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ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO GESTÃO E PATRIMÔNIO

BASE DE CONHECIMENTO

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

QUE ATIVIDADE É?

Pessoas: Concessão de Aposentadoria por Invalidez

QUEM FAZ?

1 - SPMSO

2 - RH

3 - ALPREV

4 - PGE

5 - CEPAL

6 - Gabinete Civil e Governador

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?

SERVIDOR

1- Agenda Pericia médica.

  2- Comparece na data marcada.

 

SPMSO

1- Realiza a perícia e emite parecer;

2- Caso seja constatado doença, abre o processo no SEI e faz a juntada dos documentos. Abre o sei com o Login (CPF e senha a mesma utilizada no expresso),
vai no menu do lado esquerdo e clica em iniciar processo; Escolhe o tipo de processo, nos casos de Concessão de Aposentadoria por Invalidez será:
Aposentadoria por invalidez.
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3- Preenchimento do equivalente a capa de processo: no ícone especificação preenche de acordo com a finalidade do processo;

4- No item classificação por assunto deve ser confirmado de acordo com a finalidade neste processo, deve constar um dos itens: Concessão de Aposentadoria
por Invalidez

5- No item Interessados (procura o nome do servidor digitando as iniciais ou CPF do servidor);

6- Nível de acesso será público e clica em Salvar; 
7- Encaminha ao orgão de origem

Obs: Se houver duas matriculas abrir processos diferentes para duas aposentadorias

8- Após preenchimento da capa do processo, clica no primeiro ícone (incluir documento);

9- No caso de Concessão de Aposentadoria por Invalidez, deverá anexar o parecer ao processo> nestes caso clica em incluir documento > escolhe o tipo de
documento (neste caso documento externo) > escolhe novamente o tipo de documento que será anexado > coloca a data do registro > Coloca o numero ou
nome do arquivo que aparecerá na arvore de documentos > registra o formato do arquivo (Nato-digital - são arquivos criados ou recebidos por meio eletrônicos
/ Digitalizados na Unidade - São arquivos produzidos a partir da digitalização de um documento em papel) > Caso o anexo seja Digitalizado na Unidade abrirá
um campo Tipo de Conferência para o servidor requerente identificar a partir de qual documento foi feito a digitalização (Cópia Autenticada
Administrativamente, Cópia Autenticada por Cartório, Cópia Simples ou Documento Original) > insere o remetente do documento > o interessado já estará
preenchido > a classificação por assunto será a mesma utilizada para abrir o processo > verifica o nível de acesso que neste caso será público > em seguida
clica em Escolher Arquivo para anexar o documento > escolhe o documento e clica em Abrir > o documento anexado aparecer abaixo > confere o arquivo
anexado e clica em confirmar dados.

10- Encaminha o processo para o orgão de origem.

PROTOCOLO (ORGÃO DE ORIGEM)

1 - Protocola requerimento do servidor para abertura do processo de concessão de aposentadoria no órgão de origem para emissão de documentos, certidões e
declarações necessárias para instruir o processo;

2 - Confere a documentação com o checkist de abono permanência;

3 - Encaminha ao RH de origem;

OBS: Sendo processo da Seplag, o protocolo encaminha à SVP Seplag.

 

RH (ORGÃO DE ORIGEM)

1 - Emite documentação, acosta os processos de averbação de tempo e serviço e licença prêmio. Encaminha à SEPLAG as certidões, declarações e documentos
necessários para instruir processo de aposentadoria até o 45º dia do dia de abertura do processo de aposentadoria;

2 - Encaminha ao Protocolo da SEPLAG.

 

PROTOCOLO SEPLAG

1 - Clica no processo disponível na cor vermelha, recebe o processo e verifica se as informações estão de acordo com o check list de aposentadoria por
invalidez.

Se Não

1 - Retorna o processo ao orgão de origem para que seja incluso os documentos faltantes.

Se Sim

1 -  Encaminha o processo para o mesmo bloco de assinatura, para que o ASSTEGAB;

 

ASSTEGAB

1 - Emite parecer e assina;

2 - Encaminha à SAP.

