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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de atendimento ao público na abertura de processos, 

esclarecimento de dúvidas e informações bem como apoiar os departamentos internos do IPSM 

no atendimento a diligências. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

▪ Servidores da GERADM; 

▪ Áreas do IPSM; 

▪ Clientes externos. 

 

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 e suas alterações (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 

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

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

previdenciária. 

▪ Aposentadoria – Refere-se ao afastamento remunerado do servidor após o cumprimento de 

uma série de requisitos estabelecidos na Lei n. 8095 e na Constituição Federal. 

▪ Pensão por morte – É o benefício previdenciário previsto na Lei n. 8095 devido aos 

dependentes do segurado em virtude do falecimento desse. 
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▪ Certidão de Tempo de Contribuição – É um documento exclusivo para servidores públicos 

efetivos que efetuam recolhimentos previdenciários para Regime Próprio de Previdência 

Social. A certidão permite ao servidor público utilizar o seu tempo de contribuição para 

obtenção de benefícios junto ao órgão onde ele atualmente trabalha. 

 

4.2 Siglas 

▪ 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; 

▪ CTC – Certidão de Tempo de Contribuição. 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

Atendimento a diligência no processo 

1.  Receber processo 

no sistema 

COMPLETE e 

analisar diligência 

conforme instrução no 

processo 

Quando um processo for enviado ao protocolo por um setor interno do IPSM para 

atendimento de uma diligência, a Gerência de Apoio Administrativo deverá receber o 

processo no sistema COMPLETE, conforme segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Recebe informando os processos. 

▪ Inserir número do processo e pressionar enter. 

Feito isso, o processo está recebido no sistema pela GERADM. Na sequência, a 

Gerência de Apoio Administrativo deverá analisar o despacho anexado ao processo 

verificando qual a documentação solicitada. 
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2. Adotar as 

providências 

necessárias para o 

atendimento da  

diligência 

Após o recebimento dos autos no sistema, a Gerência de Apoio Administrativo deverá 

convocar o requerente do processo para apresentação de documentos. Para entrar em 

contato com o mesmo, a Gerência de Apoio Administrativo deverá verificar no 

processo se existe as informações para contato, caso não encontre essas informações, 

deverá fazer uma busca no cadastro do sistema COMPLETE. Já com o número de 

telefone, deverá informar ao requerente a situação que se encontra o processo e solicitar 

que compareça ao IPSM para apresentação dos documentos solicitados. 

Depois disso, deverá mudar o status do processo no sistema COMPLETE para 

aguardando interessado: 

▪  Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERADM), número do processo e da 

situação “aguardando interessado” (07). 

3. Anexar 

documentações no 

processo 

Com a documentação em mãos, a Gerência de Apoio Administrativo deverá anexa-

las ao processo carimbando, datando e assinando todas as páginas. 

4. Elaborar despacho 

e encaminhar 

processo para área 

solicitante 

Na sequência, a Gerência de Apoio Administrativo deverá encaminhar o processo 

para o setor responsável no sistema COMPLETE de acordo com o passo a passo 

abaixo: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor, número do processo e da situação 

“andamento” (04); 

▪ Imprimir tela de encaminhamento. 

E fisicamente, através de despacho assinado pelo gerente da GERADM, informando o 

atendimento da devida diligência. O processo físico é levado pela Gerência de Apoio 

Administrativo para o departamento de destino, lá o servidor que estará recebendo os 

autos deverá assinar a remessa de encaminhamento. 

Atendimento ao público 

5. Chamar senha no 

sistema gerenciador 

de senha 

Quando uma senha de atendimento for gerada na recepção, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá chama-la no sistema gerenciador de senhas.  

6. Receber 

requerente e verificar 

o serviço desejado 

Após a chegada do requerente no guichê de protocolo, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá recebe-lo e verificar qual o serviço desejado. 
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Informação sobre andamento de processos/dúvida 

7. Esclarecer 

dúvida/transmitir 

informação do 

processo 

Caso o requerente deseje esclarecer uma dúvida ou obter alguma informação sobre 

determinado processo, a Gerência de Apoio Administrativo deverá ouvir atentamente 

o seu pedido. No caso de dúvida, deverá responder o questionamento, já se a 

solicitação for para informação de processo a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá verificar a situação ou andamento do processo no sistema COMPLETE da 

seguinte forma: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos e Consulta; 

▪ Digitar número do processo; 

▪ Verificar a situação geral do processo como: órgão ou gerência onde o processo 

se encontra e situação (andamento, aguardando interessado, ou aguardando 

juntada). 

Ao final, deverá transmitir as informações encontradas para o requerente. 

8. Encaminhar 

requerente para o 

setor responsável 

Caso a Gerência de Apoio Administrativo não consiga esclarecer a dúvida ou passar 

as informações do processo, deverá encaminhar o requerente para o setor responsável 

informando andar, número da sala e o nome do responsável. 

Pagamento recolhido 

9. Confirmar se o 

pagamento foi 

bloqueado 

Quando um aposentado ou pensionista chegar ao guichê de protocolo com a gueixa de 

que seu pagamento foi bloqueado, a Gerência de Apoio Administrativo deverá entrar 

no sistema COMPLETE para verificação do fato, como segue: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: recursos humanos, cadastro funcional, dados do contrato 

e altera/libera pagamento; 

▪ Na tela de bloqueio verificar se o requerente está realmente bloqueado.  

Se o aposentado estiver bloqueado, pode ser pela falta do recadastramento. Se estiver 

regular, o pagamento pode ter sido bloqueado por conta inválida ou outro motivo. 

10. Solicitar 

documentação 

necessária para 

abertura do processo 

e fazer conferência 

Se o motivo do bloqueio foi falta de recadastramento, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá solicitar cópia e original dos documentos abaixo para abertura de 

processo administrativo. 

▪ Identidade e CPF; 

▪ Comprovante de endereço atualizado; 

▪ Comprovante de conta bancária. 

Na sequência, deverá fazer a conferência da documentação verificando se a cópia 

confere com a original. 

11. Informar a 

documentação 

faltante e solicitar o 

retorno do requerente 

Na pendência de algum dos documentos solicitados, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá informar ao requerente os documentos faltantes e solicitar que o 

mesmo retorne ao IPSM com a documentação correta pois o processo só será autuado 

com todos os documentos.  
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12. Carimbar e 

assinar 

documentação 

Com a documentação correta, a Gerência de Apoio Administrativo deverá carimbar, 

datar e assinar a cópia da documentação. 

 

13. Fazer  

recadastramento no 

sistema COMPLETE 

Após autenticação da documentação, a Gerência de Apoio Administrativo deverá 

fazer o recadastramento do aposentado ou pensionista no sistema COMPLETE, como 

segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema específicos e Sistema da previdência social; 

▪ Inserir o CPF do aposentado ou pensionista e verificar a matricula do servidor; 

▪ Pressionar F2 duas vezes; 

▪ Selecionar as opções: Recursos humanos, Cadastro pessoal, Dados pessoais e 

Consulta; 

▪ Verificar última data de comparecimento, pressionar enter; 

▪ Selecionar IPSM para fazer o recadastramento. 

Na sequência, conferir o endereço, o nome do servidor, o nome do pai, da mãe e 

telefone. Posteriormente, atualizar a data do cadastro e finalizar. Para impressão do 

comprovante de recadastramento voltar na tela de consulta e imprimir 3 vias, uma para o 

servidor, outra para o IPSM e outra para o processo, por último escrever no comprovante 

do servidor o mês de retorno para o próximo recadastramento. 

14. Imprimir tela de 

bloqueio no sistema 

COMPLETE 

Seguidamente ao recadastramento a Gerência de Apoio Administrativo deverá 

imprimir a tela de bloqueio no sistema COMPLETE, como segue abaixo: 

▪ Já no sistema, escolher as opções: recursos humanos, cadastro funcional, 

dados do contrato e altera/libera pagamento; 

▪ Imprimir uma via da tela de bloqueio. 

15. Solicitar o 

preenchimento do 

formulário para 

bloqueados 

A Gerência de Apoio Administrativo deverá solicitar que o requerente faça o 

preenchimento do formulário para bloqueados indicando os meses em que o pagamento 

foi bloqueado e a justificativa pelo não comparecimento no mês de recadastramento. 

16. Fazer autuação e 

montagem do 

processo 

Após solicitar o preenchimento do formulário a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá dar início a autuação do processo de pagamento recolhido no sistema 

COMPLETE, como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos e Cadastra; 

▪ Na tela de cadastro informar o adicional (matricula do requerente), o assunto e 

histórico solicitando o desbloqueio do pagamento referente aos meses que 

foram bloqueados.  

▪ Ao final, pressionar enter para gerar número de protocolo.  

Em seguida a Gerência de Apoio Administrativo deverá entregar o comprovante de 

abertura de processo com o número de protocolo para o requerente. 

Depois da autuação do processo a Gerência de Apoio Administrativo deverá montar a 
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pasta do processo anexando os documentos de acordo com a sequência abaixo: 

▪ Protocolo; 

▪ Formulário de bloqueio; 

▪ Fotocópia dos documentos pessoais autenticada; 

▪ Comprovante de endereço e de conta do banco; 

▪ Comprovante de recadastramento; 

▪ Comprovante de bloqueio. 

Por último, carimbar e enumerar todas as páginas do processo. 

17. Encaminhar 

processo no sistema 

COMPLETE para 

GERAPO 

Após a autuação e montagem do processo a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá encaminha-lo para a GERAPO no sistema COMPLETE como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERAPO), número do processo e da 

situação “andamento” (04); 

▪ Imprimir tela de encaminhamento. 

O processo físico é levado pelo servidor para o departamento de destino, lá o servidor 

que estará recebendo os autos deverá assinar a remessa de encaminhamento. 

Observação: Caso a GERADM tenha alguma informação relevante ou que fuja da rotina 

referente ao processo, deverá informar através de despacho ao setor de destino no 

momento do encaminhamento. 

