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PORTARIA SEMAD Nº 04 CONJUNTA PREVINIL DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre os procedimentos para 

aposentadoria dos servidores celetistas que 

ingressaram no Regime Jurídico Único e dá 

outras providências. 

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS – PREVINIL e o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe conferem a legislação em 

vigor. 

 

Considerando a necessidade de se estabelecer procedimentos para aposentadoria 

dos servidores ingressos no Regime Jurídico Único Municipal; 

Considerando que os servidores em questão, apesar de ingressarem no Regime 

Jurídico Único na forma regulamentada em Lei, verteram contribuições 

previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social até a data das 

respectivas opções ao Regime Jurídico Único; 

Considerando a necessidade de compensação, na forma do Art. 201, § 9º da 

Constituição Federal, dos valores referentes às contribuições vertidas ao RGPS; 

Considerando a publicação da Lei Federal nº 13.846/2019, que alterou o Art. 96 da 

Lei Federal nº 8.213/91, passando a vedar a contagem recíproca de tempo de 

contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social sem a emissão da 

CTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha 

sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor; 

Considerando, por fim, que a averbação automática para os casos em questão vem 

gerando dificuldades na compensação previdenciária, bem como divergências de 

informações, possibilitando a utilização do prazo de contribuição em duplicidade. 

RESOLVEM: 

 

Art. 1º - Os pedidos de concessão de aposentadoria voluntária formulados pelos 

servidores que ingressaram no Regime Estatutário deverão ser precedidos de 
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averbação, junto à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, do tempo de 

contribuição vertido ao RGPS, mediante apresentação da Certidão de Tempo de 

Contribuição - CTC e do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, 

emitidos pelo INSS. 

Art. 2º - Uma vez deferida a averbação e oficiado o INSS, os autos do processo 

de averbação serão encaminhados PREVINIL para que seja lançado no sistema o 

período averbado. 

Art. 3º - Alimentado o Sistema com as informações relativas à averbação, os autos 

serão digitalizados e devolvidos à SEMAD. 

Art. 4º - Anotadas as contribuições e tendo o segurado alcançado os requisitos 

mínimos e elegíveis para a aposentadoria, dar-se-á prosseguimento ao 

procedimento de aposentadoria. 

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Nilópolis, 04 de novembro de 2021. 

 

 

RODRIGO SERPA FLORÊNCIO 

Presidente 

PREVINIL 

 

 

 

ROMEU LIMA FILHO 

Secretário Municipal de Administração 
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