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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de análise de processos de acerto de contas por 

falecimento de aposentado ou pensionista, concessão de pensão por morte, revisão de 

aposentadoria e/ou pensão por morte, isenção de imposto de renda, imunidade parcial de 

contribuição previdenciária, indébito previdenciário e inclusão e cancelamento de pensão 

alimentícia. 

 

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 

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

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

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

supostamente devidas aos herdeiros do ex-servidor aposentado ou do ex-pensionista. 

▪ Aposentadoria – Refere-se ao afastamento remunerado do servidor após o cumprimento de 

uma série de requisitos estabelecidos na Lei n. 8095 e na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. 
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▪ Pensão por morte – É o benefício previdenciário previsto na Constituição da República 

Federativa do Brasil e na Lei n. 8095 devido aos dependentes do segurado em virtude do 

falecimento deste. 

▪ Isenção tributária – É uma hipótese de não incidência de um tributo concedida legalmente. 

▪ Imunidade tributária – É uma hipótese de não incidência de um tributo concedida pela CRFB 

de 1988. 

▪ Indébito previdenciário – São os valores depositados indevidamente em virtude do 

falecimento do aposentado ou pensionista. 

▪ Pensão alimentícia – É um valor fixado pelo juiz ou por consenso das partes, destinado ao 

provimento da subsistência do alimentado desprovido de recursos, que será descontado 

mensalmente na folha de pagamento do servidor aposentado ou pensionista. 

 

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; 

▪ GERMED – Gerência da Junta Médica Municipal; 

▪ CRFB – Constituição da República Federativa do Brasil; 

▪ IRFF – Imposto de Renda sobre Pessoa Física. 

 

 



 

 

PG. 77/01 – Advocacia Setorial – Análise de processos de aposentadoria, pensão por morte e outros a eles 
vinculados                                                                                                                                                                        3 / 12 

– Cópia Controlada – 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

Acerto de contas por falecimento de aposentado ou pensionista 

1. Verificar 

documentação e 

formalização do 

processo de acerto de 

contas 

O Servidor Administrativo deverá verificar se consta no processo de acerto de contas 

a seguinte documentação:  

▪ Fotocópia dos documentos pessoais do requerente autenticados (Identidade e 

CPF); 

▪ Certidão de óbito;  

▪ Informação funcional. 

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

servidor e se está instruído com os devidos despachos de encaminhamento. 

2. Encaminhar 

processo através de 

despacho para 

GERADM para 

correção 

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

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

fisicamente através de despacho assinado pelo Chefe da Advocacia Setorial, 

solicitando os documentos faltantes, devendo, arquivar os comprovantes de 

encaminhamento. 

3. Encaminhar 

processo para 

GERAPO verificar se 

existe valor a receber 

Após as devidas correções, se necessário, o Servidor Administrativo deverá 

encaminhar o processo para a GERAPO, no sistema COMPLETE e fisicamente através 

de despacho assinado pelo Chefe da Advocacia Setorial, solicitando a verificação da 

existência ou não de valores a serem restituídos ao (s) interessado (s) (herdeiros), 

devendo, na sequência, arquivar os comprovantes de encaminhamento. 

Observação: Quando for constatado na GERAPO que não existem valores a serem 

pagos, mas sim valores a serem restituídos ao IPSM, o processo será transformado em 

indébito previdenciário. Caso tenha valor a receber, o processo será encaminhado para 

CHEADV. 

4. Encaminhar 

processo para 

GERADM solicitando 

que o requerente 

traga um alvará 

judicial 

Se for constatado que existe valor a devolver aos interessados (herdeiros do falecido), a 

GERAPO encaminhará o processo a CHEADV. Então, o Servidor Administrativo 

deverá encaminhar processo para GERADM, no sistema COMPLETE e fisicamente 

através de despacho assinado pelo Chefe da Advocacia Setorial, solicitando que o 

requerente traga o alvará judicial específico, os documentos pessoais dos herdeiros 

mencionados no respectivo alvará e as contas bancárias de todos que deverão receber 

os valores encontrados, devendo, posteriormente, arquivar os comprovantes de 

encaminhamento. 

