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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de controle e fiscalização do benefício “salário família” 

efetivado junto ao IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gerência de Controle de Benefícios 

 Diretoria de Benefícios Previdenciários 

 Secretaria Geral 

 Protocolo – GERADM 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

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

servidores Municiais de Goiânia. 

 Lei n. 8.095 (26/ 04/ 2002) – Dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Goiânia, altera a Lei 8.011, de 5 de setembro de 2000, e 

dá outras providências; 

 Lei n. 4.2665 (03/ 10/ 2002) – Institui o salário família do trabalhador. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Não há. 

 

 

4.2 Siglas 

 GERCON – Gerência de Controle de Benefícios 

 DIRBEN – Diretoria de Benefícios Previdenciários 

 GERADM – Gerência de Apoio Administrativo 

 GERCUS – Gerência de Custeio 
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5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Solicitar autuação 

de processo 

administrativo junto ao 

Protocolo 

Semestralmente, nos meses de fevereiro e agosto do ano vigente, no primeiro dia útil do 

mês, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá elaborar e encaminhar 

um "Memorando" ao Protocolo - GERADM solicitando a autuação de processo 

administrativo para atividade de controle e fiscalização do benefício “salário família” do 

semestre e ano vigente. 

O Protocolo – GERADM deverá providenciar a autuação de processo administrativo 

conforme as diretrizes estabelecidas no PG. 01 – Processo Administrativo. 

2. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE 

Após autuação do processo por parte do Protocolo – GERADM, a Equipe – Gerência 

de Controle de Benefícios deverá receber o processo no sistema COMPLETE. 

3. Emitir um Relatório 

dos servidores do 

município de Goiânia 

que possuem o 

benefício do salário 

família, por Secretaria 

Posteriormente, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá emitir um 

“Relatório dos Servidores” do município de Goiânia que possuem o benefício do salário 

família, o qual deverá ser emitido por cada Secretaria do município de Goiânia, no 

sistema COMPLETE, e fazer a juntada do “Relatório” no processo administrativo. 

4. Elaborar e 

encaminhar um 

"Memorando" à 

DIRBEN para ciência 

e solicitação à 

SECGER para a 

elaboração e 

encaminhamento de 

Ofício às Secretarias, 

solicitando 

providências em 

relação à 

documentação 

comprobatória dos 

dependentes de cada 

servidor que possuem 

o benefício “salário 

família” 

Com os dados do relatório, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá 

elaborar e encaminhar um "Memorando" à Diretoria de Benefícios Previdenciários para 

ciência e posterior solicitação à Secretaria Geral para a elaboração e encaminhamento 

de Ofício às Secretarias da Prefeitura de Goiânia, solicitando que as mesmas 

providenciem a documentação comprobatória dos dependentes de cada servidor que 

possuem o benefício - salário família. 

Observação: o Ofício a ser encaminhado às Secretarias deverá informar os documentos 

comprobatórios que serão aceitos, bem como, o prazo de entrega dos mesmos ao IPSM 

(30 dias da data de entrega do Ofício). 
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5. Receber 

"Memorando", tomar 

ciência, elaborar e 

encaminhar um 

"Memorando" à 

SECGER solicitando 

a elaboração e 

encaminhamento de 

Ofício às Secretarias, 

solicitando 

providências em 

relação à 

documentação 

comprobatória dos 

dependentes de cada 

servidor que possuem 

o benefício “salário 

família” 

A Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá receber o “Memorando”, tomar 

ciência, elaborar e encaminhar um "Memorando" à Secretaria Geral solicitando a 

elaboração e encaminhamento de Ofício às Secretarias da Prefeitura de Goiânia, 

solicitando que as mesmas providenciem a documentação comprobatória dos 

dependentes de cada servidor que possuem o benefício - salário família. 

Observação: o Ofício a ser encaminhado às Secretarias deverá informar os documentos 

comprobatórios que serão aceitos, bem como, o prazo de entrega dos mesmos ao IPSM 

(30 dias da data de entrega do Ofício). 

As atividades de elaboração e encaminhamento de Ofícios às Secretarias são 

realizadas pela Secretaria Geral conforme as diretrizes estabelecidas no PG. 06 – 

Secretaria Geral. 

6. Elaborar um 

"Memorando" à 

DIRBEN para ciência 

da necessidade de 

realização de visita de 

fiscalização "in loco" e 

posterior solicitação à 

SECGER da 

elaboração e 

encaminhamento de 

“Ofício” à Secretaria a 

ser visitada 

Caso a documentação comprobatória não for encaminhada pelas Secretarias ao IPSM 

no prazo de até 30 (trinta) dias após a data de entrega do Ofício, a Equipe – Gerência 

de Controle de Benefícios deverá elaborar um "Memorando" à Diretoria de Benefícios 

Previdenciários para ciência da necessidade de realização de visita de fiscalização "in 

loco" e posterior solicitação à Secretaria Geral da elaboração e encaminhamento de 

“Ofício” à Secretaria a ser visitada / fiscalizada, informando o dia e horário. 

