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1. RESPONSÁVEL PELO PROCESSO 
 Gerência de Benefícios. 

 

2. REGULAMENTAÇÃO UTILIZADA 
 Constituição Federal, Art. 40. 
 E.C. 20/98, E.C. 41/2003, E.C. 47/2005, E.C. 70/2012 E.C. 88/2015. 
 Lei municipal complementar nº749/2008 
 Decreto nº 857/2009 

 

3. OBJETIVO 
Este manual tem por objetivo determinar as responsabilidades dos envolvidos neste processo, 

bem como descrever como deve ser executado o processo de revisão de pensões por morte 

concedidas pela Maringá Previdência, assegurando desta forma a padronização de execução, 

desempenho, qualidade e reprodutividade deste processo. 
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4. MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES 
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5. MANUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  
 

5.1. PROTOCOLAR REQUERIMENTO 
 Setor: Concessão de Benefícios. 

- O pensionista se desloca até a Maringá Previdência e protocola um pedido de revisão 
de pensão; 

- Assina o requerimento justificando a revisão; 

- O processo é destinado ao setor competente de acordo com o solicitado, para analisar e 
providenciar as alterações e solicitações; 

- É realizada a juntada de documentos apresentados no momento do requerimento, 
justificando a revisão. 

 

5.2. INSTRUIR PROCESSO 
 Setor: Concessão de Benefícios. 

- Juntar ao processo os seguintes documentos: 

 Cópia do CPF e RG do Requerente; 
 Copia do decreto que concedeu a pensão; 
 Cópia da base de cálculo que originou a pensão; 
 Copia do holerite de pagamento que originou a pensão; 
 Justificativa para o pedido da revisão da pensão; 
 Documentos que comprovem a necessidade da revisão; 
 Outros documentos relevantes ao pedido da revisão. 

 

5.3. ANALISAR PROCESSO 
 Setor: Concessão de Benefícios. 

- Analisar os documentos que comprovem a necessidade da revisão; 

- Encaminhar à perícia médica do município, se for o caso; 

- Encaminhar para as instâncias superiores. 

 

5.4. CALCULAR VALORES DA REVISÃO 
 Setor: Concessão de Benefícios. 

- Encaminhar para refazer cálculos, se for o caso; 
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- Encaminhar para refazer a distribuição do número de cotas, se for o caso; 

- Calcular o novo valor da pensão. 

 

5.5. EMITIR PARECER JURÍDICO 
 Setor: Procuradoria Jurídica 

- Encaminhar ao Procurador Municipal para analisar e emitir parecer quanto ao 
solicitado; 

- Anexar documentos da Saúde Ocupacional (se for o caso); 

- Anexar decisão judicial (se for o caso); 

- Informação do Gerente de Benefícios ao Procurador Municipal esclarecendo o pedido 
da revisão. 

 

5.6. PROVIDENCIAR DECRETO DE REVISÃO 
 Setor: Processamento de Benefícios. 

- Após analisado pelo Procurador Municipal o processo retorna para a Maringá 
Previdência; 

- Verifica-se o parecer sobre a decisão do Procurador e, se deferido, encaminha-se para 
baixar Ato de revisão; 

- Se indeferido, comunicar a decisão ao requerente através de ofício. 

 

 ASSINATURA DO DECRETO DE REVISÃO DE PENSÃO 

- Após emitir o Decreto de revisão da Pensão: 

- Encaminhar à Superintendente para assinatura; 

- Encaminhar ao Prefeito para assinatura; 

- Retorno ao setor de benefícios para as devidas providências e encaminhamentos. 

 

 PUBLICAR DECRETO DE REVISÃO DE PENSÃO 

- Após assinado pelos gestores responsáveis: 

- Abrir CI, de encaminhamento de publicação; 
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- Encaminhar ao Órgão Oficial do Município para publicação; 

- Aguardar a publicação para anexar os documentos ao processo; 

- Os Atos da revisão publicados são anexados ao processo. 

 

5.7. LANÇAR NA FOLHA DE PAGAMENTO 
 Setor: Concessão de Benefícios. 

- Fase um: Cadastro das verbas componentes do benefício: Ao analisar o processo, os 

valores que comporão o benefício são lançados no sistema, de forma separada, o que 

ajudará numa eventual revisão. Desta forma, é lançado o Salário Normal, o Adicional 

por Tempo de Serviço, o Adicional de Mérito e quaisquer outras verbas sobre as quais 

incidam contribuição previdenciária. Assim, ao ser encaminhado para a Folha de 

Pagamento, os componentes do benefício do servidor já foram informados e dependem, 

a partir daí, do processamento específico daquele setor. 

 Setor: Gerência de Administração. 

- Fase dois: Encaminhar ao setor de folha de pagamento para as devidas providências; 

- Retorno ao setor de benefícios para encaminhamento. 

 

5.8. ENVIAR AO TCE/PR 
 Setor: Processamento de Benefícios. 

- O processo deve ser encaminhado ao TCE-PR; 

- Juntar os documentos, assinar digitalmente; 

- Módulo de revisão de Pensão; 

- Anexar documentos; 

- Novo Ato de revisão de Pensão; 

- Documentos comprobatórios da revisão; 

- Publicação do Ato da revisão; 

- Outros documentos que comprovem a revisão da pensão. 
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5.9. COMPREV 
 Setor: Compensação Previdenciária. 

- O processo é autuado e encaminhado ao setor de compensação previdenciária; 

- Documentos de envio; 

- Extrato de envio com o número da revisão; 

- Aguardar o registro da revisão. 

- O processo será analisado pelo setor de COMPREV e o requerimento será protocolado 

somente se a revisão tenha sido feita antes da 1ª homologação da pensão pelo TCE-PR, 

pois para revisões posteriores o Módulo de Compensação para Revisões ainda não está 

disponível, apesar da previsão em lei.  

- Salientando que as pensões devam ser oriundas de benefícios de aposentadoria que 

tinham direito à compensação. Não existe compensação previdenciária para pensões de 

servidores falecidos na ativa. 

 

5.10. ARQUIVO  

 Setor: Compensação Previdenciária. 

- Após ser realizado o pedido de compensação previdenciária o processo é arquivado 

nos armários por ordem alfabética e posteriormente serão digitalizados. 


