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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de requerimento de benefícios previdenciários e 

estatutários pelos servidores do IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gabinete da Presidência; 

 Advocacia Setorial; 

 Diretoria de Administração e Finanças; 

 Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas; 

 Demais Áreas do Instituto. 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

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

 Lei nº 6330 (27/11/1985) – estabelece o pecúlio dos funcionários públicos municipais de 

Goiânia. 

 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; 

 Decretos do Prefeito e portarias do Presidente do IPSM. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Benefícios individuais – são as retribuições pecuniárias que compõe a remuneração do 

servidor público municipal advindas da lei. 
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 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. 

 Pensão alimentícia – é um valor fixado pelo juiz ou por consenso, destinado a provimento de 

subsistência de filho menor ou cônjuge desprovido de recursos do servidor aposentado. 

 Auxílio reclusão – é o benefício previdenciário destinado aos dependentes do segurado 

recolhido na prisão e que não estiver recebendo remuneração. 

 Auxílio natalidade – é um benefício concedido ao servidor, por motivo de nascimento de filho, 

em quantidade equivalente ao menor vencimento constante no Plano de Carreira e 

vencimentos, inclusive no caso de natimorto, mediante apresentação de certidão. 

  Auxílio funeral – é um benefício de ressarcimento das despesas pagas a quem custeio o 

funeral do servido falecido (ativo e inativo). 

 Pecúlio – é uma contribuição financeira de cada funcionário participante legada a familiares e 

dependentes do funcionário falecido, por este previamente designados, e pago diretamente 

pela Prefeitura quando do óbito. 

 Licenças – é uma modalidade de afastamento do servidor no serviço público prevista em 

legislação específica relacionadas pela necessidade do servidor. 

 Afastamentos – é uma modalidade de ausência permitida do servidor no serviço público 

prevista em legislação específica relacionadas pela necessidade do servidor. 

  

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; 

 CGU - Controladoria Geral da União; 

 PGM – Procuradoria Geral do Município; 

 CGM – Controladoria Geral do Município; 
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 SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 

 SEGOV – Secretaria Municipal de Governo. 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

Progressões e adicionais 

1. Receber o 

processo físico e via 

Sistema 

COMPLETE 

A Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá receber o processo 

físico de progressão ou adicionais do protocolo assinando a folha de remessa. Na 

sequência, deverá recebê-lo 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 GERGES. 

2. Conferir e 

analisar a 

documentação 

A Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá conferir se a 

documentação abaixo está juntada ao processo e analisa-la conforme legislação 

específica. 

 Cópias e originais de documentos pessoais, comprovante de endereço 

atualizado e documentação que comprove seu requerimento conforme legislação 

específica. 

Em seguida deverá verificar se a documentação mencionada está devidamente 

carimbada e enumerada. 

3. Encaminhar 

processo através de 

despacho para 

GERADM/Protocolo 

para adequações 

Se no processo não constar a documentação adequada, a Gerência de Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas deverá encaminha-lo para GERADM/Protocolo, no 

sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho informativo, solicitando os 

documentos faltantes e informando o prazo de 15 dias para o atendimento, sugerindo 

que após esse prazo atendida ou não a solicitação o processo retorne para a GERGES e 

ao fluxo normal.  

4. Gerar informação 

funcional e juntar ao 

processo 

Quando a documentação estiver adequada, a Gerência de Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas deverá acessar o Sistema COMPLETE, gerar e imprimir 

a informação funcional e juntar ao processo. Posteriormente, deverá encaminhar o 

processo fisicamente via despacho informativo e no sistema COMPLETE para DIRADM 

sugerindo o encaminhamento SEMAD. 

5. Tomar ciência e 

encaminhar 

processo à 

SECGER para 

decisão 

Na sequência, a Diretoria de Administração e Finanças deverá tomar ciência do 

processo e encaminha-lo para SECGER para encaminhamento à SEMAD. 
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administrativa 

Requerimento de  aposentadoria 

6. Receber o 

processo físico e via 

Sistema 

COMPLETE 

A Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá receber o processo 

físico de requerimento de aposentadoria do protocolo assinando a folha de remessa. Na 

sequência, deverá recebê-lo 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 GERGES. 

