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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para a atividade de elaboração e emissão de informativos previdenciários 

em relação à situação contributiva dos servidores. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gerência de Custeio 

 Gerência de Apoio Administrativo 

 Áreas IPSM 

 

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 nº 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 2.000, e 

dá outras providências. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Informativo Previdenciário – documento onde se declara as contribuições previdenciárias já 

realizadas de um servidor público. São, normalmente, requisitados por servidores que 

estiveram em períodos de licença ou à disposição e precisam comprovar que existiu a 

contribuição corretamente. 

 

4.2 Siglas 

 GERCUS – Gerência de Custeio 

 GERADM – Gerência de Apoio Administrativo 
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5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Receber 

requisição do 

servidor, autuar 

processo e repassar 

para GERCUS 

Quando um servidor tem a necessidade de um informativo previdenciário contendo os 

seus valores contributivos, a solicitação deverá ser feita por meio da Gerência de Apoio 

Administrativo (Protocolo). Ela deverá receber o servidor e checar se o mesmo já 

possui processo aberto no IPSM, por meio de consulta no sistema COMPLETE. 

Caso haja um processo aberto, a Equipe Protocolo – GERADM deverá desarquivar e 

verificar se já existe um Informativo Previdenciário anexado. Na hipótese de existir, o 

documento deverá será entregue ao servidor, tomando sua ciência e assinatura. 

Caso não houver um processo aberto, a Equipe Protocolo – GERADM deverá autuar 

um processo administrativo e encaminhar o mesmo à Equipe de Custeio, via sistema 

COMPLETE. 

2. Enviar processo 

com solicitação para 

emissão de certidão 

previdenciária 

Quando alguma Gerência ou Diretoria se encontrar na necessidade de obter Informativo 

Previdenciário para ser anexado a um processo específico de um servidor, a solicitação 

deverá ser feita à Equipe de Custeio, encaminhando o próprio processo, via sistema 

COMPLETE. 

3. Receber processo 

e buscar 

comprovações a 

serem anexadas 

A Equipe de Custeio deverá receber o processo de solicitação de Informativo 

Previdenciário no sistema COMPLETE e analisar a documentação. 

São sempre necessários o período em que o servidor solicita comprovação de 

contribuição e a base contributiva. A partir disso, a Equipe de Custeio deverá buscar 

documentos, arquivos, comprovantes, extratos bancários (físicos ou virtuais) que 

comprovem a contribuição paga pelo servidor ou pelo órgão. 

4. Diligenciar Área 

do IPSM 

competente para 

fornecimento de 

informações 

Após a busca de informações e, caso não houver documentos suficientes para comprovar 

a contribuição previdenciária, a Equipe de Custeio deverá requisitar a outra Área do 

IPSM competente para fornecimento de informações. 

5. Elaborar 

Informativo 

Previdenciário 

Quando de posse da documentação necessária, seja obtida dentro da própria Gerência 

ou fora dela, a Equipe de Custeio deverá elaborar o “Informativo Previdenciário” 

constando todos os comprovantes, discriminando as partes patronal, servidor e seus 

respectivos 13º salários de todo o período requisitado. 
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6. Imprimir 2 vias da 

informativo, coletar 

assinaturas e enviar 

para o Protocolo 

Após a elaboração do “Informativo Previdenciário”, a Equipe de Custeio deverá emitir 02 

(duas) vias do documento (uma via deverá ser juntada no processo e outra entregue ao 

cliente) e coletar assinaturas do responsável pela informação, Gerência de Custeio, 

Diretor de Benefícios Previdenciários e Presidência. Sendo que todos que assinam 

realizam conferência na documentação e, se não estiver correto, as correções deverão 

ser realizadas pela Equipe de Custeio. 

Posteriormente, a Equipe de Custeio deverá elaborar um “Despacho” ao Protocolo – 

GERADM solicitando a entrega do documento ao solicitante, fazer a juntada do despacho 

no processo e encaminhar o mesmo ao Protocolo, via sistema COMPLETE. 

7. Entregar a via do 

servidor, mediante 

sua ciência, e 

arquivar o processo 

Quando do recebimento do Informativo Previdenciário, a Gerência de Apoio 

Administrativo – Protocolo deverá comunicar a finalização do mesmo ao servidor e 

entregá-lo tomando sua ciência e assinatura. 

Após isso, o processo deverá ser arquivado conforme diretrizes estabelecidas no PG. 12 

– Gestão de Arquivo. 

 

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 

Informativo 

Previdenciário 

Computador da 

Gerência de 

Custeio 

Eletrônico 

Acesso da Equipe 

GERCUS 

Z:/Documentos_ 

“ANO”/ 

Informativo 

Previdenciário 

(Indexado por 

nome do 

requerente) 

Permanente - 

Informativo 

Previdenciário / 

Despacho 

Processo 

administrativo 

Pasta do processo 

Acesso aos servidores 

municipais 

Indexado por 

número do 

processo 

Permanente - 
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9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 73 – Emissão de Informativo Previdenciário 
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