18. Verificar relatório 

bancário da GERFIN 

Quando a Gerência de Apoio Administrativo verificar no sistema COMPLETE que o 

pagamento não foi bloqueado por falta de recadastramento, deverá conferir no relatório 

bancário da GERFIN se o nome do demandante está indicado na relação dos 

aposentados ou pensionistas cujo pagamento foi devolvido pelo banco por conta inválida 

ou outra situação. 

19. Informar ao 

requerente que 

possivelmente deve 

haver algum 

problema no banco e 

que o mesmo deve ir 

até lá para resolver 

Quando o pagamento não estiver bloqueado por falta de recadastramento e o nome do 

requerente não estiver no relatório da GERFIN, a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá informar ao demandante que ele deve comparecer a Instituição Financeira para 

resolver a situação. 

20. Solicitar 

regularização junto ao 

banco 

Se o nome do requerente estiver no relatório da GERFIN, porém, o mesmo ainda não 

regularizou a sua situação junto banco, a Gerência de Apoio Administrativo deverá 

solicitar ao requerente que efetue a sua normalização. 

21. Solicitar 

documentação 

necessária para 

abertura do processo 

e fazer conferência 

Quando o pagamento do aposentado e pensionista for devolvido pelo banco por conta 

inválida, porém, o requerente já estiver com a sua situação já regularizada junto ao 

banco. A Gerência de Apoio Administrativo deverá solicitar cópia e original dos 

documentos abaixo para abertura de processo administrativo. 

▪ Identidade e CPF; 



PG. 83 – Gerência de apoio administrativo – Protocolo atendimento                                                                       7 / 36 
– Cópia Controlada – 

▪ Comprovante de endereço atualizado; 

▪ Comprovante de conta bancária. 

Na sequência, deverá fazer a conferência da documentação verificando se a cópia 

confere com a original. 

22. Informar a 

documentação 

faltante e solicitar o 

retorno do requerente 

Na pendência de algum dos documentos solicitados, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá informar ao requerente os documentos faltantes e solicitar que o 

mesmo retorne ao IPSM com a documentação correta pois o processo só será autuado 

com todos os documentos. 

23. Carimbar e 

assinar 

documentação 

Com a documentação correta, a Gerência de Apoio Administrativo deverá carimbar, 

datar e assinar a cópia da documentação. 

 

24. Conferir e imprimir 

tela do cadastro  no 

sistema COMPLETE 

Para comprovação de que a sua situação do requerente está regular em relação ao 

recadastramento, a Gerência de Apoio Administrativo deverá entrar no sistema 

COMPLETE e executar a sequência abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Recursos humanos, Cadastro pessoal, Dados pessoais e 

Consulta; 

▪ Imprimir 1 via da tela de consulta. 

25. Preencher 

formulário para 

bloqueados 

Posteriormente, a Gerência de Apoio Administrativo deverá solicitar que o requerente 

faça o preenchimento do formulário para bloqueados indicando os meses em que o 

pagamento foi devolvido e a justificativa pelo qual a sua conta está inválida. 

26. Fazer autuação e 

montagem do 

processo 

Após solicitar o preenchimento do formulário a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá dar início a autuação do processo de pagamento recolhido no sistema 

COMPLETE, como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos e Cadastra; 

▪ Na tela de cadastro informar o adicional (matricula do requerente), o assunto e 

histórico solicitando o pagamento por motivo de conta inválida dos meses em 

que o pagamento foi devolvido. 

▪ Ao final, pressionar enter para gerar número de protocolo.  

Em seguida a Gerência de Apoio Administrativo deverá entregar o comprovante de 

abertura de processo com o número de protocolo para o requerente. 

Depois da autuação do processo a Gerência de Apoio Administrativo deverá montar a 

pasta do processo anexando os documentos de acordo com a sequência abaixo: 

▪ Protocolo; 

▪ Formulário de bloqueio; 

▪ Fotocópia dos documentos pessoais autenticada; 

▪ Comprovante de endereço e de conta do banco; 

▪ Comprovante de cadastro regular. 

Por último, carimbar e enumerar todas as páginas do processo. 
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27. Encaminhar 

processo no sistema 

COMPLETE para 

GERAPO 

Após a autuação e montagem do processo a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá encaminha-lo para a GERAPO no sistema COMPLETE como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERAPO), número do processo e da 

situação “andamento” (04); 

▪ Imprimir tela de encaminhamento. 

O processo físico é levado pelo servidor para o departamento de destino, lá o servidor 

que estará recebendo os autos deverá assinar a remessa de encaminhamento. 

Observação: Caso a GERADM tenha alguma informação relevante ou que fuja da rotina 

referente ao processo, deverá informar através de despacho ao setor de destino no 

momento do encaminhamento. 

28. Entrar em contato 

com a DIRADM para 

providências 

Quando o motivo do bloqueio não for por falta recadastramento e conta inválida a 

Gerência de Apoio Administrativo deverá entrar em contato com a DIRADM e informar 

o ocorrido para que sejam tomadas as devidas providências.  

Atualização de cadastro/Apresentação 

29. Solicitar 

documentação 

necessária para 

abertura do processo 

e fazer conferência 

O servidor, depois de aposentado, ou pensionista depois de concedida sua pensão, tem 

um prazo de 6 meses para se apresentar junto ao IPSM para atualização de cadastro. 

Quando este se apresentar a gerência de apoio administrativo deverá solicitar cópia e 

original dos documentos abaixo para atualização de cadastro. 

▪ Identidade e CPF; 

▪ Comprovante de endereço atualizado; 

Na sequência deverá fazer a conferencia da documentação verificando se a cópia 

confere com a original. 

30. Informar a 

documentação 

faltante e solicitar o 

retorno do requerente 

Na pendência de algum dos documentos solicitados, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá informar ao requerente os documentos faltantes e solicitar que o 

mesmo retorne ao IPSM com a documentação correta pois o processo só será autuado 

com todos os documentos. 

31. Fazer atualização 

do cadastro no 

sistema COMPLETE 

Depois que a documentação necessária for devidamente apresentada, a Gerência de 

Apoio Administrativo deverá entrar no sistema COMPLETE para efetuar a atualização 

cadastro como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema específicos e Sistema da previdência social;  

▪ Inserir o CPF do requerente e verificar se o aposentado está lotado ou não no 

IPSM; 

▪ Se não estiver lotado no IPSM solicitar que o requerente aguarde a sua lotação; 

▪ Se estiver lotado no IPSM voltar a tela de cadastro pressionando F2; 

▪ Selecionar as opções: Cadastro pessoal, Dados pessoais e IPSM. 

Na tela de cadastro conferir endereço, o nome do servidor, o nome do pai, da mãe e 
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telefone, se necessário, atualizar. Por último alterar data e imprimir 2 vias da tela de 

consulta, uma para o aposentado ou pensionista e outra para o instituto. 

32. Passar  

orientações sobre o 

IPSM 

Após a atualização de cadastro, a Gerência de Apoio Administrativo deverá explicar 

para demandante o que é o IPSM e informar que ele deve fazer o recadastramento 

anualmente no mês de seu aniversário, no caso de aposentado e, de 6 em 6 meses no 

caso de pensionista,  se não o seu pagamento é bloqueado. 

33. Arquivar 

temporariamente 

comprovante de 

cadastro 

Na sequência, a Gerência de Apoio Administrativo deverá arquivar temporariamente 

comprovante de cadastro em caixa especifica. 

34. Autuar processo 

reunir comprovantes 

de cadastro e 

encaminhar para 

GERAPO 

No final do mês, após o envio de um memorando pela GERAPO solicitando a abertura 

de processo de levantamento de primeiro cadastro, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá autuar processo no sistema COMPLETE como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos e Cadastra; 

▪ Na tela de cadastro informar o adicional (número do memorando), o assunto e 

histórico relatório referente ao primeiro cadastramento de aposentados (ou 

pensionista) referente ao mês x, informar quantidade de volumes e número de 

folhas. 

▪ Pressionar enter para gerar número de protocolo.  

Depois da autuação do processo a Gerência de Apoio Administrativo deverá montar a 

pasta do processo anexando os documentos de acordo com a sequência abaixo: 

▪ Protocolo; 

▪ Memorando; 

▪ Comprovantes de cadastro. 

Ao final, deverá carimbar e enumerar todas as páginas do processo e encaminha-lo para 

a GERAPO no sistema COMPLETE como segue: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERAPO), número do processo e da 

situação “andamento” (04); 

▪ Imprimir tela de encaminhamento. 

O processo físico é levado pelo servidor para o departamento de destino, lá o servidor 

que estará recebendo os autos deverá assinar a remessa de encaminhamento. 

Observação: deverão ser autuados dois processos um para aposentados e outro para 

pensionistas. 
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Recadastramento 

35. Verificar  no 

sistema  COMPLETE 

se o recadastramento 

está dentro do  prazo 

O recadastramento deve feito anualmente pelo aposentado no mês de seu aniversário, 

já no caso de pensionista, deve ser realizado de seis em seis meses. Quando um 

aposentado ou pensionista chegar ao protocolo solicitando tal serviço a Gerência de 

Apoio Administrativo deverá verificar no sistema COMPLETE se o recadastramento 

está dentro do prazo. 

36. Solicitar retorno 

do requerente no mês 

correto 

Quando o recadastramento estiver fora do prazo a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá informar o mês correto e solicitar que o aposentado ou pensionista retorne nessa 

data. 

37. Solicitar 

documentação 

necessária para 

abertura do processo 

e fazer conferência 

No caso do recadastramento estar dentro do prazo a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá solicitar cópia e original dos documentos abaixo para realização 

de tal tarefa: 

▪ Identidade e CPF; 

▪ Comprovante de endereço atualizado; 

Na sequência deverá fazer a conferencia da documentação verificando se a cópia 

confere com a original. 

