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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades da gestão de recadastramento de aposentados e 

pensionistas junto ao IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

▪ Gerência de Aposentadoria e Pensão 

▪ Diretoria de Benefícios Previdenciários 

▪ Gerência de Controle de Benefícios 

▪ Comunicação 

▪ 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. 

▪ Portaria 047 (29/ 12/ 2016) IPSM – Regulamenta os procedimentos referentes à atualização 

cadastral e ao recadastramento de Servidores Municipais Aposentados e Pensionistas do 

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia – IPSM, 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 

▪ DIRBEN – Diretoria de Benefícios Previdenciários 

▪ DIRADM – Diretoria de Administração e Finanças 
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5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Elaborar e 

encaminhar um 

"Memorando" ao 

Protocolo solicitando 

a autuação de 

processo 

administrativo do 

Recadastramento do 

mês 

Mensalmente, no primeiro dia útil do mês, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e 

Pensão deverá elaborar e encaminhar um "Memorando" ao Protocolo - GERADM 

solicitando a autuação de processo administrativo para o Recadastramento do mês e  

ano vigente. 

O Protocolo – GERADM deverá providenciar a autuação de processo administrativo 

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

2. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE 

Após autuação do processo pelo Protocolo – GERADM, a Equipe – Gerência de 

Aposentadoria e Pensão deverá receber o processo no sistema COMPLETE. 

3. Imprimir a Relação 

de Aposentados e a 

Relação de 

Pensionistas no 

sistema COMPLETE 

e fazer a juntada dos 

documentos no 

processo 

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

Relação de Aposentados (aniversariantes do mês) e a Relação de Pensionistas no 

sistema COMPLETE (módulo: Recursos Humanos/ Relatório/ Específico para IMAS), 

inserindo o mês anterior e o ano vigente e fazer a juntada dos documentos (relatórios) no 

processo. 

4. Elaborar e 

encaminhar um 

"Memorando" à 

Comunicação 

solicitando a 

divulgação de um 

comunicado de “alerta 

de recadastramento” 

aos aposentados e 

pensionistas 

Com o intuito de sensibilizar e comunicar os aposentados e pensionistas quanto ao 

recadastramento junto ao IPSM, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão 

deverá elaborar e encaminhar um "Memorando" à Comunicação solicitando a divulgação 

de um comunicado de alerta, no site do IPSM, aos aposentados e pensionistas em 

relação à efetivação do recadastramento. 
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5. Receber o 

"Memorando" e 

providenciar a 

divulgação do 

comunicado de alerta 

de recadastramento 

no site do IPSM 

Quando do recebimento do “Memorando”, a Comunicação deverá providenciar a 

divulgação do comunicado de alerta em relação à efetivação do recadastramento no site 

do IPSM (www4.goiania.go.gov.br). 

6. Durante o mês, 

verificar no sistema 

COMPLETE se o 

aposentado ou 

pensionista efetivou o 

recadastramento  

Durante o mês, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá verificar se o 

aposentado ou pensionista efetivou o recadastramento inserindo a matrícula do mesmo 

no sistema COMPLETE (módulo: Recursos Humanos/ Dados Pessoais/ Consulta). 

Observação: O período de recadastramento estabelecido pelo IPSM é: 

▪ Aposentado: anualmente no mês do aniversário; 

▪ Pensionista: semestralmente; 

▪ Pensionista universitário: nos meses de março e setembro. 

7. Entrar em contato 

com o aposentado ou 

pensionista (via 

contato telefônico / 

email/ WhatApp) 

explicando a 

importância e a 

necessidade da 

efetivação do 

recadastramento no 

mês 

Paralelamente à conferência da efetivação do recadastramento, a Equipe – Gerência 

de Aposentadoria e Pensão deverá entrar em contato com o aposentado ou 

pensionista (via contato telefônico / email / WhatsApp) explicando a importância e a 

necessidade da efetivação do recadastramento no mês, evitando assim, o bloqueio do 

pagamento. 

Observação: 

1. Público alvo: aposentados e pensionista que residem fora do Brasil, fora de Goiás, 

fora de Goiânia e que residem em Goiânia; 

2. No caso de ligações interurbanas e/ou celulares, as mesmas devem ser dirigidas à 

Diretoria de Benefícios Previdenciários para a efetuação das ligações; 

3. Quando do contato, verificar se o aposentado/ pensionista tem condições de 

comparecimento no IPSM para a efetivação do recadastramento. 

8. Elaborar e 

encaminhar um 

"Memorando" à 

GERCON solicitando 

a análise e/ou 

efetivação da visita "in 

loco". 

Durante o contato com o aposentado ou pensionista, e caso o mesmo solicite visita no 

local (visita externa) para a efetivação do recadastramento, a Equipe – Gerência de 

Aposentadoria e Pensão deverá elaborar e encaminhar um "Memorando" à Gerência 

de Controle de Benefícios solicitando a análise e/ou efetivação da visita "in loco". 