7. Conferir e 

analisar a 

documentação 

A Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá conferir se a 

documentação abaixo está juntada ao processo: 

 Cópias e originais de documentos pessoais, comprovante de endereço 

atualizado do requerente. 

Em seguida deverá verificar se a documentação mencionada está devidamente 

carimbada e enumerada. 

8. Encaminhar 

processo através de 

despacho para 

GERADM/Protocolo 

para adequações 

Se no processo não constar a documentação adequada, a Gerência de Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas deverá encaminha-lo para GERADM/Protocolo, no 

sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho informativo, solicitando os 

documentos faltantes e informando o prazo de 15 dias para o atendimento, sugerindo 

que após esse prazo atendida ou não a solicitação o processo retorne para a GERGES e 

ao fluxo normal.   

9. Verificar as 

parcelas que 

compõe a 

remuneração do 

servidor e seus atos 

concessórios 

Quando a documentação estiver correta, a Gerência de Gestão de Desenvolvimento 

de Pessoas deverá verificar no Sistema COMPLETE as parcelas que compõe a 

remuneração do servidor e buscar os atos concessórios (decreto, portaria e outros), 

destas. Feito isso, deverá imprimir ou tirar cópia dos documentos mencionados e juntar 

ao processo. 

10. Solicitar juntada 

do processo de 

averbação com o de 

aposentadoria 

Se houver processo de averbação, a Gerência de Gestão de Desenvolvimento de 

Pessoas deverá Imprimir tela de consulta do processo no Sistema COMPLETE e 

encaminhar via despacho à GERADM / Protocolo solicitando juntada com o processo de  

aposentadoria e posterior retorno à GERGES. 

11. Gerar 

informação funcional 

e juntar ao processo 

Após a juntada do processo de averbação, se for o caso, a Gerência de Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas deverá acessar o Sistema COMPLETE, gerar e imprimir 

a informação funcional e juntar ao processo. 

12. Encaminhar 

processo através de 

despacho para a 

DIRADM 

Quando for o caso de preencher os anexos da IN INSS/PRES N. 77/2015 e da Portaria 

MPS N.154/2008 a Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá 

buscar no dossiê do servidor os documentos necessários para preenchimento do anexo. 

Na sequência, deverá encaminhar processo via despacho informativo à DIRADM 

sugerindo o encaminhamento à GERCOMP para preenchimento do documento 

mencionado observada a data de admissão do requerente bem como se houve alteração 



 

PG. 88/01 –     Benefícios previdenciários e estatutários                                                                                            5 / 16 
– Cópia Controlada – 

de regime jurídico por meio de apostilamento (de celetista para estatutário). 

13. Encaminhar 

processo através de 

despacho à 

GERCOMP para 

preenchimento dos 

anexos e portaria 

Em seguida, a Diretoria de Administração e Finanças deverá encaminhar processo 

através de despacho à GERCOMP para preenchimento dos anexos e portaria, sugerindo 

o posterior encaminhamento dos autos à PGM. 

14. Encaminhar 

processo à DIRADM 

com sugestão de 

remessa à PGM 

Quando não for o caso de preencher os anexos e a portaria, a Gerência de Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas deverá encaminhar processo à DIRADM através de 

despacho informativo sugerindo o envio da remessa à PGM. 

15. Encaminhar o 

processo para 

SECGER sugerindo 

o envio dos autos à 

PGM 

Na sequência, a Diretoria de Administração e Finanças deverá tomar ciência do 

processo e encaminha-lo para SECGER solicitando o encaminhamento do mesmo à 

PGM. 

Auxílio natalidade / Auxílio funeral / Auxílio reclusão 

16. Receber o 

processo físico e via 

Sistema 

COMPLETE 

A Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá receber o processo 

físico auxílio natalidade/auxílio funeral/auxílio reclusão do protocolo assinando a folha de 

remessa. Na sequência, deverá recebê-lo 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 GERGES. 