38. Informar a 

documentação 

faltante e solicitar o 

retorno do requerente 

Na pendência de algum dos documentos solicitados, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá informar ao requerente os documentos faltantes e solicitar que o 

mesmo retorne ao IPSM com a documentação correta pois o processo só será autuado 

com todos os documentos. 

39. Fazer 

recadastramento no 

sistema COMPLETE 

Depois que a documentação necessária for devidamente apresentada, a Gerência de 

Apoio Administrativo deverá entrar no sistema COMPLETE para efetuar o 

recadastramento como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema específicos e Sistema da previdência social; 

▪ Inserir o CPF do aposentado ou pensionista e verificar a matricula do servidor; 

▪ Pressionar F2 duas vezes; 

▪ Selecionar as opções: Recursos humanos, Cadastro pessoal, Dados pessoais e 

Consulta; 

▪ Verificar última data de comparecimento, pressionar enter; 

▪ Selecionar IPSM para fazer o recadastramento. 

Conferir o endereço, o nome do servidor, o nome do pai, da mãe e telefone. 

Posteriormente, atualizar a data do cadastro e finalizar. Para impressão do comprovante 

de recadastramento voltar na tela de consulta e imprimir 2 vias, uma para o servidor e 

outra para o IPSM, por último escrever no comprovante do servidor o mês de retorno 

para o próximo recadastramento. 

Observação: Quando o servidor aposentado ou pensionista não residir em Goiânia, o 

recadastramento pode ser realizado através do envio no mês do aniversário ou de 6 em 

6 meses (conforme o caso), dos documentos pessoais, comprovante de endereço 

autenticados, e comprovante de vida e residência registrado pessoalmente no cartório. 

No caso do servidor aposentado ou pensionista estar internado, um familiar ou o próprio 
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deverá solicitar ao médico um documento comprovando sua internação, que  deverá ser 

encaminhado juntamente com os documentos pessoais do aposentado ou pensionista 

internado ao IPSM. 

40. Arquivar 

temporariamente 

comprovante de 

recadastramento 

Na sequência, a Gerência de Apoio Administrativo deverá arquivar temporariamente o 

comprovante de recadastramento em caixa especifica. 

41. Autuar processo 

reunir comprovantes 

de recadastramento e 

encaminhar para 

GERAPO 

No final do mês, após o envio de um memorando pela GERAPO solicitando a abertura 

de processo de levantamento de recadastramento, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá autuar processo no sistema COMPLETE como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos e Cadastra; 

▪ Na tela de cadastro informar o adicional (número do memorando), o assunto e 

histórico: relatório referente ao recadastramento de aposentados (ou 

pensionista) referente ao mês x, informar quantidade de volumes e número de 

folhas. 

▪ Pressionar enter para gerar número de protocolo.  

Depois da autuação do processo a Gerência de Apoio Administrativo deverá montar a 

pasta do processo anexando os documentos de acordo com a sequência abaixo: 

▪ Protocolo; 

▪ Memorando; 

▪ Comprovantes de recadastramento. 

Ao final, deverá carimbar e enumerar todas as páginas do processo e encaminha-lo para 

a GERAPO no sistema COMPLETE como segue: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERAPO), número do processo e da 

situação “andamento” (04); 

▪ Imprimir tela de encaminhamento. 

O processo físico é levado pelo servidor para o departamento de destino, lá o servidor 

que estará recebendo os autos deverá assinar a remessa de encaminhamento. 

Observação: deverão ser autuados dois processos um para aposentados e outro para 

pensionistas. 
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Requerer pensão 

42. Solicitar 

documentação 

necessária para 

abertura do processo 

e fazer conferência 

Quando um indivíduo chegar ao protocolo solicitando abertura de processo de pensão, a 

Gerência de Apoio Administrativo deverá solicitar cópia e original dos documentos 

abaixo: 

▪ Documentos comuns a todos os dependentes: requerimento devidamente 

preenchido, documentos pessoais autenticados (Identidade e CPF), certidão de 

óbito autenticada, três últimos contracheques do ex-servidor (ativo ou 

aposentado), carteira de identidade e CPF do ex-servidor autenticadas, 

comprovante de endereço atualizado, comprovante de conta bancária, 

documentos de identificação de todos os filhos do ex-servidor falecido (se 

houver filho falecido, apresentar a certidão de óbito deste); 

▪ Documentos específicos:  

▪ Cônjuge: certidão de casamento com a devida anotação/averbação do 

óbito e declaração particular de vinculo marital com ex-servidor na data 

do seu óbito; 

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

2º da Portaria 004 de 2008 do IPSM e declaração particular de existência 

união estável na data do óbito; 

▪ 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. 

Na sequência deverá fazer a conferencia da documentação verificando se a cópia 

confere com a original. 
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43. Informar a 

documentação 

faltante e solicitar o 

retorno do requerente 

Na pendência de algum dos documentos solicitados, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá informar ao requerente os documentos faltantes e solicitar que o 

mesmo retorne ao IPSM com a documentação correta pois o processo só será autuado 

com todos os documentos. 

44. Solicitar 

preenchimento do 

requerimento de 

processo 

Com a documentação correta, a Gerência de Apoio Administrativo deverá solicitar 

que o requerente preencha os campos do requerimento de processo, inserindo nome, 

endereço, identidade, CPF, selecionando tipo de processo (pensão) e detalhamento a 

solicitação de pensão (solicitando a pensão em virtude do falecimento do ex-servidor). 

45. Carimbar e 

assinar 

documentação 

Após a solicitar o preenchimento do requerimento, a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá carimbar, datar e assinar a cópia da documentação. 

 

46. Fazer autuação e 

montagem do 

processo 

Seguidamente, a Gerência de Apoio Administrativo deverá dar início a autuação do 

processo de pensão no sistema COMPLETE, como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos e Cadastra; 

▪ Na tela de cadastro informar o adicional (número de identidade ou CPF do 

requerente), o assunto e histórico solicitando pensão em virtude do falecimento 

do ex-servidor, caso um dos beneficiários seja filho menor ou inválido informar 

seu nome no histórico tambem. 

▪ Ao final, pressionar enter para gerar número de protocolo.  

Em seguida a Gerência de Apoio Administrativo deverá entregar o comprovante de 

abertura de processo com o número de protocolo para o requerente. 

Na sequência, a Gerência de Apoio Administrativo deverá montar a pasta do processo 

anexando todos os documentos necessários. Por último, carimbar e enumerar todas as 

páginas do processo. 

47. Pesquisar 

processo de 

aposentadoria no 

sistema COMPLETE 

Caso o ex-servidor tenha sido aposentado a Gerência de Apoio Administrativo deverá 

buscar seu processo de aposentadoria no sistema COMPLETE como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Consulta; 

▪ Inserir o nome do ex-servidor, pressionando enter; 

▪ Buscar o processo de aposentadoria, verificando se ele se encontra na lista de 

processos em andamento; 

▪ Se ele não se encontrar na lista de processos em andamento, pressionar F2; 

▪ Na tela de consulta selecionar a opção arquivado (1) e pressionar enter e 

verificar se o processo está arquivado.  

48. Buscar 

documentos 

relacionados ao 

benefício de 

aposentadoria do 

servidor em questão 

Quando o processo de aposentadoria não for encontrado, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá buscar documentos relacionados ao benefício de aposentadoria, 

como por exemplo, decreto de aposentadoria, essa busca pode ser realizada através do 

site da prefeitura e diário oficial. Caso a documentação não seja encontrada informar no 

despacho de encaminhamento. 
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49. Juntar no 

processo cópia da 

documentação 

Caso a documentação seja localizada, a Gerência de Apoio Administrativo deverá 

anexar cópia do documento com carimbo, data e assinatura no processo. 

50. Elaborar 

despacho informando 

da impossibilidade de 

ser fazer juntada 

Quando o processo estiver localizado no TCM ou não for localizado a Gerência de 

Apoio Administrativo deverá informar da impossibilidade de ser fazer juntada no 

despacho de encaminhamento.  

51. Solicitar processo 

no sistema 

COMPLETE 

Quando o processo de aposentadoria for localizado, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá solicita-lo da seguinte forma: 

 Caso esteja no arquivo geral da prefeitura:  

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, processos, 

arquivamento, pedido de desarquivamento e Inclusão; 

▪ Na tela inclusão digitar o número do processo, selecionar tipo de pedido (novo 

andamento 1), digitar portador (IPSM) e digitar na justificativa: quem está 

pedindo (GERADM); 

▪ Imprimir o espelho do processo no sistema COMPLETE, colocando a data do 

pedido de desarquivamento, a informação aguardando juntada e o número de 

contato do requerente, posteriormente arquivar espelho. 

Caso esteja em algum órgão da administração pública:  

▪ Solicitar processo via mensagem no sistema COMPLETE, na mensagem 

escrever: solicito o processo de tal número, informar o nome do requerente, o 

órgão (IPSM) e setor (GERADM) de destino. 

▪ Imprimir uma via da mensagem e escrever contato do requerente, arquivar 

temporariamente. 

Caso o processo esteja em andamento em algum setor do IPSM ou no arquivo, imprimir 

espelho do processo no sistema COMPLETE como seque abaixo: 

▪ Já no sistema, escolher as opções: Sistema eletrônico de processo, Processo e 

Consulta; 

▪ Imprimir tela de consulta; 

▪  Ir até o departamento onde o processo se encontra e solicitar o 

encaminhamento verbalmente. 