5. Analisar o alvará 

judicial juntamente 

com toda a 

documentação 

Após o retorno do processo à CHEADV, o Chefe da Advocacia Setorial deverá verificar 

se a documentação solicitada foi anexada, na sequência, analisar a validade alvará 

judicial, bem como a existência de erros materiais (de escrita) e se a documentação 

juntada está em conformidade com o procedimento exigido. 
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6. Encaminhar 

processo através de 

despacho para 

SECGER para ciência 

e autorização do 

Presidente 

Se o alvará judicial e toda a documentação estiverem conformes, o Servidor 

Administrativo deverá encaminhar processo para o Presidente via SECGER, no 

sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho assinado pelo Chefe da 

Advocacia Setorial, para ciência daquele e autorização do pagamento, devendo, 

posteriormente, arquivar os comprovantes de encaminhamento. 

7. Encaminhar 

processo através de 

despacho para 

GERADM para 

regularização 

Caso ocorra defeito no alvará judicial e/ou ausência de documentação, o Servidor 

Administrativo deverá encaminhar processo para GERADM, no sistema COMPLETE e 

fisicamente através de despacho assinado pelo Chefe da Advocacia Setorial, 

solicitando a correção do alvará e/ou a complementação da documentação, devendo, na 

sequência, arquivar os comprovantes de encaminhamento. 

Revisão de aposentadoria e/ou pensão por morte 

8. Verificar 

documentação e 

formalização do 

processo de revisão 

de 

aposentadoria/pensão 

O Servidor Administrativo deverá verificar se consta no processo de revisão de 

aposentadoria a seguinte documentação:  

▪ Fotocópia dos documentos pessoais do requerente autenticada (Identidade e 

CPF),  

▪ Comprovante de endereço e contracheque. 

Na sequência, o Servidor Administrativo deverá, ainda, verificar se o pedido de revisão 

é pertinente e se está fundamentado, se as folhas do processo estão carimbadas e com 

rubrica bem como se o processo está instruído com os devidos despachos de 

encaminhamento.  

9. Encaminhar 

processo através de 

despacho para o 

GERADM para 

correção 

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

Administrativo deverá encaminhá-lo para a GERADM, 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. 

10. Encaminhar 

processo  através de 

despacho para 

SECGER 

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

encaminhar processo para a Presidência via SECGER, no sistema COMPLETE e 

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

conhecimento e envio dos autos à Procuradoria Geral do Município para análise e 

parecer conclusivo, devendo, posteriormente, arquivar os comprovantes de 

encaminhamento. 

Observação: exceto em casos de revisão solicitando adequações das atualizações do 

proventos dadas por Lei, que devem ser encaminhados à GERAPO para averiguação e 

adequação quanto aos reajustes legais já concedidos no âmbito do município e 

porventura ainda não aplicados nos proventos do requerente. 
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11. Analisar parecer 

da PGM e 

encaminhar processo 

através de despacho 

para SECGER 

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

analisar o parecer e em caso de: 

▪ Parecer favorável sem decreto retificador: solicitar ao Servidor Administrativo 

que encaminhe o processo para a Presidência, via SECGER, no sistema 

COMPLETE e fisicamente através de despacho assinado pelo mesmo, para 

decisão administrativa e encaminhamento a SEGOV para providências quanto a 

retificação do decreto, devendo, posteriormente, arquivar os comprovantes de 

encaminhamento. 

▪ Parecer desfavorável: solicitar ao Servidor Administrativo que encaminhe o 

processo para a Presidência, via SECGER, para decisão administrativa e 

cientificação do interessado na GERADM. 

Observação: se o processo de revisão de aposentadoria e/ou pensão por morte voltar da 

Procuradoria Geral do Município – PGM com uma diligência, o servidor administrativo 

deverá encaminhar o processo ao setor competente vinculado ao objeto da diligência, no 

sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho assinado pelo Chefe da 

Advocacia Setorial, para as providências necessárias quanto à coleta dos dados 

saneadores da referida diligência, devendo, posteriormente, arquivar os comprovantes de 

encaminhamento. Após a devida instrução processual o processo retornará à PGM para 

análise definitiva. 

