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Aposentadoria Especial: tire suas dúvidas
Com a finalidade de esclarecer as principais dúvidas e 

orientar os servidores acerca dos procedimentos para o 
requerimento de aposentadoria especial, elaboramos a 
seguinte matéria em “perguntas e respostas”, tendo em vista 
que acreditamos ser a forma mais didática e acessível à 
compreensão do assunto. O tema teve especial repercussão a 
partir da edição, pelo Supremo Tribunal Federal, da Súmula 
Vinculante nº 33 (editada em 09/04/2014):

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras 
do regime geral da previdência social sobre aposentadoria 
especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III, da 
Constituição Federal, até a edição de lei complementar 
específica.”

O que diz o Inciso III do Parágrafo 4º do Art. 40 da 
Constituição Federal, mencionado na Súmula?

O inciso III prevê a aposentadoria especial para servidores 
“cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física.” 

Quais são os tipos de Aposentadoria Especial?
O § 4º do art. 40 ainda prevê mais duas possibilidades de 

aposentadoria especial: (I) portadores de deficiência e (II) que 
exerçam atividades de risco. Para estas duas hipóteses, é 
necessário que o servidor ingresse com ação judicial perante o 
Supremo Tribunal Federal (Mandado de Injunção), pois a 
decisão que deu origem à Súmula Vinculante 33 não abrangeu 
estas hipóteses.

O segurado terá que ingressar judicialmente para ter 
direito à Aposentadoria Especial reconhecido pela 
Administração?

No caso da Administração (1) não reconhecer o direito à 
aposentadoria especial com base na hipótese mencionada na 
Súmula Vinculante 33 (condições especiais que prejudiquem 
a saúde ou a integridade física), ou então, (2) quando tiver 
ingressado com Mandado de Injunção para uma das outras 
duas hipóteses (portadores de deficiência e exercício de 
atividade de risco) e obtiver liminar no sentido de determinar 
que a Administração analise o pedido à luz do regramento do 
regime geral de previdência social e esta não o reconheça, o 
servidor poderá ingressar judicialmente para questionar a 
decisão da administração, e produzir as provas necessárias à 
constituição de seu direito.

Quais os requisitos para a concessão da Aposentadoria 
Especial àqueles abrangidos pela Súmula 33?

- 10 anos de serviço público
- 5 anos no cargo
- 25 anos de exercício em função que exponha o servidor, 

de modo permanente, não ocasional nem intermitente, a 
condições especiais relativas a agentes nocivos físicos, 
químicos ou biológicos, que prejudiquem sua saúde ou 
integridade física

Qual a documentação necessária?
Para comprovação do exercício de atividade em condições 

especiais que prejudiquem a integridade física é necessário 
que o servidor solicite, para o órgão para o qual trabalhou, o 
PPP (Perfil Profissional Profissiográfico), que é o documento 
a ser analisado pelo médico-perito da unidade previdenciária 
que irá reconhecer a condição especial, que efetuará ou não o 
enquadramento da atividade como sendo especial.

É possível o reconhecimento de tempo exercido em 
condições especiais no caso de exercício de diferentes 
cargos?

Sim. Se o exercício ocorreu em diferentes cargos, no 
mesmo ente, é possível a soma dos referidos tempos.

A percepção do adicional de insalubrida-
de/periculosidade é prova para a comprovação de Tempo 
Especial?

O simples fato de ter recebido o adicional de insalubrida-
de/periculosidade não faz prova do exercício de atividade 
especial, assim como a sua não percepção também não 
impede o reconhecimento como tempo especial, pois o que 
importa é “a exposição do servidor, de modo permanente, não 
ocasional nem intermitente, a agentes nocivos físicos, quími-
cos ou biológicos, que prejudiquem sua saúde ou integridade 
física.” O enquadramento em atividade especial para fins de 
aposentadoria é muito mais rigoroso do que aquele para fins 
de insalubridade e periculosidade (habitualidade).

O período pode ser intercalado, ou deve ser ininterrup-
to?