A análise e/ou efetivação da visita externa são realizadas pela  Gerência de Controle de 

Benefícios conforme as diretrizes estabelecidas no PG. 34 – Visita - Recadastramento 

de aposentados e pensionistas. 
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9. Suspender o 

pagamento do 

aposentado / 

pensionista no 

sistema COMPLETE 

e imprimir a 

comprovação da 

suspensão do 

pagamento 

Caso o recadastramento não tenha sido efetivado pelo aposentado/ pensionista até o 

último dia do mês, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá 

suspender o pagamento do aposentado / pensionista no sistema COMPLETE (módulo: 

Recursos Humanos/ Cadastro Funcional/ Dados do Contrato/ Altera/ Cancela Libera 

pagamento/ Funcional), inserindo a matrícula, executar o cancelamento, inserir no 

campo "observação" o motivo do cancelamento e imprimir a comprovação da suspensão 

do pagamento, via sistema COMPLETE (módulo: Recursos Humanos/ Cadastro 

Funcional/ Dados do Contrato/ Altera/ Cancela Libera pagamento/ Consulta) 

10. Elaborar o 

"Relatório de 

Bloqueios por não 

Recadastramento", 

em 03 (três) vias, 

fazer a juntada de 01 

via no processo, e 

encaminhar à 

DIRBEN para ciência 

e assinatura e 

posterior envio das 

outras vias ao 

Protocolo e à 

DIRADM 

Após a suspensão dos pagamentos dos aposentados/ pensionista que não efetivaram o 

recadastramento, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá elaborar o 

"Relatório de Bloqueios por não Recadastramento", em 03 (três) vias, informando os 

nomes dos aposentados e pensionistas que não efetuaram o recadastramento até o 

último dia útil do mês, fazer a juntada de 01 (uma) via no processo, e encaminhar as 

outras vias à Diretoria de Benefícios Previdenciários para ciência e assinatura e 

posterior envio das outras vias ao Protocolo – GERADM e à Diretoria de Administração 

e Finanças. 

11. Elaborar e 

encaminhar ao 

Protocolo um 

"Memorando" 

solicitando ciência do 

"Relatório de 

Bloqueios por não 

Recadastramento" 

para que seja 

aguardada a presença 

do Bloqueado para a 

efetivação do 

recadastramento e 

posterior abertura de 

processo de 

Desbloqueio 

Quando do recebimento das vias do "Relatório de Bloqueios por não Recadastramento", 

a Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá tomar ciência do assunto e elaborar 

um “Memorando” ao Protocolo – GERADM solicitando ciência do "Relatório de 

Bloqueios por não Recadastramento" para que seja aguardada a presença do 

Bloqueado para a efetivação do recadastramento e posterior abertura de processo de 

Desbloqueio. 

Posteriormente, a Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá anexar uma via do 

"Relatório de Bloqueios por não Recadastramento" no “Memorando”, encaminhando-os 

ao Protocolo – GERADM para providências. 
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12. Elaborar e 

encaminhar à 

DIRADM um 

"Memorando" 

solicitando ciência do 

"Relatório de 

Bloqueios por não 

Recadastramento" 

Quando do recebimento das vias do "Relatório de Bloqueios por não Recadastramento", 

a Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá tomar ciência do assunto e elaborar 

um “Memorando” à Diretoria de Administração e Finanças solicitando ciência do 

"Relatório de Bloqueios por não Recadastramento". 

Posteriormente, a Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá anexar uma via do 

"Relatório de Bloqueios por não Recadastramento" no “Memorando”, encaminhando-os 

à Diretoria de Administração e Finanças. 

13. Dar baixa física do 

nome do aposentado/ 

pensionista contido na 

Relação 

Caso o recadastramento tenha sido efetivado pelo aposentado/ pensionista até o último 

dia do mês, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá dar baixa física 

do nome do aposentado/ pensionista contido na Relação (Aposentado e Pensionista), 

assinalando com caneta o dizer “EFETUADO”. 

14. Elaborar um 

"Despacho" 

solicitando ao 

Protocolo a juntada 

dos registros de 

efetivação dos 

recadastramentos 

efetuados pelos 

aposentados e 

pensionistas junto ao 

Protocolo no processo 

de recadastramento 

do mês, e encaminhar 

o processo, via 

sistema COMPLETE 

Posteriormente, no primeiro dia útil do mês subsequente ao recadastramento dos 

aposentados/ pensionistas, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá 

elaborar um " Despacho " solicitando ao Protocolo - GERADM a juntada dos registros de 

efetivação dos recadastramentos efetuados pelos aposentados e pensionistas junto ao 

Protocolo, no processo de recadastramentos do mês. 

A Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá fazer a juntada do " 

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

Observação: O Protocolo – GERADM tem um prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

para a efetivação da juntada dos registros de efetivação do recadastramento no 

processo e encaminhamento do mesmo à Gerência de Aposentadoria e Pensão. 

15. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE 

Quando do recebimento do processo de recadastramento com a juntada dos registros 

de efetivação do recadastramento pelo Protocolo – GERADM, a Equipe – Gerência de 

Aposentadoria e Pensão deverá receber o processo no sistema COMPLETE. 

16. Até o 10°. dia útil 

do mês, analisar os 

documentos de 

recadastramento 

efetivados pelos 

aposentados e 

pensionistas junto ao 

Protocolo 

Até o décimo dia útil do mês, a Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá 

analisar se os documentos entregues pelos aposentados e pensionistas para o 

recadastramento estão em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo IPSM na 

Portaria n. 047 / 2016.  



PG. 26/01 – Gestão de recadastramento de aposentados e pensionistas                                                                     6 / 8 
– Cópia Controlada – 

17. Emitir o "Relatório 

de Documentos 

Inconsistentes - 

GERAPO", em 02 

(duas) vias, 

informando os nomes 

dos aposentados e 

pensionistas e 

documentos que se 

encontram em 

desacordo com a 

Portaria n. 047/ 2016 - 

IPSM 

Caso a documentação não esteja conforme com os critérios da Portaria n. 047 / 2016, a 

Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá emitir o "Relatório de 

Documentos Inconsistentes - GERAPO", em 02 (duas) vias, informando os nomes dos 

aposentados e pensionistas e documentos que se encontram em desacordo com a 

Portaria n. 047/ 2016 - IPSM, colher a assinatura da Gerência de Aposentadoria e 

Pensão e da Diretoria de Benefícios Previdenciários, fazer a juntada de 01 (uma) via do 

relatório no processo, encaminhando-o à Gerência de Controle de Benefícios para 

análise do processo de recadastramento efetivado do mês.  

18. Encaminhar o 

processo à GERCON 

para análise do 

recadastramento 

efetivado no mês, via 

sistema COMPLETE 

Caso a documentação esteja conforme com os critérios da Portaria n. 047 / 2016 ou 

após a juntada do "Relatório de Documentos Inconsistentes - GERAPO", a Equipe – 

Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá encaminhar à Gerência de Controle de 

Benefícios o processo, via sistema COMPLETE, para análise do processo de 

recadastramento efetivado do mês. 

A análise do processo de recadastramento efetivado no mês é realizada pela Gerência 

de Controle de Benefícios conforme as diretrizes estabelecidas no PG. 15 – Controle 

do Recadastramento de Aposentados e Pensionistas. 

19. Encaminhar 01 via 

do relatório à DIRBEN 

para encaminhamento 

ao Protocolo - 

GERADM solicitando 

providências em 

relação à 

documentação não 

conforme 

A Equipe – Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá encaminhar 01 (uma) via do 

"Relatório de Documentos Inconsistentes - GERAPO", à Diretoria de Benefícios 

Previdenciários para encaminhamento do mesmo ao Protocolo - GERADM solicitando 

providências em relação à documentação não conforme junto ao aposentado/ 

pensionista. 

20. Elaborar e 

encaminhar ao 

Protocolo - GERADM 

um "Memorando" 

solicitando ciência e 

providências em 

relação à 

documentação não 

conforme junto aos 

aposentados e/ou 

pensionistas 

Quando do recebimento da via do "Relatório de Documentos Inconsistentes - GERAPO", 

a Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá tomar ciência do assunto e elaborar 

um “Memorando” ao Protocolo - GERADM um "Memorando" solicitando ciência e 

providências em relação a documentação não conforme junto aos aposentados e/ou 

pensionistas constantes no relatório. 

Posteriormente, a Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá anexar a via do 

"Relatório de Documentos Inconsistentes - GERAPO" no “Memorando”, encaminhando-

os ao Protocolo para providências. 
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21. Entrar em contato 

com o aposentado 

e/ou pensionistas 

solicitando nova 

documentação 

Quando do recebimento do "Relatório de Documentos Inconsistentes - GERAPO", o 

Protocolo – GERADM deverá entrar em contato com o aposentado e/ou pensionista 

solicitando nova documentação, conforme solicitado no relatório. 

22. Receber 

documentação do 

aposentado e/ou 

pensionista e 

encaminhar a mesma 

à GERCON 

Após a entrega da documentação pelo aposentado e/ou pensionistas, o Protocolo – 

GERADM deverá receber a documentação, elaborar um "Memorando" à Gerência de 

Controle de Benefícios, anexar a documentação recebida no “Memorando” e 

encaminhar os mesmos à Gerência de Controle de Benefícios. 

 

 

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 

Relação de 

Aposentados / 

Relação de 

Pensionistas / 

Relatório de 

Bloqueios por não 

Recadastramento / 

Relatório de 

Documentos 

Inconsistentes - 

GERAPO  

Gerência de 

Aposentadoria e 

Pensão 

Pasta “Óbito” 

Acesso à Equipe - 

GERAPO 

Por data Permanente - 
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9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 27 – Gestão de recadastramento de aposentados e pensionistas. 
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