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INSTRUÇÃO ttORlVlATlVA No 03/201 8.

Considerando a necessidade de estabelecer regras
acerca da inspeção médica do lnstituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Cariacica, referente
ao processo de Encaminhamento para aposentadoria por
invalidez, Reavaliação da Aposentadoria por lnvalidez e
Reversão.

A Presidente do lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica,

no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal no 2812009.

RESOLVE:

Art.lo- Entende-se por:

l. Servidor Público: pessoa legalmente investida em cargo público;

ll. Cargo Público: é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura

do município, autarquia e ou fundação a ser acometidas a um servidor;

lll. Encaminhamento para Aposentadoria: procedimento adotado em relação a servidor

público acometido por doença incapacitante, cuja licença médica ultrapassou o período

de 24 (vinte e quatro) meses.

lV. Reavaliação da Aposentadoria por lnvalidez: trata-se de exames médicos-periciais,

cuja realizaçáo, de cunho obrigatório, ocorre a cada 02 (dois) anos, visando averiguar a

possível recuperação da capacidade laborativa do servior aposentado por invalidez,

sob pena de ter seu benefício suspenso.

V. Reversão: é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez quando

declarados, por junta médica oficial, insubsistentes os motivos determinantes da

aposentadoria.

VI. Parecer: decisão da junta médica oficial acerca do laudo do médico

assistente e requerimento do servidor.

VII. Laudo Provisório da Junta Médica e Laudo Definitivo da Junta Médica: o

servidor considerado incapaz para exercer as atividades inerentes ao seu

cargo será de encaminhado a aposentadoria por invalidez por meio destes

documentos.
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Art. 2'. Os procedimentos para concessão, reavaliação e reversão de Aposentadoria por

lnvalidez dos servidores da Administração Pública Municipal direta e lndireta, serão

executados pela Junta Medica Oficial do lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do

Município de Cariacica - lPC.

Art. 30. Para realizaçâo dos procedimentos descritos nesta lnstrução Normativa, o servidor

deverá, obrigatóriamente, agendar previamente seu atendimento perante a Junta Médica

Oficial, devendo apresentar os seguintes documentos, todos originais:

L Cédula de ldentidade e CPF.

ll. Laudo do Médico, informando o quadro atual e diagnóstico inclusive com ClD.

Art. 4o- Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez

quando declarados, por junta médica oficial, insubsistentes os motivos

determinantes da aposentadoria.

Art. 50- A reversão farse-á, de ofício ou a pedido, no mesmo cargo anteriormente ocupado ou

no cargo resultante de sua transformação.

AÉ.60- O servidor que reverter à atividade terá o pruzo de 10 (dez) dias contados da

publicação do ato de reversão, para assumir o exercício do cargo, sob pena de cassação de

sua aposentadoria.

Art.7o- Encontrando - se provido ou extinto o cargo, o servidor será colocado em

disponibilidade, até a ocorrência de vaga.

AÉ. 8o- Para que a reversão possa efetivar - sê, é necessário que o aposentado nâo tenha

completado 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Art. 90- O servidor aposentado que optar pela reversão, deverá protocolar a solicitação junto

ao lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica lPC, que

deverá agendar perícia médica para verificação das condições de saúde física e mental do

servidor e a possibilidade de reversão.

Art. 10- A Medicina e Segurança do Trabalho deverá analisar o parecer do médico perito e

emitir parecer favorável ou não ao processo de reversão.

Art. íí- Após análise da Perícia Medica e da Medicina e Segurança do Trabalho o setor

jurídico deste Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica irá

se manisfestar com Parecer Jurídico sobre o processo.

Rua Edgar Gonçalves, VN, 29.146-550, Campo Grande, Caiacica - ES
Telefax : 339 6-7038 - e-m ail : peici amedica@ipccariacica.es.gov. br



Art. 12- Caberá a junta médica oficial encaminhar o servidor para aposentadoria por

invalidez nos termos do art. t7 da Lei Complementar 028 de 30 de Dezembro de

2009.

Art. 13- E vedado ao servidor com encaminhamento para concessão de aposentadoria por

invalidez requerer licença com afastamento de qualquer natureza.

Art. M- Será considerado como prorrogação de licença o período necessário à inspeção

médica, que, excepcionalmente, ultrapassar o prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

Parágrafo único. Ressalvados os casos comprovados pela Junta Médica, o servidor que for

considerado incapaz paru desempenhar suas atividades laborais, terá sua licença médica

prorrogada até a finalização do processo de concessão de aposentadoria por invalidez.

Art. í5- O servidor permanecerá em atividade ou licença saúde até a decisão final a respeito

da concessão de Aposentadoria por lnvalidez.

Art. í6- O servidor que obtver encaminhamento para aposentadoria, deverá apresentar-se no

dia e hora agendado munido dos seguintes documentos:

L Cópia simples e original do CPF;

ll. Cópia simples e original da Carteira de ldentidade;

lll. Cópia simples e original da Certidão de Casamento/Nascimento ou União estável;

lV. Cópia simples do contracheque (atualizado do mês);

V. Comprovante de residência;

Vl. Comprovante de dados bancários: agencia/no da conta (ex: cartão bancário);

Vll. Cópia simples e originaltítulo de Eleitor;

Vlll. Cópia simples e original da Carteira de Trabalho;

IX. Certidão de Contribuição de outros Regimes (caso possuir).

Art 17- Vencido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de afastamento o servidor será

obrigatoriamente submetido à junta médica, a qual avaliará a concessão de

aposentadoria por invalidez, o retorno ao trabalho ou a necessidade de

readaptação do servidor estável em outro cargo.

Art. í8- O aposentado por invalidez que retornar, voluntariamente, por nova

investidura, à atividade laboral de qualquer espécie, inclusive privada, terá sua aposentadoria

automaticamente cessada, a partir da data do retorno.
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Art. 19- Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por

invalidez, o benefício cessará de imediato para o participante que retornar à atividade

que desempenhava ao se aposentar, valêndo como documento, para tal fim, o

certificado de capacidade fornecido por junta médica do lnstituto de Previdência dos

Servidores Públicos do Município de Cariacica-lPC.

Art. 20-. O participante que retornar à atividade poderá requerer, a qualquer tempo,

novo benefício, tendo este processamento normal.

Art. 21-. O aposentado por invalidez fica obrigado, sob pena de sustação do

pagamento do benefício, a submeter-se bienalmente a exames médico-periciais

realizados pela Junta Médica do lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do

MunicÍpio de Cariacica, a fim de averiguar a recuperação da capacidade laborativa referida no

Art. 'í7.

Arl.22-. O aposentado por invalidez que se julgar apto a retornar à atividade deverá

solicitar a realização de nova avaliação médico-pericial.

Art. 23-. O servidor aposentado por invalidez deverá agendar inspeção para junta médica, no

dia agendado deverá estar munido dos documentos constantes nesta lnstrução Normativa.

Art. 24-. O descumprimento das determinaçÕes constantes da presente lnstrução Normativa

configurará infração disciplinar passível de bloquei do pagamento até que seja regularizado a

situação junto a esta Autarquia.

Art. 25-. Os casos omissos desta lnstrução Normativa serão dirimidos pelo lnstituto de

Previdência dos Servidores públicos do Município de Cariacica, juntamente com a Secretaria

correlata.

Art. 26-. Revogam-se todas as disposições em contrário.

Att.27-. E de responsabilidade de cada secretaria a divulgação e orientação desta lnstrução

Normativa.

Art. 28-. Esta lnstrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Ca ica, ES, 04 de Abril de 2018. .,
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