 

Quando o processo for encaminhado pelo arquivo geral ou por outro órgão da 

administração pública a Gerência de Apoio Administrativo deverá mudar o status do 

processo de pensão no sistema COMPLETE para aguardando juntada: 

▪  Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERADM), número do processo e da 

situação “aguardando juntada” (10). 
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52. Juntar o processo 

de aposentadoria com 

o de pensão 

Após a chegada do processo de aposentadoria, a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá fazer a juntada do processo de pensão com o de aposentadoria no sistema 

COMPLETE: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processo, Processos, Juntada de 

processos; 

▪ Desanexar processos juntados na aposentadoria (se houver), lançando seus 

números no campo “desanexa”; 

▪ Colocar o número de processo da pensão como “processo principal”, lançando 

seu número no campo “processo principal”; 

▪ Lançar o processo de aposentadoria bem como todos os processos que 

estavam juntados neste (se for o caso), inserindo seus números no campo 

anexa. 

Posteriormente, anexar o termo de encerramento de processo no processo de 

aposentadoria e fazer a juntada física dos autos conforme realizado no sistema 

COMPLETE.  

53. Encaminhar 

processo sistema 

COMPLETE para  

GERAPO 

Em seguida a Gerência de Apoio Administrativo deverá encaminhar o processo 

autuado de pensão para a GERAPO no sistema COMPLETE como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERAPO), número do processo e da 

situação “andamento” (04); 

▪ Imprimir tela de encaminhamento. 

O processo físico é levado pelo servidor para o departamento de destino, lá o servidor 

que estará recebendo os autos deverá assinar a remessa de encaminhamento. 

Observação: Caso a GERADM tenha alguma informação relevante ou que fuja da rotina 

referente ao processo, deverá informar através de despacho ao setor de destino no 

momento do encaminhamento. 

Requerer revisão de aposentadoria ou pensão 

54. Solicitar 

documentação 

necessária para 

abertura do processo 

e fazer conferência 

Para a abertura de processo de revisão de aposentadoria ou pensão a Gerência de 

Apoio Administrativo deverá solicitar cópia e original dos documentos abaixo: 

▪ Identidade e CPF; 

▪ Comprovante de endereço atualizado; 

▪ Comprovante de conta bancária; 

▪ Decreto que concedeu a aposentadoria ou pensão. 

Na sequência, deverá fazer a conferência da documentação verificando se a cópia 

confere com a original. 
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55. Informar a 

documentação 

faltante e solicitar o 

retorno do requerente 

Na pendência de algum dos documentos solicitados, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá informar ao requerente os documentos faltantes e solicitar que o 

mesmo retorne ao IPSM com a documentação correta pois o processo só será autuado 

com todos os documentos. 

56. Fazer pesquisa no 

sistema COMPLETE 

verificando a 

existência de 

processo de revisão 

Depois que a documentação necessária for devidamente apresentada, a Gerência de 

Apoio Administrativo deverá entrar no sistema COMPLETE para verificar a existência 

de processo de revisão de pensão ou aposentadoria. 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Consulta; 

▪ Inserir o nome do requerente, pressionando enter; 

▪ Buscar o processo de revisão, verificando se ele se encontra na lista de 

processos em andamento; 

▪ Caso não se encontre, pressionar F2; 

▪ Na tela de consulta selecionar a opção arquivado (1) e pressionar enter, verificar 

se o se está arquivado. 

57. Solicitar 

desarquivamento ou 

envio do processo de 

revisão para 

GERADM 

Caso o processo seja localizado e se encontre no IPMS, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá imprimir espelho do processo no sistema COMPLETE, como 

seque abaixo: 

▪ Já no sistema, escolher as opções: Sistema eletrônico de processo, Processo e 

Consulta; 

▪ Imprimir tela de consulta; 

Posteriormente, ir até o departamento onde o processo se encontra e solicitar o 

encaminhamento verbalmente. 

58. Requerer o 

encaminhamento do 

processo de revisão 

Quando o processo de aposentadoria for localizado, porém, se encontrar no arquivo 

geral ou em algum órgão da administração pública a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá solicita-lo da seguinte forma: 

 Caso esteja no arquivo geral da prefeitura:  

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, processos, 

arquivamento, pedido de desarquivamento e Inclusão; 

▪ Na tela inclusão digitar o número do processo, selecionar tipo de pedido (novo 

andamento 1), digitar portador (IPSM) e digitar na justificativa: quem está 

pedindo (GERADM); 

▪ Imprimir o espelho do processo no sistema COMPLETE, colocando a data do 

pedido de desarquivamento, a informação aguardando juntada e o número de 

contato do requerente, posteriormente arquivar espelho. 

Caso esteja em algum órgão da administração pública:  

▪ Solicitar processo via mensagem no sistema COMPLETE, na mensagem 

escrever: solicito o processo de tal número, informar o nome do requerente, o 

órgão (IPSM) e setor (GERADM) de destino. 

▪ Imprimir uma via da mensagem e escrever contato do requerente, arquivar 
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temporariamente. 

59. Informar ao 

requerente que o 

processo está em 

outro órgão e que ele 

deve aguardar o 

retorno do processo 

Seguidamente, a Gerência de Apoio Administrativo deverá informar ao requerente 

que o processo está em outro órgão e que ele deve aguardar o envio do processo. Em 

seguida deverá preencher protocolo de atendimento com número do guichê, horário de 

atendimento, nome do requerente, atendente, e assunto tratado e entrega-lo ao 

demandante. 

60. Ligar para o 

requerente  e solicitar 

que retorne ao IPSM 

para dar andamento 

ao pedido de revisão 

Quando o processo chegar ao IPSM ou quando ele não for localizado a Gerência de 

Apoio Administrativo deverá  entrar em contato com o requerente e solicitar que 

retorne ao IPSM para dar andamento ao pedido de revisão. 

61. Solicitar ao 

requerente o 

preenchimento do 

requerimento de 

processo e juntar ao 

processo de revisão 

Depois do desarquivamento ou envio do processo de revisão para GERADM, a 

Gerência de Apoio Administrativo deverá solicitar que o requerente preencha os 

campos do requerimento de processo, inserindo nome, endereço, identidade, CPF, 

selecionando tipo de processo (revisão) e detalhamento solicitação de revisão. Por 

último, deverá juntar a documentação solicitada no início do atendimento bem como o 

requerimento de processo no processo de revisão. 

62. Solicitar ao 

requerente o 

preenchimento do 

requerimento de 

processo  

Caso seja necessário a abertura de um novo processo de revisão, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá solicitar que o requerente preencha os campos do requerimento 

de processo, inserindo nome, endereço, identidade, CPF, selecionando tipo de processo 

(revisão) e detalhamento solicitação de revisão. 

63. Carimbar e 

assinar 

documentação 

Depois disso, com a documentação correta, a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá carimbar, datar e assinar a cópia da documentação. 

 

64. Fazer autuação e 

montagem do 

processo de revisão 

de 

aposentadoria/pensão 

Após a autenticação da documentação, a Gerência de Apoio Administrativo deverá 

autuar processo de revisão no sistema COMPLETE, como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos e Cadastra; 

▪ Na tela de cadastro informar o adicional (matricula do requerente), o assunto e 

histórico solicitando revisão de aposentadoria conforme requerimento de 

processo. 

▪ Ao final, pressionar enter para gerar número de protocolo.  

Em seguida a Gerência de Apoio Administrativo deverá entregar o comprovante de 

abertura de processo com o número de protocolo para o requerente. 

Depois da autuação do processo a Gerência de Apoio Administrativo deverá montar a 

pasta do processo anexando os documentos de acordo com a sequência abaixo: 

▪ Protocolo; 

▪ Requerimento de processo; 

▪ Fotocópia dos documentos pessoais autenticada; 
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▪ Comprovante de endereço e de conta do banco; 

▪ Decreto que concedeu a aposentadoria ou pensão. 

Por último, carimbar e enumerar todas as páginas do processo. 

65. Verificar a 

localização do 

processo de 

aposentadoria ou 

pensão 

Caso o processo de aposentadoria e/ou pensão não esteja juntado ao processo de 

revisão a Gerência de Apoio Administrativo deverá buscar o processo de 

aposentadoria e/ou pensão no sistema COMPLETE como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Consulta; 

▪ Inserir o nome do ex-servidor, pressionando enter; 

▪ Buscar o processo de aposentadoria e/ou pensão, verificando se ele se 

encontra na lista de processos em andamento; 

▪ Se ele não se encontrar, pressionar F2; 

▪ Na tela de consulta selecionar a opção arquivado (1), pressionar enter e verificar 

se o processo está arquivado. 

66. Solicitar 

desarquivamento do 

processo de 

aposentadoria ou 

pensão 

Quando o processo for localizado e se encontrar no IPSM, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá solicitar o seu desarquivamento imprimindo o espelho do 

processo no sistema COMPLETE como seque abaixo: 

▪ Já no sistema, escolher as opções: Sistema eletrônico de processo, Processo e 

Consulta; 

▪ Imprimir tela de consulta; 

▪  Ir até o arquivo e solicitar o encaminhamento verbalmente. 

67. Requerer no 

sistema COMPLETE 

o encaminhamento do 

processo de 

aposentadoria ou 

pensão 

Quando o processo de aposentadoria ou revisão for localizado, porém, se encontrar no 

arquivo geral ou em algum órgão da administração pública a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá solicita-lo da seguinte forma: 

 Caso esteja no arquivo geral da prefeitura:  

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, processos, 

arquivamento, pedido de desarquivamento e Inclusão; 

▪ Na tela inclusão digitar o número do processo, selecionar tipo de pedido (novo 

andamento 1), digitar portador (IPSM) e digitar na justificativa: quem está 

pedindo (GERADM); 

▪ Imprimir o espelho do processo no sistema COMPLETE, colocando a data do 

pedido de desarquivamento, a informação aguardando juntada e o número de 

contato do requerente, posteriormente arquivar espelho. 

Caso esteja em algum órgão da administração pública:  

▪ Solicitar processo via mensagem no sistema COMPLETE, na mensagem 

escrever: solicito o processo de tal número, informar o nome do requerente, o 

órgão (IPSM) e setor (GERADM) de destino. 

▪ Imprimir uma via da mensagem e escrever contato do requerente, arquivar 

temporariamente. 