Isenção de imposto de renda e/ou imunidade parcial de contribuição previdenciária 

12. Verificar 

documentação e 

formalização do 

processo e analisar 

pedido de imunidade 

de contribuição e/ou 

isenção do IRFF 

O Servidor Administrativo deverá verificar se no processo de pedido de imunidade 

parcial de contribuição e/ou isenção do IRFF está juntada a seguinte documentação:  

▪ Fotocópia dos documentos pessoais do requerente autenticadas (Identidade e 

CPF); 

▪ Comprovante de endereço; 

▪ Contracheque; 

▪ Atestado de médico particular indicando a doença grave e incapacitante; 

▪ Laudo da Gerência da Junta Médica Municipal. 

Na sequência, Servidor Administrativo deverá, ainda, verificar se o pedido é pertinente 

e fundamentado, se as folhas do processo estão carimbadas e com rubrica do servidor, 

bem como se o processo está instruído com os devidos despachos de encaminhamento. 

13. Encaminhar 

processo através de 

despacho para o  

setor 

responsável/órgão 

para correção 

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

Administrativo deverá encaminhá-lo para correção da seguinte forma: 

▪ Para a GERADM, caso haja alguma falha da documentação juntada pela parte 

interessa; 

▪ Para a DIRBEN, caso haja ausência ou inconsistência na informação funcional; 

▪ Para a Gerência da Junta Médica, caso haja alguma inconsistência (erro material 

ou ausência de indicação da data da constatação da doença) no laudo médico 

oficial. 

O encaminhamento deve ser feito no sistema COMPLETE e fisicamente através de 
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despacho assinado pelo Chefe da Advocacia Setorial, solicitando os documentos 

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

encaminhamento. 

14. Emitir parecer de 

isenção de imunidade 

parcial de 

contribuição 

previdenciária e/ou 

isenção de IRFF 

Se a documentação e instrução estiverem corretas, o Chefe da Advocacia Setorial 

deverá analisar o laudo da Gerência da Junta Médica verificando se o requerente faz jus 

ou não aos benefícios pleiteados; caso tenha direito o mesmo deverá elaborar um 

parecer jurídico de deferimento, observando a data do surgimento da doença definido, 

em regra no referido laudo da Junta Médica Municipal. Caso não tenha direito, o Chefe 

da Advocacia Setorial deverá elaborar um parecer de indeferimento. 

Observação: O parecer dever ser elaborado observando as seguintes Leis: art. 40, §21, 

da Constituição Federal de 1988, art. 6°, XIV da Lei n° 7713 de 1988, art. 25, da Lei n° 

8095 de 2002, bem como jurisprudência pátria pacificada sobre o assunto. 

15. Encaminhar 

processo através de 

despacho à SECGER 

para decisão 

administrativa 

Após a elaboração do parecer jurídico e a juntada de tal documento ao processo, o 

Servidor Administrativo deverá encaminhar processo para a Presidência, via 

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

Chefe da Advocacia Setorial, para decisão administrativa e posterior envio à DIRBEN 

para a devida isenção/imunidade parcial e na sequência, a DIRADM para fins de 

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

Indébito previdenciário 

16. Verificar 

documentação e 

formalização do 

processo de indébito 

previdenciário 

O Servidor Administrativo deverá verificar no processo de indébito previdenciário se 

está juntada a seguinte documentação: 

▪ Memorando de GERCON solicitando a abertura do procedimento; 

▪  Memorando da GERAPO indicando a constatação de óbito de beneficiário; 

▪  Certidão de óbito do beneficiário; 

▪ Informação dos cálculos do montante a ser restituído aos cofres do IPSM 

elaborado pela GERAPO e certificação dos mesmo pela GERCON; 

▪ Notificação dos herdeiros sobre todo o procedimento e modo de devolução;  

▪ Despacho da GERCON informando sobre a impossibilidade da devolução 

amigável (mediante a negativa dos herdeiros ou pela tentativa frustrada de 

localização dos mesmos). 

Na sequência, Servidor Administrativo deverá, ainda, verificar se as folhas do processo 

estão carimbadas e com rubrica do servidor e se está instruído com os devidos 

despachos de encaminhamento. 

17. 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 a GERAPO, caso haja ausência de certidão de óbito ou problemas nos 

cálculos; 

▪ Para a GERCON, caso haja ausência de certificação dos cálculos ou problemas 

com a devolução amigável; 

O encaminhamento deve ser feito no sistema COMPLETE e fisicamente através de 
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despacho assinado pelo Chefe da Advocacia Setorial, solicitando os documentos 

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

encaminhamento. 