7. Receber 

"Memorando", tomar 

ciência, elaborar e 

encaminhar um 

"Memorando" à 

SECGER informando 

da necessidade de 

realização de visita de 

fiscalização "in loco" e 

solicitando a 

elaboração e 

encaminhamento de 

Ofício à Secretaria a 

ser visitada 

A Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá receber o “Memorando”, tomar 

ciência, elaborar e encaminhar um "Memorando" à Secretaria Geral informando da 

necessidade de realização de visita de fiscalização "in loco" e solicitando a elaboração e 

encaminhamento de Ofício à Secretaria da Prefeitura de Goiânia, informando do dia e 

horário da visita a ser realizada pela Equipe – Gerência de Controle de Benefícios. 

As atividades de elaboração e encaminhamento de Ofícios às Secretarias são 

realizadas pela Secretaria Geral conforme as diretrizes estabelecidas no PG. 06 – 

Secretaria Geral. 
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8. Realizar a visita de 

fiscalização 

analisando a 

documentação 

comprobatória 

No dia e horário marcado para a visita, a Equipe – Gerência de Controle de 

Benefícios deverá realizar a visita de fiscalização analisando a documentação 

comprobatória a ser fornecida pelo Recursos Humanos da Secretaria. 

Observação: a análise da documentação comprobatório dos dependentes deverá estar 

conforme com a Lei Municipal n. 8095/2002. 

9. Colher cópias dos 

documentos 

comprobatórios e 

fazer a juntada no 

processo 

Caso a documentação esteja conforme, a Equipe – Gerência de Controle de 

Benefícios deverá colher as cópias dos documentos comprobatórios e, posteriormente 

fazer a juntada da documentação no processo. 

10. Preencher o 

formulário "Controle 

de Fiscalização Local 

- Salário Família" e 

solicitar ciência do 

responsável pelo 

Recursos Humanos 

da Secretaria 

Caso a documentação não esteja conforme, a Equipe – Gerência de Controle de 

Benefícios deverá preencher o formulário "Controle de Fiscalização Local - Salário 

Família" e solicitar ciência (assinatura) do responsável pelo Recursos Humanos da 

Secretaria. 

11. Elaborar o 

"Relatório da Visita de 

Fiscalização" 

Após a realização da visita, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá 

elaborar o "Relatório da Visita de Fiscalização", anexando o "Controle de Fiscalização 

Local - Salário Família". 

Posteriormente, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá fazer a 

juntada da documentação ("Relatório da Visita de Fiscalização" e "Controle de 

Fiscalização Local - Salário Família") no processo. 

12. Elaborar um 

"Memorando" à 

DIRBEN para ciência 

da visita e posterior 

solicitação à SECGER 

para a elaboração e 

encaminhamento de 

notificação às 

Secretarias, via 

Ofício, para 

providências em 

relação à suspensão 

do benefício do 

servidor que não 

apresentou a 

documentação 

comprobatória. 

A Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá elaborar um "Memorando" à 

Diretoria de Benefícios Previdenciários para ciência do resultado da visita de fiscalização 

na Secretaria e posterior solicitação à Secretaria Geral para a elaboração e 

encaminhamento de notificação à Secretaria, via Ofício,  para providências em relação à 

suspensão do benefício do servidor que não apresentou a documentação 

comprobatória. 
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13. Receber 

"Memorando", tomar 

ciência, elaborar e 

encaminhar um 

"Memorando" à 

SECGER solicitando 

a  elaboração e 

encaminhamento de 

notificação às 

Secretarias, via 

Ofício,  para 

providências em 

relação à suspensão 

do salário benefício 

do servidor que não 

apresentou a 

documentação 

comprobatória. 

A Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá receber o “Memorando”, tomar 

ciência, elaborar e encaminhar um "Memorando" à Secretaria Geral informando da 

necessidade de realização de visita de fiscalização "in loco" e solicitando a elaboração e 

encaminhamento de Notificação à Secretaria da Prefeitura de Goiânia, para 

providências em relação à suspensão do salário benefício do servidor que não 

apresentou a documentação comprobatória. 

As atividades de elaboração e encaminhamento de Notificação às Secretarias são 

realizadas pela Secretaria Geral conforme as diretrizes estabelecidas no PG. 06 – 

Secretaria Geral. 