Seguidamente, a Gerência de Apoio Administrativo deverá mudar o status do 
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processo de revisão no sistema COMPLETE para aguardando juntada: 

▪  Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERADM), número do processo e da 

situação “aguardando juntada” (10). 

68. Encaminhar 

processo através  de 

despacho para 

GERAPO 

Ao final, a Gerência de Apoio Administrativo deverá encaminhar o processo para 

GERAPO no sistema COMPLETE de acordo com o passo a passo abaixo: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor, número do processo e da situação 

“andamento” (04); 

▪ Imprimir tela de encaminhamento. 

E fisicamente, através de despacho assinado pelo gerente da GERADM, informando 

conforme o caso: 

▪ Que o processo foi autuado sem ressalvas e seque para providências;  

▪ Da impossibilidade se se fazer juntada porque o processo de aposentadoria ou 

pensão não foi localizado ou está no TCM; 

▪ Que o processo de aposentadoria ou pensão não foi localizado, porem segue 

documentação encontrada referente ao benefício; 

▪ Que o processo de aposentadoria ou pensão não foi localizado e que após um 

esforço da GERADM não foi encontrada documentação referente ao benefício 

em questão. 

O processo físico é levado pela Gerência de Apoio Administrativo para o 

departamento de destino, lá o servidor que estará recebendo os autos deverá assinar a 

remessa de encaminhamento. 

Requerer certidão de tempo de contribuição 

69. Fazer pesquisa no 

sistema COMPLETE 

a existência de 

processo de  certidão 

Quando um indivíduo chegar ao protocolo requerendo uma certidão de tempo de 

contribuição, a Gerência de Apoio Administrativo deverá solicitar identidade e CPF e 

realizar uma busca no sistema COMPLETE para verificar se já existe processo de 

certidão autuado. 

A busca deverá ser realizada de acordo com o passo a passo abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Consulta; 

▪ Inserir o nome do requerente, pressionando enter; 

▪ Buscar o processo de certidão, verificando se ele se encontra na lista de 

processos em andamento; 

▪ Caso não se encontre, pressionar F2; 

▪ Na tela de consulta selecionar a opção arquivado (1) e pressionar enter, 
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verificando se está arquivado. 

70. Solicitar 

documentação 

necessária para 

abertura do processo 

e fazer conferência 

Caso não exista processo de certidão autuado, a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá solicitar cópia e original dos documentos abaixo para abertura de processo 

administrativo. 

▪ Identidade e CPF; 

▪ Comprovante de endereço atualizado. 

Na sequência, deverá fazer a conferência da documentação verificando se a cópia 

confere com a original. 

71. Informar a 

documentação 

faltante e solicitar o 

retorno do requerente 

Na pendência de algum dos documentos solicitados, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá informar ao requerente os documentos faltantes e solicitar que o 

mesmo retorne ao IPSM com a documentação correta pois o processo só será autuado 

com todos os documentos. 

72. Solicitar 

preenchimento do 

requerimento de 

processo 

Com a documentação correta, a Gerência de Apoio Administrativo deverá solicitar que 

o requerente preencha os campos do requerimento de processo, inserindo nome, 

endereço, identidade, CPF, selecionando tipo de processo (certidão) e detalhamento a 

solicitação de certidão justificando o pedido. 

73. Carimbar e 

assinar 

documentação 

Em seguida, a Gerência de Apoio Administrativo deverá carimbar, datar e assinar a 

cópia da documentação. 

 

74. Fazer autuação e 

montagem do 

processo 

Após a autenticação da documentação, a Gerência de Apoio Administrativo deverá 

autuar processo de certidão no sistema COMPLETE, como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos e Cadastra; 

▪ Na tela de cadastro informar o adicional (Identidade ou CPF do requerente), o 

assunto  e histórico solicitando certidão de tempo de contribuição. 

▪ Ao final, pressionar enter para gerar número de protocolo.  

Em seguida a Gerência de Apoio Administrativo deverá entregar o comprovante de 

abertura de processo com o número de protocolo para o requerente. 

Depois da autuação do processo a Gerência de Apoio Administrativo deverá montar a 

pasta do processo anexando os documentos de acordo com a sequência abaixo: 

▪ Protocolo; 

▪ Requerimento de processo; 

▪ Fotocópia dos documentos pessoais autenticada; 

▪ Comprovante de endereço. 

Por último, carimbar e enumerar todas as páginas do processo. 

75. Encaminhar 

processo no sistema 

COMPLETE para 

GERCOMP 

Após a autuação e montagem do processo a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá encaminha-lo para a GERCOMP no sistema COMPLETE como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 
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▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERCOMP), número do processo e da 

situação “andamento” (04); 

▪ Imprimir tela de encaminhamento. 

O processo físico é levado pelo servidor para o departamento de destino, lá o servidor 

que estará recebendo os autos deverá assinar a remessa de encaminhamento. 

Observação: Caso a GERADM tenha alguma informação relevante ou que fuja da rotina 

referente ao processo, deverá informar através de despacho ao setor de destino no 

momento do encaminhamento. 

76. Informar ao 

requerente que a 

certidão está em 

andamento e 

encaminha-lo para o 

setor responsável 

Caso exista processo de certidão autuado, porém, esteja em andamento, a Gerência de 

Apoio Administrativo deverá Informar ao requerente que a certidão está em fase de 

confecção e em seguida encaminha-lo para o setor responsável, informando o andar, o 

número da sala e o servidor responsável. 

77. Solicitar 

desarquivamento do 

processo 

Quando existir processo de certidão autuado e este se encontrar arquivado no IPSM, a 

Gerência de Apoio Administrativo deverá solicitar o seu desarquivamento como segue: 

Já no sistema COMPLETE, escolher as opções: Sistema eletrônico de processo, 

Processo e Consulta; 

▪ Imprimir tela de consulta; 

▪  Ir até o arquivo e solicitar o encaminhamento do processo verbalmente. 

78. Pegar processo 

Quando existir processo de certidão autuado e este se encontrar no protocolo 

aguardando interessado, a Gerência de Apoio Administrativo deverá pega-lo em local 

destinado para este fim. 

79. Solicitar  processo 

via sistema 

COMPLETE 

Quando existir processo de certidão autuado e este se encontrar em algum órgão da 

administração municipal, a Gerência de Apoio Administrativo deverá solicita-lo como 

segue: 

Caso esteja no arquivo geral da prefeitura:  

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, processos, 

arquivamento, pedido de desarquivamento e Inclusão; 

▪ Na tela inclusão digitar o número do processo, selecionar tipo de pedido (novo 

andamento 1), digitar portador (IPSM) e digitar na justificativa: quem está 

pedindo (GERADM); 

▪ Imprimir o espelho do processo no sistema COMPLETE, colocando a data do 

pedido de desarquivamento, a informação aguardando juntada e o número de 

contato do requerente, posteriormente arquivar espelho. 

Caso esteja em algum órgão da administração pública:  

▪ Solicitar processo via mensagem no sistema COMPLETE, na mensagem 

escrever: solicito o processo de tal número, informar o nome do requerente, o 

órgão (IPSM) e setor (GERADM) de destino. 

▪ Imprimir uma via da mensagem e escrever contato do requerente, arquivar 
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temporariamente. 

80. Ligar para o 

requerente e informar 

sobre a  chegada do 

processo 

Na sequência, quando o processo chegar ao protocolo oriundo de algum órgão da 

administração municipal, a Gerência de Apoio Administrativo deverá entrar em contato 

com o requerente, informando a chegada do processo e solicitando o retorno ao IPSM 

para providências. 

81. Analisar processo 
Com o processo em mãos, a Gerência de Apoio Administrativo deverá analisa-lo, 

verificando se a certidão já foi entregue ou não. 

82. Verificar se a 

certidão está no 

padrão atual 

Em caso positivo, a Gerência de Apoio Administrativo deverá verificar se a certidão 

está dentro do padrão atual de layout e escrita. 

83. Informar ao 

requerente que a sua 

certidão deve ser 

atualizada 

Caso não esteja, a Gerência de Apoio Administrativo deverá informar ao requerente 

que a sua certidão deve ser atualizada e que ele deve aguardar o prazo de renovação.  

84. Encaminhar 

processo para 

GERCOMP 

Seguidamente, a Gerência de Apoio Administrativo deverá encaminhar processo para 

a GERCOMP para atualização da certidão no sistema COMPLETE: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERCOMP), número do processo e da 

situação “andamento” (04); 

▪ Imprimir tela de encaminhamento. 

O processo físico é levado pelo servidor para o departamento de destino, lá o servidor 

que estará recebendo os autos deverá assinar a remessa de encaminhamento. 

85. Entrar em contato 

com o requerente 

solicitando o seu 

retorno para entrega 

da certidão 

Depois que o processo retornar ao protocolo e a certidão for atualizada, a Gerência de 

Apoio Administrativo deverá entrar em contato com o requerente solicitando o seu 

retorno para entrega da certidão. 

86. Informar ao 

requerente que a 

certidão já foi 

entregue  

Caso a Gerência de Apoio Administrativo verifique durante a análise de processo que 

a certidão já foi entregue, e o requerente não informou a perda da mesma, informar que 

a certidão pode ser confeccionada uma vez e que ele deve procurá-la. 

87. Informar a 

documentação 

necessária   

Quando o requerente informar a perda da certidão, porém, não estiver com a 

documentação necessária para solicita-la, a Gerência de Apoio Administrativo deverá 

demandar o retorno do requerente com os documentos abaixo: 

▪ Identidade e CPF; 

▪ Comprovante de endereço atualizado; 

▪ Boletim de ocorrência relatando a perda da CTC; 

▪ Declaração do órgão de destino informando que o referido tempo não foi 
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averbado. 

