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Orientação Normativa do instituto de Previdência 

Municipal de Pouso Alegre 001/2017. 

Dispõe sobre a análise de aposentadoria 
especial no IPREM no âmbito de servidores 

municipais de Pouso Alegre.  

 

O IPREM, através de seu Diretor Presidente, no uso de suas 

atribuições legais, amparado na lei municipal 5.711/2016 estabelece 

Orientação Normativa para a análise de aposentadoria especial no 

IPREM no âmbito dos servidores municipais de Pouso Alegre,  

CONSIDERANDO as reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal 

em sede de mandados de injunção, pertinentes à concessão de 
aposentadoria especial, prevista no artigo 40, § 4º, III, da 

Constituição Federal, na redação da EC 47/2005; 

CONSIDERANDO a edição, pelo Supremo Tribunal Federal, da Súmula 
Vinculante nº 33, que veio determinar a aplicação, no que couber das 

regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria 
especial de que trata o artigo 40, § 4º, III, da Constituição Federal, 

até a edição de Lei Complementar federal específica; 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 1, de 22 de julho de 2010, 

atualizada pela Instrução Normativa SPPS nº 3, de 23 de maio de 
2014, e a Nota Técnica nº 02/2014/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS que 

estabelecem regras para o reconhecimento, pelos Regimes Próprios 
de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, do direito à aposentadoria dos servidores públicos com 
requisitos e critérios diferenciados; 

CONSIDERANDO a Orientação Normativa SEGEP/MP nº 5 de 22 de 
julho de 2014; 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 04/2014 do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais; 

CONSIDERANDO O Decreto nº 8.123, de 16 de outubro de 2013 que 

altera dispositivos do regulamento da Previdência social, aprovado 
pelo decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, no que se refere à 

aposentadoria especial 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 04/2014 do Tribunal de 

contas do Estado de Minas Gerais; 

CONSIDERANDO a necessidade de fixar parâmetros gerais a fim de 

orientar o processamento da matéria no âmbito do Município de 
Pouso Alegre, 

INSTRUI: 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/legis/CF88/Titulo_3.html#art40p4
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Trib_Sup/STF/SUM_VINC.html#33
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Trib_Sup/STF/SUM_VINC.html#33
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/legis/CF88/Titulo_3.html#art40p4incIII
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/orgaos/MPAS/IN01_10INSS.html
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/orgaos/MPAS/IN03_14INSS.html
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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. Esta instrução objetiva disciplinar, no âmbito do Instituto de 

Previdência Municipal de Pouso Alegre, o cumprimento das decisões 

judiciais proferidas em ações de mandado de injunção que 
determinam a aplicação dos requisitos e critérios fixados para o 

regime geral de previdência social, na análise de pedidos relativos á 
aposentadoria especial, prevista no art. 40, §4º, III, da Constituição 

Federal, bem assim a aplicação da Sumula Vinculante no 33, 
aprovada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.  

Art. 2º. Farão jus à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º, 
III, da Constituição Federal, todos os servidores municipais, 

submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social do Município, 
que comprovarem exercer atividades sob condições especiais que 

prejudiquem a saúde ou integridade física, bem como todos aqueles 
beneficiados por decisões proferidas em mandados de injunção, 

desde que reúnam os requisitos necessários para a obtenção do 
benefício na forma da lei aplicável e das disposições previstas nesta 

orientação. 

CAPÍTULO II 

DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS E DO PERIODO MÍNIMO DE 

TRABALHO, PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA 
ESPECIAL 

Art. 3º. São consideradas condições especiais que prejudicam a 
saúde ou a integridade física, conforme definido no Anexo IV do 

Decreto no. 3.048, de 06 de maio de 1999, a exposição a agentes 
nocivos, químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes, em 

concentração ou intensidade e tempo de exposição, que ultrapasse os 
limites de tolerância ou que, dependendo do agente, torne a simples 

exposição em condição especial prejudicial à saúde. 

§ 1º Os agentes nocivos não arrolados no Anexo IV de que trata o 

caput deste artigo não serão considerados para fins de concessão da 
aposentadoria especial.  

§ 2º As atividades constantes no Anexo IV de que trata o caput deste 

artigo, são exemplificativas. 

§ 3º. O enquadramento em relação aos agentes nocivos físicos, 

químicos, biológicos ou associação de agentes deverá observar os 
parâmetros estabelecidos na Instrução Normativa nº 45 do INSS, de 

06 de agosto de 2010, ou outra que vier a sucedê-la. 

