finais 

Obrigada! 

SHIRLEY e SONIA 


