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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de cadastramento de pensão por morte no IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gerência de Aposentadoria e Pensão 

 Gerência de Controle de Benefícios 

 Diretoria de Benefícios Previdenciários 

 Secretaria Geral 

 Chefia de Advocacia Setorial 

 Arquivo – Gerência de Apoio Administrativo  

 

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; 

 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 

 DIRBEN – Diretoria de Benefícios Previdenciários 

 CHEADV – Chefia de Advocacia Setorial 

 TCM – Tribunal de Contas do Município 
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5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Receber o 

processo de 

solicitação de 

pensão por morte no 

sistema COMPLETE 

Quando do recebimento de processos administrativos de solicitação de pensão por 

morte, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá receber o processo, 

via sistema COMPLETE. 

2. Analisar a 

conformidade da 

documentação 

contida no processo 

A Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá analisar se o processo 

administrativo contempla os seguintes documentos (cópias): 

 Requerimento de solicitação de pensão por morte;  

 Dados pessoais do ex-servidor (CI, CPF, número da matrícula); 

 Documentos pessoais dos dependentes; 

 Documentos pessoais de todos os dependentes (filhos do ex-servidor); 

 Certidão de óbito; 

 Comprovante de endereço; 

 Número de conta bancária; 

 No caso de companheiro (união estável), documentos conforme Portaria 004/2008; 

 No caso de filho maior e inválido, que não tenha renda, solteiro: Certidão do INSS e 

GOIASPREV informando que não constam benefícios junto a estes institutos; 

 Termo de Tutela ou Curatela (não obrigatório). 

Observação: As cópias dos documentos devem ser conferidas com o original pelo 

Protocolo do IPSM e devem estar carimbadas com os dizeres “CONFERE COM O 

ORIGINAL” ou as cópias devem estar autenticadas. 

3. Devolver o 

processo ao 

Protocolo, via 

COMPLETE, para 

providências 

Caso a documentação não esteja conforme ou não houve a juntada do processo de 

aposentadoria, quando o ex-servidor era aposentado do IPSM, a Equipe – Gerência de 

Aposentadoria e Pensão deverá devolver o processo, via sistema COMPLETE, ao 

Protocolo para providências junto ao requerente. 

4. Verificar se o 

processo de 

aposentadoria está 

juntado ao processo 

de solicitação de 

pensão por morte ou 

se há um 

"Despacho" 

informando que está 

no TCM 

Caso a documentação esteja conforme e o ex-servidor era aposentado do IPSM, a 

Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá verificar se o processo de 

aposentadoria está juntado ao processo de solicitação de pensão por morte ou se há um 

"Despacho" informando que o processo está no TCM. 
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5. Verificar se o ex-

servidor já foi 

afastado no sistema 

COMPLETE 

Caso a documentação esteja conforme e o ex-servidor era aposentado do IPSM e o 

processo de aposentadoria está juntado ao processo de solicitação de pensão por morte 

ou se há um "Despacho" informando que o processo está no TCM, a Equipe – Gerência 

de Aposentadoria e Pensão deverá verificar se o ex-servidor já foi afastado no sistema 

COMPLETE. 

6. Fotocopiar 

Certidão de Óbito e 

realizar o 

afastamento do ex-

servidor no sistema 

COMPLETE 

Se o ex-servidor não tiver sido afastado, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e 

Pensão deverá fotocopiar a “Certidão de Óbito” e realizar o afastamento do ex-servidor 

no sistema COMPLETE. 

O afastamento do ex-servidor deverá ser realizado conforme diretrizes descritas no PG. 

27 – Controle de Óbitos. 

7. Imprimir o 

documento 

"Informação 

Funcional" do ex-

servidor, no sistema 

COMPLETE 

Se o ex-servidor tiver sido afastado, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão 

deverá imprimir o documento "Informação Funcional" do ex-servidor, no sistema 

COMPLETE (módulo: Recursos Humanos/ Cadastro Pessoal/ Documentação) e fazer a 

juntada do documento no processo. 

 

8. Imprimir os 03 

(três) últimos 

financeiros e o 

documento 

"Informação 

Funcional" do ex-

servidor, no sistema 

COMPLETE  

Posteriormente, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá imprimir os 

03 (três) últimos “Financeiros” e o documento "Informação Funcional" do ex-servidor, no 

sistema COMPLETE (módulo: Recursos Humanos/ Informações Gerenciais/ Financeiro 

por Servidor) e fazer a juntada dos documentos no processo. 

