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COMUNICADO 
Aos Gerentes 
 
Assunto: Inclusão de tempo do INSS ou de outros Órgãos para fins de abono de 
permanência e ou aposentadoria  
Quando o interessado requisitar abono de permanência ou já tenha publicado o abono de 
permanência e averbou algum período do INSS ou de outros Órgão na Educação, precisam 
prestar bastante atenção : 
 

1) Inclusão de tempo do INSS e de outros Órgãos 

A) Quando o interessado(a) requerer abono de permanência e ou aposentadoria  e averbar 

tempo da certidão do INSS ou de outros Órgãos, conferir os dados pessoais na CTC do INSS, o 

nome completo do interessado(a)  ( verificar se é casado,  separado(a) divorciado(a), devendo 

ser atualizada a CTC do INSS ou de outros Órgãos),   nome da mãe, data de nascimento, nº da 

matrícula ( é o nº do  RS no estado ) e  principalmente o dígito do RG.  

O SPPREV está devolvendo os processos de aposentadoria se estiver com alguma informação 

incompleta na CTC do INSS ou certidão de outros Órgãos.  

Conferir o campo destinação na Certidão de outros Órgãos  e na  CTC do INSS  o campo  Órgão 

Instituidor, deverá constar: 

Secretaria de Estado da Educação São Paulo 
Ou 

Governo do Estado de São Paulo 
Segue alguns exemplos : 
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               B) Na CTC do INSS e  ou  na certidão de  outros Órgãos, deverá constar também em 
anexo a discriminação dos salários de contribuição ou relação de salários a partir de 
JULHO/1994. 
Segue exemplo: 
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2) Extrato do Pasep 

O interessado requisita o extrato do Pasep no Banco Brasil, que é assinado pelo 
responsável pela emissão do documento ( verificar se o nº do pasep confere com o 
Holerite e  a SED). 
Caso não estiver o mesmo número na SED, alterar no Portal net, em dados pessoais o 
número migra para a Fazenda. 
Observação:  
Tem interessado que o nº do pasep está expurgado, quer dizer que não  tem o nº do pasep 
no Banco do Brasil, neste caso o Banco do Brasil pede para ao interessado alguns 
documentos para atualizar o cadastro no banco e este procedimento demora , pois é 
enviado todos os dados para Brasília.  É melhor a escola fazer levantamento antes dos 
interessados pedirem abono e ou aposentadoria para evitar contratempo. 

 
 
 
Qualquer dúvida digitalize a certidão e  envie para a Margareth, para o email: 
deamenfp@educacao.sp.gov.br 
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