 

SAP

1 - SAP analisa e assina;

2 - Encaminha à GNPP.

 

SEPLAG/SAP/GNPP

1 - Confere os documentos e os dados funcionais, verifica ficha funcional e verifica a certidão de tempo de serviço (reemitir, se necessário);

2 - Encaminha à CPAD.

 

CPAD
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1 - Verifica se possui processo Administrativo;

2 - Se não houver PDV, Devolve À GNPP;

OBS: Se tiver PDV vai á GGD, já vai para o arquivo.

 

SEPLAG/SAD/GGD

1 - Acosta o processo de PDV, se existir.

 

GNPP

1 - Verifica se está certo e emite parecer;

2 - Envia para a SAP, a SAP envia para a ASSTEGAB.

ASSTEGAB

1- Inclui despacho, e abre bloco de assinatura; para assinatura do Secretário. Selecione o documento pendente de assinatura > clica no ícone incluir bloco de
assinatura (caso não tenha um bloco, selecionar novo > preencher a descrição do que se trata o documento > Unidades para Disponibilizar, devera ser
preenchida com a unidade do seu chefe imediato que deverá ser diferente da sua unidade > salva > seleciona o documento pendente de assinatura clicando na
caixinha ao lado > clica em incluir o documento (note que o documento ficará amarelo) > Clica em ir para blocos de assinatura > na nova guia verifica que o
bloco estará no estado Aberto > clica em ações no ícone Disponibilizar Bloco, o bloco ficará em vermelho até que o gestor retorne o documento;

2 - Após assinatura do Secretário, envia para o AL Previdência.

ALAGOAS PREVIDÊNCIA

1 - Analisa os autos, emite declarações, atos, demonstrativos e manifestações;

PGE

1 - Analisar os autos e emite Parecer jurídico conclusivo.

GABINETE CIVIL

1 - Analisar os autos e emite Parecer.

GABINETE DO GOVERNADOR

1 - Assina o ato de concessão de aposentadoria, elabora e envia para publicação no DOE.

CEPAL

1 - Publica o ato no Diário Oficial do Estado.

ALAGOAS PREVIDÊNCIA 

1 - Emite Demonstrativo de pagamento após a inativação, despacho e ofício de encaminhamento. Envia para o tribunal de contas, este da o acordo final e envia
para o arquivo do órgão.

 

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?

1. Despacho da secretaria de origem

2. Cer�dão emi�da pelo órgão de origem de que o servidor não responde a processo Administra�vo

3. Ato de nomeação ou anotação do contrato de trabalho na CTPS (Original)

4. Ficha funcional e apos�lamentos

5. Processo de averbação de tempo e serviço (Acostar processo original)

6. Processo de licença prêmio se houver (Acostar processo original)

7. Cer�dão de Tempo de Serviço

8. Acostar processo de PDV

9. Declaração de tempo de serviço e de tempo de contribuição

10. Manifestação do Controle Interno

11. Demonstra�vo de cálculo dos proventos

12. Parecer jurídico conclusivo

13. Ato de concessão da aposentadoria

24. Portaria

25. Ato de aposentadoria

26. Demonstra�vo de pagamento após a ina�vação

27. Despacho de envio ao TCE/AL

28. O�cio endereçado ao Presidente do TCE/AL

QUAL É A BASE LEGAL?
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o artigo 40 da Constituição Federal de 1988,

alterações insertas pela EC nº 41, de 19 de dezembro de 2003 e EC nº 47, de 05 de julho de 2005 - Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição e Idade

alterações insertas pela EC nº 20 de 19 de dezembro 1998 - Aposentadoria Voluntária por Idade

Decreto Estadual nº 4.125/2009, Instrução Normativa nº 04/2016 do TCE e na Lei Previdenciária Nº 7.751/2015

Criado por 10443941459, versão 2 por 10443941459 em 06/09/2018 11:02:54.