14. Verificar se houve 

a suspensão do 

benefício do servidor 

que não apresentou a 

documentação 

comprobatória 

Após o fechamento da folha de pagamento mensal da Prefeitura de Goiânia, a Equipe – 

Gerência de Controle de Benefícios deverá verificar se houve a suspensão do 

benefício (salário família) do servidor que não apresentou a documentação 

comprobatória. 

15. Elaborar 

"Memorando" 

informando a 

efetivação da 

suspensão do 

benefício, imprimir, 

anexar as Fichas 

financeiras e fazer a 

juntada dos 

documentos no 

processo 

Caso a suspensão for efetivada, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios 

deverá elaborar um "Memorando" informando a efetivação da suspensão do benefício 

do servidor, imprimir, anexar as Fichas financeiras e, posteriormente, fazer a juntada dos 

documentos no processo. 

16. Entrar em contato 

com a Secretaria 

solicitando 

explicações sobre a 

não suspensão do 

benefício 

Caso a suspensão não for efetivada pela Secretaria, a Equipe – Gerência de Controle 

de Benefícios deverá entrar em contato com a Secretaria solicitando explicações sobre 

a não suspensão do benefício. 
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17. Receber 

documentos 

comprobatórios e 

fazer a juntada no 

processo 

Caso a Secretaria encaminhe a documentação comprobatória do servidor, a Equipe – 

Gerência de Controle de Benefícios deverá receber os documentos comprobatórios e 

fazer a juntada dos mesmos no processo. 

18. Elaborar e 

encaminhar um 

"Memorando" à 

DIRBEN e GERCUS 

informando que os 

benefícios pagos não 

podem ser abatidos 

da contribuição 

patronal a ser 

repassada ao IPSM 

para a Secretaria 

Caso a Secretaria não encaminhe a documentação comprobatória do servidor, a Equipe 

– Gerência de Controle de Benefícios deverá elaborar e encaminhar um "Memorando" 

à Diretoria de Benefícios Previdenciários e à Gerência de Custeio informando que os 

benefícios pagos não podem ser abatidos da contribuição patronal a ser repassada ao 

IPSM para a Secretaria que não encaminhou/comprovou a documentação 

comprobatória do servidor. 

19. Receber e 

analisar documentos 

comprobatórios dos 

dependentes, 

conforme Lei 

Municipal n. 

8095/2002 

Caso a documentação comprobatória for encaminhada pelas Secretarias ao IPSM no 

prazo de até 30 (trinta) dias após a data de entrega do Ofício, a Equipe – Gerência de 

Controle de Benefícios deverá receber e analisar os documentos comprobatórios dos 

dependentes do servidor que recebe o salário família, conforme a documentação exigida 

pela Lei Municipal n. 8095/2002. 

Caso a documentação esteja conforme, a Equipe – Gerência de Controle de 

Benefícios deverá fazer a juntada dos documentos comprobatórios no processo. 

20. Elaborar um 

"Memorando" à 

DIRBEN informando 

as pendências 

documentais para 

ciência e solicitação à 

SECGER para a 

Notificação das 

Secretarias pendentes 

para providências em 

relação à 

regularização da 

documentação. 

Caso a documentação não esteja conforme, a Equipe – Gerência de Controle de 

Benefícios deverá elaborar um "Memorando" à Diretoria de Benefícios Previdenciários 

informando as pendências documentais para ciência e solicitação à Secretaria Geral 

para a Notificação das Secretarias pendentes para providências em relação à 

regularização da documentação. 

Observação: a Notificação deverá informar que o envio da documentação comprobatório 

deverá ser em até 15 (quinze) dias após a data de entrega da mesma. 
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21. Receber 

"Memorando", tomar 

ciência, elaborar e 

encaminhar um 

"Memorando" à 

SECGER solicitando 

a elaboração e envio 

de Notificação às 

Secretarias pendentes 

para providências em 

relação à 

regularização da 

documentação 

A Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá receber o “Memorando”, tomar 

ciência, elaborar e encaminhar um "Memorando" à Secretaria Geral solicitando a 

elaboração e envio de Notificação às Secretarias pendentes para providências em 

relação à regularização da documentação. 

As atividades de elaboração e encaminhamento de Notificação às Secretarias são 

realizadas pela Secretaria Geral conforme as diretrizes estabelecidas no PG. 06 – 

Secretaria Geral. 

 

 

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 

Relatório dos 

Servidores/ 

Documentação 

comprobatória/ 

Controle de 

Fiscalização Local - 

Salário Família/ 

Memorando / Ficha 

Financeira 

Processo 

administrativo 

Pasta do processo 

Acesso aos servidores 

municipais 

Indexado por 

número do 

processo 

Permanente - 
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9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 19 – Controle – Salário família. 
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