
ENTE FEDERATIVO SERVIDOR PATYPREV TCE - RJ

Mapeamento do Processo de Concessão da Aposentadoria Compulsória
PATY PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA  SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATY 

DO ALFERES

INÍCIO

O R.H. comunica 
a D.B sobre a 

aposentadoria do 
servidor

A D.B contata o 
servidor e solicita 

seu 
comparecimento

Agenda o 
comparecimento 

com a D.B

D.B informa ao 
servidor os 

documentos 
necessários

D.B confere os 
documentos do 

servidor e encaminha 
ao setor de protocolo 

para abertura do 
processo 

administrativo 

Conferência

Faz junção dos 
docs 

necessários e 
anexa

Entrega os docs a 
D.B para análise

D.B recebe, 
confere os docs e 
monta checklist

Solicita docs ou 
informações 
faltantes ao 

servidor

NãoProvidencia as 
informações ou 
docs faltantes

Envia as 
informações e 

docs faltantes ao 
D.B

Da inicio do 
processo de 

aposentadoria 
compulsória

Sim

Promove a 
análise e emissão 

do parecer 
Jurídico

Parecer

Passa pela D.C.I 
e vai para análise 

do Presidente. 

Envia ao Prefeito 
para a assinatura

Retorna para o 
RPPS que faz a 
separação dos 

processos

RPPS notifica o 
órgão 

empregador

D. Controle 
Interno confere 
todo processo 

antes do envio ao 
TCE

Faz o lançamento 
no Sistema do 

TCE

Julgamento

Homologação Diligência Ilegalidade

Processo 
de Revisão 

da 
Aposentadoria

D.B Recebe a 
informação da 
homologação

Setor de 
protocolo abre o 
processo adm. e 

encaminha ao 
RH. 

Favorável Desfavorável

Análise

Prefeito emite 
Termo de 

Indeferimento e o 
servidor é 
notificado. 

Indeferido Deferido

Servidor retoma 
suas atividades 

diárias

Recebe o Termo 
de Indeferimento 

e arquiva o 
processo

Armazenamento 
interno

FIM

D.B encaminha 
para o prefeito 
que concede 

Portaria

Informa ao 
servidor sobre 

seu desligamento 
e emite Portaria

Encaminham 
Portaria para 
publicação no 

Ente

Publica Portarias 
em Diário Ofícial

D.B  junta todo o 
processo e envia 
para digitalização

O atendimento 
promove a 

digitalização e 
arquivamento

Analisa e registra 
o processo, 

realiza auditoria e 
julga
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