17. Conferir e 

analisar a 

documentação 

A Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá conferir se a 

documentação abaixo está juntada ao processo e analisa-la conforme legislação 

específica. 

 Auxilio natalidade: cópia dos documentos pessoais do servidor, comprovante 

endereço atualizado e certidão de nascimento, “declaração” (a próprio punho ou 

padronizado pela GERADM) informando o vínculo do cônjuge (se é ou não 

servidor público municipal e se for, se já solicitou o benefício). 

 Auxilio reclusão: cópia dos documentos pessoais do servidor e do dependente, 

comprovante endereço atualizado, Certidão carcerária atualizada que comprove 

vínculo e Sentença Judicial condenatória (quando houver). 

 Auxilio funeral: cópia e original da documentação de identificação do requerente 

e do servidor falecido, comprovante de endereço atualizado do requerente, 

Certidão de óbito do servidor falecido, comprovante de despesas funerárias da 

pessoa que houver custeado o funeral. 

Em seguida deverá verificar se a documentação mencionada está devidamente 
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carimbada e enumerada. 

18. Encaminhar 

processo através de 

despacho para 

GERADM/Protocolo 

para adequações 

Se no processo não constar a documentação adequada, a Gerência de Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas deverá encaminha-lo para GERADM/Protocolo, no 

sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho informativo, solicitando os 

documentos faltantes e informando o prazo de 15 dias para o atendimento, sugerindo 

que após esse prazo atendida ou não a solicitação o processo retorne para a GERGES e 

ao fluxo normal.   

19. Gerar 

informação funcional 

e juntar ao processo 

e encaminhar para 

DIRADM 

Quando a documentação estiver adequada, a Gerência de Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas deverá acessar o Sistema COMPLETE, gerar e imprimir 

a informação funcional e juntar ao processo. Em seguida, deverá encaminhar o processo 

para DIRADM, no sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho informativo, 

solicitando a sua ciência. 

20. Dar ciência no 

processo e 

encaminha-lo para 

SECGER para 

decisão 

administrativa 

Na sequência, a Diretoria de Administração e Finanças deverá tomar ciência do 

processo e encaminha-lo para SECGER, no sistema COMPLETE e fisicamente através 

de despacho informativo, para decisão administrativa e ato concessório. 

21. Encaminhar 

processo para 

GERPLA para fins 

de controle e 

execução 

orçamentária 

Quando a decisão administrativa for de deferimento, a Secretaria Geral deverá 

encaminhar os autos através de despacho para GERPLA para controle e execução 

orçamentaria e posterior envio a GERFIN para fins de pagamento. 

22. Encaminhar 

processo para 

GERADM para 

cientificação do 

interessado 

Após o pagamento, a Gerência de Finanças deverá encaminhar o processo para 

GERADM/Protocolo, no sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho 

informativo, para ciência do interessado e posterior arquivamento. 

Licenças Estatuto do Servidor / Afastamentos 

23. Receber o 

processo físico e via 

Sistema 

COMPLETE 

A Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá receber o processo 

físico de licenças ou afastamentos do protocolo assinando a folha de remessa. Na 

sequência, deverá recebê-lo 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 GERGES. 

24. Conferir e 

analisar a 

documentação 

A Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá conferir se a 

documentação abaixo está juntada ao processo e analisa-la conforme legislação 

específica. 
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Licenças não remuneradas: 

 Por motivo de doença em pessoa da família: Cópias e originais de documentos 

pessoais, comprovante de endereço atualizado e documentação que comprove 

seu requerimento conforme Estatuto do Servidor, a saber: Documentos pessoais 

de comprovação do parentesco e inspeção da junta médica. Requisito para a 

abertura do processo: inspeção da junta médica. 

 Para acompanhamento do cônjuge: cópias e originais de documentos pessoais, 

comprovante de endereço atualizado e documentação que comprove seu 

requerimento conforme Estatuto do Servidor, a saber: Documentos pessoais do 

cônjuge, certidão de casamento e comprovação de que o cônjuge é servidor 

Federal ou Estadual que comprove. 

