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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de controle de óbitos, envolvendo a identificação e 

recebimento de óbitos, afastamento de servidor (aposentado / pensionista), execução e cálculo de 

indébito previdenciário. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gerência de Aposentadoria e Pensão 

 Gerência de Controle de Benefícios 

 Arquivo 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Decreto n. 1.639 (09/ 05/ 2017) – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência dos 

servidores Municiais de Goiânia. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Controle de óbito – é o monitoramento dos óbitos de possíveis aposentados ou pensionistas, 

a fim de fazer o afastamento no sistema COMPLETE, para evitar o prejuízo aos cofres do 

IPSM. 

 

4.2 Siglas 

 GERAPO – Gerência de Aposentadoria e Pensão 

 GERCON – Gerência de Controle de Benefícios 

 SEMAS – Central de Óbito SEDETEC 

 INSS / MPS – Instituto Nacional do Seguro Social 
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5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Verificar a relação 

de óbitos ocorridos no 

sistema COMPLETE 

ou outro sistema 

disponibilizado pelo 

INSS / MPS 

Diariamente, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá verificar no 

sistema COMPLETE (módulo: Sistema Administrativo/ Recebe mensagem), a relação de 

óbitos ocorridos no município de Goiânia e disponibilizados pela SEMAS – Central de 

Óbitos – SEDETEC ou outro sistema eletrônico disponibilizado pelo INSS / MPS. 

2. Imprimir, 

individualmente, as 

informações dos 

óbitos ocorridos 

Após identificação dos óbitos, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão 

deverá imprimir individualmente as informações dos óbitos ocorridos. 

3. Recepcionar o 

público e receber a 

"Certidão de Óbito" 

Paralelamente e, quando da ocorrência de entrega de “Certidão de Óbito” nas 

dependências do IPSM, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá 

recepcionar o público e receber a “Certidão de Óbito”. 

4. Preencher o 

"Recibo de Entrega 

de Certidão de Óbito" 

e entregar ao 

indivíduo 

Quando do recebimento da “Certidão de Óbito”, a Equipe – Gerência de 

Aposentadoria e Pensão deverá preencher o "Recibo de Entrega de Certidão de Óbito" 

e entregar ao indivíduo. 

5. Verificar se o 

falecido era 

aposentado e/ou 

pensionista integrante 

da Prefeitura 

Municipal de Goiânia 

Com a identificação do óbito, seja ela via sistema ou via “Certidão de Óbito”, a Equipe – 

Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá verificar se o falecido era aposentado 

e/ou pensionista integrante da Prefeitura Municipal de Goiânia. 

Caso o falecido não for integrante da Prefeitura Municipal de Goiânia, a Equipe – 

Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá descartar o registro (impressão) e 

finalizar o processo. 

6. Coletar no sistema 

COMPLETE, as 

informações: 

matrícula, data de 

nascimento, nome da 

mãe e CPF e analisar 

se trata da mesma 

pessoa e se possui 

outras matrículas 

Caso o falecido (aposentado e/ou pensionista) era integrante da Prefeitura Municipal de 

Goiânia, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá coletar no sistema 

COMPLETE (módulo: Recursos Humanos), as seguintes informações: matrícula, data 

de nascimento, nome da mãe e CPF e analisar se trata da mesma pessoa e se possui 

outras matrículas no sistema COMPLETE. 

Caso as informações não sejam coerentes com os registros de óbito, a Equipe – 

Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá finalizar o processo. 
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7. Entrar no site da 

Prefeitura de Goiânia 

("Sepultamento”) e 

imprimir o registro 

"Inumado" 

Caso as informações sejam coerentes com os registros de óbito, a Equipe – Gerência 

de Aposentadoria e Pensão deverá entrar no site da Prefeitura de Goiânia 

(outprodo1.goiania.go.gov.br/intranet), inserir o número do usuário e senha, entrar no 

módulo "Sepultamento/ Consultas e Relatórios/ Consulta Óbito", inserindo o nome do 

falecido e consultar a data de falecimento e gerar e imprimir o registro "Inumado". 

