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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para a atividade de elaboração de cálculo e atualização das contribuições 

previdenciárias para o período de licença sem remuneração usufruído por servidores vinculados 

ao IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Diretoria de Benefícios Previdenciários 

 Gerência de Custeio 

 Gerência de Apoio Administrativo 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

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

servidores Municiais de Goiânia. 

 Lei nº 8.095 (26/04/2002) - Dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Goiânia, altera a Lei 8.011, de 5 de setembro de 2.000, e 

dá outras providências. 

  

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Licença sem remuneração – os servidores poderão usufruir de alguns tipos de licença do 

trabalho sendo interrompidas a sua remuneração e, por consequência, a contribuição 

previdenciária. Elas podem ser: 

o Licença por interesse particular (que pode ser por dois anos, prorrogável por mais dois 

anos) 

o Licença para acompanhamento de cônjuge (que não tem limite de tempo) 

o Licença para aperfeiçoamento (duração do tempo de aperfeiçoamento) 

 

4.2 Siglas 

 GERADM – Gerência de Apoio Administrativo 
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5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

Atividade Descrição da atividade 

1. Receber processo 

de licença sem 

remuneração para 

cálculo das 

arrecadações a 

serem pagas 

Quando o servidor está em gozo de licença sem remuneração não há contribuição 

previdenciária. Nessa situação, a Lei nº 8.095/02 dá faculdade ao servidor de continuar 

contribuindo (ambas parte patronal e parte servidor) e contar com o referido tempo para 

fins de concessão de benefícios. 

Desse modo, o servidor faz requisição de abertura de processo administrativo por meio 

do atendimento pela Gerência de Apoio Administrativo – Protocolo, que por sua vez, o 

envia para a Gerência de Aposentadorias e Pensões para coleta de informações 

funcionais e ficha financeira do mesmo. A Diretoria de Benefícios Previdenciários, 

Advocacia Setorial, e Presidência participam da análise legal do processo.  

Quando aprovada a solicitação do servidor, o processo administrativo é encaminhado 

para a Equipe de Custeio que deverá receber o processo no sistema COMPLETE e 

realizar o cálculo da contribuição previdenciária. 

2. Verificar 

informações e 

situação do 

processo/servidor 

A Equipe de Custeio deverá analisar os dados do servidor e suas informações de base 

de cálculo da época em que houve/rá a licença. Essas informações são primordiais para 

a realização do cálculo contributivo e podem ser obtidas a partir do próprio processo físico 

ou sistema informatizado (COMPLETE). 

Além disso, a Equipe de Custeio deverá verificar se há pendências em relação a meses 

anteriores, como por exemplo: licenças antigas que o servidor gozou sem contribuição 

comprovada. Se caso positivo, os valores devidos antigos poderão ou não participar do 

mesmo processo. 

3. Elaborar 

diligências/despacho 

ao órgão apropriado 

(direta ou indireta) 

requisitando a base 

de cálculo 

necessária. 

Caso, durante a verificação anterior, as informações encontradas não forem suficientes 

para calcular a contribuição devida, a Equipe de Custeio deverá diligenciar o órgão 

competente para que sejam fornecidos os dados apropriados para essa tarefa. 

Se o órgão de lotação do servidor for da Administração Direta, a Equipe de Custeio 

deverá endereçar a diligência para a SEMAD. Porém, se for da Administração Indireta, 

endereçar para o órgão especifico. 

Observação: Todo despacho e diligência deverão ser elaborados e enviados pela 

Secretaria Geral. Sendo assim, a Equipe de Custeio deverá solicitar tais atividades, via  

Despacho, à Secretaria Geral passando primeiro pela análise da Diretoria de 

Benefícios Previdenciários. 

4. Calcular 

contribuição devida 

corrigida das partes 

patronal, de servidor 

e 13º salário 

Quando da obtenção das informações pertinentes ao cálculo contributivo para o servidor, 

seja por meio de resposta a diligências ou por pesquisa interna, a Equipe de Custeio 

deverá usar a planilha específica (Planilha de Cálculo de Contribuições de Servidores de 

Licença Sem Remuneração) para calcular a contribuição devida da parte patronal, parte 

servidor e seus respectivos décimo terceiros. 

Caso o cálculo envolver períodos anteriores ao momento da solicitação, os valores 

deverão ser corrigidos com os juros e INPC acumulado dos meses atrasados. 
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5. Emitir a 

Declaração de 

Aceite do Cálculo 

Realizado e 02 vias 

do Anexo do 

Resumo do Cálculo 

Quando da finalização do cálculo dos valores devidos, a Equipe de Custeio deverá 

elaborar a “Declaração de Aceite do Cálculo Realizado” inserindo informações para o 

pagamento e 02 (duas) vias do resumo do cálculo para serem juntamente anexadas. 