88. Reservar 

processo no protocolo 

e mudar sua situação 

no sistema 

COMPLETE para 

aguardando 

interessado 

Em seguida, a Gerência de Apoio Administrativo deverá reservar o processo no 

protocolo e mudar a sua situação no sistema COMPLETE para aguardando interessado: 

▪  Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERADM), número do processo e da 

situação “aguardando interessado” (07). 

Observação: Se o requerente não retornar ao IPSM coma documentação no prazo de 15 

dias, arquivar processo. 

89. Solicitar 

preenchimento do 

requerimento de 

processo 

Caso o requerente informe a perda da certidão e esteja com a documentação necessária 

para solicita-la, a Gerência de Apoio Administrativo deverá solicitar que o requerente 

preencha os campos do requerimento de processo, inserindo nome, endereço, 

identidade, CPF, selecionando tipo de processo (certidão) e detalhamento a solicitação 

de certidão justificando o pedido. 

90. Anexar 

documentação no 

processo 

Na sequência, a Gerência de Apoio Administrativo deverá anexar a documentação no 

processo. 

91. Encaminhar 

processo para 

GERCOMP 

Depois que a documentação for anexada, Gerência de Apoio Administrativo deverá 

encaminhar processo para a GERCOMP no sistema COMPLETE como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERCOMP), número do processo e da 

situação “andamento” (04); 

▪ Imprimir tela de encaminhamento. 

O processo físico é levado pelo servidor para o departamento de destino, lá o servidor 

que estará recebendo os autos deverá assinar a remessa de encaminhamento. 

Observação: Caso a GERADM tenha alguma informação relevante ou que fuja da rotina 

referente ao processo, deverá informar através de despacho ao setor de destino no 

momento do encaminhamento. 

92. Entrar em contato 

com o requerente 

solicitando o seu 

retorno para entrega 

da certidão 

Quando o processo retornar ao protocolo com uma nova certidão, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá entrar em contato com o requerente solicitando o seu retorno 

para entrega da certidão. 

93. Entregar certidão 

Quando o requerente retornar para pegar a sua certidão, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá entregar a certidão e solicitar que ele assine a via do processo 

para comprovação de que ela foi entregue. 

Observação: o processo fica no protocolo aguardando interessado. 
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94. Encaminhar 

processo para o 

arquivo 

Após a entrega da certidão, Gerência de Apoio Administrativo deverá encaminhar 

processo para a o arquivo no sistema COMPLETE como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (arquivo), número do processo e da 

situação “andamento” (04); 

▪ Imprimir tela de encaminhamento. 

O processo físico é levado pelo servidor para o departamento de destino, lá o servidor 

que estará recebendo os autos deverá assinar a remessa de encaminhamento. 

Retificar certidão 

95. Solicitar 

documentação 

necessária e fazer 

conferência 

Para retificar uma certidão, a Gerência de Apoio Administrativo deverá solicitar cópia 

e original dos documentos abaixo para abertura de processo administrativo. 

▪ Identidade e CPF; 

▪ Comprovante de endereço atualizado; 

▪ Certidão original. 

Na sequência, deverá fazer a conferência da documentação verificando se a cópia 

confere com a original. 

96. Informar a 

documentação 

faltante e solicitar o 

retorno do requerente 

Na pendência de algum dos documentos solicitados, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá informar ao requerente os documentos faltantes e solicitar que o 

mesmo retorne ao IPSM com a documentação correta pois o processo só será autuado 

com todos os documentos. 

97. Verificar a 

localização do 

processo de certidão 

no sistema 

COMPLETE 

Após a entrega dos documentos, a Gerência de Apoio Administrativo deverá verificar 

a localização do processo de certidão no sistema COMPLETE de acordo com a 

sequência abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Consulta; 

▪ Inserir o nome do requerente, pressionando enter; 

▪ Buscar o processo de certidão, verificando se ele se encontra na lista de 

processos em andamento; 

▪ Caso não se encontre, pressionar F2; 

▪ Na tela de consulta selecionar a opção arquivado (1) e pressionar enter, 

verificando se está arquivado. 

98. Solicitar 

desarquivamento 

Quando o processo de certidão se encontrar arquivado no IPSM, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá solicitar o seu desarquivamento como segue:  

▪ Já no sistema COMPLETE, escolher as opções: Sistema eletrônico de processo, 

Processo e Consulta; 

▪ Imprimir tela de consulta; 

 Ir até o arquivo e solicitar o encaminhamento do processo verbalmente. 
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99. Solicitar  processo 

de certidão no 

sistema COMPLETE 

Quando o processo de certidão se encontrar em algum órgão da administração 

municipal, a Gerência de Apoio Administrativo deverá solicita-lo como segue: 

Caso esteja no arquivo geral da prefeitura:  

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, processos, 

arquivamento, pedido de desarquivamento e Inclusão; 

▪ Na tela inclusão digitar o número do processo, selecionar tipo de pedido (novo 

andamento 1), digitar portador (IPSM) e digitar na justificativa: quem está 

pedindo (GERADM); 

▪ Imprimir o espelho do processo no sistema COMPLETE, colocando a data do 

pedido de desarquivamento, a informação aguardando juntada e o número de 

contato do requerente, posteriormente arquivar espelho. 

Caso esteja em algum órgão da administração pública:  

▪ Solicitar processo via mensagem no sistema COMPLETE, na mensagem 

escrever: solicito o processo de tal número, informar o nome do requerente, o 

órgão (IPSM) e setor (GERADM) de destino. 

▪ Imprimir uma via da mensagem e escrever contato do requerente, arquivar 

temporariamente. 

100. Ligar para o 

requerente e informar 

que  o processo 

chegou 

Na sequência, quando o processo chegar ao protocolo oriundo de algum órgão da 

administração municipal, a Gerência de Apoio Administrativo deverá entrar em 

contato com o requerente, informando a chegada do processo e solicitando o retorno ao 

IPSM para providências. 

101. Solicitar o 

preenchimento do 

requerimento de 

processo 

Para retificar a certidão, a Gerência de Apoio Administrativo deverá solicitar que o 

requerente preencha os campos do requerimento de processo, inserindo nome, 

endereço, identidade, CPF, selecionando tipo de processo (retificar certidão) e 

detalhamento da solicitação de retificação da certidão. 

Observação: Geralmente a retificação é solicitada conforme o pedido do órgão 

receptador. 

102. Anexar 

documentação ao 

processo 

Na sequência, a Gerência de Apoio Administrativo deverá anexar a documentação 

descrita abaixo no processo: 

▪ Identidade e CPF; 

▪ Comprovante de endereço atualizado; 

▪ Certidão original; 

▪ Declaração do órgão receptador informando qual retificação a ser feita (se 

houver). 

103. Encaminhar 

processo no sistema 

COMPLETE para 

GERCOMP 

Depois que a documentação for anexada, Gerência de Apoio Administrativo deverá 

encaminhar processo para a GERCOMP no sistema COMPLETE como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERCOMP), número do processo e da 
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situação “andamento” (04); 

▪ Imprimir tela de encaminhamento. 

O processo físico é levado pelo servidor para o departamento de destino, lá o servidor 

que estará recebendo os autos deverá assinar a remessa de encaminhamento. 

Requerer pecúlio 

104. Solicitar 

documentação 

necessária para 

abertura do processo 

e fazer conferência 

Nos casos de requerimento de pecúlio, a Gerência de Apoio Administrativo deverá 

solicitar os documentos abaixo para abertura de processo administrativo. 

▪ Identidade e CPF do ex-servidor e beneficiários autenticados em cartório; 

▪ Certidão de óbito autenticada em cartório; 

▪ Relação dos beneficiários; 

▪ Cópia do comprovante de endereço atualizado. 

▪ Na sequência, deverá fazer a conferência da documentação verificando se a 

cópia confere com a original. 

105. Informar a 

documentação 

faltante e solicitar o 

retorno do requerente 

Na pendência de algum dos documentos solicitados, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá informar ao requerente os documentos faltantes e solicitar que o 

mesmo retorne ao IPSM com a documentação correta pois o processo só será autuado 

com todos os documentos. 

106. Solicitar 

preenchimento do 

requerimento de 

processo 

Após a entrega da documentação completa, a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá solicitar que o requerente preencha os campos do requerimento de processo, 

inserindo nome, endereço, identidade, CPF, selecionando tipo de processo (pecúlio) e 

detalhamento da solicitação requerendo pecúlio em virtude do falecimento do ex-servidor 

“nome”. 

107. Carimbar e 

assinar 

documentação 

Em seguida, a Gerência de Apoio Administrativo deverá carimbar, datar e assinar a 

cópia da documentação. 

 

108. Fazer autuação 

e montagem do 

processo 

A Gerência de Apoio Administrativo deverá autuar processo de pecúlio no sistema 

COMPLETE, como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos e Cadastra; 

▪ Na tela de cadastro informar o adicional (Identidade ou CPF do requerente), o 

assunto e histórico solicitando pecúlio em virtude do falecimento do ex-servidor 

“nome”. 

▪ Ao final, pressionar enter para gerar número de protocolo.  

Em seguida a Gerência de Apoio Administrativo deverá entregar o comprovante de 

abertura de processo com o número de protocolo para o requerente. 

Depois da autuação do processo a Gerência de Apoio Administrativo deverá montar a 

pasta do processo anexando os documentos de acordo com a sequência abaixo: 

▪ Protocolo; 

▪ Requerimento de processo; 

▪ Fotocópia dos documentos pessoais autenticada; 
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▪ Comprovante de endereço; 

▪ Certidão de óbito; 

▪ Relação de beneficiários. 

Por último, carimbar e enumerar todas as páginas do processo. 

109. Encaminhar 

processo no sistema 

COMPLETE  para 

GERAPO 

Após a autuação e montagem do processo, Gerência de Apoio Administrativo deverá 

encaminhar processo para a GERAPO no sistema COMPLETE como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERAPO), número do processo e da 

situação “andamento” (04); 

▪ Imprimir tela de encaminhamento. 

