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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de certificação de cálculos previdenciários, englobando: 

cálculos de emenda 70, retroativo de pensão, licença médica/maternidade – servidor à disposição, 

acerto de contas por falecimento, isenção de imposto de renda e/ou contribuição previdenciária, 

revisão de aposentadoria e/ou pensão por morte. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gerência de Controle de Benefícios  

 Gerência de Aposentadoria e Pensão 

 Diretoria de Benefícios Previdenciários 

 Chefia de Advocacia Setorial 

 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. 

 

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 

 SECGER – Secretaria Geral 
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5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Receber o 

processo para análise 

de cálculo 

previdenciário no 

sistema COMPLETE 

Quando do recebimento de processos para análise de cálculos previdenciários, a 

Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá receber o processo no sistema 

COMPLETE. 

2. Analisar os cálculos 

e documentos 

contidos no processo, 

verificando se os 

proventos/benefícios 

foram considerados, 

levando em 

consideração as 

particularidades de 

cada processo 

A Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá analisar os cálculos contidos 

no processo, bem como, os documentos emitidos, verificando se os 

proventos/benefícios foram considerados, levando em consideração as particularidades 

de cada processo em análise. 

A Equipe – Gerência de Controle de Benefícios deverá analisar as seguintes 

informações complementares, quando houver: 

 Parecer da Procuradoria; 

 Decreto; 

 Acórdão TCM – Tribunal de Contas do Município; 

 Requisitos legais. 

3. Elaborar 

"Despacho" 

solicitando análise e 

providências por parte 

da GERAPO e 

encaminhar o 

processo, via sistema 

COMPLETE 

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

Benefícios deverá elaborar um "Despacho" solicitando análise e providências por parte 

da Gerência de Aposentadoria e Pensão, fazer a juntada do "Despacho" no processo e 

encaminhar o processo, via sistema COMPLETE. 

4. Elaborar o 

documento 

"Certificação" 

validando os cálculos 

efetivados 

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

deverá elaborar o documento "Certificação" validando os cálculos efetivados e fazer a 

juntada do documento no processo. 
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5. Encaminhar o 

processo à DIRBEN 

para ciência, análise e 

encaminhamento do 

processo à Área do 

IPSM pertinente, via 

sistema COMPLETE 

Após emissão da “Certificação”, a Equipe – Gerência de Controle de Benefícios 

deverá encaminhar o processo à Diretoria de Benefícios Previdenciários, para ciência, 

análise e posterior encaminhamento do processo à Área dp IPSM pertinente. 

6. Elaborar 

"Despacho" e 

encaminhar o 

processo, via sistema 

COMPLETE, à Área 

do IPSM pertinente 

Quando do recebimento do processo, a Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá 

tomar ciência dos cálculos efetivados, elaborar um "Despacho", fazer a juntada do 

"Despacho" no processo e encaminhar o processo, via sistema COMPLETE, à Área do 

IPSM para providências e continuação do processo em análise. 

De acordo com o processo em análise, os mesmos deverão ser encaminhados às 

seguintes Áreas do IPSM: 

 Secretaria Geral: processos relativos à Emenda 70, Retroativo de pensão; 

 Chefia de Advocacia Setorial: processos relativos à Licença médica/maternidade – 

servidor à disposição, Acerto de contas por falecimento; 

 Gerência de Aposentadoria e Pensão: relativos à Isenção de imposto de renda e/ou 

contribuição previdenciária, Revisão de aposentadoria e/ou pensão por morte. 

 

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 

Certificação / 

Despacho 

Processo 

administrativo 

Pasta do processo 

Acesso aos servidores 

municipais 

Indexado por 

número do 

processo 

Permanente - 
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9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 18 – Certificação de cálculos previdenciários. 
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