O conjunto desses documentos deverá ser enviado à Gerência de Custeio para 

conferência. 

6. Conferir 

documentação 

A Gerência de Custeio deverá verificar toda a documentação e os cálculos realizados. 

Caso seja detectado algum erro ou incoerência, a Equipe de Custeio deverá corrigi-lo 

conforme apontado pela Gerência de Custeio. 

Todavia, se não for encontrado erros, a Gerência de Custeio deverá assinar a 

documentação e encaminhar à Diretoria de Benefícios Previdenciários a qual deverá 

analisar a documentação e, caso corretos, elaborar e encaminhar um “Despacho” para a 

Gerência de Apoio Administrativo – Protocolo solicitando que a mesma entre em 

contato com o servidor para ciência do seu processo.  

Caso seja detectado algum erro ou incoerência por parte da Diretoria de Benefícios 

Previdenciários, a Equipe de Custeio deverá corrigi-lo conforme apontado pela Diretoria. 

7. Entrar em contato 

com o servidor para 

comparecer a 

GERADM para 

tomar ciência de sua 

solicitação 

Com os cálculos e a Declaração de Aceite do Cálculo Realizado em mãos, a Gerência de 

Apoio Administrativo deverá solicitar ao servidor que compareça ao Protocolo para que 

tome ciência dos valores obtidos, bem como, para fornecer parecer a respeito do aceite e 

disposição de realizar os pagamentos. 

8. Realizar a juntada 

da resposta 

assinada pelo 

servidor ao processo 

Ao receber o servidor, a Gerência de Apoio Administrativo deverá coletar a resposta do 

servidor em relação ao cálculo contributivo (parecer) e realizar a juntada da mesma no 

processo. Se for negativa, o processo deverá ser arquivado conforme diretrizes 

estabelecidas no PG. 12 – Gestão de Arquivo.  

Caso o servidor aceitar contribuir, a Gerência de Custeio deverá verificar se os cálculos 

ainda estão atualizados. Isso poderá ocorrer se o servidor não fornecer parecer por um 

longo período, a ponto de taxas de correção e juros serem aplicáveis. 

9. Atualizar cálculos 

Se houver necessidade de atualização dos cálculos, a Gerência de Custeio deverá 

recalcular os valores considerando os períodos completos de incidência de juros e taxas 

de correção. Uma vez atualizados, os cálculos novamente deverão ser apresentados ao 

servidor.  
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10. Confeccionar 

Termo de 

Parcelamento e 

atualizar parcelas de 

pagamento com 

INPC acumulado e 

juros 

Constatado que o servidor opte por pagar e, caso os cálculos estejam atualizados, o 

servidor pode requisitar o parcelamento da dívida ou pagamento à vista.  

Se for solicitado parcelamento, o mesmo deverá ser autorizado pela Gerência de 

Custeio, Diretoria de Benefícios Previdenciários e Presidência do IPSM. Uma vez 

autorizado, a Equipe de Custeio deverá elaborar o “Termo de Acordo de Parcelamento” 

onde traz os valores atualizados e corrigidos das parcelas de pagamento. Esse 

documento deve ser assinado pelo servidor. 

A forma de acompanhamento dos pagamentos, à vista ou parcelado, será realizada pela 

identificação de receitas conforme diretrizes estabelecidas no PG. 61 – Identificação de 

Receitas.  

Quando da quitação da contribuição, a Equipe de Custeio deverá emitir um Informativo 

Previdenciário ao servidor como comprovação desse ato conforme diretrizes 

estabelecidas no PG. 67 – Emissão de Informativo Previdenciário e providenciar o 

arquivamento do processo conforme diretrizes estabelecidas no PG. 12 – Gestão de 

Arquivo. 

 

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 

Planilha de Cálculo 

de Contribuições de 

Servidores de 

Licença Sem 

Remuneração 

Computador da 

Gerência de 

Custeio 

Eletrônico 

Acesso da Equipe 

GERCUS 

Z:/Pessoal de 

licença 

acompanha o 

cônjuge; ou 

Z:/Pessoal por 

interesse 

particular 

Permanente - 

Termo de Acordo de 

Parcelamento / 

Declaração de 

Aceite do Cálculo 

Realizado / 

Despacho 

Processo 

administrativo 

Pasta do processo 

Acesso aos servidores 

municipais 

Indexado por 

número do 

processo 

Permanente - 
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9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 69 – Cálculos Contributivos e atualização - Servidor em Licença sem remuneração 
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