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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de análise de processos de concessão e cadastramento 

de aposentadoria e/ou pensão por morte junto ao IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gerência de Controle de Benefícios 

 Áreas do IPSM 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

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

servidores Municiais de Goiânia. 

 Art. 40 da Constituição Federal do Brasil; 

 Emenda Constitucional n. 41 (19/ 12/ 2003) – Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da 

Constituição Federal, revoga o inciso IX do § 3 do art. 142 da Constituição Federal e 

dispositivos da Emenda Constitucional n. 20 de 15 de dezembro de 1998, e dá outras 

providências; 

 Emenda Constitucional n. 47 (05/ 07/ 2005) – Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição 

Federal, para dispor sobre a previdência social e dá outras providências; 

 Emenda Constitucional n. 20 (15/ 12/ 1998) – Modifica o sistema de previdência social, 

estabelece normas de transição e dá outras providências; 

 Lei n. 8.213 (24/ 07/ 1991) – Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá 

outras providências; 

 Lei n. 13.135 (17/ 06/ 2015) – Altera as leis n. 8.213 (24/ 07/ 1991), n. 10.876(02/ 06/ 2004), n. 

8.112 (11/ 12/ 1990) e n. 10.666 (08/ 05/ 2003) e dá outras providências; 

 Portaria IPSM n. 004 (15/ 04/ 2008). 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Não há. 

 

4.2 Siglas 

 GERAPO – Gerência de Aposentadoria e Pensão 

 GERCON – Gerência de Controle de Benefícios 

 GERCOMP – Gerência de Compensação Previdenciária 
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 TCM – Tribunal de Contas do Município 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE 

Quando do recebimento de processos de aposentadoria e/ou pensão por morte 

encaminhados pela Gerência de Aposentadoria e Pensão e já homologado pelo TCM – 

Tribunal de Contas do Município, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios 

deverá receber o processo no sistema COMPLETE. 

2. Analisar e fiscalizar 

o benefício 

homologado pelo 

TCM 

A Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá analisar e fiscalizar o 

benefício homologado (aposentadoria e/ou pensão por morte) pelo Tribunal de Contas 

do Município, conforme as seguintes diretrizes: 

 Procedência legal da homologação do benefício pelo TCM; 

 Cadastramento final da aposentadoria e/ou pensão efetivado pela Gerência de 

Aposentadoria e Pensão. 

3. Elaborar o 

"Despacho - 

Diligência" relatando 

as inconsistências 

evidenciadas e 

encaminhar o 

processo à Área do 

IPSM responsável 

pelas providências 

Caso sejam evidenciadas inconsistências, a Equipe – Gerência de Controle de 

Benefícios deverá elaborar um "Despacho - Diligência" relatando as inconsistências 

evidenciadas, fazer a juntada do “Despacho” no processo, encaminhando-o à Área do 

IPSM responsável pelas providências cabíveis, via sistema COMPLETE. 

4. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE e 

analisar a 

documentação 

contida 

A Área do IPSM responsável pelas providências do tratamento das inconsistências 

deverá receber o processo no sistema COMPLETE e analisar o conteúdo dos 

documentos contidos no processo. 

5. Realizar as 

providências 

necessárias para o 

tratamento das 

inconsistências e 

encaminhar o 

processo à GERCON 

para análise, via 

sistema COMPLETE 

A Área do IPSM responsável deverá realizar as providências necessárias para o 

tratamento das inconsistências. 

Após tratamento, a Área do IPSM responsável deverá fazer a juntada das evidências 

no processo, encaminhando-o à Gerência de Controle de Benefícios para análise, via 

sistema COMPLETE. 
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6. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE e 

analisar as 

providências 

realizadas pela Área 

do IPSM 

Após tratamento das inconsistências, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios 

deverá receber o processo no sistema COMPLETE e analisar as providências realizadas 

pela Área do IPSM. 

7. Elaborar 

"Despacho" 

solicitando 

providências, e 

encaminhar o 

processo à Área do 

IPSM 

Caso as providências realizadas não sejam efetivas para o tratamento das 

inconsistências, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá elaborar um 

"Despacho" solicitando providências, fazer a juntada do “Despacho” no processo, 

encaminhando-o à Área do IPSM responsável par providências. 

8. Elaborar 

"Despacho" 

informando a 

realização da análise/ 

fiscalização e 

encaminhar o 

processo para 

GERCOMP, via 

sistema COMPLETE 

Caso não sejam evidenciadas inconsistências quando da análise do processo de 

aposentadoria e/ou pensão por morte ou caso as providências realizadas sejam efetivas 

para o tratamento das inconsistências evidenciadas, a Equipe – Gerência de Controle 

de Benefícios deverá elaborar um "Despacho" informando a realização da análise/ 

fiscalização e encaminhar o processo para Gerência de Compensação Previdenciária, 

via sistema COMPLETE. 

9. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE 

Quando do recebimento de processos de aposentadoria e/ou pensão por morte 

encaminhados pela Gerência de Compensação Previdenciária, a Equipe – Gerência de 

Controle de Benefícios deverá receber o processo no sistema COMPLETE. 

10. Analisar 

pendências e 

providenciar correção 

junto às Áreas do 

IPSM e/ou órgãos 

externos e anexar as 

evidências no 

processo 

A Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá analisar as pendências e 

providenciar as correções cabíveis junto às Áreas do IPSM e/ou órgãos externos e fazer 

a juntada das evidências no processo. 
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6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas 

 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 

Despacho - 

Diligência / Registros 

de tratamento de 

inconsistências / 

Despacho 

Processo 

administrativo 

Pasta do processo 

Acesso aos servidores 

municipais 

Indexado por 

número do 

processo 

Permanente - 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 15 – Análise de aposentadoria e pensão por morte. 
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