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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de atendimento ao público que adentra as instalações do 

IPSM, esclarecendo dúvidas, entregando documentos, recebendo reclamações, críticas, e\ou 

denúncias, encaminhando para o serviço desejado, proporcionando, assim, um atendimento de 

qualidade. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Recepção – GERADM 

 Todas as Áreas do IPSM. 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

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

servidores Municipais de Goiânia. 

 

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. 

 Reclamação – Queixa, ação de reclamar, de reivindicar um direito. 

 Avaliação de atendimento - Atividade com objetivo de determinar, o grau de satisfação do 

público atendido pelo IPSM. 

  

4.2 Siglas 

 GABSEC – 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 Desenvolvimento de Pessoas; 

 GERFIN – Gerência de Finanças e Contabilidade; 

 DIRBEN – Diretoria de Benefícios Previdenciários; 
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 GERAPO – Gerência de Aposentadoria e Pensão; 

 GERCUS – Gerência de Custeio; 

 GERCON – Gerência de Controle de Benefícios; 

 GERCOMP – Gerência de Compensação Previdenciária. 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Recepcionar o 

público 

A Recepcionista deverá ficar atenta ao público que chega às instalações do IPSM, 

perguntando, assim que se aproximar da recepção, qual o serviço desejado.  

Observação: Sempre que recepcionar um aposentado ou pensionista, a Recepcionista 

deverá verificar se o mesmo deseja o contracheque. A maioria dos aposentados não tem 

acesso à internet, então, a recepção oferece esse serviço. 

2. Informar ao 

cidadão que 

aquele serviço não 

é oferecido no 

IPSM 

Caso a demanda/solicitação desejada não for pertinente ao IPSM, a Recepcionista deverá 

informar ao cidadão que o serviço não é oferecido pelo instituto e, se possível, orientar o 

indivíduo sobre onde ele pode encontrar o serviço ou a informação desejada. 

3. Solicitar que, 

após atendimento, 

o indivíduo retorne 

à recepção para 

avaliar o 

atendimento 

Caso o atendimento for pertinente ao IPSM e a Recepcionista for fazer a avaliação desse 

atendimento, a mesma deverá solicitar que, após o serviço, o indivíduo retorne à recepção 

para preencher o formulário de avaliação.  

Observação: A Recepcionista precisa fazer 04 (quatro) avaliações de atendimento por dia, 

e escolher aleatoriamente 04 (quatro) pessoas para isso. 

4. Consultar o 

sistema 

COMPLETE, 

imprimir e entregar 

documento ao 

solicitante 

Se o serviço desejado pelo cidadão for a impressão de contra cheque, informe de 

rendimentos, decretos, consultas ou documentos prontos, a Recepcionista deverá solicitar 

os documentos pessoais do requerente (Carteira de Identidade, CPF), consultar o sistema 

COMPLETE (módulo Recursos Humanos/ Informações Gerenciais), imprimir e entregar 

documento ao solicitante. 

5. Imprimir e 

entregar senha de 

atendimento  

Se o serviço desejado for recadastramento, apresentação (primeiro cadastro), abertura de 

processo administrativo, solicitação de certidões e declarações, a Recepcionista deverá 

imprimir e entregar a senha de atendimento.  

Observação: a abertura de processo administrativo pode ser para requerer pensão ou 

pecúlio, revisão de aposentadoria, pagamento recolhido, licença por motivo particular 

(cálculo do recolhimento do valor), etc. 
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6. Encaminhar 

requerente para o 

guichê de 

protocolo 

Na sequência, a Recepcionista deverá encaminhar o indivíduo ao guichê de protocolo 

para que o mesmo aguarde o chamado do número de sua senha de atendimento. 

O atendimento pelo Protocolo deverá ser realizado conforme diretrizes estabelecidas no 

PG. 83 – Protocolo atendimento. 

7. Encaminhar o 

requerente para a 

CHEADV 

Se a solicitação for para simulação de aposentadoria, a Recepcionista deverá encaminhar 

o requerente para a Chefia de Advocacia Setorial, informando o andar e orientando sobre a 

localização da sala. 

A simulação de aposentadoria é realizada pela Chefia de Advocacia Setorial conforme 

diretrizes estabelecidas no PG. 72 – Adv Atendimento ao público. 

8. Encaminhar o 

requerente para a 

GERCON 

Se o indivíduo foi acionado pelo IPSM a comparecer para responder sobre algum débito a 

respeito do familiar falecido (ex-servidor), a Recepcionista deverá encaminhar para a 

Gerência de Controle de Benefícios, informando o andar e orientando sobre a localização 

da sala. 

9. Receber e 

analisar 

reclamação ou 

dúvida 

Se o serviço desejado for o esclarecimento de alguma dúvida, ou uma reclamação, ou 

crítica ou denúncia, a Recepcionista deverá receber e analisar a demanda, verificando se 

pode atender ou não. 

10. Atender dúvida 

ou reclamação 

Se for possível atender a demanda, esclarecer a dúvida ou se for reclamação, a 

Recepcionista deverá resolver o problema do requerente. 