Art.4º. A aposentadoria especial será concedida ao servidor que 
exerceu atividades em condições especiais, submetido a agentes 
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nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes 

prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período de 25 anos 
de trabalho permanente, não ocasional e nem intermitente. 

 

Parágrafo único. Para efeito das disposições do caput deste artigo, 
considera-se trabalho permanente aquele que é exercido de forma 

não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do servidor ao 
agente nocivo seja indissociável da prestação do serviço público. 

CAPÍTULO III 

DA COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO SOB 

CONDIÇÕES ESPECIAIS  

Art. 5º. O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade 

especial deverá ser instruído com os seguintes documentos: 
I - formulário de informações sobre atividades exercidas em 

condições especiais, previsto no art. 6º. Desta orientação; 
II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, a 

ser emitido de acordo com o disposto no art.7º., deste decreto, ou os 
documentos aceitos em substituição àquele, consoante o art.8º deste 

decreto; 

III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por 
exposição a agentes nocivos, na forma do art.9º. deste decreto. 

 
Art. 6º. O formulário de informações sobre atividades exercidas em 

condições especiais de que trata o inciso I do art. 5º, desta 
orientação, é o modelo de documento instituído para o regime geral 

de previdência social, a ser emitido na seguinte conformidade: 
   

I- Até 31 de dezembro de 2003, de acordo com o período de 
vigência: SB-40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 

8030; 
II- A partir de 1º de janeiro de 2004: Perfil Profissiográfico 

Previdenciário – PPP. 
 

§ 1º. O PPP será emitido em formulário padronizado pelo responsável 

pelo setor de que trata o art. 16 desta orientação e será mantido 
atualizado, pelo menos, anualmente. 

§ 2º. Ao servidor, quando desligado da Administração Pública, será 
fornecido o PPP em cópia. 

 
Art. 7º. O LTCAT será expedido por médico do trabalho ou 

engenheiro de segurança do trabalho, integrante do quadro de 
pessoal efetivo do Executivo (ou empresa especializada que 

comprove contar com profissional devidamente habilitado). 
 

§ 1º O laudo técnico pericial será obrigatório para os períodos 
laborados a partir de 14 de outubro de 1996, data da edição da MP 
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1523, posteriormente convertida na Lei 9.528, de 10 de dezembro de 

1997. 
§2º.O enquadramento de atividade especial por exposição ao agente 

físico ruído, em qualquer época da prestação do trabalho, exige laudo 

técnico pericial. 
§ 3º. Será aceito o laudo técnico emitido em data anterior ou 

posterior ao exercício da atividade do servidor, se não houve 
alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização, desde que 

haja ratificação, nesse sentido, pelo responsável técnico a que se 
refere o caput deste artigo. 

§ 4º Não serão aceitos: 
I - laudo relativo a atividade diversa, salvo quando efetuada no 

mesmo órgão público; 
II - laudo relativo a órgão público ou equipamento diversos, ainda 

que as funções sejam similares; 
III - laudo realizado em localidade diversa daquela em que houve o 

exercício da atividade. 
 

Art. 8º. Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou ainda de 

forma complementar a este, os seguintes documentos: 
I - laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça 

competente em ações judiciais; 
II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de 

Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro); 
III - laudos emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, 

ou, ainda, pelas Delegacias Regionais do Trabalho - DRT; 
IV - laudos individuais acompanhados de: 

a) autorização escrita do órgão administrativo competente, se o 
levantamento ambiental ficar a cargo de responsável técnico não 

integrante do quadro funcional da respectiva Administração; 

b) cópia do documento de habilitação profissional do engenheiro de 

segurança do trabalho ou médico do trabalho, indicando sua 
especialidade; 

c) nome e identificação do servidor da Administração responsável 

pelo acompanhamento do levantamento ambiental, quando a emissão 
do laudo ficar a cargo de profissional não pertencente ao quadro 

efetivo dos funcionários; 
 

d) data e local da realização da perícia. 
 