O processo físico é levado pelo servidor para o departamento de destino, lá o servidor 

que estará recebendo os autos deverá assinar a remessa de encaminhamento. 

Observação: Caso a GERADM tenha alguma informação relevante ou que fuja da rotina 

referente ao processo, deverá informar através de despacho ao setor de destino no 

momento do encaminhamento. 

Solicitar declaração funcional 

110. Solicitar 

documentação 

necessária para 

abertura do processo 

e fazer conferência 

Nos casos de solicitação de declaração funcional, a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá solicitar cópia e originais dos documentos abaixo para abertura de processo 

administrativo. 

▪ Identidade e CPF; 

▪ Comprovante de endereço atualizado. 

Na sequência, deverá fazer a conferência da documentação verificando se a cópia 

confere com a original. 

111. Informar a 

documentação 

faltante e solicitar o 

retorno do requerente 

Na pendência de algum dos documentos solicitados, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá informar ao requerente os documentos faltantes e solicitar que o 

mesmo retorne ao IPSM com a documentação correta pois o processo só será autuado 

com todos os documentos. 

112. Solicitar 

preenchimento do 

requerimento de 

processo 

Após a entrega da documentação completa, a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá solicitar que o requerente preencha os campos do requerimento de processo, 

inserindo nome, endereço, identidade, CPF, selecionando tipo de processo (declaração) 

e detalhamento da solicitação sendo claro sobre para que fim é a declaração. 

113. Carimbar e 

assinar 

documentação 

Em seguida, a Gerência de Apoio Administrativo deverá carimbar, datar e assinar a 

cópia da documentação. 

 

114. Fazer autuação 

e montagem do 

processo 

A Gerência de Apoio Administrativo deverá autuar processo de declaração no sistema 

COMPLETE, como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos e Cadastra; 



PG. 83 – Gerência de apoio administrativo – Protocolo atendimento                                                                       28 / 36 
– Cópia Controlada – 

▪ Na tela de cadastro informar o adicional (matricula ou identidade e CPF do 

requerente), o assunto e histórico solicitando declaração conforme 

requerimento. 

▪ Ao final, pressionar enter para gerar número de protocolo.  

Em seguida a Gerência de Apoio Administrativo deverá entregar o comprovante de 

abertura de processo com o número de protocolo para o requerente. 

Depois da autuação do processo a Gerência de Apoio Administrativo deverá montar a 

pasta do processo anexando os documentos de acordo com a sequência abaixo: 

▪ Protocolo; 

▪ Requerimento de processo; 

▪ Fotocópia dos documentos pessoais; 

▪ Comprovante de endereço; 

Por último, carimbar e enumerar todas as páginas do processo. 

115. Encaminhar 

processo no sistema 

COMPLETE  para 

GERAPO 

Após a autuação e montagem do processo, Gerência de Apoio Administrativo deverá 

encaminhar processo para a GERAPO no sistema COMPLETE como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERAPO), número do processo e da 

situação “andamento” (04); 

▪ Imprimir tela de encaminhamento. 

O processo físico é levado pelo servidor para o departamento de destino, lá o servidor 

que estará recebendo os autos deverá assinar a remessa de encaminhamento. 

Observação: Caso a GERADM tenha alguma informação relevante ou que fuja da rotina 

referente ao processo, deverá informar através de despacho ao setor de destino no 

momento do encaminhamento. 

Cálculo previdenciário 

116. Solicitar 

documentação 

necessária para 

abertura do processo 

e fazer conferência 

Nos casos de abertura de processo de cálculo previdenciário, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá solicitar os documentos abaixo: 

▪ Identidade e CPF; 

▪ Comprovante de endereço atualizado; 

▪ Portaria que concedeu a licença. 

Na sequência, deverá fazer a conferência da documentação verificando se a cópia 

confere com a original. 

117. Informar a 

documentação 

faltante e solicitar o 

retorno do requerente 

Na pendência de algum dos documentos solicitados, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá informar ao requerente os documentos faltantes e solicitar que o 

mesmo retorne ao IPSM com a documentação correta pois o processo só será autuado 

com todos os documentos. 
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118. Solicitar 

preenchimento do 

requerimento de 

processo 

Após a entrega da documentação completa, a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá solicitar que o requerente preencha os campos do requerimento de processo, 

inserindo nome, endereço, identidade, CPF, selecionando tipo de processo (cálculo 

previdenciário) e detalhamento da solicitação. 

119. Carimbar e 

assinar 

documentação 

Em seguida, a Gerência de Apoio Administrativo deverá carimbar, datar e assinar a 

cópia da documentação. 

 

120. Fazer autuação 

e montagem do 

processo 

A Gerência de Apoio Administrativo deverá autuar processo de cálculo previdenciário 

no sistema COMPLETE, como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos e Cadastra; 

▪ Na tela de cadastro informar o adicional (matricula), o assunto e histórico 

solicitando cálculos previdenciários. 

▪ Ao final, pressionar enter para gerar número de protocolo.  

Em seguida a Gerência de Apoio Administrativo deverá entregar o comprovante de 

abertura de processo com o número de protocolo para o requerente. 

Depois da autuação do processo a Gerência de Apoio Administrativo deverá montar a 

pasta do processo anexando os documentos de acordo com a sequência abaixo: 

▪ Protocolo; 

▪ Requerimento de processo; 

▪ Fotocópia dos documentos pessoais; 

▪ Comprovante de endereço; 

▪ Portaria que concedeu a licença. 

Por último, carimbar e enumerar todas as páginas do processo. 

121. Encaminhar 

processo no sistema 

COMPLETE para 

GERCUS 

Após a autuação e montagem do processo, Gerência de Apoio Administrativo deverá 

encaminhar processo para a GERCUS no sistema COMPLETE como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERCUS), número do processo e da 

situação “andamento” (04); 

▪ Imprimir tela de encaminhamento. 

O processo físico é levado pelo servidor para o departamento de destino, lá o servidor 

que estará recebendo os autos deverá assinar a remessa de encaminhamento. 

Observação: Caso a GERADM tenha alguma informação relevante ou que fuja da rotina 

referente ao processo, deverá informar através de despacho ao setor de destino no 

momento do encaminhamento. 

Acerto de contas por falecimento 

122. Solicitar 

documentação 

Nos casos de abertura de processo de acerto de contas, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá solicitar os documentos abaixo: 
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necessária para 

abertura do processo 

e fazer conferência 

▪ Identidade e CPF do ex-servidor e requerente; 

▪ Comprovante de endereço atualizado; 

▪ Último contracheque; 

▪ Certidão de óbito. 

Na sequência, deverá fazer a conferência da documentação verificando se a cópia 

confere com a original. 

123. Informar a 

documentação 

faltante e solicitar o 

retorno do requerente 

Na pendência de algum dos documentos solicitados, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá informar ao requerente os documentos faltantes e solicitar que o 

mesmo retorne ao IPSM com a documentação correta pois o processo só será autuado 

com todos os documentos. 

124. Solicitar 

preenchimento do 

requerimento de 

processo 

Após a entrega da documentação completa, a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá solicitar que o requerente preencha os campos do requerimento de processo, 

inserindo nome, endereço, identidade, CPF, selecionando tipo de processo (acerto de 

contas) e detalhamento da solicitação requerendo o acerto de contas em virtude do 

falecimento do ex-servidor “nome) 

125. Carimbar e 

assinar 

documentação 

Em seguida, a Gerência de Apoio Administrativo deverá carimbar, datar e assinar a 

cópia da documentação. 

 

126. Fazer autuação 

e montagem do 

processo 

A Gerência de Apoio Administrativo deverá autuar processo de acerto de contas no 

sistema COMPLETE, como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos e Cadastra; 

▪ Na tela de cadastro informar o adicional (identidade e CPF do requerente), o 

assunto e histórico requerendo diferença de salário ou decimo terceiro. 

Em seguida a Gerência de Apoio Administrativo deverá entregar o comprovante de 

abertura de processo com o número de protocolo para o requerente. 

Depois da autuação do processo a Gerência de Apoio Administrativo deverá montar a 

pasta do processo anexando os documentos de acordo com a sequência abaixo: 

▪ Protocolo; 

▪ Requerimento de processo; 

▪ Fotocópia dos documentos pessoais do ex-servidor e requerente; 

▪ Comprovante de endereço; 

▪ Contracheque; 

▪ Certidão de óbito. 

Por último, carimbar e enumerar todas as páginas do processo. 

127. Encaminhar 

processo no sistema 

COMPLETE para 

GERAPO 

Após a autuação e montagem do processo, Gerência de Apoio Administrativo deverá 

encaminhar processo para a GERCUS no sistema COMPLETE como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 
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▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERAPO), número do processo e da 

situação “andamento” (04); 

▪ Imprimir tela de encaminhamento. 

O processo físico é levado pelo servidor para o departamento de destino, lá o servidor 

que estará recebendo os autos deverá assinar a remessa de encaminhamento. 

Observação: Caso a GERADM tenha alguma informação relevante ou que fuja da rotina 

referente ao processo, deverá informar através de despacho ao setor de destino no 

momento do encaminhamento. 

Concessão / cancelamento de pensão alimentícia 

128. Solicitar 

documentação 

necessária para 

abertura do processo  

Nos casos de abertura de processo de concessão ou cancelamento de pensão 

alimentícia, a Gerência de Apoio Administrativo deverá solicitar os documentos 

abaixo: 

▪ Fotocópia dos documentos pessoais do requerente (Identidade e CPF); 

▪ Comprovante de endereço; 

▪ Contracheque; 

▪ Decisão judicial (homologação de acordo ou sentença) com certidão trânsito em 

julgado. 

Na sequência, deverá fazer a conferência da documentação verificando se a cópia 

confere com a original. 

