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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de simulação de aposentadoria e esclarecimento de 

dúvidas verbais, gerais e formais. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Chefia da Advocacia Setorial. 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Constituição da República Federativa do Brasil (05/ 10/ 1988); 

 Lei Complementar n° 011 (11/05/1992) – Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Goiânia; 

 Lei n° 8095 (26/04/2002) – Dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Goiânia; 

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

servidores Municiais de Goiânia; 

 Leis, Medidas Provisórias e Decretos Federais em matéria previdenciária; 

 Portarias, Resoluções, Instruções Normativas e Orientações Normativas da Secretaria de 

Previdência do Ministério da Fazenda; 

 Leis Ordinárias, Leis Complementares Municipais em matéria previdenciária e do servidor 

público. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Atendimento – Ato ou efeito de atender, de satisfazer pedido ou solicitação.  

 Público – Grupo de pessoas com características ou interesses comuns em matéria 

previdenciária. 

 Parecer – É uma peça processual que contém uma opinião fundamentada no ordenamento 

jurídico sobre determinadas situações em que se exija conhecimento técnico previdenciário. 

 

4.2 Siglas 

 GABSEC – Gabinete da Presidência; 

 CHEGAB – Chefia de Gabinete da Presidência; 

 SECGER – Secretaria Geral; 

 GERINV – Gerência de Investimentos; 
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 CHEADV – Chefia da Advocacia Setorial; 

 DIRADM – Diretoria de Administração e Finanças; 

 GERADM – Gerência de Apoio Administrativo; 

 GERPLA – Gerência de Planejamento; 

 GERGES – Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; 

 GERFIN – Gerência de Finanças e Contabilidade; 

 DIRBEN – Diretoria de Benefícios Previdenciários; 

 GERAPO – Gerência de Aposentadorias e Pensões; 

 GERCUS – Gerência de Custeio; 

 GERCON – Gerência de Controle de Benefícios; 

 GERCOMP – Gerência de Compensação Previdenciária; 

 CGU - Controladoria Geral da União; 

 PGM – Procuradoria Geral do Município; 

 CGM – Controladoria Geral do Município; 

 SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 

 SEGOV – Secretaria Municipal de Governo. 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

Atendimento ao público 

1. Receber dúvida 

Uma dúvida, pode chegar a advocacia setorial pessoalmente, por meio de e-mail, 

memorando ou processo de consulta. O Servidor Administrativo consultado deverá 

ouvir atentamente a dúvida, quando essa for verbal; bem como ler atentamente o e-mail, 

memorando e processo de consulta quando lhe forem encaminhados. 

2. Esclarecer 

verbalmente 

Quando a dúvida for solicitada pessoalmente, o Servidor Administrativo deverá 

esclarecer o questionamento com a máxima objetividade, sempre pautado nas normas 

legais. Em caso de dúvidas do Servidor Administrativo, este deverá reportar ao Chefe 

da Advocacia Setorial buscando a devida solução. 

3. Elaborar parecer 

No caso de dúvidas formais, encaminhadas via e-mail, memorando ou processo de 

consulta, o Chefe da Advocacia Setorial deverá analisar o questionamento, e 

manifestar por meio de um pronunciamento formal. 

4. Elaborar e 

expedir uma 

recomendação 

Quando a dúvida for geral, o Chefe da Advocacia Setorial deverá elaborar um 

memorando esclarecedor contendo a resposta do questionamento. 

5. Encaminhar para 

SECGER para 

conhecimento e 

No caso de dúvida formal e geral, depois de elaborado o parecer opinativo ou 

memorando esclarecedor, o Servidor Administrativo deverá encaminhar o documento 

para a SECGER para ciência e acato do Presidente do IPSM, o qual deverá conter ainda 
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acato do Presidente a destinação do documento depois de acatado pelo Presidente. 

Simulação de aposentadoria 

6. Receber 

requisitante e 

solicitar 

documentação 

O Servidor Administrativo deverá receber o requerente e solicitar o seu documento de 

identificação e sua matricula funcional no Município, para fins de conferência e início do 

atendimento. 

7. Preencher dados 

no simulador da 

CGU e imprimir 

simulação 

Na sequência, o Servidor Administrativo deverá acessar  no site da CGU 

(http://www.cgu.gov.br/simulador) que contém o simulador de aposentadoria para servidor 

público, preencher o formulário eletrônico com os dados do servidor (nome, nascimento e 

sexo); atividade de contribuição do servidor público (geral ou especial); tempo de 

contribuição no cargo atual (início e fim); deduções de tempo de contribuição (em casos 

de licenças ou afastamentos não remunerados); outros períodos de contribuição do 

serviço público (para outros regimes previdenciários se houver); averbações de tempo de 

contribuição no INSS (se houver). Depois do formulário preenchido, o Servidor 

Administrativo deverá validar e imprimir a simulação. 

As informações listadas acima que serão utilizada para o preenchimento do formulário 

eletrônico, podem ser obtidas no sistema de dados da prefeitura (COMPLETE) através do 

seguinte caminho: 

1. Acessar no sistema COMPLETE com número de matricula e senha; 

2. Selecionar o módulo de recursos humanos; 

3. Selecionar cadastro funcional; 

4. Verificar afastamentos, averbações e o histórico de tempo de serviço na 

prefeitura. 

8. Entregar 

possibilidades de 

aposentadoria para 

o requisitante e 

responder as 

dúvidas 

Em seguida, o Servidor Administrativo deverá entregar o formulário impresso contendo 

as possibilidades de aposentadoria ao requerente e esclarecer dúvidas quando 

solicitado. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas. 

 Internet; 

 Sistema COMPLETE. 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Não há. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

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

 

http://www.cgu.gov.br/simulador
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Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Memorando Recebido 

Arquivo –

CHEADV 

 

Pasta especifica, 

Acesso da CHEADV 
Ano Permanente - Oficio Recebido 

Memorando Resposta 

Parecer Opinativo 

Arquivo –

CHEADV 

 

Pasta especifica, 

Acesso da CHEADV 
Ano Permanente - 

Processo 

Administrativo 

Pasta do processo, 

Acesso aos Servidores 

 
 

Por número Permanente - 

Controle de registro 

de documentos 

internos e externos 

Arquivo –

CHEADV 

 

Caderno ata, Acesso 

da CHEADV 

 
 

Por número, data Permanente - 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 79 – Advocacia Setorial – Atendimento ao Público 
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