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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de cadastramento da folha de pagamento de 

pensionistas lotados no IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gerência de Aposentadoria e Pensão 

 Diretoria de Benefícios Previdenciários 

 Gerência de Controle de Benefícios 

 Protocolo – Gerência de Apoio Administrativo 

 Secretaria Geral 

 

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. 8.213 (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; 

 Art. 40 da Constituição Federal do Brasil. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Pensão por morte – é um benefício pago aos dependentes do segurado do IPSM, que vier a 

falecer ou, em caso de desaparecimento, tiver sua morte presumida declarada judicialmente. 

 

4.2 Siglas 

 GERAPO – Gerência de Aposentadoria e Pensão 

 GERCON – Gerência de Controle de Benefícios 

 DIRBEN – Diretoria de Benefícios Previdenciários 

 SEMAD – Secretaria Municipal de Administração 

 GERCUS – Gerência de Custeio 

 GERADM – Gerência de Apoio Administrativo 

 DIRADM – Diretoria de Administração e Finanças 

 GERPLA – Gerência de Planejamento 
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5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Receber 

documentos e 

analisar as 

informações do 

Decreto 

Quando do recebimento de documentos (fotocópias) provenientes do processo de 

cadastro de pensão, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá analisar 

as informações contidas no Decreto de Concessão da Pensão. 

2. Imprimir o último 

“Financeiro” do ex-

servidor no sistema 

COMPLETE 

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

último “Financeiro” do ex-servidor no sistema COMPLETE (módulo: Recursos Humanos/ 

Informações Gerenciais/ Financeiro por Servidor). 

3. Verificar se a 

pensão será integral 

ou dividida 

(identificação dos 

pensionistas) 

A Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá verificar se a pensão será 

integral ou dividida para outros pensionistas, conforme estabelecido no Decreto de 

Concessão da Pensão. 

4. Analisar os 

proventos/ 

benefícios que o 

pensionista terá 

direito, conforme 

estabelecido no 

Decreto 

Caso a pensão não seja efetivada de provento em parcela única, a Equipe – Gerência 

de Aposentadoria e Pensão deverá analisar os proventos/ benefícios que o pensionista 

terá direito, conforme estabelecido em Decreto de Concessão da Pensão. 

5. Atualizar os 

proventos do 

pensionista no 

sistema COMPLETE  

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

proventos do pensionista no sistema COMPLETE (módulo: Folha de Pagamento/ 

Atualiza Financeiro), inserindo a matrícula e atualizando os proventos do pensionista 

conforme estabelecido em Decreto de Concessão da Pensão. 

6. Inserir o provento 

no sistema 

COMPLETE 

Caso a pensão seja efetivada de provento em parcela única, a Equipe – Gerência de 

Aposentadoria e Pensão deverá inserir o provento no sistema COMPLETE (módulo: 

Recursos Humanos/ Cadastro Funcional/ Dados do Contrato/ Alteração/ Tempo de 

Aposentadoria e Pensão), inserindo a matrícula, informar o provento e inserir no campo 

"Observação", o lançamento do provento conforme descrito no Decreto de Concessão da 

Pensão. 
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7. Lançar o valor do 

provento do ex-

servidor no sistema 

COMPLETE 

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

valor do provento do ex-servidor no sistema COMPLETE (módulo: Folha de Pagamento/ 

Atualiza Financeiro), inserindo a matrícula e lançando o valor do provento, considerando 

o índice salarial, caso houver, conforme estabelecido no Decreto de Concessão da 

Pensão. 

8. Executar o 

cálculo da Folha de 

Pagamento no 

sistema COMPLETE 

Após a atualização dos proventos e para a conferência da folha de pagamento do 

pensionista, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá executar o 

cálculo da Folha de Pagamento no sistema COMPLETE (módulo: Recursos humanos/ 

Folha de Pagamento/ Cálculo da Folha). 

9. Imprimir o 

Financeiro do 

pensionista no 

sistema COMPLETE 

conferindo as 

informações 

conforme 

estabelecido no 

Decreto 

A Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá imprimir a folha de 

pagamento executada no sistema COMPLETE (módulo: Recursos Humanos/ 

Informações Gerenciais/ Financeiro por Servidor), conferindo as informações conforme 

estabelecido no Decreto de Concessão da Pensão. 