129. Informar a 

documentação 

faltante e solicitar o 

retorno do requerente 

Na pendência de algum dos documentos solicitados, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá informar ao requerente os documentos faltantes e solicitar que o 

mesmo retorne ao IPSM com a documentação correta pois o processo só será autuado 

com todos os documentos. 

130. Solicitar 

preenchimento do 

requerimento de 

processo 

Após a entrega da documentação completa, a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá solicitar que o requerente preencha os campos do requerimento de processo, 

inserindo nome, endereço, identidade, CPF, selecionando tipo de processo (concessão 

ou cancelamento de pensão) e detalhamento da solicitação. 

131. Carimbar e 

assinar 

documentação 

Em seguida, a Gerência de Apoio Administrativo deverá carimbar, datar e assinar a 

cópia da documentação. 

 

132. Fazer autuação 

e montagem do 

processo 

A Gerência de Apoio Administrativo deverá autuar processo de concessão ou 

cancelamento de pensão alimentícia no sistema COMPLETE, como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos e Cadastra; 

▪ Na tela de cadastro informar o adicional (identidade e CPF do requerente), o 

assunto e histórico requerendo concessão ou cancelamento de pensão. 

Em seguida a Gerência de Apoio Administrativo deverá entregar o comprovante de 

abertura de processo com o número de protocolo para o requerente. 

Depois da autuação do processo a Gerência de Apoio Administrativo deverá montar a 

pasta do processo anexando os documentos de acordo com a sequência abaixo: 
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▪ Protocolo; 

▪ Requerimento de processo; 

▪ Fotocópia dos documentos pessoais do ex-servidor e requerente; 

▪ Comprovante de endereço; 

▪ Contracheque; 

▪ Decisão judicial (homologação de acordo ou sentença) com certidão trânsito em 

julgado. 

Por último, carimbar e enumerar todas as páginas do processo. 

133. Encaminhar 

processo no sistema 

COMPLETE para 

GERAPO 

Após a autuação e montagem do processo, Gerência de Apoio Administrativo deverá 

encaminhar processo para a GERAPO no sistema COMPLETE como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERAPO), número do processo e da 

situação “andamento” (04); 

▪ Imprimir tela de encaminhamento. 

O processo físico é levado pelo servidor para o departamento de destino, lá o servidor 

que estará recebendo os autos deverá assinar a remessa de encaminhamento. 

Observação: Caso a GERADM tenha alguma informação relevante ou que fuja da rotina 

referente ao processo, deverá informar através de despacho ao setor de destino no 

momento do encaminhamento. 

Isenção de imposto de renda e/ou contribuição previdenciária 

134. Solicitar 

documentação 

necessária para 

abertura do processo  

Nos casos de abertura de processo de isenção de imposto de renda e/ou contribuição 

previdenciária, a Gerência de Apoio Administrativo deverá solicitar os documentos 

abaixo: 

▪ Fotocópia dos documentos pessoais do requerente (Identidade e CPF); 

▪ Comprovante de endereço; 

▪ Documentos Médicos (relatórios, exames, dentre outros). 

Na sequência, deverá fazer a conferência da documentação verificando se a cópia 

confere com a original. 

135. Informar a 

documentação 

faltante e solicitar o 

retorno do requerente 

Na pendência de algum dos documentos solicitados, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá informar ao requerente os documentos faltantes e solicitar que o 

mesmo retorne ao IPSM com a documentação correta pois o processo só será autuado 

com todos os documentos. 

136. Solicitar 

preenchimento do 

requerimento de 

processo 

Após a entrega da documentação completa, a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá solicitar que o requerente preencha os campos do requerimento de processo, 

inserindo nome, endereço, identidade, CPF, selecionando tipo de processo (isenção de 

IR e/ou contribuição previdenciária) e detalhamento da solicitação. 
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137. Carimbar e 

assinar 

documentação 

Em seguida, a Gerência de Apoio Administrativo deverá carimbar, datar e assinar a 

cópia da documentação. 

 

138. Fazer autuação 

e montagem do 

processo 

A Gerência de Apoio Administrativo deverá autuar processo de isenção de IR e/ou 

contribuição previdenciária no sistema COMPLETE, como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos e Cadastra; 

▪ Na tela de cadastro informar o adicional (identidade e CPF do requerente), o 

assunto e histórico requerendo isenção de IR e/ou contribuição previdenciária. 

Em seguida a Gerência de Apoio Administrativo deverá entregar o comprovante de 

abertura de processo com o número de protocolo para o requerente. 

Depois da autuação do processo a Gerência de Apoio Administrativo deverá montar a 

pasta do processo anexando os documentos de acordo com a sequência abaixo: 

▪ Protocolo; 

▪ Requerimento de processo; 

▪ Fotocópia dos documentos pessoais do ex-servidor e requerente; 

▪ Comprovante de endereço; 

▪ Documentos Médicos (relatórios, exames, dentre outros). 

Por último, carimbar e enumerar todas as páginas do processo. 

139. Encaminhar 

processo no sistema 

COMPLETE para 

GERAPO 

Após a autuação e montagem do processo, Gerência de Apoio Administrativo deverá 

encaminhar processo para a GERAPO no sistema COMPLETE como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERAPO), número do processo e da 

situação “andamento” (04); 

▪ Imprimir tela de encaminhamento. 

O processo físico é levado pelo servidor para o departamento de destino, lá o servidor 

que estará recebendo os autos deverá assinar a remessa de encaminhamento. 

Observação: Caso a GERADM tenha alguma informação relevante ou que fuja da rotina 

referente ao processo, deverá informar através de despacho ao setor de destino no 

momento do encaminhamento. 

Licença médica / maternidade – servidor à disposição 

140. Solicitar 

documentação 

necessária para 

abertura do processo  

Nos casos de abertura de processo de licença médica / maternidade – servidor à 

disposição, a Gerência de Apoio Administrativo deverá solicitar os documentos 

abaixo: 

▪ Fotocópia dos documentos pessoais do requerente (Identidade e CPF); 

▪ Comprovante de endereço; 
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▪ Deferimento da licença maternidade ou auxílio doença emitido pela Junta 

Médica. 

Na sequência, deverá fazer a conferência da documentação verificando se a cópia 

confere com a original. 

141. Informar a 

documentação 

faltante e solicitar o 

retorno do requerente 

Na pendência de algum dos documentos solicitados, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá informar ao requerente os documentos faltantes e solicitar que o 

mesmo retorne ao IPSM com a documentação correta pois o processo só será autuado 

com todos os documentos. 

142. Solicitar 

preenchimento do 

requerimento de 

processo 

Após a entrega da documentação completa, a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá solicitar que o requerente preencha os campos do requerimento de processo, 

inserindo nome, endereço, identidade, CPF, selecionando tipo de processo (licença 

médica / maternidade – servidor à disposição) e detalhamento da solicitação. 

143. Carimbar e 

assinar 

documentação 

Em seguida, a Gerência de Apoio Administrativo deverá carimbar, datar e assinar a 

cópia da documentação. 

144. Fazer autuação 

e montagem do 

processo 

A Gerência de Apoio Administrativo deverá autuar processo de licença médica / 

maternidade – servidor à disposição no sistema COMPLETE, como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com usuário e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos e Cadastra; 

▪ Na tela de cadastro informar o adicional (identidade e CPF do requerente), o 

assunto e histórico requerendo licença médica / maternidade – servidor à 

disposição. 

Em seguida a Gerência de Apoio Administrativo deverá entregar o comprovante de 

abertura de processo com o número de protocolo para o requerente. 

Depois da autuação do processo a Gerência de Apoio Administrativo deverá montar a 

pasta do processo anexando os documentos de acordo com a sequência abaixo: 

▪ Protocolo; 

▪ Requerimento de processo; 

▪ Fotocópia dos documentos pessoais do ex-servidor e requerente; 

▪ Comprovante de endereço; 

▪ Deferimento da licença maternidade ou auxílio doença emitido pela Junta 

Médica. 

Por último, carimbar e enumerar todas as páginas do processo. 

145. Encaminhar 

processo no sistema 

COMPLETE para 

GERAPO 

Após a autuação e montagem do processo, Gerência de Apoio Administrativo deverá 

encaminhar processo para a GERAPO no sistema COMPLETE como segue abaixo: 

▪ Entrar no sistema com matricula e senha; 

▪ Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

▪ Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERAPO), número do processo e da 
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situação “andamento” (04); 

▪ Imprimir tela de encaminhamento. 

O processo físico é levado pelo servidor para o departamento de destino, lá o servidor 

que estará recebendo os autos deverá assinar a remessa de encaminhamento. 

Observação: Caso a GERADM tenha alguma informação relevante ou que fuja da rotina 

referente ao processo, deverá informar através de despacho ao setor de destino no 

momento do encaminhamento. 

 

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 

Comprovante de 

recadastramento 

Processo 

Administrativo 

Pasta do processo 

Acesso aos Servidores 

 
 

 

 

 

 

 

Por número, data Permanente - 

Comprovante de 

bloqueio 

Formulário para 

bloqueados 

Comprovante se 

recadastramento 

regular 

Comprovante de 

cadastro 

Requerimento de 

processo 

Despachos 

Processo 

Administrativo 

Pasta do processo 

Acesso aos Servidores 

 
 

Por número, data Permanente - 

Arquivo –

GERADM 

 

Pasta especifica, 

Acesso da GERADM 

 
 

Por número, 

nome 
Permanente - 



PG. 83 – Gerência de apoio administrativo – Protocolo atendimento                                                                       36 / 36 
– Cópia Controlada – 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 90 – Gerência de Apoio Administrativo – Protocolo atendimento 

 

 

Elaborado/revisado por:  

Lane Marques de Lima 

Aprovado para uso: 

Karla Alves Rodrigues 

Cargo:  

Gerente de Apoio Administrativo 

Cargo:  

Diretora de Administração e Finanças 

Setor:  

Gerência de Apoio Administrativo 

Setor:  

Diretoria de Administração e Finanças 

 


