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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de análise dos diversos processos autuados por 

servidores efetivos e/ou comissionados do IPSM e aqueles efetivos postos à disposição dos 

demais entes federativos. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Chefia da Advocacia Setorial. 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Constituição da República Federativa do Brasil (05/10/1988); 

 Lei Complementar n° 011 (11/05/1992) – Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Goiânia; 

 Lei n° 8095 (26/04/2002) – Dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Goiânia; 

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

servidores Municiais de Goiânia; 

 Leis, Medidas Provisórias e Decretos Federais em matéria previdenciária; 

 Portarias, Resoluções, Instruções Normativas e Orientações Normativas da Secretaria de 

Previdência do Ministério da Fazenda; 

 Leis Ordinárias, Leis Complementares Municipais em matéria previdenciária e de servidor 

público. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Benefícios individuais – São as retribuições pecuniárias que compõe a remuneração do 

servidor público municipal advindas da lei. 

 Certidão de tempo de contribuição – É um documento que comprova o tempo de contribuição 

junto à previdência. 

 Averbação – É o ato administrativo pelo qual a administração pública reconhece, a pedido ou 

de oficio, período de contribuição do servidor realizado em atividade laboral diversa do cargo 

em que se dará o registro do tempo. 
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 Desaverbação – É o ato administrativo pelo qual a administração pública cancela, a pedido ou 

de oficio, o registro de tempo de contribuição do servidor perante o Regime Próprio de 

Previdência Social. 

 Acerto de contas – É o processo por meio do qual se averigua parcelas remanescentes 

supostamente devidas ao servidor comissionado em virtude da exoneração. 

 Parecer – É uma peça processual que contém uma opinião fundamentada no ordenamento 

jurídico sobre determinadas situações em que se exija conhecimento técnico previdenciário. 

 

4.2 Siglas 

 GABSEC – Gabinete da Presidência; 

 CHEGAB – Chefia de Gabinete da Presidência; 

 SECGER – Secretaria Geral; 

 GERINV – Gerência de Investimentos; 

 CHEADV – Chefia da Advocacia Setorial; 

 DIRADM – Diretoria de Administração e Finanças; 

 GERADM – Gerência de Apoio Administrativo; 

 GERPLA – Gerência de Planejamento; 

 GERGES – Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; 

 GERFIN – Gerência de Finanças e Contabilidade; 

 DIRBEN – Diretoria de Benefícios Previdenciários; 

 GERAPO – Gerência de Aposentadorias e Pensões; 

 GERCUS – Gerência de Custeio; 

 GERCON – Gerência de Controle de Benefícios; 

 GERCOMP – Gerência de Compensação Previdenciária; 

 CGU - Controladoria Geral da União; 

 PGM – Procuradoria Geral do Município; 

 CGM – Controladoria Geral do Município; 

 SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 

 SEGOV – Secretaria Municipal de Governo. 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

Pedido de restituição de contribuições previdenciárias supostamente indevidas 

1. Verificar 

documentação e 

formalização do 

O Servidor Administrativo deverá analisar a documentação e formalização do 

processo, verificando se o pedido está adequado e se consta nos autos a documentação 

do órgão cessionário relacionada às contribuições previdenciárias. 
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processo 

2. Encaminhar 

processo através de 

despacho para a 

GERADM para 

correção 

Se o processo não estiver com a formalização e documentação adequadas, o Servidor 

Administrativo deverá encaminhá-lo para a GERADM no sistema COMPLETE e 

fisicamente através de despacho assinado pelo Chefe da Advocacia Setorial, para que 

sejam realizadas as devidas adequações, devendo, na sequência arquivar os 

comprovantes de encaminhamento. 

3. Encaminhar 

processo através de 

despacho para 

DIRBEN 

Se o processo estiver formalizado corretamente, o Servidor Administrativo deverá 

encaminha-lo para a DIRBEN no sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho 

assinado pelo Chefe da Advocacia Setorial, para averiguar junto à GERCUS se o 

pedido é pertinente e em caso positivo que sejam calculados os valores a devolver, após 

o envio, arquivar os comprovantes de encaminhamento. 

4. Emitir parecer  de 

deferimento ou 

indeferimento 

De acordo com a resposta da DIRBEN, o Chefe da Advocacia Setorial deverá emitir 

parecer opinando pelo deferimento conforme cálculos certificados ou pelo indeferimento 

do pedido em casos de não ser constatado recolhimento indevido. 

