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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades da análise e negociação de indébito previdenciário. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gerência de Controle de Benefícios  

 Diretoria de Benefícios Previdenciários 

 Chefia de Advocacia Setorial 

 Gerência de Custeio 

 Secretaria Geral 

 Protocolo 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

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

servidores Municiais de Goiânia. 

 

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 

 SECGER – Secretaria Geral 

 CHEADV – Chefia de Advocacia Setorial 

 GERCUS – Gerência de Custeio 
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5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Receber o 

"Memorando -

Quantitativo de Óbitos 

- Indébito 

Previdenciário", 

anexado com os 

registros dos ex-

servidores que 

geraram indébito 

previdenciário 

Para a possível instauração de processo de indébito previdenciário, a Equipe – 

Gerência de Controle de Benefícios deverá receber da Gerência de Aposentadoria e 

Pensão um "Memorando - Quantitativo de Óbitos - Indébito Previdenciário" onde consta 

o quantitativo de óbitos que geraram indébito previdenciário, conforme os cálculos 

realizados pela Equipe. 

Observação: o “Memorando” deverá conter a documentação dos ex-servidores que 

geraram indébito previdenciário. 

2. Analisar a 

documentação 

A Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá analisar a documentação 

anexa, verificando a existência dos seguintes documentos: 

 Registro “Inumado” (site prefeitura de Goiânia); 

 Certidão de óbito, caso houver; 

 Informação - cálculo indébito; 

 Declaração funcional (sistema COMPLETE); 

 Registro de efetivação do afastamento (sistema COMPLETE); 

 Lista de dependentes, caso houver. 

3. Solicitar 

providências por parte 

da GERAPO 

Caso a documentação não esteja completa, a Equipe – Gerência de Controle de 

Benefícios deverá solicitar providências por parte da Gerência de Aposentadoria e 

Pensão. 

4. Elaborar 

"Memorando" ao 

Protocolo solicitando 

a autuação de 

processo 

administrativo - 

Indébito 

Previdenciário 

Caso a documentação esteja completa, a Equipe – Gerência de Controle de 

Benefícios deverá elaborar um "Memorando" ao Protocolo – GERADM solicitando a 

autuação de processo administrativo - Indébito Previdenciário e solicitar ciência e 

assinatura da Diretoria de Benefícios Previdenciários.  

O Protocolo – GERADM deverá providenciar a autuação de processo administrativo 

conforme as diretrizes estabelecidas no PG. 01 – Processo Administrativo. 

5. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE 

Após autuação do processo administrativo, a Equipe – Gerência de Controle de 

Benefícios deverá receber o processo no sistema COMPLETE. 
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6. Analisar os cálculos 

- Indébito 

Previdenciário 

Posteriormente, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá analisar os 

cálculos do indébito previdenciário realizado pela Gerência de Aposentadoria e Pensão. 

7. Solicitar análise e 

providências por parte 

da GERAPO 

Caso os cálculos não estejam coerentes, a Equipe – Gerência de Controle de 

Benefícios deverá solicitar uma análise e providências por parte da Gerência de 

Aposentadoria e Pensão. 

8. Elaborar 

"Despacho" à 

DIRBEN informando a 

certificação dos 

cálculos e solicitando 

a elaboração de uma 

Comunicação 

solicitando o 

comparecimento do 

Dependente ou 

Declarante do Óbito 

por parte da 

SECGER, e 

encaminhar processo, 

via sistema 

COMPLETE 

Caso os cálculos estejam coerentes, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios 

deverá elaborar um "Despacho" à Diretoria de Benefícios Previdenciários informando a 

certificação dos cálculos e solicitando a elaboração de uma Comunicação solicitando o 

comparecimento do Dependente (caso houver) ou Declarante do Óbito (quando não 

houver dependente) por parte da Secretaria Geral, assinar o “Despacho”, fazer a juntada 

do Despacho no processo, encaminhando-o à Diretoria de Benefícios Previdenciários, 

via sistema COMPLETE. 

Observação: O “Despacho” deverá conter o nome completo e endereço da pessoa que 

deverá receber a comunicação. 

9. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE, elaborar 

"Despacho" a 

SECGER solicitando 

elaboração de uma 

Comunicação 

solicitando o 

comparecimento do 

Dependente ou 

Declarante do Óbito e 

encaminhar o 

processo, via sistema 

COMPLETE 

Quando do recebimento do processo, a Diretoria de Benefícios Previdenciários 

deverá recebê-lo no sistema COMPLETE, tomar ciência e elaborar um "Despacho" a 

Secretaria Geral solicitando a elaboração e encaminhamento de uma “Comunicação” 

solicitando o comparecimento do Dependente (caso houver) ou Declarante do Óbito 

(quando não houver dependente), assinar, fazer a juntada do “Despacho” no processo e 

encaminhar o processo, via sistema COMPLETE. 

A elaboração e encaminhamento da “Comunicação” são realizados pela Secretaria Geral 

conforme diretrizes descritas no PG. 06 – Secretaria Geral. 

 

10. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE 

Após envio da “Comunicação”, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá 

receber o processo no sistema COMPLETE. 
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11. Entrar em contato 

com o Declarante ou 

possível herdeiro, em 

até 03 tentativas, 

registrando as 

mesmas no "Relatório 

de Ligações" 

Caso o Declarante do óbito ou o possível herdeiro não compareça no IPSM no prazo de 

até 60 (sessenta) dias, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá entrar 

em contato com o Declarante ou possível herdeiro, em até 03 (três) tentativas, 

registrando as tentativas no "Relatório de Ligações". 

12. Elaborar 

"Despacho" à 

DIRBEN informando o 

insucesso de contato 

com a pessoa, 

solicitando o 

encaminhamento do 

processo à CHEADV 

e encaminhar o 

processo, via sistema 

COMPLETE 

Após 03 (três) tentativas e caso a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios não 

obteve sucesso em contatar com o Declarante ou possível herdeiro (dependentes), a 

Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá elaborar um "Despacho" à 

Diretoria de Benefícios Previdenciários informando o insucesso de contato com a 

pessoa, solicitando ciência e posterior encaminhamento do processo à Chefia de 

Advocacia Setorial, fazer a juntada do Despacho no processo e encaminhar o processo, 

via sistema COMPLETE. 

13. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE, elaborar 

"Despacho" à 

CHEADV informando 

o insucesso de 

contato com a pessoa 

e encaminhar o 

processo, via sistema 

COMPLETE 

Quando do recebimento do processo, a Diretoria de Benefícios Previdenciários 

deverá recebê-lo no sistema COMPLETE, tomar ciência e elaborar um "Despacho" a 

Chefia de Advocacia Setorial informando o insucesso de contato com a pessoa, assinar, 

fazer a juntada do “Despacho” no processo e encaminhar o processo, via sistema 

COMPLETE. 

A análise do processo de indébito previdenciário é realizado pela Chefia de Advocacia 

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

processos de aposentadoria e/ou pensão por morte. 

 

14. Identificar como 

IPSM, explicar o 

motivo da ligação 

telefônica e solicitar o 

comparecimento no 

IPSM 

Caso a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios obtenha sucesso em contatar 

com o possível herdeiro (dependente), a Equipe – Gerência de Controle de 

Benefícios deverá se identificar como servidor do IPSM, explicar o motivo da ligação 

telefônica e solicitar o comparecimento da pessoa nas dependências do IPSM. 

15. Identificar como 

IPSM, explicar o 

motivo da ligação 

telefônica e tentar 

identificar os 

dependentes/ 

familiares do falecido 

Caso a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios obtenha sucesso em contatar 

com o Declarante do óbito, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá se 

identificar como servidor do IPSM, explicar o motivo da ligação telefônica e tentar 

identificar os dependentes/ familiares do falecido. 
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16. Elaborar 

"Despacho" à 

DIRBEN solicitando a 

elaboração de uma 

“Comunicação” de 

comparecimento do 

Dependente por parte 

da SECGE e 

encaminhar processo, 

via sistema 

COMPLETE 

Caso a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios obtenha sucesso na captação 

de contato dos dependentes/ familiares, a Equipe – Gerência de Controle de 

Benefícios deverá elaborar um "Despacho" à Diretoria de Benefícios Previdenciários 

solicitando ciência e a elaboração e encaminhamento de uma “Comunicação” de 

comparecimento do Dependente por parte da Secretaria Geral, assinar, fazer a juntada 

do Despacho no processo e encaminhar o processo, via sistema COMPLETE. 