O período pode ser intercalado, podendo serem somados 
diferentes tempos de atividade especial, caso o servidor tenha 
se afastado por algum período do ambiente com exposição aos 
agentes nocivos, passando a laborar em tempo comum. 

Quais afastamentos não se consideram interrupções?
Continuam a ser considerados como tempo de serviço 

especial os seguintes afastamentos:
- períodos de descanso determinados pela legislação do 

regime estatutário respectivo, inclusive férias;

Continua na Página 2

Agende-se
No  dia , às , no 

 será 
realizada uma reunião aberta a todos os 

interessados  para esclarecimento de dúvidas 
sobre Aposentadoria Especial.

18 de novembro 18h30
Auditório do Ipasem-NH (3º andar)



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

No último informativo do ano trazemos assuntos de destaque para 
nossos segurados. Na capa e na página 2, de uma forma didática, 
prestamos informações sobre a Aposentadoria Especial, que também 
poderão ser solucionadas em palestra no dia 18 de novembro. Já na 
página 3, esclarecimentos sobre o patrimônio financeiro do Ipasem-
NH e aplicações feitas pelo Instituto.

Queremos ressaltar a importância das Campanhas Outubro Rosa e 
Novembro Azul, que são desenvolvidas pelo Instituto até final do 
mês dezembro, quando 

 Mais informações no site do Instituto: 
 

Também queremos lembrar que para quaisquer dúvidas, 
sugestões, ou dificuldades, os Diretores estão sempre de portas 
abertas para receber os servidores. Para isto, basta agendar horário na 
recepção da Direção.

Desejamos Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos!

Boa Leitura!

os segurados estarão isentos de 
coparticipação das consultas e dos exames preventivos de próstata, 
de mama e ginecológicos (quando solicitados por seus médicos 
ginecologistas ou urologistas). A prevenção é um investimento na 
nossa saúde.
www.ipasemnh.com.br.
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EXPEDIENTE:

- licença/afastamento por motivo 
de acidente, doença profissional ou 
doença do trabalho;

- licença gestante, adotante e 
paternidade;

- ausência por motivo de doação 
de sangue, alistamento como eleitor, 
participação em júri, casamento e 
falecimento de pessoal da família. 

Quem faz o reconhecimento do 
tempo de serviço exercido em 
condições especiais anteriormente 
à vinculação junto ao RPPS?

Para o período em que o vínculo 
previdenciário era com o Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS) 
ou outro Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) compete 
exclusivamente ao INSS ou aquele 
ente público na qual estava vinculado 
o reconhecimento do tempo especial.

No caso de vinculação ao INSS 
referente ao período trabalhado no 
município, quem faz o reconheci-
mento?

Da mesma forma, somente o INSS 
possui competência para o reconhe-
cimento, sendo vedado o reconheci-
mento por parte do Município.

O que fazer quando o INSS nega 
o pedido de reconhecimento de 
tempo exercido em condições 
especiais, para fins de aposentado-

ria em outro Regime?
Administrativamente, o INSS não 

converte o tempo especial para fins de 
emissão de Certidão de Tempo de 
Contribuição. Ocorrendo tal fato, o 
servidor deverá procurar a via judicial 
para ver seu direito reconhecido, junto 
ao INSS.

Os Guardas Municipais têm 
direito a Aposentadoria Especial?

Os guardas municipais, por 
exercerem atividade de risco, não 
foram albergados pela Súmula 
Vinculante 33, e terão que ingressar 
com ação judicial junto ao STF 
(Mandado de Injunção) para ter o 
direito à análise do seu requerimento à 
luz da legislação federal vigente. 

No caso do benefício ser concedi-
do, como será feito o cálculo?

A regra aplicável é aquela do artigo 
40 da Constituição Federal, ou seja: 
cálculo do benefício com base na 
média das contribuições, e correção 
anual com vistas à manutenção de seu 
valor real (sem paridade).

Quanto às aposentadorias já em 
fruição, poderão ser feitas revisões 
nos casos de enquadramento como 
atividade especial?

