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Processo/IPESC nº 144/2019  

 

Interessado:  IPESC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São 

José do Calçado – Autarquia Municipal 

Requerente:  Antonio João de Rezende 

Objeto:  Aposentadoria Voluntária 

 

Em 26/06/2019, a Diretora Presidente do IPESC encaminhou a essa Controladoria os processos em 

epígrafe, em cumprimento à Lei Municipal nº 1.817/2013, que dispõe sobre o Sistema de Controle 

Interno, para verificar o ato de aposentadoria, conforme estabelece no art. 5º, XVIII. 

 

Verifiquei que consta “certidão de tempo de serviço” às fls. 21, nas (sic) formas do art. 201, § 9º da 

Constituição Federal, contudo, tal certidão não tem valor para informar tempo de contribuição e 

tampouco para basilar compensação previdenciária. 

 

Para os servidores admitidos até 27/06/1991, cujos cargos foram “transformados” em estatutários e, 

portanto, passaram a ser regidos pelo Regime Jurídico Único e, consequentemente, participantes do 

RPPS, ainda que no Plano Financeiro, a comprovação do tempo de contribuição faz-se com certidão 

do RGPS (INSS). A partir dessa data, ainda que não haja contribuição previdenciária evidenciada no 

RPPS, a certidão é emitida pelo IPESC, ainda que seja de responsabilidade o aporte do Município 

quando efetivada a aposentadoria. Reitero aqui o que já manifestei por diversas vezes, que o IPESC 

enquanto entidade privada até a sua instituição e criação como Autarquia, recebeu as contribuições 

patronais e de servidores e as “jogou fora”, assumindo o Município mais esse ônus.  

 

Assim, devolvo os presentes autos e recomendo que o IPESC solicite ao requerente para que 

apresente a Certidão de Contribuição Previdenciária emitida pelo INSS, devendo ser revisto o cálculo 

e juntado o último contracheque. Após tais providências, farei nova manifestação. 

  
Controladoria Interna Geral do Município de São José do Calçado-ES, aos dez (10) dias do mês de 

julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019). 

 

 

José Carlos Bernardes 

Controlador Interno Geral do Município 

Decreto nº 5.523/2017 