8. Realizar a alteração 

da carga horária para 

o(s) outro(s) 

pensionista(s) no 

sistema COMPLETE 

Caso o falecido era pensionista e possuía proporcionalidade variável, a Equipe – 

Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá realizar a alteração da carga horária 

para o(s) outro(s) pensionista(s).  

Para tanto, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá entrar no sistema 

COMPLETE (módulo: Recursos Humanos/ Cadastro Funcional/ Dados do Contrato/ 

Alteração/ Carga Horária), inserir a matrícula do(s) outro(s) pensionista(s), registrando 

no campo "Observação", o motivo da alteração da carga horária (óbito do outro 

pensionista). 

9. Imprimir a "Tela" da 

efetivação da 

transferência da carga 

horária e encaminhar 

para a Equipe de 

Folha de Pagamento - 

GERAPO 

Posteriormente, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá imprimir a 

"Tela" da efetivação da transferência da carga horária, no sistema COMPLETE, e 

encaminhar para a Equipe de Folha de Pagamento - Gerência de Aposentadoria e 

Pensão para providências conforme diretrizes estabelecidas no PG. 23 – Gestão da 

Folha de Pagamento – Pensão. 

10. Entrar no sistema 

COMPLETE, módulo 

Recursos Humanos 

(Cadastro Funcional/ 

Afastamento/ 

Consulta), inserir 

matrícula e imprimir a 

"tela" 

Com as informações contidas no registro “Inumado”, a Equipe – Gerência de 

Aposentadoria e Pensão deverá entrar no sistema COMPLETE (módulo: Recursos 

Humanos/ Cadastro Funcional/ Afastamento/ Consulta), inserir matrícula e imprimir a 

"tela". 

11. Realizar o 

afastamento do 

aposentado/ 

pensionista como 

falecido no sistema 

COMPLETE. 

Posteriormente, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá realizar o 

afastamento do aposentado/ pensionista como falecido.  

Para tanto, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá entrar no sistema 

COMPLETE (módulo: Recursos Humanos/ Cadastro Funcional/ Rescisões/ Exoneração/ 

Inclusão), inserir a matrícula e o mês vigente, e realizar o afastamento do aposentado/ 

pensionista como falecido, inserindo no campo "observação" o número do registro do 

“Inumado”. 
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12. Imprimir a 

efetivação do 

afastamento do 

falecido no sistema 

COMPLETE 

Após a efetivação do afastamento do falecido, a Equipe – Gerência de Aposentadoria 

e Pensão deverá entrar no sistema COMPLETE, (módulo: Recursos Humanos/ 

Cadastro Funcional/ Histórico/ Afastamento), inserir a matrícula e imprimir a "tela” do 

afastamento efetivado, em 02 vias. 

13. Organizar os 

registros impressos, 

em 02 vias, e 

armazenar na pasta 

"Óbito" 

A Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá organizar os registros 

impressos (Informação do óbito, registro “Inumado”, efetivação do afastamento, 

“Certidão de Óbito”, caso houver) para todos os óbitos ocorridos e pertinentes ao IPSM 

e armazenar na pasta “Óbito” na própria Gerência de Aposentadoria e Pensão. 

14. Consultar e 

imprimir os 

comprovantes 

financeiros 

(pagamentos 

efetivados) do ex-

aposentado e/ou ex-

pensionista no 

sistema COMPLETE 

Mensalmente, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá consultar e 

imprimir os comprovantes financeiros (pagamentos efetivados) do ex-aposentado e/ou 

ex-pensionista no sistema COMPLETE (módulo: Recursos Humanos/ Informações 

Gerenciais/ Financeiro por Servidor), inserindo a matrícula, mês e ano de falecimento, 

bem como, os meses subsequentes que foram efetivados pagamentos após o 

falecimento. 