18. Encaminhar 

processo através de 

despacho para 

SECGER para 

inscrição da dívida 

ativa 

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

encaminhar processo para a Presidência, via SECGER, no sistema COMPLETE e 

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

ciência e autorização de lançamento via SEFIN do debito na dívida ativa Municipal, 

devendo, posteriormente, arquivar os comprovantes de encaminhamento. 

Inclusão ou  cancelamento de pensão alimentícia 

19. 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 trânsito em 

julgado. 

Deverá analisar também, a existência de erros materiais (de escrita) da 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. 

20. 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 defeito na decisão judicial ou ausência certidão de 

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

documentação  

▪ Para GERAPO, caso haja algum problema na informação funcional. 

O encaminhamento dever 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. 

21. Encaminhar 

processo través de 

despacho para 

GERAPO para  

inclusão ou 

cessamento dos 

alimentos 

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

encaminhar processo para a GERAPO, 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. 
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22. Verificar 

comprovantes de 

cumprimento da 

ordem judicial e 

encaminhar processo 

para SECGER 

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

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

sequência, encaminhar processo para a Presidência via SECGER, no sistema 

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. 

Concessão de pensão por morte 

23. Verificar 

documentação e 

formalização do 

processo de 

concessão de pensão 

O Servidor Administrativo deverá verificar se estão anexados ao processo de pedido 

de concessão de pensão por morte os seguintes documentos: 

▪ Documentos comuns a todos os dependentes: requerimento devidamente 

preenchido, informação funcional completa do servidor, inclusive os dados dos 

dependentes, documentos pessoais autenticados (Identidade e CPF), certidão 

de óbito autenticada, três últimos contracheques do ex-servidor (ativo ou 

aposentado), carteira de identidade e CPF do ex-servidor autenticadas, 

comprovante de endereço atualizado, comprovante de conta bancária, 

documentos de identificação de todos os filhos do ex-servidor falecido (se 

houver filho falecido, apresentar a certidão de óbito deste); 

▪ Documentos específicos:  

▪ Cônjuge: certidão de casamento com a devida anotação/averbação do 

óbito e declaração particular de vinculo marital com ex-servidor na data 

do seu óbito; 

▪ Companheiro (a): no mínimo três dos documentos previstos no art. 1º, § 

2º da Portaria 004 de 2008 do IPSM e declaração particular de existência 

união estável na data do óbito; 

▪ Filhos menores: certidão de nascimento atualizada; 

▪ Enteados menores: termo de tutela do segurado; 

▪ Filhos maiores inválidos: certidão de nascimento, certidão negativa de 

benefício previdenciário do INSS e Goiás Prev, atestado médico 

indicando invalidez, termo de curatela, quando houver. 

▪ Pais:  comprovação de dependência econômica nos termos do art. 22º, § 

3º do Decreto 3048 de 1999 que regulamenta a previdência social, 

certidão negativa de benefício previdenciário do INSS e Goiás Prev. 

▪ Irmãos menores de 21 anos: certidão de nascimento, comprovação de 

dependência econômica conforme nos termos do art. 22º, § 3º do 

Decreto 3048 de 1999 que regulamenta a previdência social, certidão 

negativa de benefício previdenciário do INSS e Goiás Prev, atestado 

médico indicando invalidez. 

▪ Irmão inválido: certidão de nascimento, certidão negativa de benefício 

previdenciário do INSS e Goiás Prev, atestado médico indicando 

invalidez, comprovação de dependência econômica conforme nos termos 

do art. 22º, § 3º do Decreto 3048 de 1999 que regulamenta a previdência 



 

 

PG. 77/01 – Advocacia Setorial – Análise de processos de aposentadoria, pensão por morte e outros a eles 
vinculados                                                                                                                                                                        9 / 12 

– Cópia Controlada – 

social, atestado médico indicando a invalidez. 

▪ Menor de 21 sob a tutela do segurado: termo de tutela, certidão de 

nascimento e comprovação de dependência econômica nos termos do 

art. 22º, § 3º do Decreto 3048 de 1999 que regulamenta a previdência 

social, comprovante de endereço em comum. 

O Servidor Administrativo deverá verificar também se as folhas do processo estão 

carimbadas e com a rubrica do servidor e se está instruído com os devidos despachos 

de encaminhamento. 

24. 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 o setor responsável, 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. 

