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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para a atividade de inserção de informações referentes a elaboração 

bimestral do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses, através das plataformas 

informatizadas do CADPREV, para prestação de contas à Secretaria de Previdência. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gerência de Custeio 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

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

servidores Municiais de Goiânia. 

 Portaria MPS nº 21/2013 - Altera a Portaria MPS/GM nº 204, de 10 de julho de 2008; a Portaria 

MPS/GM nº 402, de 10 de dezembro de 2008; e a Portaria MPS/GM nº 403, de 10 de 

dezembro de 2008. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 DIPR – Trata-se de documento obrigatório, previsto na alínea "h" do inciso XVI do artigo 5º da 

Portaria MPS n° 204/2008, na nova redação dada pela Portaria MPS nº 21/2013, destinado a 

informações gerais dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS. Referido 

Demonstrativo será exigido em substituição ao "Demonstrativo Previdenciário" e ao 

"Comprovante do Repasse" 

 

4.2 Siglas 

 CADPREV – Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social 

 DIPR – Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses 

 GERAPO – Gerência de Aposentadoria e Pensão 

 DAIR – Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos 

 GERFIN – Gerência de Finanças e Contabilidade 
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5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

Atividade Descrição da atividade 

1. Acessar área de 

emissão do DIPR, 

no programa 

CADPREV e 

atualizar dados 

cadastrais 

A emissão do DIPR deverá ser feita pela Gerência de Custeio até o último dia do mês 

seguinte ao encerramento de cada bimestre. Portanto, no primeiro acesso, a Gerência de 

Custeio deverá abrir o programa de desktop do CADPREV e acessar área do DIPR e, 

em seguida, deverá verificar se dados do ente, do responsável pelo ente, da unidade 

gestora e do representante legal da unidade gestora mudaram. Se sim, deverão ser 

atualizados os endereços, CPF/CNPJ, nomes dentre outras informações.  

2. Atualizar ou 

incluir dados dos 

órgãos da 

Administração 

Indireta e Direta 

Na Etapa 1, a Gerência de Custeio deverá verificar se os dados dos órgãos, sejam eles 

da Administração Indireta ou Direta, mudaram. Em caso positivo, os mesmos devem ser 

atualizados. Além do caso de atualização, pode-se incluir outros órgãos do ente 

federativo nessa etapa. 

A inclusão correta de todos os órgãos e entidades do ente federativo possibilitarão 

lançamento de informações distintas para cada um deles, relacionadas a suas folhas de 

pagamento e contribuições 

Após a conclusão da Etapa 1, as demais Etapas (2 a 5) poderão ser realizadas 

paralelamente entre si dentro do período permitido, até 30 (trinta) dias após o 

encerramento do bimestre. 

3. Cadastrar 

remuneração bruta 

e valores de base 

de cálculo dos 

órgãos da folha 

A Etapa 2 deverá ser preenchida pela Gerência de Custeio após o fechamento da folha 

pela GERFIN, para assegurar que não haverá mudança de valores na mesma. Nessa as 

informações das remunerações e bases de cálculo constantes das folhas de pagamento 

dos segurados de todos os órgãos geridos pelo IPSM e cadastrados na Etapa 1 deverão 

ser inseridas. 

A Gerência de Custeio deverá discriminar a remuneração bruta, remuneração bruta do 

13º salário, base de cálculo, número de funcionários, aposentados e pensionistas 

somente do IPSM utilizando os códigos de referência informados no programa. Para isso 

o Relatório Gerencial deverá ser utilizado. 

Observação: Para o CADPREV deve-se assumir que os Fundos I, III e IV formam o 

Fundo Financeiro e o Fundo II é o Fundo Previdenciário. 

4. Cadastrar 

contribuições, 

aportes e outros 

valores 

Para o preenchimento da Etapa 3, além das receitas identificadas, a Gerência de 

Custeio irá precisar do valor do aporte para complementação da folha paga pelo Tesouro 

Municipal, por isso deverá solicita-lo à Gerência de Finanças e Contabilidade. 

A Gerência de Custeio deverá cadastrar os valores efetivamente repassados da 

contribuição patronal (normal e 13º salário) e da contribuição dos segurados (normal e 

13º salário), relativa a cada um dos órgãos já cadastrados na Etapa 1. Os dados: valor, 

data, acréscimos legais, deduções e pagamento de parcelas. Essas informações deverão 

ser extraídas do relatório Anexo III (elaborado conforme diretrizes estabelecidas no PG. 

70 – Elaboração de Relatórios para TCM). 
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5. Alimentar 

informações de 

outros tipos de 

arrecadações 

(ingressos) 

Na Etapa 4, a Gerência de Custeio deverá informar os demais ingressos de recursos no 

IPSM, não informados na Etapa 3, como: contribuições servidores cedidos/licenciados, 

contribuição auxílio-reclusão, recebimento da compensação financeira, rendimentos de 

aplicações financeiras, rendimentos demais ativos e outras receitas. Como todos esses 

dados não estão sob domínio somente da Gerência de Custeio, ela deverá requisitar os 

documentos necessários, nas Gerências do IPSM apropriadas, para completar essa 

etapa da seguinte forma: 

a) Da própria Gerência de Custeio, os dados das contribuições de cedidos e 

licenciados e auxílios reclusão, presente no Relatório Gerencial; 

b) Da Gerência de Compensação Previdenciária, as informações do fechamento 

financeiro, enviadas por e-mail e/ou extratos bancários; 

c) Da Gerência de Finanças e Contabilidade, os rendimentos de demais ativos e 

outras receitas. 