 Para tratar de interessa particular: cópias e originais de documentos pessoais e 

comprovante de endereço atualizado. 

 Para atividade política: cópias e originais de documentos pessoais, comprovante 

de endereço atualizado e documentação que comprove seu requerimento 

conforme Estatuto do Servidor, a saber: comprovante de que o servidor foi 

escolhido como candidato em convenção partidária. 

Licenças remuneradas: 

 Licenças prêmio por assiduidade: cópias e originais de documentos pessoais, 

comprovante de endereço atualizado. 

 Licença para desempenho de mandato classista: cópias e originais de 

documentos pessoais, comprovante de endereço atualizado e documentação 

que fundamente seu requerimento conforme Estatuto do Servidor. 

 Licença para serviço militar: cópias e originais de documentos pessoais, 

comprovante de endereço atualizado e documentação que fundamente seu 

requerimento conforme Estatuto do Servidor, a saber: Comprovação de 

convocação para o serviço militar e/ou documento que comprove que o servidor 

está em curso de formação de oficiais da reserva das Forças Armadas, durante 

os estágios previstos pelos regulamentos militares. 

Afastamentos:  

 Cópias e originais de documentos pessoais, comprovante de endereço 

atualizado e documentação que comprove seu requerimento conforme Estatuto 

do Servidor. 

 Afastamento para estudo fora do município: Cópia de documentos pessoais, 

comprovante de endereço atualizado, Programa de estudos vinculado ao cargo 

efetivo no Município (interesse da Administração). Facultativo: *Termo de 

Compromisso, em caráter irrevogável e irretratável, conforme Estatuto. 

Em seguida deverá verificar se a documentação mencionada está devidamente 

carimbada e enumerada. 

25. Encaminhar 

processo através de 

despacho para 

GERADM/Protocolo 

Se no processo não constar a documentação adequada, a Gerência de Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas deverá encaminha-lo para GERADM/Protocolo, no 

sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho informativo, solicitando os 

documentos faltantes e informando o prazo de 15 dias para o atendimento, sugerindo 
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para adequações que após esse prazo atendida ou não a solicitação o processo retorne para a GERGES e 

ao fluxo normal. 

26. Gerar 

informação funcional 

e demais 

documentos 

necessários e juntar 

ao processo 

Quando a documentação estiver adequada, a Gerência de Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas deverá acessar o Sistema COMPLETE, gerar e imprimir 

a informação funcional e demais documentos necessários e juntar ao processo. 

27. Elaborar 

despacho 

informativo de 

acordo com o 

requerimento de 

processo 

Em seguida, a Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá elaborar 

despacho informativo de acordo com o requerimento de processo.  

28. Receber 

processo 

fisicamente e no 

sistema COMPLETE 

Quando for processo de licença prêmio ou para interesse particular, a Área do IPSM 

deverá receber o processo fisicamente assinando a folha de remessa. Na sequência, 

deverão recebê-lo 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. 

29. Manifestar 

quanto à liberação 

do servidor por meio 

de despacho 

Em seguida, a Área do IPSM deverá se manifestar quanto à liberação do servidor por 

meio de despacho juntado ao processo. 

30. Encaminhar 

processo para a 

GERADM/Protocolo 

para ciência do 

interessado 

Se a liberação não for concedida, a Área do IPSM deverá encaminhar o processo a 

GERADM/Protocolo, no sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho 

informativo,  solicitando a ciência do interessado e posterior arquivamento. 

31. Encaminhar 

processo através de 

despacho à 

DIRADM para 

ciência 

Caso a liberação seja concedida, a Área do IPSM deverá encaminhar o processo para 

DIRADM, no sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho informativo, 

solicitando a ciência dos autos. 

32. Tomar ciência 

do processo e 

encaminha-lo 

através de 

despacho à 

CHEADV 

Em seguida, a Diretoria de Administração e Finanças deverá tomar ciência do 

processo e encaminha-lo para CHEADV, no sistema COMPLETE e fisicamente através 

de despacho informativo, solicitando a análise dos autos e sugerindo o posterior 

encaminhamento à SECGER para decisão administrativa a ser deliberada com a 

Presidência por meio de emissão de Portaria. 