Observação: arts. 22, 25 e 40 da Lei n. 8.095/02; arts. 31 e 32 da Orientação Normativa 

SPS nº 02/09 do Ministério da Fazenda/Secretaria de Previdência. 

5. Encaminhar 

processo através de 

despacho para a 

SECGER para 

decisão 

administrativa 

Depois da emissão do parecer o Servidor Administrativo deverá juntar o documento 

(parecer) ao processo e encaminhá-lo à Presidência via SECGER, no sistema 

COMPLETE e fisicamente, para decisão administrativa do presidente do IPSM, devendo, 

na sequência  arquivar os comprovantes de encaminhamento. 

Adicional de titularidade, titulação, progressão horizontal e vertical, contribuição de servidor que está de 

licença por motivo particular 

6. Verificar 

documentação e  

formalização do 

processo 

O Servidor Administrativo deverá analisar a documentação e formalização do 

processo, verificando, para cada tipo de processo se os documentos abaixo estão 

juntados: 

 Adicional de titularidade - fotocópia dos documentos pessoais autenticadas 

(identidade, CPF), comprovante de endereço e certificado de conclusão de 

cursos vinculados a área de atuação do requerente; 

 Titulação - fotocópia dos documentos pessoais autenticadas (identidade, CPF), 

comprovante de endereço e de certificado de conclusão de cursos vinculados a 

área de atuação do requerente; 

 Progressão horizontal – fotocópia dos documentos pessoais autenticadas 

(identidade, CPF), comprovante de endereço e avaliação de desempenho 

profissional; 

 Progressão vertical - fotocópia dos documentos pessoais autenticadas 

(identidade, CPF), comprovante de endereço e certificado de conclusão de 

respectivos cursos (escolaridade); 

 contribuição de servidor que está de licença por motivo particular - fotocópia dos 

documentos pessoais autenticadas (identidade, CPF), comprovante de endereço 

e portaria que concedeu a licença por interesse particular. 
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7. Encaminhar 

processo através de 

despacho para o 

setor competente 

para correção 

Se o processo não estiver com a formalização e documentação adequadas, o Servidor 

Administrativo deverá encaminhá-lo para o setor competente no sistema COMPLETE e 

fisicamente através de despacho assinado pelo Chefe da Advocacia Setorial, solicitando 

os documentos faltantes, devendo, sequência arquivar os comprovantes de 

encaminhamento. 

8.Encaminhar 

processo através de 

despacho para 

setor/órgão 

responsável 

Após a verificação da formalização do processo, o Servidor Administrativo deverá 

encaminha-lo da seguinte forma: 

 Para SEMAD, caso sejam processos referentes a adicional de titularidade, 

titulação, progressão horizontal e vertical; 

 Para a SECGER, para conhecimento e autorização do presidente sugerindo que 

em seguida seja direcionado à GERCUS via DIRBEN, caso seja processo de 

contribuição previdenciária de servidor que esteja de licença por interesse 

particular. Observação: arts. 27, §2º e 28 da Lei 8.095/02. 

O encaminhamento dever ser feito no sistema COMPLETE e fisicamente através de 

despacho assinado pelo Chefe da Advocacia Setorial, devendo, na sequência, arquivar 

os comprovantes de encaminhamento. 

Licença prêmio por assiduidade e por interesse particular, averbação e desaverbação de CTC (servidor  

do IPSM), acerto de contas de comissionado 

9. Verificar 

documentação e 

formalização do  

processo 

O Servidor Administrativo deverá analisar a documentação e formalização do 

processo, verificando, para cada tipo de processo se os documentos abaixo estão 

juntados: 

 Licença prêmio por assiduidade e por interesse particular – fotocópia dos 

documentos pessoais autenticadas (identidade, CPF). 

 Averbação de CTC - fotocópia dos documentos pessoais autenticadas 

(identidade, CPF), e a certidão original fornecida pelo regime de previdência a 

que o interessado estava vinculado. 

 Desaverbação de CTC - fotocópia dos documentos pessoais autenticadas 

(identidade, CPF). 

 Acerto de contas comissionado - fotocópia dos documentos pessoais 

autenticadas (identidade, CPF), decretos de nomeação e exoneração. 