15. Verificar se 

ocorreu devolução 

financeira para o 

IPSM 

Posteriormente, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá verificar se 

ocorreu devolução financeira para o IPSM (via banco), analisando o “Relatório de 

Crítica” encaminhado pela Diretoria de Administração e Finanças, via email. 

16. Elaborar o cálculo 

dos proventos/ 

devoluções 

De posse das informações financeiras de pagamentos efetivados e devolvidos, a 

Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá elaborar o cálculo dos 

proventos/ devoluções, utilizando a planilha "Cálculo Indébito" e inserindo as 

informações financeiras coletadas. 

17. Elaborar o 

documento 

"Informação" e coletar 

as assinaturas 

pertinentes 

Após efetivação do cálculo, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá 

elaborar o documento "Informação", inserindo a informações pertinentes, assinar o 

documento e coletar assinatura da Gerência de Aposentadoria e Pensão. 

18. Organizar os 

documentos do ex-

aposentado (Inumado, 

Certidão de óbito, 

registro de efetivação 

do afastamento, 

Informação - cálculo 

indébito) 

Caso o cálculo não identifique “indébito previdenciário”, a Equipe – Gerência de 

Aposentadoria e Pensão deverá organizar os documentos do ex-aposentado (registro 

“Inumado”, “Certidão de óbito”, caso houver, registro de efetivação do afastamento, 

Informação - cálculo indébito). 
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19. Consultar dossiê 

no sistema 

COMPLETE e 

encaminhar os 

registros do falecido à 

GERADM - Arquivo 

para a efetivação do 

arquivamento dos 

documentos 

A Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá consultar o “Dossiê” do ex-

aposentado no sistema COMPLETE, coletando o número da CAIXA em que o dossiê 

está armazenado, e encaminhar os registros do falecido à GERADM - Arquivo para a 

efetivação do arquivamento dos mesmos no dossiê do falecido. 

O Arquivo deverá providenciar o arquivamento dos documentos no Dossiê, conforme 

diretrizes estabelecidas no PG.12 – Gestão do Arquivo. 

20. Imprimir no 

sistema COMPLETE 

a Declaração 

Funcional do ex-

aposentado 

Caso o cálculo identifique “indébito previdenciário”, a Equipe – Gerência de 

Aposentadoria e Pensão deverá imprimir no sistema COMPLETE a “Declaração 

Funcional” do ex-aposentado (módulo: Recursos Humanos/ Dados Cadastrais/ Dados 

Pessoais). 

21. Organizar os 

documentos do ex-

servidor (Certidão de 

óbito, registro de 

efetivação do 

afastamento, 

Informação - cálculo 

indébito, Declaração 

Funcional) 

A Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá organizar os registros 

impressos do ex-aposentado (registro “Inumado”, efetivação do afastamento, “Certidão 

de Óbito”, caso houver, Informação - cálculo indébito, Declaração Funcional). 

22. Elaborar o 

memorando "Óbito - 

Indébito 

Previdenciário", 

anexando os registros 

dos ex-aposentado 

que gerou indébito 

previdenciário e 

encaminhar para a 

GERCON para 

providências 

Posteriormente, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá elaborar o 

Memorando "Óbito - Indébito Previdenciário", anexando os registros dos ex-aposentado 

que gerou indébito previdenciário e encaminhar para a Gerência de Controle de 

Benefícios providências. 

A Gerência de Controle de Benefícios deverá analisar o indébito previdenciário 

conforme diretrizes estabelecidas no PG. 16 – Indébito Previdenciário. 
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6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas 

 Sistema COMPLETE 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Não há. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros gerados pelas atividades deste processo devem ser controlados da seguinte forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Informações do óbito 

/ Inumado / 

Efetivação do 

afastamento / 

Comprovantes 

financeiros / 

Informação – 

Cálculo /  

Gerência de 

Aposentadoria e 

Pensão 

Pasta “Óbito” 

Acesso à Equipe - 

GERAPO 

Por data Permanente - 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 28 – Controle de óbitos. 
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