33. Receber Após a decisão administrativa de deferimento, a Gerência de Gestão de 
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processo e analisar 

portaria ou decreto 

Desenvolvimento de Pessoas deverá receber processo fisicamente e no sistema 

COMPLETE e analisar informações da portaria ou decreto. 

34. Alimentar 

cadastro do servidor 

no sistema 

COMPLETE 

Quando as licenças e afastamentos forem remunerados, a Gerência de Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas deverá alimentar o cadastro funcional do servidor no 

Sistema COMPLETE  de acordo com os dados da portaria. 

35. Alimentar 

cadastro funcional 

do servidor 

desativando-o 

financeiramente 

Caso não seja remunerado, a Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas 

deverá alimentar o cadastro funcional do servidor no Sistema COMPLETE  de acordo 

com os dados da portaria  desativando-o financeiramente no Sistema 

36. Realizar 

afastamento do 

servidor 

Posteriormente, a Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá 

Realizar o afastamento do servidor (frequência manual ou eletrônica) . 

37. Monitorar 

período de licença 

ou afastamento 

Feito isso, a Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá monitorar  o 

período de término da licença ou afastamento para providências quanto ao retorno do 

servidor no Sistema COMPLETE e controle de frequência. 

38. Encaminhar 

processo para a 

GERADM/Protocolo 

para ciência do 

interessado 

Após esse período, a Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá 

encaminhar o processo a GERADM/Protocolo, no sistema COMPLETE e fisicamente 

através de despacho informativo, para ciência do interessado e posterior arquivamento. 

Afastamento  para exercício de mandato eletivo 

39. Receber o 

processo físico e via 

Sistema 

COMPLETE 

A Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá receber o processo 

físico de afastamento para mandado eletivo do protocolo assinando a folha de remessa. 

Na sequência, deverá recebê-lo 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 GERGES. 

40. Conferir e 

analisar a 

documentação 

A Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá conferir se a 

documentação abaixo está juntada ao processo e analisa-la conforme legislação 

específica. 

 Cópia de documentos pessoais, comprovante de endereço e comprovante de 

Diplomação emitido pelo TRE.  

 Facultativa: Declaração de Opção por Remuneração (mandato de Prefeito e 

Vereador) e Declaração de Compatibilidade de horário (Vereador). 

Em seguida deverá verificar se a documentação mencionada está devidamente 

carimbada e enumerada. 

41. Encaminhar Se no processo não constar a documentação adequada, a Gerência de Gestão de 
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processo através de 

despacho para 

GERADM/Protocolo 

para adequações 

Desenvolvimento de Pessoas deverá encaminha-lo para GERADM/Protocolo, no 

sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho informativo, solicitando os 

documentos faltantes e informando o prazo de 15 dias para o atendimento, sugerindo 

que após esse prazo atendida ou não a solicitação o processo retorne para a GERGES e 

ao fluxo normal.   

42. Afastar o 

servidor do cargo no 

sistema COMPLETE  

Se o tipo de mandato for federal, estadual ou distrital a Gerência de Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas deverá afastar o servidor do cargo, desativando no 

Sistema COMPLETE para que não seja gerado pagamento.   

43. Manter o 

servidor no sistema 

COMPLETE 

Caso o mandato seja de vereador e o horário seja compatível, a Gerência de Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas deverá manter o servidor no Sistema COMPLETE, tirar 

cópia dos documentos do processo e arquivar no dossiê do servidor na GERGES. 

44. Manter o 

servidor no sistema 

COMPLETE 

Quando o mandato for de vereador, o horário não for compatível, e o servidor optou pela 

remuneração do cargo efetivo a Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas 

deverá manter o servidor no Sistema COMPLETE, tirar cópia dos documentos do 

processo e arquivar no dossiê do servidor na GERGES. 