10. Solicitar correção 

para  divisão de 

pessoal ou para 

chefia imediata 

Se o processo não estiver com a formalização e documentação corretas, o Servidor 

Administrativo deverá encaminhá-lo para  a divisão de pessoal ou para a chefia 

imediata, no sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho assinado pelo 

Chefe da Advocacia Setorial, solicitando os documentos faltantes, devendo arquivar os 

comprovantes de encaminhamento. 

11. Emitir parecer de 

deferimento ou 

indeferimento 

O Chefe da Advocacia Setorial deverá elaborar parecer opinativo acerca do pedido 

posto enquadrando nos respectivos requisitos e fundamentos legais sugerindo o seu 

deferimento ou indeferimento. 

Observação: Licença Prêmio Assiduidade – arts. 114 e 117 da LC n. 011/92; Licença por 

Interesse Particular – arts. 32, 33 e 119 da  LC n. 011/92; Averbação/Desaverbação de 

CTC – art. 201, §9º da CRFB/88, art. 4º da EC 20/98, arts. 128, IV e VI da LC n. 011/92, 

art. 127, II e 130, §12 do Decreto Federal n. 3.048/99; 
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12. Encaminhar o 

processo através de 

despacho para a 

SECGER 

Depois da elaboração do parecer o Servidor Administrativo deverá juntar o documento 

(parecer) ao processo e encaminhá-lo ao Presidente via SECGER, no sistema 

COMPLETE e fisicamente, através de despacho assinado pelo Chefe da Advocacia 

Setorial, para decisão administrativa, devendo, na sequência, arquivar os comprovantes 

de encaminhamento. 

Observação: No caso de processo de acerto de contas de comissionado, encaminhar 

para SECGER solicitando o envio para a Controladoria Geral do Município - CGM para 

certificação. 

Auxílio natalidade para servidor (a) do IPSM 

13. Verificar 

documentação e 

formalização do 

processo de auxilio 

natalidade 

O Servidor Administrativo deverá verificar se consta no processo de auxilio natalidade 

a seguinte documentação:  

 Fotocópia dos documentos pessoais do requerente autenticadas (Identidade e 

CPF); 

 Certidão de nascimento do filho; 

  Informação funcional com a listagem de dependentes. 

Deverá verificar também se as folhas do processo estão carimbadas e com rubrica e se o 

processo está instruído com os devidos despachos, documentos de encaminhamento. 

14. Encaminhar 

processo através de 

despacho para o 

setor responsável 

para correção 

Se no processo não constar a documentação e instrução adequada, o Servidor 

Administrativo deverá encaminhá-lo para a GERGES (no caso de inconsistências na 

informação funcional) ou GERADM (no caso de documentação incorreta), no sistema 

COMPLETE e fisicamente através de despacho assinado pelo Chefe da Advocacia 

Setorial, solicitando os documentos faltantes, devendo, posteriormente, arquivar os 

comprovantes de encaminhamento. 

15. Analisar pedido  

de concessão de 

auxilio natalidade e 

emitir parecer prévio 

Quando o processo estiver devidamente documentado e instruído, o Chefe da 

Advocacia Setorial deverá analisar o pedido de concessão de auxilio natalidade e emitir 

parecer prévio levando-se em conta que se trata de um benefício estatuário e não incluso 

no rol de benefícios previdenciários da Lei Municipal n. 8095 de 2002, devendo, portando 

sugerir o não pagamento às custas dos recursos previdenciários, mas sim à conta de 

recursos destinados a pagamento de benefícios estatutários. 

Observação: art. 5º da Lei Federal n. 9.717/98, art. 18, I da Lei Federal n. 8.2013/91, art. 

52, I da lei 8.095/02 e art. 212 da LC n. 011/92. 

16. Encaminhar 

processo através de 

despacho para 

SECGER  para 

remetimento a 

procuradoria 

Depois da emissão do parecer prévio, o Servidor Administrativo deverá anexar o 

documento ao processo e encaminhá-lo para o Presidente, via SECGER, no sistema 

COMPLETE e fisicamente, a fim de que aquele possa emitir decisão administrativa com 

base no parecer, devendo, posteriormente, encaminhar para Procuradoria Geral do 

Município para análise e parecer conclusivo. Após o encaminhamento, o Servidor 

Administrativo deverá arquivar os comprovantes de envio. 

