
                                                                                                                                    
 

 

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espirito Santo 

NORMA DE PROCEDIMENTO 
SRH-NP  

03 

Assunto: 
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO  

 

Versão: 
02 

Data de elaboração: 
18/06/2014 

Data de aprovação: 
30/09/2015 

Data de vigência: 
30/09/2015 

Ato de aprovação: 
Decreto n° 6.630/15 

Unidade responsável: 
Departamento de Recursos Humanos / DCDV 

Revisada em: 
28/08/2015 

Revisada por: 
Wanderulza T Amado Borges Cruzeiro 

Anexos: 
 ANEXO I - FLUXOGRAMA 

Aprovação:
 
 

________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Secretário (a)  

____________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do Município 

  

 
 

1. Finalidade: 
Conceder ao Servidor Averbação de Tempo de Contribuição de outros órgãos e deste Município para efeitos de 
aposentadoria. 

 

2. Abrangência: 
Servidores Estatutários da Prefeitura Municipal da Serra 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Estatuto dos Servidores – Lei 2360/2001 – Art. 68. 

 
4. Conceitos: 
A averbação formalmente considerada vem a ser procedimento administrativo para legalizar períodos de contribuição      
De Órgãos Públicos e Iniciativa Privada para efeito de aposentadoria, abono de permanência e benefícios de quinquênio, 
nos caos de períodos averbados (Câmara, IPS e Prefeitura da Serra). 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
DRH – Departamento de Recursos Humanos; 
DCDV – Divisão de Cadastro, Direitos e Vantagens; 
IPS – Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra. 
 
 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete à SEAD/DRH/DCDV, controlar e acompanhar a execução da presente norma de procedimento. 
Compete à SEAD/DRH/DCDV, registrar e revisar a norma de procedimento. 

 

6. Procedimentos: 
6.1 – Unidade Administrativo Requisitante: 
6.1.1 - Protocolo Geral – Inicia o processo com a documentação anexada. 
6.1.2 – Anexa a Certidão de Tempo de Contribuição original com as contribuições previdenciárias  
6.1.3 – No caso de períodos, cuja função foi professor, deverá também anexar declaração de comprovação 
de regência de classe expedida pelo órgão empregador (para averbação de outros órgãos) 
6.1.4 – Encaminha à Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens 
 

 



                                                                                                                                    
 

6.2 – Divisão de Cadastro Direitos e Vantagens: 
6.2.1 – Recebe o processo, anexa a ficha cadastral 
6.2.2 – Analisa a documentação anexada e os dados cadastrais do servidor e emite relatório. 
6.2.3 – confecciona a Portaria de Averbação, nos casos de deferimento da documentação e quando ocorrer 
indeferimento encaminhar a secretaria de origem para ciência ao servidor da documentação necessária. 
6.2.4 – Assinatura da Portaria pelo Diretor do DRH – departamento de recursos humanos. 
6.2.5 – Anexa a Portaria 
6.2.6 – Encaminha uma copia da portaria a secretaria de origem para entrega ao servidor 
6.2.7 – Encaminha o processo ao Arquivo 5. 
 
6.3 – Arquivo 5 
6.3.1 – Recebe o processo 
6.3.2 – anexa a pasta funcional 
 

7. Considerações Finais: 
7.1 – Quando a Portaria de Averbação, sua data de emissão for bem posterior a data da solicitação, deverá o DCDV, 
verificar o ajuste do qüinqüênio e se for o caso encaminhar o processo à Divisão de Pagamento com as informações 
necessárias para o pagamento do qüinqüênio retroativo. 
7.2 – Quando o servidor solicitar a averbação, e o documento anexado não estiver de acordo com a exigência, será 
comunicado ao mesmo para retificação do documento, e quando for novamente entregue pelo servidor o documento 
correspondente, a data do efeito da averbação será contada com a data do documento recebido pelo DCDV. (parecer 
proger – Proc. 67097/2013 apenso 92922/2011). 
7.3 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 

 



Anexo I - Fluxograma

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento

Interface no 
Sistema

Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa

Conector

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos 
Assunto: Averbação de Tempo de Contribuição 
Código: SRH – NP 03                     Data de Elaboração: 18/06/2014  
Versão: 02                                       Data de Aprovação:     /     /      

SEAD/DATA/PG
SEAD/DRH/

DCDV
SEDU

SEAD/DRH/
DCDV/ARQ5

INÍCIO

PROTOCO GERAL
Inicia o processo e 
encaminha ao DCDV

DCDV
Recebe o processo, analisa, 
anexa a Ficha Cadastral do 
Servidor.
Quando ocupante do cargo de 
professor, encaminha a SEDU

ARQ5
Recebe o processo e anexa a 
Pasta Funcional do servidor

SEDU
Recebe o processo, informa ou 
solicita Declaração de Regência 
de Classe de outros órgãos e 
devolve ao DCDV

Recebe o processo, emite 
relatório e portaria de concessão 
quando deferido e encaminha 
para o ARQ5.
Quando indeferido, encaminha 
para SECRETARIA DE ORIGEM 
solicitando documentação 
necessária para finalização do 
Processo

FIM