10. Analisar 

incoerências e 

providenciar 

correção 

Caso sejam evidenciadas incoerências na Folha de Pagamento, a Equipe – Gerência de 

Aposentadoria e Pensão deverá analisar e providenciar a correção das incoerências. 

11. Aguardar 

fechamento da 

Folha de 

Pagamento pela 

SEMAD 

A Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá aguardar fechamento da 

Folha de Pagamento pela SEMAD – Secretaria Municipal de Administração. 

12. Após 

fechamento da 

folha, verificar se a 

Folha de 

Pagamento do 

Pensionista foi 

gerada conforme 

Decreto 

Após o fechamento da folha de pagamento pela SEMAD – Secretaria Municipal de 

Administração, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá verificar se a 

Folha de Pagamento do pensionista foi gerada conforme estabelecido no Decreto de 

Concessão da Pensão. 
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13. Comunicar a 

Gerência de 

Aposentadoria e 

Pensão para 

providências junto à 

SEMAD 

Caso a Folha de Pagamento do pensionista não for gerada conforme estabelecido no 

Decreto de Concessão da Pensão, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão 

deverá comunicar o “fato” à Gerência de Aposentadoria e Pensão para providências junto 

à SEMAD.  

14. Entrar em 

contato com a 

SEMAD para 

providências 

A Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá entrar em contato telefônico com o 

responsável pela Folha de Pagamento da SEMAD, relatando o ocorrido e solicitando 

providências. 

15. Elaborar e 

encaminhar 

"Memorando" para 

DIRBEN para 

ciência e posterior 

encaminhamento à 

SECGER solicitando 

a notificação junto a 

SEMAD 

Em situações onde for necessário notificar a SEMAD, a Gerência de Aposentadoria e 

Pensão deverá elaborar e encaminhar um "Memorando" à Diretoria de Benefícios 

Previdenciários para ciência e posterior encaminhamento à Secretaria Geral/ Presidência 

solicitando uma notificação junto a SEMAD – Secretaria Municipal de Administração. 

16. Elaborar e 

encaminhar 

"Memorando" à 

Secretaria Geral 

solicitando a 

notificação junto a 

SEMAD 

A Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá elaborar e encaminhar um 

“Memorando” à Secretaria Geral/ Presidência, informando o ocorrido e solicitando uma 

notificação junto a SEMAD – Secretaria Municipal de Administração. 

 

As providências de elaboração e encaminhamento da pela Secretaria Geral são 

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

17. Arquivar 

fotocópias dos 

documentos do 

pensionista na 

GERAPO 

Caso a Folha de Pagamento do pensionista for gerada conforme estabelecido no Decreto 

de Concessão da Pensão, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá 

arquivar as fotocópias dos documentos do pensionista na Gerência de Aposentadoria e 

Pensão. 

18. Gerar relatório 

"Folha de 

Pagamento- 

Pensão" e 

encaminhar para 

GERCUS, 

Planejamento e 

DIRADM 

Para fins de controle da folha de pagamento dos pensionistas, a Equipe – Gerência de 

Aposentadoria e Pensão deverá gerar o relatório "Folha de Pagamento – Pensão" e 

encaminhar uma cópia para Gerência de Custeio, outra para a Gerência de 

Planejamento e outra para a Diretoria de Administração e Finanças. 
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19. Verificar se 

ocorrerá alteração 

na folha de 

pagamento do 

pensionista 

Na ocorrência de recebimento de fotocópias de documentos provenientes de retificação 

de pensão, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá verificar se 

ocorrerá alteração na folha de pagamento do pensionista. 

Caso não seja evidenciada alteração da folha de pagamento, a Equipe – Gerência de 

Aposentadoria e Pensão não executará nenhuma providência em relação a este fato. 

Caso seja evidenciada alteração da folha de pagamento, a Equipe – Gerência de 

Aposentadoria e Pensão deverá executar as atividades anteriores conforme cada caso. 

20. Elaborar e 

encaminhar um 

“Memorando” ao 

Protocolo – 

GERADM 

solicitando a 

abertura de 

processo "Retroativo 

de Pensão" 

Após o fechamento da folha de pagamento do pensionista e caso seja evidenciado 

valores referente a retroativo de pensão, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e 

Pensão deverá elaborar e encaminhar um “Memorando” ao Protocolo – GERADM 

solicitando a abertura do processo “Retroativo de Pensão”, anexando as cópias dos 

documentos do ex-servidor, pensionistas e do cálculo da pensão. 