9. Elaborar e 

encaminhar 

“Despacho” à 

DIRBEN para 

ciência e 

encaminhamento do 

processo à 

CHEADV para 

análise da 

concessão da 

pensão por morte e 

encaminhar o 

processo, via 

sistema COMPLETE 

A Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá elaborar um “Despacho” à 

Diretoria de Benefícios Previdenciários para ciência do processo e encaminhamento à 

Chefia de Advocacia Setorial para análise da concessão da pensão por morte. 

A Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá fazer a juntada do 

“Despacho” no processo, encaminhando-o, via sistema COMPLETE, à Diretoria de 

Benefícios Previdenciários para providências. 
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10. Elaborar 

"Despacho" à 

CHEADV solicitando 

análise do processo 

de pensão por morte 

e encaminhar o 

processo, via 

sistema COMPLETE 

A Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá receber o processo no sistema 

COMPLETE, tomar ciência do assunto e elaborar um “Despacho” à Chefia de Advocacia 

Setorial solicitando análise da concessão da pensão por morte. 

Posteriormente, a Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá fazer a juntada do 

“Despacho” no processo, encaminhando-o, via sistema COMPLETE, à Chefia de 

Advocacia Setorial. 

A análise da concessão da pensão por morte é realizada pela Chefia de Advocacia 

Setorial conforme diretrizes descritas no PG. 77 – Advocacia Setorial – Análise de 

processos de aposentadoria e/ou pensão por morte. 

Caso o parecer seja favorável à concessão do benefício solicitado, a Chefia de 

Advocacia Setorial irá encaminhar o processo administrativo para a Gerência de 

Aposentadoria e Pensão. 

11. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE 

Caso o parecer seja favorável à concessão do benefício solicitado, a Equipe – Gerência 

de Aposentadoria e Pensão deverá receber o processo no sistema COMPLETE. 

12. Efetuar os 

cálculos e elaborar o 

documento 

"Informação" 

contendo os 

cálculos efetuados, 

encaminhar o 

processo a DIRBEN 

para ciência e 

encaminhamento do 

processo à 

CHEADV, via 

sistema COMPLETE 

Posteriormente, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá efetuar os 

cálculos e elaborar o documento "Informação" contendo os cálculos efetuados, assinar, 

coletar assinatura da Gerência de Aposentadoria e Pensão, fazer a juntada do 

documento no processo, encaminhar o processo à Diretoria de Benefícios 

Previdenciários para ciência e encaminhamento do processo à Chefia de Advocacia 

Setorial, via sistema COMPLETE. 

13. Elaborar 

"Despacho" à 

CHEADV 

encaminhando os 

cálculos da pensão 

por morte e 

encaminhar o 

processo, via 

sistema COMPLETE 

A Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá receber o processo no sistema 

COMPLETE, tomar ciência do assunto e elaborar um “Despacho” à Chefia de Advocacia 

Setorial encaminhando os cálculos da pensão por morte. 

Posteriormente, a Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá fazer a juntada do 

“Despacho” no processo, encaminhando-o, via sistema COMPLETE, à Chefia de 

Advocacia Setorial. 

A análise da concessão da pensão por morte é realizada pela Chefia de Advocacia 

Setorial conforme diretrizes descritas no PG. 77 – Advocacia Setorial – Análise de 

processos de aposentadoria e/ou pensão por morte. 

Observação: Caso a Chefia de Advocacia Setorial evidencie que os cálculos não estejam 

coerentes, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá analisar as 

incoerências e efetuar os cálculos. 
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14. Receber o 

processo para 

cadastro da pensão 

por morte no 

sistema COMPLETE 

Após parecer favorável, cálculos analisados da concessão da pensão por morte e Ato da 

concessão da pensão, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá 

receber o processo no sistema COMPLETE. 

15. Analisar a 

conformidade da 

documentação 

contida no processo 

A Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá analisar se o processo 

administrativo contempla os seguintes documentos (cópias): 

 Decreto da Concessão da Pensão; 

 Certidão de óbito; 

 Documentos pessoais do pensionista; 

 Comprovante de endereço 

 Número da conta bancária; 

 Despacho do IPSM – Cálculo; 

 No caso de dependentes: certidão de nascimento (até 12 anos) ou identidade (acima 

de 12 anos) e CPF; 

 No caso de processos judiciais: Mandato / Sentença Judicial. 

 Parecer da Procuradoria Geral do Município – PGM. 

16. Entrar em 

contato com o 

pensionista para 

providências em 

relação à 

documentação 

Caso a documentação não esteja conforme, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e 

Pensão deverá entrar em contato com o pensionista para providências em relação a 

documentação, em caso de processos judiciais. 