Não. Os efeitos da Súmula 
Vinculante 33 são produzidos somente 
a partir de sua edição (09/04/2014).

http://www.ipasemnh.com.br
http://contato@ipasemnh.com.br
http://www.ipasemnh.com.br


Aida Albertina Voges Moojen é a 
aposentada mais experiente do Ipasem-
NH. Ela completou 100 anos no dia 17 
de setembro e contou com uma bela 
festa organizada pela sobrinha Marlene 
Moojen Wennholz, que não dispensa 
cuidados à tia. 

Dona Aida ainda recorda do período 
em que foi professora e da profissão que 
tanto gostou de exercer. “Tem que ter 
amor pelo que faz”, comenta, ao 
conversar com a Diretora-Presidente do 
Ipasem-NH durante uma visita que 
recebeu de servidores do Instituto, junto 
à sobrinha.

Ela foi professora durante 30 anos do 
2º ano Primário na Escola São João, no 
bairro Guarani e recorda que sempre 
gostou de lecionar para “os pequenos”. 
“Eu gosto muito de crianças.  Dá um 
pouco de trabalho, às vezes, mas 
compensa. Eles dependem muito da 
gente. Alguns eram muito rebeldes. 
Tinha que ter muita paciência. Não era 
fácil”, comenta.

Patrimônio Financeiro do Ipasem

Dona Marlene Wennholz, Dona Aida Moojen e 
a Diretora-Presidente do Ipasem-NH Eneida 
Genehr

Cantinho do 
Segurado

O Ipasem-NH busca a sustentabilidade financeira pela eficiência nos 
procedimentos técnicos, operacionais e de controle nas receitas e despesas, e a 
realidade atual é favorável, tanto na Previdência, como na Assistência. 

Entre as receitas que auxiliam no crescimento do patrimônio da Previdência, 
destacamos a Compensação Previdenciária. Esta compensação refere-se a 
créditos do Ipasem-NH perante o INSS provenientes de contribuições previ-
denciárias dos servidores antes do seu ingresso no serviço público municipal 
(COMPREV).

Em 2009 a Prefeitura de Novo Hamburgo (PMNH) contratou a empresa 
COM-Consultoria para recuperar o estoque de processos que estavam represa-
dos junto ao INSS, cujos resultados efetivos para o Ipasem-NH foram de:

2007 – 1.768.052,02                   
2008 – 1.112,591,99
2009 – 1.262.139,80
2010 – 1.646.552,06

Informamos que as contribuições da Previdência repassadas pela PMNH 
estão em dia até 30/08/2014. Quanto à Assistência, há o período de setembro a 
dezembro de 2013 pendente de pagamento, que será repassado ao Ipasem-NH 
com as devidas correções monetárias. No ano de 2014 a Assistência está em dia 
até o mês de agosto.

Segue a evolução do patrimônio financeiro do Ipasem-NH dos últimos 8 
anos, tanto na Previdência, quanto na Assistência:

Assistência Previdência
2007 - 6.789.560,37 75.089.796,49
2008 - 7.213.787,98 93.531.478,26
2009 - 8.800.066,87 115.488.018,18
2010 - 14.603.199,19 139.346.979,86
2011 - 20.451447,31 167.986.703,17
2012 - 26.670.934,51 189.920.714,64
2013 - 28.986.262,93 181.199.388,24
Ago/2014 - 39.166.602,62 240.375.147,53

Desde 2012, conforme orientações do Tribunal de Contas do Estado (TCE-
RS), a Diretoria do Ipasem, junto ao Conselho Deliberativo, definiu pela não 
aplicação dos recursos em Bancos Privados, quando imediatamente resgatou 
todas aplicações destas instituições passando para fundos de Bancos Públicos. 
Restando somente dois fundos de Bancos Privados (Diferencial e FIDC 
Trendbank), que não foram possíveis seus resgates em função dos seus regula-
mentos que não permitem que sejam realizados antes do prazo de vencimento.

2011 – 3.681.354,57
2012 – 8.511.700,96
2013 – 21.883963,91
Ago/2014 – 8.489.653,95

Atualmente os valores estão assim distribuídos:

AssistênciaPrevidência

Distribuição da Carteira de acordo com a 
Instituição Financeira Administradora

Mais informações podem ser conferidas no site do Ipasem-NH na Página 
Inicial, em “Notícias”.