A abertura de processo administrativo é realizada pelo Protocolo – GERADM conforme 

diretrizes descritas no PG. 01 – Processo Administrativo. 

21. Receber o 

processo “Retroativo 

de Pensão” no 

sistema COMPLETE 

Quando do recebimento do processo administrativo “Retroativo de Pensão”, seja pelo 

Protocolo ou pela Chefia de Advocacia Setorial, a Equipe – Gerência de Aposentadoria 

e Pensão deverá receber o processo no sistema COMPLETE. 

22. Consultar no 

sistema 

COMPLETE, 

informações do 

pensionista 

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

COMPLETE, as seguintes informações: data de admissão do pensionista, data de 

nascimento e número da matrícula do pensionista. 

23. Verificar no 

sistema 

COMPLETE, se o 

"falecido" era 

servidor ou 

aposentado 

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

sistema COMPLETE, se o "falecido" era servidor ativo ou aposentado, coletar a data de 

nascimento do mesmo. 

Observação: Caso o “falecido” tenha sido aposentado, considerar nos cálculos o décimo 

terceiro salário. 

24. Gerar e imprimir 

no sistema 

COMPLETE, o 

último pagamento 

realizado ao falecido 

e o primeiro 

pagamento do 

pensionista 

A Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá gerar e imprimir no sistema 

COMPLETE, o último pagamento realizado ao “falecido” e o primeiro pagamento 

efetivado do pensionista. 
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25. Elaborar o 

"Cálculo referente 

ao Retroativo da 

Pensão" 

Com as informações do “Financeiro”, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão 

deverá elaborar o "Cálculo” referente ao Retroativo da Pensão, assinar e coletar a 

assinatura da Gerência de Aposentadoria e Pensão e fazer a juntada dos cálculos no 

processo. 

Observação: Quando da elaboração dos cálculos, verificar se houve pagamento indevido 

efetivado na conta bancária do “falecido” para realização do efetivo cálculo. 

26. Encaminhar 

processo a 

GERCON para 

análise e 

certificação dos 

cálculos, via sistema 

COMPLETE 

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

o processo a Gerência de Controle de Benefícios para análise e certificação dos cálculos, 

via sistema COMPLETE. 

A certificação dos cálculos é realizada pela Gerência de Controle de Benefícios conforme 

diretrizes descritas no PG. 17 – Certificação de Cálculos Previdenciários 

27. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE 

Após certificação dos cálculos pela GERCON e providências por parte da Presidência 

IPSM, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá receber o processo no 

sistema COMPLETE. 

28. Lançar o(s) 

valor(es) da(s) 

parcela(s) 

definida(s) pela 

Presidência para a 

efetivação do 

pagamento e/ou 

abatimento no 

sistema COMPLETE  

A Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá lançar o(s) valor(es) da(s) 

parcela(s) definida(s) pela Presidência IPSM para a efetivação do pagamento e/ou 

abatimento no sistema COMPLETE (módulo: Folha de Pagamento/ Atualiza Financeiro). 

29. Arquivar o 

processo na 

Gerência de 

Aposentadoria e 

Pensão 

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

processo administrativo na Gerência de Aposentadoria e Pensão para posterior juntada 

com o processo de cadastramento da pensão por morte quando do retorno da análise 

pelo TCM – Tribunal de Contas do Município. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas 

 Sistema COMPLETE 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Não há. 
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8.  CONTROLE DE REGISTROS 

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

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Fotocópias dos 

documentos do 

pensionista / 

Financeiro 

Sala – Gerência 

de Aposentadoria 

e Pensão 

Pasta 

Acesso da Equipe - 

GERAPO 

Por nome do 

aposentado 
Permanente - 

Documentos 

relativos ao 

processo – retroativo 

de pensão 

Sala – Gerência 

de Aposentadoria 

e Pensão 

Processo 

Administrativo – 

Retroativo de Pensão 

 

Acesso da Equipe - 

GERAPO 

Por número de 

processo 
Permanente - 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 24 – Gestão da folha de pagamento – pensão. 
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