6. Preencher dados 

de despesas a partir 

de informações da 

GERFIN e GERAPO 

A Gerência de Custeio deverá, na Etapa 5, declarar as informações sobre as despesas 

do IPSM (utilização de recursos), compreendendo o pagamento dos benefícios 

previdenciários (Aposentadoria, Pensão por Morte, Auxílio-Doença, Salário-Maternidade, 

Salário-Família, Auxílio-Reclusão e Decisão Judicial), sejam eles de responsabilidade do 

IPSM ou do Tesouro Municipal. Além disso, devem ser inseridas informações acerca de 

demais despesas, como: Despesas Administrativas, Despesas com Investimentos, 

Restituições e Outras Compensações Pagas, Pagamento de Compensação Financeira e 

Outras Despesas. 

Tais dados deverão ser obtidos em outras gerências: 

1. Da Gerência de Finanças e Contabilidade: 

a) Despesas Administrativas 

b) Despesas com investimentos 

c) Restituições e outras compensações pagas 

d) Pagamento de Compensação Financeira 

e)  Outras Despesas 

2. Da Gerência de Aposentadoria e Pensão: 

a)  Aposentadoria 

b) Pensão por morte 

c) Auxílio-doença 

d) Salário-maternidade 

e) Salário-família 

f) Auxílio-reclusão 

g) Decisões judiciais (benefícios) 
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7. Cadastrar dados 

do responsável pelo 

preenchimento das 

informações 

Para finalizar o cadastro das informações, a Gerência de Custeio deverá informar os 

dados do responsável pelo preenchimento inserindo o nome, CPF, telefone e e-mail. 

8. Checar os dados 

informados 

Ao final de cada mês, a Gerência de Custeio deverá conferir as informações 

preenchidas na área de DIPR do programa CADPREV. 

Se, na conferência, forem detectadas inconsistências as mesmas deverão ser corrigidas,  

conforme necessário. 

9. Acumular dados 

do DIPR a cada 2 

meses 

Após a conferência pela Gerência de Custeio, se não forem encontradas incoerências, 

os dados do mês deverão ser armazenados e acumulados com os do mês seguinte, caso 

estiver em período de encerramento de bimestre. Ou seja, a alimentação dos dados 

deverá ser continuada por durante 02 (dois) meses até que se encerre o bimestre, o que 

faz recomeçar um novo ciclo para geração do DIPR. 

10. Gerar arquivo 

XML, transmiti-lo e 

emitir a Declaração 

de Veracidade 

Quando do fim do bimestre, a Gerência de Custeio deverá gerar o arquivo XML no 

programa do CADPREV com os dados do DIPR do período. Esse arquivo deverá ser 

enviado à Secretaria de Previdência através do CADPREV Web 

(http://cadprev.previdencia.gov.br). Ao envia-lo, a Gerência de Custeio deverá emitir a 

Declaração de Veracidade. 

11. Coletar 

assinaturas na 

Declaração de 

Veracidade 

A Declaração de Veracidade emitida anteriormente deverá ser assinada pelo responsável 

do ente federativo (Prefeito) e responsável pela unidade gestora do RPPS (Presidente 

do IPSM). A coleta dessas assinaturas deverá ser providenciada pela Gerência de 

Custeio, sendo elas o atestado de que as informações constantes no DIPR refletem a 

realidade e de que não houve a inserção de informações falsas ou omissão de 

informações. 

12. Enviar cópia 

digitalizada da 

Declaração de 

Veracidade pelo 

website do 

CADPREV 

Após cumpridas as etapas anteriores, a "Declaração de Veracidade", devidamente 

assinada, deverá ser digitalizada (em formato PDF ou JPG) e enviada por meio do próprio 

CADPREV Web pela Gerência de Custeio até 30 dias após o fim do bimestre. A 

Declaração de Veracidade é o único documento que deverá ser enviado digitalizado e 

somente após o seu recebimento o IPSM ficará regular quanto ao encaminhamento do 

DIPR, relativamente ao bimestre a que se refere. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas; 

 Sistema COMPLETE; 

 Sistema CADPREV. 

 

 

http://cadprev.previdencia.gov.br/
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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 

DIPR 

Arquivo XML 

Computador da 

Gerência de 

Custeio 

Eletrônico 

Acesso da Equipe 

GERCUS 

C:/Usuários/ 

IPSM/ CADPREV 
Permanente - 

Declaração de 

Veracidade 

Gerência de 

Custeio 

Pasta 

Acesso da Equipe 

GERCUS 

Indexada por 

bimestre/ano 
Permanente - 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 75 – Geração do DIPR no CADPREV 
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