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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de análise de processos de benefícios previdenciários 

pagos aos servidores ativos e a disposição. 

 

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 de servidor 

público. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

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

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

 Auxilio reclusão – É o benefício previdenciário destinado aos dependentes do segurado 

recolhido à prisão e que tenha remuneração do cargo efetivo até o teto legalmente 

estabelecido. 

 Auxilio doença – É o benefício previdenciário a que tem direito o segurado quando estiver 

afastado temporariamente por doença, por mais de quinze dias consecutivos. 

 Licença maternidade – É o benefício previdenciário pago a segurada em virtude de 

nascimento de filho, adoção, ou guarda judicial para adoção. 

 

4.2 Siglas 
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 GABSEC – Gabinete da Presidência; 

 CHEGAB – Chefia de Gabinete da Presidência; 

 SECGER – Secretaria Geral; 

 GERINV – Gerência de Investimentos; 

 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; 

 PGM – Procuradoria Geral do Município; 

 CGM – Controladoria Geral do Município; 

 SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 

 SEGOV – Secretaria Municipal de Governo; 

 GERMED – Gerência da Junta Médica Municipal. 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

Auxilio reclusão 

1. Verificar 

documentação e 

formalização do 

processo de auxilio 

reclusão 

O Servidor Administrativo deverá verificar se estão anexados ao processo de auxilio 

reclusão os seguintes documentos: 

 Documentos comuns a todos os dependentes: fotocópia dos documentos 

pessoais autenticados (Identidade e CPF) do dependente e do servidor, 

contracheque, comprovante de afastamento sem remuneração do servidor, 

certidão carcerário comprovando o recolhimento do servidor à prisão (válida por 

três meses), comprovante de afastamento do servidor no sistema COMPLETE; 

 Documentos específicos:  

 Cônjuge: certidão de casamento atualizada; 

 Companheiro (a): três dos documentos previstos no art. 1º, § 2º da 

Portaria 004 de 2008 do IPSM e declaração particular de existência de 

união estável; 
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 Filhos menores: certidão de nascimento atualizada; 

 Enteados menores: termo de tutela do segurado; 

 Filhos maiores inválidos: certidão de nascimento, certidão negativa de 

benefício previdenciário do INSS e Goiás Prev, atestado médico 

indicando invalidez, termo de curatela, quando houver. 

 Pais:  comprovação de dependência econômica nos termos do art. 22º, § 

3º do Decreto 3048 de 1999 que regulamenta a previdência social, 

certidão negativa de benefício previdenciário do INSS e Goiás Prev. 

 Irmãos menores de 21 anos: certidão de nascimento, comprovação de 

dependência econômica conforme nos termos do art. 22º, § 3º do 

Decreto 3048 de 1999 que regulamenta a previdência social, certidão 

negativa de benefício previdenciário do INSS e Goiás Prev, atestado 

médico indicando invalidez. 

 Irmão inválido: certidão de nascimento, certidão negativa de benefício 

previdenciário do INSS e Goiás Prev, atestado médico indicando 

invalidez, comprovação de dependência econômica conforme nos 

termos do art. 22º, § 3º do Decreto 3048 de 1999 que regulamenta a 

previdência social, atestado médico indicando a invalidez. 

 Menor de 21 sob a tutela do segurado: termo de tutela, certidão de 

nascimento e comprovação de dependência econômica nos termos do 

art. 22º, § 3º do Decreto 3048 de 1999 que regulamenta a previdência 

social, comprovante de endereço em comum. 

O Servidor Administrativo deverá verificar também se as folhas do processo estão 

carimbadas e com rubrica e se o processo está instruído com os devidos despachos de 

encaminhamento. 

2. Encaminhar 

processo através de 

despacho para 

setores 

responsáveis/órgão 

para correção 

Se no processo não constar a documentação e instrução adequada, o Servidor 

Administrativo deverá encaminhá-lo para correção da seguinte forma: 

 Para a GERADM, caso haja alguma falha da documentação juntada pela parte 

interessada; 

 Para a GERAPO, caso haja algum problema com a informação funcional; 

 Para o órgão de origem do segurado, caso haja problema no seu afastamento no 

sistema COMPLETE. 

O encaminhamento deve ser feito no sistema COMPLETE e fisicamente através de 

despacho assinado pelo Chefe da Advocacia Setorial, solicitando os documentos 

faltantes e/ou devidos ajustes, devendo, posteriormente, arquivar os comprovantes de 

encaminhamento. 