45. Afastar o 

servidor do cargo no 

sistema COMPLETE 

Quando o mandato for de vereador, o horário não for compatível, e o servidor não optou 

pela remuneração do cargo efetivo a Gerência de Gestão de Desenvolvimento de 

Pessoas deverá afasta-lo do cargo, desativando no Sistema COMPLETE para não gerar 

financeiro. 

Observação: o órgão do mandato eletivo verterá as contribuições previdenciárias para o 

IPSM. 

46. Encaminhar 

processo através de 

despacho à 

DIRADM para 

ciência 

Feito isso, a Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá encaminhar 

o processo para DIRADM, no sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho 

informativo, solicitando a ciência dos autos e posterior encaminhamento à 

GERADM/Protocolo para ciência do interessado e arquivamento. 

47. Monitorar 

período de 

afastamento 

Posteriormente, a Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá 

monitorar o período de término do afastamento para então reativar o servidor no Sistema 

COMPLETE e controle de frequência. 

Pecúlio 

48. Receber o 

processo físico e via 

Sistema 

COMPLETE 

A Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá receber o processo 

físico de pecúlio do protocolo assinando a folha de remessa. Na sequência, deverá 

recebê-lo 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 GERGES. 

49. Conferir e 

analisar a 

documentação 

A Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá conferir se a 

documentação abaixo está juntada ao processo e analisa-la conforme legislação 

específica. 
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 Cópia autenticada da carteira de identidade e CPF dos beneficiários, Certidão de 

óbito do servidor falecido, Cópia autenticada da carteira de identidade e CPF 

servidor falecido. Cópia do comprovante de endereço atualizado e conta bancária 

dos beneficiários e relação dos beneficiários. 

Em seguida deverá verificar se a documentação mencionada está devidamente 

carimbada e enumerada. 

50. Encaminhar 

processo através de 

despacho para 

GERADM/Protocolo 

para adequações 

Se no processo não constar a documentação adequada, a Gerência de Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas deverá encaminha-lo para GERADM/Protocolo, no 

sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho informativo, solicitando os 

documentos faltantes e informando o prazo de 15 dias para o atendimento, sugerindo 

que após esse prazo atendida ou não a solicitação o processo retorne para a GERGES e 

ao fluxo normal. 

51. Gerar 

informação funcional 

e juntar ao processo 

Quando a documentação estiver adequada, a Gerência de Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas deverá acessar o Sistema COMPLETE, gerar e imprimir 

a informação funcional e juntar ao processo. 

52. Encaminhar 

processo através de 

despacho à 

DIRADM para 

ciência e posterior 

encaminhamento à 

SEMAD 

Ao final, a Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá encaminhar o 

processo para DIRADM, no sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho 

informativo, solicitando a ciência dos autos e posterior encaminhamento à SEMAD. 

Pensão por morte 

53. Receber o 

processo físico e via 

Sistema 

COMPLETE 

A Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá receber o processo 

físico de pensão por morte do protocolo assinando a folha de remessa. Na sequência, 

deverá recebê-lo 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 GERGES. 

54. Conferir e 

analisar a 

documentação 

A Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá conferir se a 

documentação abaixo está juntada ao processo e analisa-la conforme legislação 

específica. 

 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:  
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 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. 

Em seguida deverá verificar se a documentação mencionada está devidamente 

carimbada e enumerada. 

55. Encaminhar 

processo através de 

despacho para 

GERADM/Protocolo 

para adequações 

Se no processo não constar a documentação adequada, a Gerência de Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas deverá encaminha-lo para GERADM/Protocolo, no 

sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho informativo, solicitando os 

documentos faltantes e informando o prazo de 15 dias para o atendimento, sugerindo 

que após esse prazo atendida ou não a solicitação o processo retorne para a GERGES e 

ao fluxo normal. 

56. Verificar no 

sistema COMPLETE 

se o servidor 

falecido já foi 

afastado 

Quando  documentação estiver correta, a Gerência de Gestão de Desenvolvimento de 

Pessoas deverá acessar o Sistema COMPLETE e verifica se o servidor falecido já foi 

afastado. 

