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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de recebimento, cálculo e encaminhamento de 

processos de solicitação de isenção de imposto de renda e/ou contribuições previdenciárias junto 

ao IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gerência de Aposentadoria e Pensão 

 Gerência de Controle de Benefícios 

 Secretaria Geral 

 Chefia de Advocacia Setorial 

 

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. 7.713 (22/ 12/ 1988) – Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Não há. 

 

4.2 Siglas 

 GERAPO – Gerência de Aposentadoria e Pensão 

 GERCON – Gerência de Controle de Benefícios 

 GERFIN – Gerência de Finanças e Contabilidade 

 

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 administrativos relativos à solicitação de isenção 

de imposto de renda e/ou contribuições previdenciárias, a Equipe – Gerência de 

Aposentadoria e Pensão deverá receber o processo, via sistema COMPLETE. 
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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 isenção de imposto de renda e/ou contribuições 

previdenciárias; 

 Dados pessoais (Carteira de Identidade, CPF, número da matrícula); 

 Comprovante de endereço; 

 Documentos Médicos (relatórios, exames, dentre outros.). 

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, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e 

Pensão deverá devolver o processo, via sistema COMPLETE, ao Protocolo para 

providências junto ao requerente. 

4. Emitir o 

documento 

"Informação 

Funcional" no 

sistema 

COMPLETE, 

visando subsidiar a 

análise pela Junta 

Médica 

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

Pensão deverá emitir o documento "Informação Funcional" no sistema COMPLETE 

(módulo: Recursos Humanos/ Declaração SRH), inserindo o número do processo, órgão, 

data de autuação do processo, matrícula, número da informação, bem como, sinalizar os 

itens necessários para a emissão do documento de informação, visando subsidiar a 

análise pela Junta Médica do Município. 

5. Coletar as 

assinaturas no 

documento 

"Informação 

Funcional" e fazer a 

juntada do 

documento no 

processo 

Após emissão do documento "Informação Funcional", a Equipe – Gerência de 

Aposentadoria e Pensão deverá coletar as assinaturas pertinentes e fazer a juntada do 

documento no processo. 
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6. Elaborar e 

encaminhar 

“Despacho” à 

DIRBEN para 

ciência e solicitação 

junto a Secretaria 

Geral do 

encaminhamento do 

processo para a 

Junta Médica e 

encaminhar o 

processo, via 

sistema COMPLETE 

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

“Despacho” à Diretoria de Benefícios Previdenciários para ciência do processo e 

solicitação junto à Secretaria Geral do encaminhamento do processo para a Gerência da 

Junta Médica da Prefeitura para análise e emissão de Parecer. 

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. 

7. Elaborar e 

encaminhar 

"Despacho" à 

SECGER solicitando 

encaminhamento do 

processo para a 

Junta Médica 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 “Memorando” à Secretaria Geral / 

Presidência solicitando providências em relação ao encaminhamento do processo junto à 

Gerência da Junta Médica da Prefeitura para análise e emissão de Laudo Médico Oficial. 

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

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

para providências. 

As providências de encaminhamento do processo administrativo pela Secretaria Geral 

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

 

Observação: 

Após emissão do Laudo Médico Oficial pela Gerência da Junta Médica, o processo 

administrativo deverá ser encaminhado à Chefia de Advocacia Setorial para análise da 

concessão do benefício e emissão de parecer, conforme diretrizes 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 Secretaria Geral para 

encaminhamento para a Gerência de Aposentadoria e Pensão. 

8. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE 

contendo a 

liberação da 

concessão do 

benefício e 

encaminhar o 

processo à 

GERAPO, via 

sistema Complete 

Após emissão de parecer favorável pela Chefia de Advocacia Setorial e quando do 

recebimento do processo administrativo contendo a liberação da concessão do benefício, 

a Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá receber o processo, via sistema 

COMPLETE, inteirar-se do assunto e encaminhar à Gerência de Aposentadoria e 

Pensão, via sistema COMPLETE. 
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9.  Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE, 

analisar “Parecer 

Jurídico” e proceder 

com a isenção 

Quando do recebimento do processo, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e 

Pensão deverá receber o processo, via sistema COMPLETE, analisar o conteúdo do 

“Parecer Jurídico” em relação à concessão do benefício (isenção de imposto de renda 

e/ou contribuições previdenciárias) e proceder com a isenção no sistema COMPLETE. 