V - demonstrações ambientais constantes dos seguintes documentos: 
 

a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; 
b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR; 

c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção - PCMAT; 

d) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO. 
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CAPITULO IV 

DA ANÁLISE DA PERÍCIA MÉDICA 

Art. 9º. A análise para a caracterização e o enquadramento do 

exercício de atribuições com efetiva exposição a agentes nocivos 

prejudiciais à saúde ou à integridade física, será feita pelo médico 
perito do IPREM integrante do quadro de servidores municipais 

efetivos, observados os seguintes procedimentos: 
 

I - análise do formulário e laudo técnico ou demais demonstrações 
ambientais referidas no inciso V do art.8o; 

 
II - a seu critério, inspeção de ambientes de trabalho com vistas à 

rerratificação das informações contidas nas demonstrações 
ambientais; 

 
III - emissão de parecer médico-pericial conclusivo, descrevendo o 

enquadramento por agente nocivo, indicando a codificação contida na 
legislação específica e o correspondente período de atividade. 

 

IV - justificativas técnicas de forma clara, objetiva e conclusiva. 

CAPÍTULO V 

DO RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO SOB 
CONDIÇÕES ESPECIAIS 

Art. 10. O reconhecimento do tempo de serviço público exercido sob 
condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física 

dependerá de comprovação do exercício de atribuições do cargo 
público de modo permanente, não ocasional nem intermitente, 

nessas condições, na seguinte conformidade: 

I - Até 28 de abril de 1995, data anterior à vigência da Lei nº 9.032, 

o enquadramento de atividade especial admitirá os seguintes 
critérios: 

 
a. por cargo público cujas atribuições sejam análogas às atividades 

profissionais das categorias presumidamente sujeitas a condições 

especiais, consoante às ocupações/grupos profissionais agrupados 
sob o código 2.0.0 do Quadro anexo ao Decreto nº 53.831, de 25 de 

março de 1964, e sob o código 2.0.0 do Anexo II do Regulamento 
dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 

83.080, de 24 de janeiro de 1979; ou 

b. por exposição a agentes nocivos no exercício de atribuições do 

cargo público, em condições análogas às que permitem enquadrar as 
atividades profissionais como perigosas, insalubres ou penosas, 

conforme a classificação em função da exposição aos referidos 
agentes, agrupados sob o código 1.0.0 do Quadro anexo ao Decreto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9032.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D53831.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D83080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D83080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D53831.htm
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nº 53.831, de 1964 e sob o código 1.0.0 do Anexo I do Regulamento 

dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 
83.080,de1979; 

 

II - De 29 de abril de 1995 até 5 de março de 1997, o 
enquadramento de atividade especial somente admitirá o critério 

inscrito na alínea b do inciso I deste artigo; 

III - De 6 de março de 1997 até 6 de maio de 1999, o 

enquadramento de atividade especial observará a relação dos 
agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física que 

consta do Anexo IV do Regulamento dos Benefícios da Previdência 
Social, aprovado pelo Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997;  

IV- A partir de 7 de maio de 1999, o enquadramento de atividade 
especial observará a relação dos agentes nocivos prejudiciais à saúde 

ou à integridade física que consta do Anexo IV do Regulamento da 
Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999. 

Parágrafo único. À falta da comprovação de que trata este artigo, 
apenas por determinação judicial se fará o reconhecimento. 

Art. 11. Considera-se como período de exercício de atividade 

especial o efetivamente realizado, bem como os afastamentos 
ocorridos nesse período, por motivo de: 

I - faltas abonadas ou justificadas, licenças gala, nojo, férias e 
licença-prêmio, na forma das disposições contidas no estatuto do 

servidor; 

II - licença/afastamento por motivo de acidente, doença profissional 

ou doença do trabalho; 

III - aposentadoria por invalidez acidentária; 

IV - licença gestante, adotante e paternidade; 
 

V - ausência por motivo de doação de sangue, alistamento como 
eleitor, participação em júri. 

 
§ 1o – Os demais afastamentos a que faz jus o servidor não serão 

considerados para os fins de aposentadoria especial, ainda que 

computados como de efetivo exercício pela lei estatutária.  
§ 2º. – Compete à área de recursos humanos da unidade 

administrativa em que se encontra lotado o servidor certificar o seu 
efetivo exercício em atividade especial. 

§ 3º. – As licenças/afastamentos para tratamento da saúde não serão 
enquadradas no inciso II do caput deste artigo, exceto se 

estabelecido nexo causal entre o evento e o afastamento, 
devidamente comprovado. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D53831.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D83080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D83080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2172.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3048.htm
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Art. 12.  Não será admitido como meio de prova o recebimento de 

adicional de insalubridade, periculosidade ou equivalente; tampouco a 
percepção destes adicionais é imprescindível ao reconhecimento da 

atividade como especial. 