57. Realizar 

afastamento no 
Caso o servidor ainda não tenha siso afastado, a Gerência de Gestão de 
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sistema COMPLETE Desenvolvimento de Pessoas deverá realizar afastamento no sistema COMPLETE. 

58. Gerar 

informação funcional 

e os três últimos 

contracheques no 

sistema COMPLETE 

Na sequência, a Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá acessar 

o Sistema COMPLETE, gerar e imprimir a informação funcional do ex-servidor bem como 

os três últimos contracheques  e juntar ao processo. 

59. Encaminhar 

processo através de 

despacho à 

DIRADM para 

ciência e posterior 

encaminhamento à 

CHEADV 

Ao final, a Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá encaminhar o 

processo para DIRADM, no sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho 

informativo, solicitando a ciência dos autos e posterior encaminhamento à CHEADV para 

análise da legalidade do ato. 

Concessão / cancelamento de pensão alimentícia 

60. Receber o 

processo físico e via 

Sistema 

COMPLETE 

A Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá receber o processo 

físico de concessão ou cancelamento de pensão alimentícia do protocolo assinando a 

folha de remessa. Na sequência, deverá recebê-lo 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 GERGES. 

61. Conferir e 

analisar a 

documentação 

A Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá conferir se a 

documentação abaixo está juntada ao processo e analisa-la conforme legislação 

específica. 

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

 Comprovante de endereço atualizado; 

 Informação funcional constando o rol de dependente; 

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

julgado. 

Em seguida deverá verificar se a documentação mencionada está devidamente 

carimbada e enumerada. 

62. Encaminhar 

processo através de 

despacho para 

GERADM/Protocolo 

para adequações 

Se documentação adequada não constar no processo, a Gerência de Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas deverá encaminha-lo para GERADM/Protocolo, no 

sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho informativo, solicitando os 

documentos faltantes e informando o prazo de 15 dias para o atendimento, sugerindo 

que após esse prazo atendida ou não a solicitação o processo retorne para a GERGES e 

ao fluxo normal.  

63. Incluir ou excluir 

pensão alimentícia 

Quando a documentação adequada constar no processo, a Gerência de Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas deverá Acessar o Sistema COMPLETE e incluir ou 
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no sistema 

COMPLETE 

excluir a pensão alimentícia conforme instrução do processo. 

Obs: No caso de concessão, lançar os dados do alimentado no Sistema COMPLETE. 

64. Tirar cópia dos 

documentos 

contidos no 

processo e arquivar 

no dossiê do 

servidor 

Após o fechamento da folha, a Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas 

deverá tirar cópia dos documentos contidos no processo e arquivar no dossiê do 

servidor. 

65. Juntar os 

comprovantes de 

lançamento ou 

exclusão no 

processo 

Na sequência, a Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá juntar 

os comprovantes da realização do lançamento ou exclusão do benefício em folha de 

pagamento no processo. 

66. Encaminhar 

processo através de 

despacho à 

DIRADM para 

ciência e posterior 

encaminhamento à 

CHEADV 

Ao final, a Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas deverá encaminhar o 

processo para DIRADM, no sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho 

informativo, solicitando a ciência dos autos e posterior encaminhamento à CHEADV para 

análise da sentença e instrução do processo. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas. 

 Internet; 

 Sistema COMPLETE. 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Atentar para as decisões judiciais; 

 Atentar para as documentações solicitadas em cada caso. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

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

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Despachos 
Processo 

Administrativo 

Pasta do processo, 

Acesso aos Servidores 

 
 

Por número, data Permanente - 



 

PG. 88/01 –     Benefícios previdenciários e estatutários                                                                                            15 / 16 
– Cópia Controlada – 

No computador 

da Gerente da 

GERGES 

 

Pasta especifica, 

Acesso gerente da 

GERGES 

 
 

Por número, 

nome 
Permanente - 

Informação funcional 

ou documentação 

específica conforme o 

caso Processo 

Administrativo 

Pasta do processo, 

Acesso aos Servidores 

 
 

 

 

Por número, data Permanente - 

Ficha financeira 

(contracheque) 

 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 95 – Benefícios previdenciários e estatutários 
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