10. Efetuar a 

isenção do IR - 

Imposto de renda no 

sistema COMPLETE 

Caso a alteração for de isenção do IR – Imposto de Renda, a Equipe – Gerência de 

Aposentadoria e Pensão deverá efetivar a isenção do IR no sistema COMPLETE 

(módulo: Recursos Humanos/ Dados do Contrato/ Alterações/ Informações 

Complementares) conforme determinado no “Parecer Jurídico”. 

11. Imprimir o 

Financeiro no 

sistema COMPLETE 

para demonstração 

da efetivação da 

isenção do IR 

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

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

informações Gerenciais/ Financeiro por Servidor) para demonstração da efetivação da 

isenção do IR. 

12. Elaborar 

cálculos da 

imunidade da 

contribuição 

Caso a alteração for de imunidade de contribuição previdenciária, a Equipe – Gerência 

de Aposentadoria e Pensão deverá elaborar os cálculos da imunidade da contribuição 

previdenciária. 

13. Elaborar 

"Informação" 

contendo os 

cálculos realizados 

e encaminhar o 

processo à 

GERCON, via 

sistema COMPLETE 

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

"Informação" contendo os cálculos realizados, fazer a juntada no processo e encaminhar 

à Gerência de Controle de Benefícios para análise e validação dos cálculos. 

 

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

diretrizes descritas no PG. 17 – Certificação de Cálculos Previdenciários 

14. Atualizar a folha 

de pagamento no 

sistema COMPLETE 

Após certificação dos cálculos pela GERCON e aprovação da Presidência do IPSM, a 

Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá atualizar a folha de pagamento 

no sistema COMPLETE (módulo: Folha de Pagamento/ Atualiza Financeiro), inserindo a 

matrícula do servidor e atualizando os valores conforme cálculos IPSM. 
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15. Imprimir o 

Financeiro no 

sistema COMPLETE 

para demonstração 

da efetivação da 

isenção da 

imunidade da 

contribuição 

previdenciária  

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

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

informações Gerenciais/ Financeiro por Servidor) para demonstração da efetivação da 

isenção da imunidade da contribuição previdenciária. 

16. Elaborar o 

documento 

"informação" sobre a 

efetivação da 

isenção do IR e/ou 

imunidade 

previdenciária e 

encaminhar 

processo para a 

DIRBEN para 

ciência e posterior 

encaminhamento do 

processo para a 

GERFIN, via 

sistema COMPLETE 

Após efetivação do financeiro da isenção do IR – Imposto de Renda e/ou imunidade de 

contribuição previdenciária, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá 

elaborar o documento "Informação" sobre a efetivação da isenção do IR e/ou imunidade 

de contribuição previdenciária, colher as assinaturas pertinentes, fazer a juntada da 

“Informação” e do “Financeiro” no processo e encaminhar processo para a Diretoria de 

Benefícios Previdenciários para ciência e posterior encaminhamento do processo para a 

Gerência de Finanças, via sistema COMPLETE. 

17. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE, 

elaborar "Despacho" 

à Gerência de 

Finanças e 

encaminhar o 

processo para a 

GERFIN, via 

sistema COMPLETE 

A Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá receber o processo no sistema 

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

Finanças. 

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

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

Finanças para providências. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas 

 Sistema COMPLETE 
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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 / 

Informação – Cálculo 

/ Informação 

Funcional/ 

Financeiros / 

Informação – 

efetivação da isenção 

do IR e/ou 

contribuição 

previdenciária 

Processo 

administrativo 

Pasta do processo 

Acesso aos servidores 

municipais 

Indexado por 

número do 

processo 

Permanente - 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 30 – Isenção de imposto de renda e/ou contribuições previdenciárias. 
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