3. Elaborar um 

parecer opinativo  

deferindo ou 

indeferindo o 

benefício 

O Chefe da Advocacia Setorial, deverá elaborar um parecer opinativo de acordo com o 

preenchimento dos requisitos legais. Caso o requerente tenha direito, o Chefe da 

Advocacia Setorial deverá elaborar um parecer jurídico sugerindo o deferimento, caso 

contrário, o indeferimento. 

Observação: Art. 201, IV da CRFB/88; arts. 50, 80, 101 da Lei Municipal n. 8.095/02; 

Portarias Interministeriais do Ministério da Fazenda/Secretaria de Previdência 
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(atualizando anualmente o limite da remuneração do segurado que fará jus ao referido 

benefício); e Supremo Tribunal Federal – STF, no âmbito do Leading Case RE 587.365 e 

RE 486.413. Atar a portaria do ano de 2018 do limite como exemplo. 

4. Encaminhar 

processo através de 

despacho para  

SECGER para 

decisão 

administrativa 

Após a elaboração do parecer e a juntada de tal documento ao processo, o Servidor 

Administrativo deverá encaminhar processo para a Presidência, via SECGER, no 

sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho assinado pelo Chefe da 

Advocacia Setorial, para decisão administrativa e emissão e publicação de portaria e 

posterior envio a DIRBEN para o controle trimestral da reclusão do segurado, devendo, 

posteriormente, arquivar os comprovantes de encaminhamento. 

Auxílio doença e licença maternidade para servidores à disposição 

5. Verificar 

documentação e 

formalização do 

processo de auxilio 

doença ou 

maternidade 

O Servidor Administrativo deverá analisar a documentação e formalização do 

processo, verificando, para cada tipo de processo se os documentos abaixo estão 

juntados: 

 Auxilio doença – fotocópia dos documentos pessoais autenticados (identidade e 

CPF), decreto de disposição, ultimo contracheque pago pelo ente cessionário, 

documento Gerência da Junta Médica atestando os dias de afastamento. 

 Licença maternidade – fotocópia dos documentos pessoais autenticados 

(identidade e CPF), certidão de nascimento do filho, decreto de disposição, 

ultimo contracheque pago pelo ente cessionário, documento da Gerência da 

Junta Médica atestando os dias de afastamento em virtude do nascimento do 

filho. 

O Servidor Administrativo deverá verificar também se as folhas do processo estão 

carimbadas e com rubrica do servidor e se está instruído com os devidos despachos de 

encaminhamento. 

6. Encaminhar 

processo através de 

despacho para o 

GERADM para 

correção 

Se o processo não estiver com a formalização e documentação corretos, o Servidor 

Administrativo deverá encaminhá-lo para à GERADM no sistema COMPLETE e 

fisicamente através de despacho assinado pelo Chefe da Advocacia Setorial, para que 

sejam realizadas as devidas adequações, devendo arquivar os comprovantes de 

encaminhamento. 

7. Encaminhar 

através de 

despacho para a 

DIRBEN analisar as 

contribuições e  

fazer cálculo do 

benefício 

Quando a documentação e instrução estiverem corretas, o Servidor Administrativo 

deverá encaminhar o processo para à DIRBEN no sistema COMPLETE e fisicamente 

através de despacho assinado pelo Chefe da Advocacia Setorial, para que junto à 

GERCUS averigue as contribuições previdenciárias (patronal e servidor) e junto a 

GERAPO calcule o valor do benefício devido ao requerente, devendo arquivar os 

comprovantes de encaminhamento. 

8. Analisar processo 

de auxilio doença ou 

maternidade e emitir 

parecer 

Em seguida, o Chefe da Advocacia Setorial, deverá elaborar um parecer opinativo de 

acordo com o preenchimento dos requisitos legais. Caso o requerente tenha direito, o 

mesmo deverá elaborar um parecer jurídico sugerindo o deferimento, caso contrário, o 

Chefe da Advocacia Setorial deverá elaborar um parecer de indeferimento. 

Observação: Auxílio Maternidade – Art. 201, II e § 5º da CRFB/88; art. 1-A da Lei Federal 

n. 9.717/98; arts. 52, I, “e” e 65 e ss da Lei Municipal n. 8.095/02; arts. 126, X, “a” e 223 
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da LC Municipal n. 11/02. Auxílio-doença - Art. 201, I e § 5º da CRFB/88; art. 1-A da Lei 

Federal n. 9.717/98; arts. 52, I, “d” e 63 da Lei Municipal n. 8.095/02; arts. 126, X, “b” e 

219 da LC Municipal n. 11/02. 