17. Explicar o motivo 

da comunicação e 

negociar o "indébito" 

Caso o Declarante do óbito ou o possível herdeiro compareça no IPSM no prazo de até 

60 (sessenta) dias, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá explicar o 

motivo da comunicação e negociar o "indébito". 

Observação: Caso necessário, durante a negociação, a Equipe – Gerência de 

Controle de Benefícios poderá solicitar o auxílio do Gerente de Controle de Benefícios 

e/ou da Chefia de Gabinete. 

18. Solicitar 

manifestação em 

relação ao não 

pagamento do 

indébito e fazer a 

juntada da 

manifestação no 

processo 

Caso a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá não consiga negociar 

com o declarante do óbito ou dependente, a Equipe – Gerência de Controle de 

Benefícios deverá solicitar uma “manifestação” (documento de próprio punho) do 

mesmo em relação ao não pagamento do indébito previdenciário. 

Posteriormente, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá fazer a 

juntada da “manifestação” no processo. 

Observação: Caso a pessoa não queira elaborar a manifestação, a Equipe – Gerência 

de Controle de Benefícios deve elaborar uma “Declaração” relatando o fato. 

19. Tentar novas 

negociações de 

pagamento, entrando 

em contato com o 

notificante no mínimo 

03 vezes, preencher o 

formulário "Relatório 

de Ligações" 

Caso a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios não consiga uma negociação 

imediata com o declarante do óbito ou dependente, porém há a possibilidade de 

negociação futura, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá tentar 

novas negociações de pagamento, entrando em contato com o notificante em até, no 

mínimo, 03 (três) tentativas. 

Observação: para cada tentativa de negociação, a Equipe – Gerência de Controle de 

Benefícios deverá preencher o formulário "Relatório de Ligações". 
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20. Elaborar 

"Despacho" à 

DIRBEN solicitando 

ciência e 

encaminhamento à 

CHEADV e 

encaminhar processo, 

via sistema 

COMPLETE 

Após 03 (três) tentativas e caso a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios não 

consiga negociar com o declarante do óbito ou dependente, a Equipe – Gerência de 

Controle de Benefícios deverá elaborar um "Despacho" à Diretoria de Benefícios 

Previdenciários informando o insucesso da negociação com a pessoa, solicitando 

ciência e posterior encaminhamento do processo à Chefia de Advocacia Setorial, fazer a 

juntada do Despacho no processo e encaminhar o processo, via sistema COMPLETE. 

21. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE, elaborar 

"Despacho" à 

CHEADV e 

encaminhar o 

processo, via sistema 

COMPLETE 

Quando do recebimento do processo, a Diretoria de Benefícios Previdenciários 

deverá recebê-lo no sistema COMPLETE, tomar ciência e elaborar um "Despacho" a 

Chefia de Advocacia Setorial informando o insucesso da negociação com a pessoa, 

assinar, fazer a juntada do “Despacho” no processo e encaminhar o processo, via 

sistema COMPLETE. 

A análise do processo de indébito previdenciário é realizado pela Chefia de Advocacia 

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

processos de aposentadoria e/ou pensão por morte. 

 

22. Elaborar "Termo 

de Acordo" ou "Termo 

de Acordo - 

Parcelamento", 

solicitar a assinatura 

do acordante e 

testemunhas, 

encaminhar Termo à 

DIRBEN para ciência 

e encaminhamento do 

documento à 

SECGER para 

providências de 

assinatura por parte 

da Presidência IPSM 

Caso a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios consiga uma negociação com o 

declarante do óbito ou dependente, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios 

deverá elaborar o "Termo de Acordo" ou "Termo de Acordo - Parcelamento" em 03 (três) 

vias, solicitar a assinatura do acordante e testemunhas, encaminhar o “Termo” à 

Diretoria de Benefícios Previdenciários para ciência e, posterior encaminhamento do 

documento à Secretaria Geral para providências de assinatura por parte da Presidência 

do IPSM. 