Aposentadorias 
Concedidas

Setembro

Outubro

Sueli Inês Becker - 01/09
Lúcia Helena Gomes de Mesquita - 08/09

Lurdes Terezinha Rubenich - 09/09
Lúcia Regina Osterkamp - 09/09

Silvana Maria Bertagna Koller - 10/09
Nair Henriques Gonçalves - 17/09
Leonilda Collares da Silva - 24/09

Ana Maria Zambelli Adamatti - 23/09
Gladimir Fernando Alves - 24/09

Osmar Priebbnow - 01/10
Thier de Oliveira Santos Filho - 01/10

Heloni Grade Flores - 01/10
Maria Ignez da Silva - 06/10
Marlise Reis Goldani - 08/10
Juraci Ramos Batu - 08/10

Marlene Teresinha Ribeiro Coelho - 13/10

Instituto encerra ano com 
conquistas para segurados

Qual a diferença entre
Atendimento de 

Urgência e Emergência 
e Atendimento Eletivo

O que é um procedimento eletivo?
É um procedimento o qual pode ser programado 

com antecedência, de semanas a meses, com as 
devidas consultas e exames pré-operatórios. 
Exemplo: ligadura tubárea.

O que é um procedimento de urgên-
cia/emergência?

É um procedimento o qual exige rápida interven-
ção médico-cirúrgica imediatamente após o diagnós-
tico, pois seu atraso ou não realização pode resultar 
em danos graves ao paciente ou até mesmo a morte. 
Exemplo: apendicectomia.

Conforme Regulamento da Assistência à Saúde 
(Resolução nº 05/2012), consultas que não se enqua-
drem nos casos de urgência/emergência terão 
cobrança integral. Estas decisões são baseadas nos 
relatórios de atendimentos enviados pelos hospitais 
e/ou plantões. 

Lembramos que os atendimentos realizados na 
Clínica Médica do Ipasem-NH não têm incidência de 
coparticipação.

Prezados segurados,

Para o Ipasem-NH, o ano de 2014 foi muito positivo. É um 
grande desafio manter o equilíbrio financeiro da Previdência e 
da Assistência. Para isto, estamos diariamente acompanhando 
o comportamento do mercado financeiro e, junto com o 
Comitê de Investimentos, buscando soluções para alcançar-
mos a meta atuarial.

Comemoramos algumas conquistas que podemos destacar, 
como a agilidade nos processos de aposentadorias; termos 
assumido a disponibilização da Carta Margem para emprésti-
mos; a agilidade e a desburocratização para a realização das 
Cirurgias Bariátricas; bem como a inclusão no rol de procedi-
mentos odontológicos a cobertura para Implantes Dentários. 
Entre as conquistas, que eram solicitações dos nossos segura-
dos, a disponibilização de quartos privativos para pessoas com 
60 anos ou mais e menores de 12 anos; e o Auxílio Funeral, a 
que os segurados também passaram a ter direito.

Na área da saúde foram promovidas diversas ações voltadas 
à Medicina Preventiva, estimulando os servidores e suas 
famílias a mudanças nos padrões de comportamento e no 
autocuidado.

Certamente estamos encerrando mais um ano de boas 
conquistas, ficando aqui o nosso compromisso na busca da 
melhoria contínua de gestão.

Grupo de Preparação Para 
Aposentadoria

Com momentos de troca de experiência e aprendizado 
sobre uma nova etapa que se inicia, o Ipasem-NH oferece 
a seus segurados o Grupo de Preparação Para 
Aposentadoria. Mais uma turma encerrou seus encontros 
em setembro e registrou o momento. 

Na foto a estagiária de Psicologia, Nathalia Machado,  
a segurada Sônia Regina Schmitt Strassburger, o 
Psicólogo Luiz Carlos Teixeira Bohrer, as seguradas 
Márcia Viegas e Sílvia Regina Schmitt Utz, e a Assistente 
Social Lilian Petry. Todas as participantes deixaram 
mensagens de agradecimento ao Instituto e aos profissio-
nais do Grupo.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