17. Fotocopiar 

documentos 

analisados 

Caso a documentação esteja conforme, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e 

Pensão deverá fotocopiar os documentos analisados (Decreto, Certidão de óbito, 

documentos pessoais beneficiários, comprovante de endereço e conta bancária, cálculo, 

Mandato/Sentença Judicial, Parecer da Procuradoria, Despacho da Controladoria, caso 

necessário). 

18. Verificar no 

sistema 

COMPLETE, se o 

pensionista é 

servidor municipal 

A Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá verificar no sistema 

COMPLETE, se o pensionista é servidor municipal. 

19. Coletar o 

número da matrícula 

e anotar no Decreto 

Caso o pensionista for servidor municipal, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e 

Pensão deverá coletar o número da matrícula e anotar na cópia do Decreto de 

Concessão da Pensão. 



PG. 22/01 – Cadastro de pensão por morte                                                                                                                  6 / 11 
– Cópia Controlada – 

20. Incluir dados do 

pensionista no 

sistema 

COMPLETE, gerar 

matrícula e anotar 

no Decreto 

Caso o pensionista não for servidor municipal, a Equipe – Gerência de Aposentadoria 

e Pensão deverá incluir dados do pensionista no sistema COMPLETE (módulo: 

Recursos Humanos/ Cadastro Pessoal / Dados pessoais / 1 - Inclusão) para a geração 

da matrícula e anotar no número da matrícula na cópia do Decreto de Concessão da 

Pensão. 

21. Consultar os 

dados do ex-

servidor/aposentado 

no sistema 

COMPLETE, 

buscando as 

informações: 

"cargo", 

"nível/classe", 

"refer/padrão', 

"carga horária", 

"situação funcional", 

"data de admissão", 

"proporção" (caso 

houver), anotando 

as mesmas no 

Decreto  

Posteriormente, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá consultar os 

dados do ex-servidor/aposentado no sistema COMPLETE (módulo: Recursos Humanos/ 

Cadastro funcional/ Dados do Contrato/ Consulta/ Cargo) e (módulo: Recursos Humanos/ 

Cadastro funcional/ Dados do Contrato/Consulta/ Contrato), buscando as informações: 

"cargo", "nível/classe", "refer/padrão”, "carga horária", "situação funcional", "data de 

admissão", "proporção" (caso houver). 

22. Lançar as 

informações no 

sistema COMPLETE 

e inserir os dados 

do pensionista 

Após coleta das informações, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá 

lançá-las no sistema COMPLETE (módulo: Recursos Humanos/ Cadastro Pessoal / 

Dados pessoais / Inclusão) e inserir os dados do pensionista. 

23. Lançar no 

sistema COMPLETE 

a matrícula do 

pensionista para 

geração automática 

do número do 

contrato 

Posteriormente, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá lançar no 

sistema COMPLETE (módulo: Recursos Humanos/ Cadastro funcional /Dados do 

contrato/ Inclusão) a matrícula do pensionista para geração automática do número do 

contrato. 

Observação: No caso de dependente menor, inserir a data de cancelamento da pensão 

por morte. 

24. Inserir no 

sistema COMPLETE 

o número da 

matrícula e o valor 

da proporção 

estabelecida em 

decreto 

Caso haja proporção estabelecida no Decreto de Concessão da Pensão e/ou nos dados 

cadastrais, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá inserir no sistema 

COMPLETE (módulo Recursos Humanos: Cadastro funcional/ 2 - Alteração / Tempo de 

Aposentadoria e Pensão) o número da matrícula e o valor da proporção estabelecida em 

decreto, inserindo no campo "observação" o número do Decreto de Concessão da 

Pensão. 
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25. Inserir no 

sistema COMPLETE 

a data de admissão 

do ex-servidor/ 

aposentado 

Caso não haja proporção estabelecida no Decreto de Concessão da Pensão e/ou nos 

dados cadastrais, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá inserir no 

sistema COMPLETE (módulo: Recursos Humanos/ Cadastro funcional / Dados do 

contrato / 2 - Alteração / Dados do pensionista) a data de admissão do ex-servidor/ 

aposentado. 

26. Elaborar 

"Informação" à 

DIRBEN informando 

o cadastramento da 

pensão por morte no 

sistema COMPLETE 

e solicitando o envio 

do processo ao 

TCM pela SECGER, 

e encaminhar o 

processo, via 

sistema COMPLETE 

Com o intuito de acelerar o envio do processo para análise pelo TCM – Tribunal de 

Contas do Município, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá 

elaborar um “Despacho – Informativo” à Diretoria de Benefícios Previdenciários 

informando o cadastramento da pensão por morte no sistema COMPLETE e, 

posteriormente solicitando à Secretaria Geral o encaminhamento do processo ao TCM – 

Tribunal de Contas do Município, fazer a juntada do “Despacho” no processo e 

encaminhar o mesmo, via sistema COMPLETE. 