11. Encaminhar o 

cidadão para o 

Fale Conosco para 

providências 

Se a dúvida ou reclamação for complexa ou se for crítica ou denúncia, a Recepcionista 

deverá encaminhar o requerente para o Fale Conosco para providências, informando o 

andar e orientando sobre a localização da sala. 

Observação: O recebimento de demandas no Fale Conosco é realizado conforme diretrizes 

estabelecidas no PG. 19 – Fale Conosco. 

12. Encaminhar 

para Diretoria 

pertinente para 

providências 

Se for o caso de encaminhar a dúvida ou reclamação ou crítica ou denúncia para a 

Diretoria pertinente (DIRADM, DIRBEN), a Recepcionista deverá encaminhar o requerente 

à Diretoria pertinente para que sejam tomadas as devidas providências. 

13. Encaminhar o 

requerente para a 

GERCUS 

Se o indivíduo solicitar informações sobre licença por motivo particular, a Recepcionista 

deverá encaminhá-lo para a Gerência de Custeio, informando o andar e orientando sobre a 

localização da sala. 

14. Encaminhar o 

requerente para a 

GERAPO 

Se o aposentado ou pensionista solicitar esclarecimentos sobre irregularidades no seu 

pagamento ou dúvidas gerais em seu processo de aposentadoria e/ou pensão, ou um 

familiar desejar comunicar o óbito de um ex-servidor, a Recepcionista deverá encaminhá-

lo para a Gerência de Aposentadoria e Pensão, informando o andar e orientando sobre a 

localização da sala. 

15. Encaminhar o 

requerente à Área 

do IPSM 

Se o serviço desejado for um atendimento geral (não pensionista/aposentado), a 

Recepcionista deverá encaminhar o indivíduo à Área do IPSM responsável, informando a 

localização da mesma. 
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responsável Observação: Atendimento gerais envolvendo, por exemplo, o recebimento de advogados, 

recebimento de indivíduos que queiram falar com o Presidente ou Chefe de Gabinete, tem 

dúvidas gerais ou reclamações, etc. 

16. Atender a 

ligação e verificar 

o que o cidadão 

deseja 

Quando o atendimento for por telefone, as Áreas do IPSM deverão atender a ligação e 

verificar o que o indivíduo deseja. 

17. Atender 

demanda 

Se for possível atender a demanda, a Área do IPSM que acolheu a ligação deverá 

esclarecer as dúvidas, fornecendo as orientações, informações, etc., visando o 

atendimento da necessidade do cidadão. 

18. Encaminhar 

ligação para a 

Área responsável 

Se não for possível atender a demanda, a Área do IPSM que acolheu a ligação deverá 

encaminhar a ligação para a área responsável, consultando a lista de ramais, se 

necessário. 

19. Receber e 

atender o público, 

analisando a sua 

demanda 

A Área do IPSM deverá receber e atender o público, ouvindo atentamente a sua 

necessidade para análise da possibilidade de atendimento da sua demanda. 

20. Esclarecer o 

motivo da não 

pertinência do 

atendimento e, se 

possível, orientar o 

cidadão o local 

para atendimento 

à sua demanda 

Caso a demanda não for de atribuição/pertinência do IPSM, a Área do IPSM deverá 

esclarecer o motivo da não pertinência do atendimento e, se possível, orientar o cidadão o 

local para atendimento à sua demanda. 

21. Prestar 

informações ao 

cidadão 

Caso a demanda for de atribuição/pertinência do IPSM, a Área do IPSM deverá prestar as 

informações necessárias ao atendimento da demanda do cidadão. 

22. Encaminhar 

indivíduo ao 

Protocolo para 

abertura de 

processo 

administrativo 

Durante o atendimento e caso seja evidenciado a necessidade de abertura de processo 

administrativo, a Área do IPSM deverá encaminhar o indivíduo ao Protocolo para abertura/ 

autuação de processo administrativo. 

 

23. Encaminhar o 

cidadão para Área 

responsável 

Caso seja necessário o encaminhamento do cidadão a outra área do IPSM, a Área do 

IPSM, que está acolhendo o cidadão, deverá encaminhar o mesmo para a Área 

responsável, informando o andar e orientando sobre a localização da sala.. 
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24. Solicitar 

preenchimento da 

avaliação 

A Recepcionista deverá ficar atenta aos indivíduos que terminaram os seus atendimentos, 

e se o mesmo foi escolhido para realizar a avaliação, a Recepcionista deverá solicitar que 

preencha o formulário de avaliação do atendimento.  

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas – Recepção; 

 Sistema COMPLETE; 

 Sistema de senha de atendimento eletrônica. 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 O horário de atendimento do IPSM ao público compreende o período das 07h às 18h, de 

segunda a sexta-feira. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

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

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Pesquisa de 

satisfação 

Arquivo – fale 

conosco 

Pasta específica, 

Acesso do 

responsável pelo fale 

conosco e CHEGAB 

Mês 5 anos Lixo 

 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 21 – Atendimento ao Público. 
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