9. Encaminhar 

processo através de 

despacho para  

SECGER para 

decisão 

administrativa 

Após a elaboração do parecer e a juntada de tal documento ao processo, o Servidor 

Administrativo deverá encaminhá-lo para a Presidência, via SECGER, no sistema 

COMPLETE e fisicamente através de despacho assinado pelo Chefe da Advocacia 

Setorial, para decisão administrativa, e em caso de deferimento sugerir o envio ao órgão 

de origem do servidor, para pagamento ou, em caso de indeferimento, encaminhar para 

a GERADM para cientificação do interessado, posteriormente, arquivar os comprovantes 

de encaminhamento. 

Processos de auditagem de benefícios previdenciários 

10. Verificar 

documentação e a 

formalização do 

processo de 

auditagem 

O Servidor Administrativo deverá verificar se no processo de auditagem está juntada a 

seguinte documentação: memorando da GERCON solicitando a abertura de processo, 

contendo as planilhas das parcelas indevidamente pagas no gozo do auxílio doença e da 

licença maternidade dos servidores da administração pública. 

Na sequência, o Servidor Administrativo deverá, ainda, verificar se as folhas do 

processo estão carimbadas e com rubrica do servidor e se está instruído com os devidos 

despachos de encaminhamento. 

11. Encaminhar 

processo através de 

despacho para 

GERCON para  

correção 

Se o processo não estiver com a formalização e documentação corretas, o Servidor 

Administrativo deverá encaminhá-lo para a GERCON, no sistema COMPLETE e 

fisicamente através de despacho assinado pelo Chefe da Advocacia Setorial, para que 

sejam realizadas as devidas adequações, devendo arquivar os comprovantes de 

encaminhamento. 

12. Analisar 

processo de 

auditagem e emitir 

parecer 

O Chefe da Advocacia Setorial deverá elaborar um parecer jurídico opinativo acerca 

das irregularidades levantadas pela GERCON nos benefícios previdenciários, parecer 

este que deverá estar pautado na legislação de regência. Quando a irregularidade disser 

respeito ao pagamento de benefícios temporários tais como auxílio doença, licença 

maternidade, entre outros, contendo parcela remuneratórias temporárias, deve ser 

consignado parecer que o montante de tais parcelas deverá ser restituído ao IPSM, pelo 

Tesouro Municipal, conforme determina a legislação previdenciária de regência.  

Observação: Observar as Leis – Auxílio Maternidade – Art. 201, II e § 5º da CRFB/88; art. 

1-A da Lei Federal n. 9.717/98; arts. 52, I, “e” e 65 e ss da Lei Municipal n. 8.095/02; arts. 

126, X, “a” e 223 da LC Municipal n. 11/02. Auxílio-doença - Art. 201, I e § 5º da 

CRFB/88; art. 1-A da Lei Federal n. 9.717/98; arts. 52, I, “d” e 63 da Lei Municipal n. 

8.095/02; arts. 126, X, “b” e 219 da LC Municipal n. 11/02. Para ambos: art. 86 da Lei 

8.095/02. 

13. Encaminhar 

processo através de 

despacho para  

SECGER para 

conhecimento e 

acato do Presidente 

Após a elaboração do Parecer jurídico e a juntada de tal documento no processo, o 

Servidor Administrativo deverá encaminhar processo para a Presidência, via SECGER, 

no sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho assinado pelo Chefe da 

Advocacia Setorial, para conhecimento e acato, sugerindo que posteriormente, seja 

remetido à Controladoria Geral do Município – CGM, para a apuração dos fatos e demais 

providências subsequentes. Em seguida, arquivar os comprovantes de encaminhamento. 
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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: 

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Despachos 

Processo 

Administrativo 

Pasta do processo 

Acesso aos Servidores 

 
 

Por número, data Permanente - 

Arquivo –

CHEADV 

 

Pasta especifica, 

Acesso da CHEADV 

 
 

Por número, 

nome 
Permanente - 

Parecer Opinativo 

Arquivo –

CHEADV 

 

Pasta especifica, 

Acesso da CHEADV 
Ano Permanente - 

Processo 

Administrativo 

Pasta do processo 

Acesso aos Servidores 

 
 

Por número Permanente - 

Comprovante de 

encaminhamento de 

processos 

Sistema 

COMPLETE 

 

Eletrônica, Acesso da 

CHEADV 

 
 

Por matricula, 

data 
Permanente - 

Arquivo –

CHEADV 

 

Pasta especifica, 

Acesso da CHEADV 

 
 

Por número Permanente - 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 85 – Advocacia Setorial – Anal de processos de benefícios pagos aos servidores 

efetivos, ativos e à disposição. 
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