23. Solicitar a 

efetivação do 

pagamento 

Caso o indébito previdenciário for negociado em parcela única, a Equipe – Gerência de 

Controle de Benefícios deverá solicitar ao acordante a efetivação do pagamento da 

parcela em débito, via depósito bancário. 
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24. Fazer a juntada da 

cópia do comprovante 

de depósito e do 

“Termo” no processo, 

elaborar Despacho à 

GERCUS para 

identificação do 

recebimento do 

depósito, e 

encaminhar o 

processo, via sistema 

COMPLETE 

Após efetivação do pagamento em parcela única, entrega do comprovante de depósito 

por parte do acordante e do recebimento do “Termo de Acordo” assinado pela 

Presidência do IPSM, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá fazer a 

juntada da cópia do comprovante de depósito no processo. 

Posteriormente, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá elaborar um 

“Despacho” para a Gerência de Custeio para posterior identificação do recebimento do 

depósito, fazer a juntada do “Despacho” e do “Termo de Acordo” assinado no processo, 

encaminhando-o à Gerência de Custeio, via sistema COMPLETE. 

A identificação do recebimento do pagamento é realizada pela Gerência de Custeio 

conforme diretrizes descritas no PG. 61 – Identificação de receitas. 

 

25. Solicitar a 

efetivação do 

pagamento da 1ª. 

parcela da 

negociação 

Caso o indébito previdenciário for negociado em parcelas, a Equipe – Gerência de 

Controle de Benefícios deverá solicitar ao acordante a efetivação do pagamento da 1ª. 

parcela em débito, via depósito bancário. 

26. Fazer a juntada da 

cópia do comprovante 

de depósito e do 

“Termo” no processo, 

elaborar “Despacho” à 

GERCUS para 

identificação do 

recebimento do 

depósito e para o 

acompanhamento das 

demais parcelas, e 

encaminhar o 

processo, via sistema 

COMPLETE 

Após efetivação do pagamento da 1ª. parcela, entrega do comprovante de depósito por 

parte do acordante e do recebimento do “Termo de Acordo - Parcelamento” assinado 

pela Presidência do IPSM, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá 

fazer a juntada da cópia do comprovante de depósito no processo. 

Posteriormente, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá elaborar um 

“Despacho” para a Gerência de Custeio para posterior identificação do recebimento do 

depósito da 1ª. Parcela e acompanhamento do pagamento das demais parcelas, fazer a 

juntada do “Despacho” e do “Termo de Acordo- Parcelamento” assinado no processo, 

encaminhando-o à Gerência de Custeio, via sistema COMPLETE 

A identificação do recebimento do pagamento é realizada pela Gerência de Custeio 

conforme diretrizes descritas no PG. 61 – Identificação de receitas. 

 

27. Entregar 01 via do 

“Termo” assinado ao 

acordante 

Após efetivação do pagamento, seja da 1ª. Parcela ou da parcela única, a Equipe – 

Gerência de Controle de Benefícios deverá entregar 01 (uma) via do "Termo de 

Acordo" ou "Termo de Acordo - Parcelamento" assinado ao acordante. 

 

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 

Memorando - 

Quantitativo de Óbitos 

- Indébito 

Previdenciário / 

Registro “Inumado” / 

Certidão de óbito / 

Informação - cálculo 

indébito / Declaração 

funcional / Registro de 

efetivação do 

afastamento / Lista de 

dependentes / 

Despacho / 

Manifestação / 

Declaração / Termo 

de Acordo / Termo de 

Acordo – 

Parcelamento / 

Depósito de 

pagamentos 

Processo 

administrativo 

Pasta do processo 

Acesso aos servidores 

municipais 

Indexado por 

número do 

processo 

Permanente - 

Relatório de Ligações 
Computador 

Equipe GERCON 

Eletrônico 

Acesso à Equipe 

GERCON 

Nome do arquivo 

eletrônico e por 

número do 

processo 

Permanente - 
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9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 17 – Indébito previdenciário. 
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