 
 

 
 

CAPITULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES DO IPREM E DOS DOCUMENTOS A SEREM 

ANEXADOS AO PEDIDO DE APOSENTADORIA 

Art. 13. Compete ao IPREM a análise dos pedidos formulados pelos 

servidores municipais, bem como a concessão, ou não, da 
aposentadoria especial. 

Parágrafo único, Sob nenhuma hipótese será concedida 
aposentadoria especial sem o parecer médico-pericial de que trata o 

art.9º. desta orientação.  

Art. 14. Para a elaboração do ato concessório de aposentadoria, o 

fundamento a ser utilizado é o de "Aposentadoria Especial amparada 

pelo § 4º, III, do art. 40 da Constituição Federal e pela Súmula 
Vinculante nº 33 e/ou por decisão em Mandado de Injunção”.  

Parágrafo único. O efeito financeiro decorrente do benefício terá início 
na data da efetiva concessão, vedados quaisquer pagamentos 

retroativos a título de proventos. 

Art. 15. Para fins de obtenção da aposentadoria especial, o servidor 

deverá anexar ao seu pedido os seguintes documentos: 

I - para períodos laborados até 28 de abril de 1995, véspera da 

publicação da Lei nº 9.032, de 1995, será exigido do servidor o 
formulário de reconhecimento de períodos laborados em condições 

especiais e a certidão expedida pela área de recursos humanos, bem 
como, para o agente físico ruído, LTCAT;  

II - para períodos laborados entre 29 de abril de 1995, data da 
publicação da Lei nº 9.032, de 1995, a 13 de outubro de 1996, 

véspera da publicação da MP nº 1.523, de 1996, será exigido do 

servidor formulário de reconhecimento de períodos laborados em 
condições especiais e certidão expedida pela área de recursos 

humanos, bem como, para o agente físico ruído, LTCAT ou demais 
demonstrações ambientais;  

III - para períodos laborados entre 14 de outubro de 1996, data da 
publicação da MP nº 1.523, de 1996, a 31 de dezembro de 2003, 

data estabelecida pelo INSS em conformidade com o determinado 
pelo § 2º do art. 68 do decreto 3.048, de 1999, será exigido do 

servidor formulário de reconhecimento de períodos laborados em 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/legis/CF88/Titulo_3.html#art40p4
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Trib_Sup/STF/SUM_VINC.html#33
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Trib_Sup/STF/SUM_VINC.html#33
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condições especiais e certidão expedida pela área de recursos 

humanos, bem como LTCAT, qualquer que seja o agente nocivo ou 
demais demonstrações ambientais; e  

IV - para períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o 

documento será o PPP, certidão expedida pela área de recursos 
humanos e o LTCAT ou demonstrações ambientais. 

CAPÍTULO VII  

DAS ATRIBUIÇÕES DO MUNICIPIO 

 

Art.16 – Compete ao setor de Segurança e Medicina do Trabalho do 

Município as seguintes atribuições: 

I - discriminar as áreas da Municipalidade (inclusive Legislativo, 

Fundação e Autarquias) onde reste caracterizada a presença dos 
agentes nocivos à saúde ou integridade física; 

 
II – emitir o LTCAT de acordo com as exigências das instruções 

normativas do INSS; 
 

III- implementar e coordenar outros programas ambientais e de 

proteção à saúde do servidor; 
 

IV – elaborar o PPP de cada servidor municipal que trabalhe exposto 
a agentes nocivos que prejudiquem a saúde ou a integridade física, 

considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, ainda 
que não presentes os requisitos para a concessão do benefício; 

 
V- emitir a CAT (comunicação de acidente do trabalho) e as 

comunicações de doenças profissionais, na forma das instruções 
normativas do INSS e as editadas pelo Executivo; 
 

VI – processar o reconhecimento do tempo de serviço especial do 

servidor, no âmbito do Município, na forma das disposições contidas 
neste decreto. 