 

A análise e o envio do processo ao TCM – Tribunal de Contas do Município são 

realizados pela Gerência de Controle de Benefícios conforme diretrizes descritas no PG. 

14 – Análise de Aposentadoria e Pensão por Morte. 

27. Elaborar um 

“Despacho” à 

SECGER solicitando 

o envio do processo 

ao TCM, e 

encaminhar o 

processo, via 

sistema COMPLETE 

A Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá receber o processo no sistema 

COMPLETE, tomar ciência do assunto e, posteriormente, elaborar um “Despacho” à 

Secretaria Geral solicitando o encaminhamento do processo de concessão de pensão 

por morte ao TCM – Tribunal de Contas do Município para análise, fazer a juntada do 

“Despacho” no processo, encaminhando-o à Secretaria Geral, via sistema COMPLETE. 

O envio do processo ao TCM – Tribunal de Contas do Município é realizado pela 

Secretaria Geral conforme diretrizes descritas no PG. 06 – Secretaria Geral. 

28. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE 

Após análise do processo da pensão por morte pelo TCM – Tribunal de Contas do 

Município, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá receber o 

processo no sistema COMPLETE. 

29. Analisar os 

documentos do 

TCM constantes no 

processo 

Posteriormente, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá analisar os 

seguintes documentos do TCM – Tribunal de Contas do Município constantes no 

processo: 

 Forma de reajuste do benefício; 

 Como se deu o julgamento do tribunal; 

 Qual a fundamentação legal de concessão da pensão. 
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30. Inserir no 

cadastro da pensão 

no sistema 

COMPLETE, o 

número da 

Resolução do TCM 

e informar a forma 

de reajuste do 

benefício 

Com base nas informações dos documentos do TCM – Tribunal de Contas do Município, 

a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá inserir no cadastro da pensão 

por morte no sistema COMPLETE, o número da Resolução do TCM e informar a forma 

de reajuste do benefício. 

31. Elaborar 

"Despacho" à 

GERCON 

informando o 

lançamento da 

Resolução no 

sistema 

COMPLETE, e 

encaminhar o 

processo, via 

sistema COMPLETE 

Posteriormente, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá elaborar um 

“Despacho – Informativo” à Gerência de Controle de Benefícios informando o lançamento 

da Resolução do TCM no sistema COMPLETE, fazer a juntada do “Despacho” no 

processo e encaminhar o mesmo, via sistema COMPLETE. 

 

A análise do processo é realizada pela Gerência de Controle de Benefícios conforme 

diretrizes descritas no PG. 14 – Análise de Aposentadoria e Pensão por Morte. 

32. Encaminhar 

fotocópias dos 

documentos do 

pensionista para a 

Equipe de Folha de 

Pagamento - 

GERAPO 

Após cadastro do pensionista no sistema COMPLETE, a Equipe – Gerência de 

Aposentadoria e Pensão deverá encaminhar fotocópias dos documentos do pensionista 

para a Equipe de Folha de Pagamento da Gerência de Aposentadoria e Pensão, via 

Caderno de Protocolo, informando o nome e número do decreto do aposentado e a data 

de envio da documentação. 

A inserção do pensionista na folha de pagamento é realizada pela Equipe de Folha de 

Pagamento – Gerência de Aposentadoria e Pensão conforme diretrizes descritas no 

PG. 23 – Gestão da Folha de Pagamento – Pensão. 

33. Consultar a 

validade da pensão, 

no sistema 

COMPLETE, 

inserindo a 

matrícula e gerar 

relatório para 

acompanhamento 

da validade da 

pensão 

Após cadastro do pensionista no sistema COMPLETE e caso o pensionista for menor 

(dependente), a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá consultar a 

validade da pensão, no sistema COMPLETE (módulo: Recursos Humanos/ Cadastro 

funcional / Dados do Contrato / 2 - Alteração / Dados do pensionista) inserindo a 

matrícula e gerar e imprimir um Relatório (“TELA”) para acompanhamento da validade da 

pensão. 
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34. Arquivar o 

"relatório" na pasta 

"Emancipados" para 

acompanhamento 

da validade da 

pensão 

Posteriormente, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá arquivar o 

"Relatório" na pasta "Emancipados" (por mês e por ano) para acompanhamento da data 

de vencimento da validade da pensão. 

