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1.  OBJETIVO 

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

de processos de solicitação de revisão de aposentadoria e pensão por morte junto ao IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gerência de Aposentadoria e Pensão 

 Gerência de Controle de Benefícios 

 Diretoria de Benefícios Previdenciários 

 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. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Não há. 

 

4.2 Siglas 

 GERAPO – Gerência de Aposentadoria e Pensão 

 GERCON – Gerência de Controle de Benefícios 

 CHEADV – Chefia de Advocacia Setorial 

 DIRBEN – Diretoria de Benefícios Previdenciários 

 

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 revisão 

de aposentadoria e pensão por morte, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e 

Pensão deverá receber o processo, via sistema COMPLETE. 



PG. 24/01 – Revisão de aposentadoria e pensão por morte                                                                                            2 / 6 
– Cópia Controlada – 

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 revisão da aposentadoria/ pensão; 

 Dados pessoais (Carteira de Identidade, CPF, número da matrícula, comprovante de 

endereço atualizado) OU; 

 Despacho do órgão de origem de autuação do processo. 

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. Coletar, no 

sistema COMPLETE 

as seguintes 

informações: Data 

de admissão na 

Prefeitura 

(aposentado / ex- 

servidor), Data de 

inclusão na 

aposentadoria 

(aposentado), Data 

de inclusão da 

pensão por morte 

(pensão) 

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

Pensão deverá coletar, no sistema COMPLETE (módulo: Sistema Específico/ Consulta 

Funcionário), as seguintes informações: Data de admissão na Prefeitura (aposentado / 

ex- servidor), Data de inclusão na aposentadoria (aposentado), Data de inclusão da 

pensão por morte (pensão) 

5. Emitir o 

documento 

"Informação 

Funcional" via  

sistema COMPLETE  

visando subsidiar a 

análise posterior 

Posteriormente, 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 posterior. 
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6. 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. 

7. Elaborar 

"Despacho" à 

DIRBEN solicitando 

ciência e 

encaminhamento do 

processo para 

análise pela 

CHEADV e 

encaminhar o 

processo, via 

sistema COMPLETE 

Caso a revisão da aposentadoria ou pensão não seja da competência da Gerência de 

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

elaborar um "Despacho" à Diretoria de Benefícios Previdenciários solicitando ciência e 

encaminhamento do processo para análise pela Chefia de Advocacia Setorial, fazer a 

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

8. Elaborar 

"Despacho" à 

CHEADV solicitando 

análise do processo 

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 “Despacho” à Chefia de Advocacia 

Setorial solicitando análise do processo. 

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

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

Advocacia Setorial para providências. 

A análise de revisão de aposentadoria e pensão é realizada pela Chefia de Advocacia 

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

processos de aposentadoria e/ou pensão por morte. 

9. Analisar a 

solicitação e definir 

as providências a 

serem realizadas 

Caso a revisão da aposentadoria ou pensão seja da competência da Gerência de 

Aposentadoria e Pensão (reajuste de índice salarial, revisão de estabilidade / mudança 

de letra / mudança de titularidade / adicional de incentivo), a Gerência de Aposentadoria 

e Pensão deverá analisar a solicitação e definir as providências a serem realizadas 

10. Elaborar e 

encaminhar 

"Memorando" ao 

Arquivo - GERADM 

solicitando o 

desarquivamento do 

processo 

Caso as providências foram relacionadas à revisão de estabilidade e/ou mudança de 

letra e/ou mudança de titularidade e/ou adicional de incentivo, a Equipe – Gerência de 

Aposentadoria e Pensão deverá elaborar e encaminhar um "Memorando" ao Arquivo - 

GERADM solicitando o desarquivamento do processo. 

O desarquivamento de processo é realizado pelo Arquivo – GERADM conforme diretrizes 

descritas no PG. 12 – Gestão de Arquivo. 
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11. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE, e 

analisar 

A Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá receber o processo solicitado 

(desarquivado) no sistema COMPLETE e analisar. Caso necessário, fotocopiar 

documentos. 

12. Imprimir o 

Financeiro do 

período solicitado no 

sistema COMPLETE 

Para a realização dos cálculos relacionadas ao reajuste de índice salarial e/ou revisão de 

estabilidade e/ou mudança de letra e/ou mudança de titularidade e/ou adicional de 

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

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

Informações Gerenciais/ Financeiro por Servidor). 

13. Efetuar os 

cálculos e elaborar o 

documento 

"Informação" 

contendo os 

cálculos efetuados, 

assinar, coletar 

assinatura da 

Gerência de 

Aposentadoria e 

Pensão 

Com os dados do “Financeiro”, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão 

deverá efetuar os cálculos e elaborar o documento "Informação" contendo os cálculos 

realizados, assinar, coletar a assinatura da Gerência de Aposentadoria e Pensão e fazer 

a juntada do documento no processo. 

14. Encaminhar 

processo à 

GERCON para 

análise e 

certificação dos 

cálculos, via sistema 

COMPLETE 

 

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

o processo 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 

15. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE 

Quando do recebimento de processos administrativos relativos à retificação de 

aposentadoria e pensão por morte, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão 

deverá receber o processo, via sistema COMPLETE. 

16. Verificar a 

documentação 

contida no processo 

A Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá verificar a documentação 

contida no processo: 

 Decreto de retificação de aposentadoria ou pensão, e/ou; 

 Mandato ou Sentença Judicial (no caso de processo via judicial). 
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17. Realizar a 

retificação da 

aposentadoria no 

sistema 

COMPLETE, 

conforme 

estabelecido em 

Decreto ou 

Mandato/ Sentença 

Judicial 

No caso de retificação de aposentadoria, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e 

Pensão deverá realizar a retificação da aposentadoria no sistema COMPLETE (módulo: 

Recursos Humanos/ Cadastro Funcional/ Afastamento/ Alteração), inserir o número da 

matrícula e a alteração do campo "observação" conforme estabelecido em Decreto ou 

Mandato/ Sentença Judicial. 

18. Realizar a 

retificação da 

pensão por mote no 

sistema 

COMPLETE, 

conforme 

estabelecido em 

Decreto e/ou 

Mandato/Sentença 

Judicial 

No caso de retificação de pensão por morte, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e 

Pensão deverá realizar a retificação da pensão por morte no sistema COMPLETE 

(módulo: Recursos Humanos/ Cadastro Funcional/ Dados do Contrato/ Alteração/ Tempo 

de Aposentadoria e Pensionista), inserir o número da matrícula e a alteração do campo 

"observação" conforme estabelecido em Decreto ou Mandato/ Sentença Judicial. 

19. Imprimir a "tela" 

da efetivação da 

retificação e realizar 

a juntada da 

"impressão" no 

processo 

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

"tela" da efetivação da retificação e realizar a juntada da "impressão" no processo e 

encaminhar para a Equipe de Folha de Pagamento – Gerência de Aposentadoria e 

Pensão para providências em relação a retificação na Folha de Pagamento. 

A retificação da folha de pagamento de aposentadoria ou pensão por morte é realizada 

conforme diretrizes estabelecidas no PG. 21 – Gestão da folha de pagamento – 

Aposentadoria ou no PG. 23 – Gestão da folha de pagamento – Pensão. 

 

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 

Despacho / 

Informação – Cálculo 

/ Informação 

Funcional/ 

Financeiros / 

Impressão da 

efetivação da 

retificação 

Processo 

administrativo 

Pasta do processo 

Acesso aos servidores 

municipais 

Indexado por 

número do 

processo 

Permanente - 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 25 – Revisão de aposentadoria e pensão por morte. 
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