 
CAPÍTULO VIII 

DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL  

Art. 17. Será concedida aposentadoria especial de que trata esta 
orientação ao servidor que implemente os seguintes requisitos: 

I – comprovação de exercício de atividades especiais, pelo período de 
25 (vinte e cinco) anos permanente, não ocasional nem intermitente, 

na forma do disposto neste decreto; 

II – 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público; e 
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III – cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

IV  - justificativas técnicas de forma clara, objetiva e conclusiva. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DO CÁLCULO E REAJUSTE DOS PROVENTOS 

 
Art. 18. Os proventos decorrentes da aposentadoria especial serão 

calculados conforme estabelece a Lei nº 10.887, de 2004, ou seja, 
pela média aritmética simples das maiores remunerações utilizada 

como base para as contribuições do servidor aos regimes de 
previdência a que esteve vinculado, atualizadas pelo INPC, 

correspondentes a 80% de todo o período contributivo, desde a 
competência de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se 

posterior àquela, até o mês da concessão da aposentadoria. 

Parágrafo único. Os proventos decorrentes da aposentadoria especial 

não poderão ser superiores à remuneração do cargo efetivo em que 
se deu a inativação. 

 

Art. 19. O servidor aposentado com fundamento na aposentadoria 
especial de que trata esta orientação permanecerá vinculado ao 

Regime Próprio de Previdência Social do Município e não fará jus à 
paridade.  

 
Parágrafo único. O reajuste dos proventos de aposentadoria de que 

trata este artigo será feito de acordo com as regras aplicáveis ao 
Regime Geral de Previdência Social. 

 

CAPITULO X 

 DA CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM 

 

Art. 20. Com base no disposto no artigo 40, § 10, da Constituição 
Federal e à vista do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal, não está autorizada a conversão de períodos especiais em 

comuns, exceto para os períodos anteriores ao regime estatutário, 
em que o servidor estava submetido à CLT, na Administração 

Municipal.  

§ 1o. Na hipótese da exceção prevista no caput deste artigo, a 

conversão deverá ser providenciada junto ao INSS, cabendo ao 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Legis/Leis/10887_04.html
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/legis/CF88/Titulo_3.html#art40p10
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Município à averbação dessa conversão, mediante apresentação de 

certidão própria. 

§ 2º. A averbação dos períodos convertidos só produz efeitos a partir 

da data do deferimento, ficando vedados efeitos retroativos de 

qualquer ordem. 

§ 3º. Enquanto não editada lei complementar sobre a matéria, fica 

vedada a conversão do tempo especial em comum para os períodos 
de tempo exercidos pelo servidor na condição de estatutário. 

§ 4º. Sob nenhuma hipótese, a Administração Municipal poderá 
reconhecer e proceder à conversão de tempo especial em comum, 

relativo ao regime geral de previdência social ou a outro regime 
próprio.  

CAPÍTULO XI 

DO EXERCÍCIO DE CARGOS EM REGIME DE ACÚMULO LÍCITO 

Art. 21. Em regime de acúmulo lícito, fica assegurado ao servidor o 
exercício de cargo, emprego ou função, sob condições especiais, 

ainda que obtenha a aposentadoria especial no outro cargo. 

§ 1º. Na hipótese de o servidor beneficiado com a aposentadoria 

especial, vier a exercer as atribuições de novo cargo, emprego ou 

função, ou na atividade privada, em condições especiais, que 
prejudiquem a saúde ou sua integridade física, será cancelada sua 

aposentadoria. 

§ 2º. Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo se o aposentado 

vier a exercer outro cargo, emprego ou função, ou atividade privada, 
não sujeita a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou 

integridade física. 

CAPITULO XII 

DOS RECURSOS 

Art. 22. Após a decisão do resultado do pedido de averbação de 

tempo ou aposentadoria especial, o departamento de benefícios 
encaminhará o resultado ao servidor, cabendo o pedido de recurso 

hierárquico, no prazo de 30 dias. 

§ 1º O recurso será dirigido ao Diretor-Presidente do IPREM, que 

encaminhara ao departamento jurídico para analise e diligencias se 

necessárias. 

§ 2º O recuso se improvido, encerra a instância administrativa. 

 

 



Pág. 11  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO XIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 23. Não será concedido abono de permanência aos servidores 

que implementarem os requisitos para aposentadoria especial e 

permanecerem no desempenho de seus cargos 

Art. 24. As dúvidas e os casos omissos relativos à concessão de 

aposentadoria especial serão resolvidos pelos departamentos 
competentes do IPREM. 

Art. 25. Esta instrução entra em vigor em vigor na data de sua 
publicação. 

Pouso Alegre, 02 de janeiro de 2017. 

 

Eduardo Felipe Machado 

Diretor Presidente 

 