17. Analisar o 

parecer/manifestação 

da procuradoria e 

encaminhar para 

SECGER para 

Após o retorno do processo da Procuradoria, o Chefe da Advocacia Setorial deverá 

analisar a manifestação ou parecer daquela especializada e solicitar que o Servidor 

Administrativo encaminhe o feito para o Presidente, via SECGER, no sistema 

COMPLETE e fisicamente através de despacho, a fim de que aquele possa emitir 

decisão administrativa com base no parecer, devendo, posteriormente: 
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decisão 

administrativa 

 Em casos de deferimento, encaminhar para DIRADM para que junto aos setores 

competentes possam efetuar o pagamento ao requerente e regularizar a 

despesa. 

 Em caso de indeferimento, encaminhar ao GERADM para cientificação do 

interessado e arquivamento do processo. 

 Após o encaminhamento, o Servidor Administrativo deverá arquivar os comprovantes 

de envio. 

Inclusão ou  cancelamento de pensão alimentícia para servidor (a) do IPSM 

18. Verificar 

documentação e 

formalização do 

processo de inclusão 

ou cancelamento de 

pensão alimentícia 

O Servidor Administrativo deverá verificar no processo de inclusão ou cancelamento de 

pensão alimentícia a seguinte documentação:  

 Fotocópia dos documentos pessoais do requerente autenticada (Identidade e 

CPF); 

 Comprovante de endereço; 

 Contracheque; 

 Informação funcional constando o rol de dependente; 

 Decisão judicial (homologação de acordo ou sentença) com certidão de trânsito 

em julgado. 

Deverá analisar também, a existência de erros materiais (de escrita) na referida decisão, 

bem como se a documentação juntada está em conformidade com o procedimento. Ao 

final, verificar se as folhas do processo estão carimbadas e com a rubrica e se está 

instruído com os devidos despachos de encaminhamento.  

19. Encaminhar 

processo  através de 

despacho para setor 

responsável para 

correção 

Se no processo não constar a documentação e instrução adequada, o Servidor 

Administrativo deverá encaminhá-lo para correção da seguinte forma: 

 Para GERADM, caso haja incorreções na decisão judicial ou ausência certidão 

de transito em julgado, solicitando a correção mesmo e/ou a complementação da 

documentação  

 Para GERGES, caso haja algum problema na informação funcional. 

O encaminhamento deve ser feito no sistema COMPLETE e fisicamente através de 

despacho assinado pelo Chefe da Advocacia Setorial, solicitando os documentos 

faltantes e/ou devidos ajustes, devendo, posteriormente, arquivar os comprovantes de 

encaminhamento. 

20. Encaminhar 

processo  através de 

despacho para 

GERGES para  

inclusão ou 

cessamento dos 

alimentos 

Se a documentação e instrução estiverem corretas, o Servidor Administrativo deverá 

encaminhar processo para a GERGES, no sistema COMPLETE e fisicamente através de 

despacho assinado pelo Chefe da Advocacia Setorial, para inclusão ou cessamento 

dos alimentos, devendo, posteriormente, arquivar os comprovantes de encaminhamento. 

21. Verificar 

comprovantes de 

cumprimento da 

Após o retorno do processo da GERGES, o Servidor Administrativo deverá verificar se 

os comprovantes de cumprimento da ordem judicial estão juntados ao processo, na 

sequência, encaminhar processo para a Presidência via SECGER, no sistema 
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ordem judicial e 

encaminhar processo 

para SECGER 

COMPLETE e fisicamente através de despacho assinado pelo Chefe da Advocacia 

Setorial, para ciência do Presidente e envio de oficio ao juízo ordenante comunicando o 

cumprimento., devendo, posteriormente, arquivar os comprovantes de encaminhamento. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas. 

 Internet; 

 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 

Despachos 

Arquivo –

CHEADV 

 

Pasta específica, 

Acesso da CHEADV 

 
 
 

Por ano 
Permanente - 

Processo 

Administrativo 

Pasta de processo, 

Acesso aos Servidores 

 
 

Por número Permanente - 

Parecer Opinativo 

Arquivo –

CHEADV 

 

Pasta especifica, 

Acesso da CHEADV 
Ano Permanente - 

Processo 

Administrativo 

Pasta do processo 

Acesso aos Servidores 

 
 

Por número Permanente - 

Controle de registro 

de documentos 

internos e externos 

Arquivo –

CHEADV 

 

Caderno ata, Acesso 

da CHEADV 

 
 

Por número, data Permanente - 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 83 – Advocacia Setorial – Análise de processos de servidores efetivos e/ou 

comissionados  
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