35. Mensalmente, 

acompanhar a 

validade dos 

processos de 

pensão 

Mensalmente, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá acompanhar a 

validade dos processos de pensão por meio dos relatórios contidos na pasta 

"Emancipados". 

36. Rastrear a 

localização do 

processo no sistema 

COMPLETE 

Caso seja evidenciado a ocorrência de pensão com vencimento no mês vigente, a 

Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá rastrear a localização do 

processo no sistema COMPLETE (módulo: Sistema eletrônico de processo / Consulta), 

inserindo o número do processo. 

37. Solicitar o 

desarquivamento do 

processo junto ao 

Arquivo – GERADM 

Caso o processo da pensão por morte esteja arquivado no IPSM, a Equipe – Gerência 

de Aposentadoria e Pensão deverá elaborar um “Memorando” solicitando o 

desarquivamento do processo junto ao Arquivo – GERADM, informando o número do 

processo e o nome do requerente. 

O desarquivamento dos processos é realizado conforme diretrizes descritas no PG. 12 – 

Gestão de Arquivo. 

38. Receber o 

processo solicitado 

no sistema 

COMPLETE 

Quando do recebimento do processo encaminhados pelo Arquivo – GERADM, a Equipe 

– Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá receber o processo, via sistema 

COMPLETE. 

39. Antes do 

fechamento da folha 

de pagamento, 

separar os registros 

dos "Dados do 

Pensionista" e o 

Decreto e 

encaminhar à 

Equipe de Cálculos 

Beneficiários - 

GERAPO 

Antes do fechamento da folha de pagamento, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e 

Pensão deverá separar os registros dos "Dados do Pensionista" e o “Decreto – 

Concessão da Pensão” e encaminhar à Equipe de Cálculos Beneficiários – Gerência de 

Aposentadoria e Pensão para providências. 
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40. Realizar os 

cálculos do acerto 

da pensão e lançar 

a diferença do valor 

para o outro 

beneficiário (caso 

houver) no sistema 

COMPLETE 

A Equipe de Cálculos Beneficiários – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá 

realizar os cálculos do acerto da pensão por morte verificando a quantidade de dias que 

o pensionista deverá receber antes do período de sua emancipação, lançando a 

diferença do valor para o outro beneficiário (caso houver) no sistema COMPLETE. 

41. Elaborar o 

documento 

"Informação" 

contendo os 

cálculos e valor a 

ser disponibilizado 

Após os cálculos, a Equipe de Cálculos Beneficiários – Gerência de Aposentadoria e 

Pensão deverá elaborar o documento "Informação" contendo os cálculos e valor que 

deverá ser disponibilizado para o pensionista (dependente), assinar documento, coletar 

assinatura da Gerência de Aposentadoria e Pensão.  

Caso houver processo físico, a Equipe de Cálculos Beneficiários – Gerência de 

Aposentadoria e Pensão deverá fazer a juntada do documento no processo e devolver 

o processo para a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão. 

42. Após o 

fechamento da folha 

de pagamento, 

efetivar a 

emancipação do 

dependente, no 

sistema COMPLETE 

Após o fechamento da folha de pagamento, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e 

Pensão deverá efetivar a emancipação do dependente no sistema COMPLETE (módulo: 

Recursos Humanos/ Cadastro Funcional/ Rescisões e Exoneração / inclusão), inserindo 

a matrícula e informando "Pensionista Emancipado". 

43. Imprimir a "Tela" 

de efetivação da 

emancipação do 

dependente 

Posteriormente, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá imprimir a 

"Tela" de efetivação da emancipação do dependente e fazer a juntada da "impressão" no 

processo. 

44. Encaminhar 

processo para 

arquivamento, via 

sistema COMPLETE 

A Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá encaminhar o processo para 

arquivamento junto ao Arquivo – GERADM. 

O arquivamento dos processos é realizado conforme diretrizes descritas no PG. 12 – 

Gestão de Arquivo. 

 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas 

 Sistema COMPLETE 
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7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Quando do recebimento de processos de cadastramento de pensão, a Equipe – Gerência 

de Aposentadoria e Pensão deverá encaminhar à Diretoria de Benefícios Previdenciários o 

processo administrativo em até 05 (cinco) dias após a data de recebimento, visando 

agilizar o envio do processo para a análise pelo TCM – Tribunal de Contas do Município. 

 

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 – 

Informativo / Cálculo 

– Pensão / 

Informação Cálculo – 

Emancipação / 

Despacho / 

Informação Funcional 

e Financeira 

Processo 

administrativo 

Pasta do processo 

Acesso aos servidores 

municipais 

Indexado por 

número do 

processo 

Permanente - 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 23 – Cadastro de pensão por morte. 
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