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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades relacionadas ao controle dos benefícios de salário família 

no IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Diretoria de Administração e Finanças; 

 Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; 

 Gestor de senhas; 

 Servidores em 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. 

 Lei n. 8.095 (26/04/2002) e suas alterações- Dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência 

Social dos Servidores Públicos do Município de Goiânia. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Salário Família: pagamento adicional que o trabalhador recebe em função do número de seus 

dependentes. 

 

4.2 Siglas 

 DIRADM – Diretoria Administrativa Financeira; 

 GERGES – Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. 

 

 

5.  DETALHAMENTO 

5.1. A execução do processo de Cadastro Funcional deverá seguir as diretrizes estabelecidas 

abaixo: 
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Atividade Descrição da atividade 

1. Gerar relatório de 

beneficiários do 

salário família no 

Sistema COMPLETE 

Semestralmente a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá 

providenciar, via sistema COMPLETE, a emissão de relatórios que consta o nome dos 

servidores  beneficiários do salário família. Preferencialmente Fevereiro/Agosto. 

2. Elaborar 

documento 

informativo e entregar  

para cada servidor 

beneficiário do salário 

família  solicitando 

documentos exigidos 

por lei 

A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá  elaborar um 

documento informativo e entregar  para cada servidor beneficiário do salário família,  

solicitando que no prazo de 15 dias seja  apresentado à GERGES os  documentos 

exigidos por Lei que concede o direto ao benefício. O servidor deverá dar ciência do 

recebimento de tal informativo que deverá permanecer no arquivo da GERGES. 

 

Lei Municipal 8095/2002 art. 69 

- Documentação relativa ao equiparado ou ao inválido(quando for o caso) 

- Cartão anual de Vacina ( 0 à 05 anos) 

- Comprovação de frequência à escola ( 06 à 14 anos) 

3. Cobrar a 

documentação do 

servidor alertando-o 

da possibilidade de 

suspensão do 

benefício 

Caso o servidor não apresente no prazo de até 15 dias os documentos solicitados, a 

Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá formular novo 

comunicado ao servidor alertando-o da possibilidade de suspensão do benefício 

4. Suspender o 

benefício 

Após a entrega do novo comunicado, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de 

Pessoas deverá aguardar por mais 15 dias e caso a documentação não seja apresentada, 

o benefício deverá ser  suspenso no sistema COMPLETE. 

5. Receber e analisar 

documentos 

Na ocasião da entrega dos documentos pelo servidor, a Gerência de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas deverá receber e analisar os documentos verificando se 

os mesmos estão de acordo com o solicitado em Lei e dentro do mês solicitado. 

6. Arquivar 

documentação no 

dossiê do servidor 

Após conferência, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá 

arquivar a documentação recebida no dossiê do servidor. 

 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas 

 Sistema COMPLETE 

 Intranet  

 

6.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Não há. 
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7.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros gerados pelas atividades deste processo devem ser controlados da seguinte forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Relatório de 

Beneficiários 

Arquivo da 

GERGES 

Pasta específica / 

equipe da GERGES 

Por ano / por 

servidor 
Permanente - 

 

 

8.  ANEXOS 

Fluxograma n. 101 – Salário Família 

 

 

Elaborado/revisado por:  

Girlane Teixeira de Sousa Pires 

Aprovado para uso: 

Karla Alves Rodrigues 

Cargo:  

Gerente de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas 

Cargo:  

Diretora de Administração e Finanças  

Setor:  

Gerência de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas 

Setor:  

Diretoria de Administração e Finanças 

 