25. Encaminhar 

processo através de 

despacho para 

SECGER 

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

encaminhar o processo para a Presidência, via SECGER, no sistema COMPLETE e 

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

conhecimento e envio dos autos à Procuradoria Geral do município – PGM para análise 

e parecer conclusivo, devendo, posteriormente, arquivar os comprovantes de 

encaminhamento. 

26. Analisar parecer 

da PGM e 

encaminhar processo  

através de despacho 

para GERAPO 

Após o retorno do processo da PGM, se o parecer for favorável (deferimento), o 

Servidor Administrativo deverá encaminhar processo para a GERAPO, no sistema 

COMPLETE e fisicamente através de despacho assinado pelo Chefe da Advocacia 

Setorial, para realização dos cálculos e posterior decisão administrativa por parte da 

Presidência, e por fim a CGM para certificação, devendo, posteriormente, arquivar os 

comprovantes de encaminhamento. 

Observação: se o processo de concessão de pensão por morte voltar da PGM com uma 

diligência, o Servidor Administrativo deverá encaminhar o processo ao setor 

competente vinculado ao objeto da diligência, para as providências necessárias quanto a 

à coleta dos dados saneadores da referida diligência, devendo, posteriormente, arquivar 

os comprovantes de encaminhamento. Após a devida instrução processual o processo 

retornará à PGM para análise definitiva. 

27. Analisar parecer 

da PGM e 

encaminhar processo 

através de despacho 

para SECGER 

Após o retorno do processo da PGM, se o parecer não for favorável (indeferimento), o 

Servidor Administrativo deverá encaminhar processo para a Presidência, via 

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

Chefe da Advocacia Setorial, para decisão administrativa e posterior envio a GERADM 

para cientificação do interessado, devendo arquivar os comprovantes de 

encaminhamento. 
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28. Verificar 

documentação e 

formalização do 

processo de 

concessão de 

aposentadoria 

O Servidor Administrativo deverá verificar no processo de concessão de 

aposentadoria se está juntada a seguinte documentação: 

▪ Fotocópia dos documentos pessoais do requerente (Identidade e CPF); 

▪ Comprovante de endereço atualizado; 

▪ Contracheque; 

▪ Todos os documentos de concessão de benefícios estatutários incluídos na folha 

de pagamento do servidor que comporão o benefício de aposentadoria.  

Na sequência, o Servidor Administrativo deverá, ainda, verificar se houve a juntada do 

processo de averbação (quando houver), se as folhas do processo estão carimbadas e 

com a rubrica do servidor e se os autos estão instruídos com os devidos despachos de 

encaminhamento. 

29. 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 junto ao setor responsável. 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. 

30. Encaminhar 

processo através de 

despacho para 

SECGER 

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

encaminhar processo para a Presidência via SECGER, no sistema COMPLETE e 

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

conhecimento e envio dos autos à Procuradoria Geral do Município, devendo, 

posteriormente, arquivar os comprovantes de encaminhamento. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

▪ Instalações físicas. 

▪ Internet; 

▪ Sistema COMPLETE. 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

▪ Não há. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PG. 77/01 – Advocacia Setorial – Análise de processos de aposentadoria, pensão por morte e outros a eles 
vinculados                                                                                                                                                                        11 / 12 

– Cópia Controlada – 

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 

Processo 

Administrativo 

Pasta do processo 

Acesso aos Servidores 

 
 

Por número, data 
Permanente - 

Arquivo –

CHEADV 

 

Pasta especifica, 

Acesso da CHEADV 

 

Por número, 

nome 
Permanente - 

Parecer Opinativo 

Arquivo –

CHEADV 

 

Pasta especifica, 

Acesso da CHEADV 
Ano Permanente - 

Processo 

Administrativo 

Pasta do processo 

Acesso aos Servidores 

 
 

Por número Permanente - 

Comprovante de 

encaminhamento de 

processos 

Sistema 

COMPLETE 

 

Eletrônica, Acesso da 

CHEADV 

 

Por matricula, 

data 
Permanente - 

Arquivo –

CHEADV 

 

Pasta especifica, 

Acesso da CHEADV 

 
 

Por número Permanente - 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 84 – Advocacia Setorial – Análise de processos de aposentadoria, pensão por morte 

e outros a eles vinculados                                                                         
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