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Histórico das alterações 
Revisão Data Descrição 
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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 concessão de 

pensões por morte de servidores ativos e inativos de Maringá, assegurando desta forma 

a padronização de execução, desempenho, qualidade e reprodutividade deste processo. 
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4. MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES 
 
 
 

 



 
 

Maringá Previdência - Previdência dos Servidores    
Públicos Municipais de Maringá 

 
 

 
 

 

Av. Carneiro Leão, 135 - Galeria do Edifício Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 – Maringá – PR 

www.maringaprevidencia.com.br – contato@maringaprevidencia.com.br 
Página 4 de 11 

5. MANUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  
 

5.1. PROTOCOLAR REQUERIMENTO 

 Setor: Concessão de Benefícios. 

- Os beneficiários buscam na Maringá Previdência informações sobre como requerer a pensão 

e que direitos advém do benefício. 

Para dar entrada no processo, a relação dos documentos é a seguinte: 

 Certidão de casamento atualizada com averbação de óbito; 

 Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos; 

 Certidão de nascimento dos filhos maiores inválidos; 

 Se filhos inválidos, comprovante da incapacidade; 

 Laudo médico comprovando a incapacidade com CID; 

 Carteira de Identidade e CPF do(s) dependente(s); 

 Certidão de óbito; 

 Holerite de pagamento; 

 Carteira de identidade do servidor(a) falecido e CPF; 

 Número do PIS/PASEP, do Servidor(a) falecido e do Beneficiário(a); 

 Comprovante de residência atual; 

 Título de leitor dos beneficiários; 

 União estável e/ou dependência econômica, a comprovação se dará através de no 

mínimo 03 documentos: 

 Declaração de dependente do SAMA; 

 Certidão de nascimento de filhos havidos em comum; 

 Certidão de casamento religioso; 

 Declaração de imposto de renda do segurado, em que consta o interessado como seu 

dependente; 

 Disposições testamentárias; 

 Declaração especial feita perante tabelião; 

 Prova do mesmo domicílio 
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 Prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos 

atos da vida civil; 

 Procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 

 Conta bancária conjunta; 

 Registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como 

dependente do segurado; 

 Anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados; 

 Apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor e a pessoa interessada 

como sua beneficiária; 

 Ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado 

como responsável; 

 Escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente; 

 Declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos ou 

 Quaisquer outros documentos que possam levar a convicção do fato a comprovar. 

 

5.2. INSTRUIR PROCESSO 

 Setor: Concessão de Benefícios. 

Após abertura do requerimento da concessão da pensão, são anexados os seguintes 

documentos: 

 Declaração de atualização de endereço; 

 Declaração de comparecimento para prova de vida; 

 Declaração de descontos em folha; 

 Informação sobre o ingresso no serviço público, número do processo do concurso 

cadastrado no TCE-PR – se faleceu na ativa; 

 Último holerite do servidor na ativa (se for o caso); 

 Histórico funcional do servidor se faleceu na ativa; 

 Cálculo do benefício; 

 Certidão comprobatória do direito ao benefício. 

Se for aposentado: 
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 Anexar o cálculo da aposentadoria; 

 Ato que concedeu a aposentadoria; 

 Registro da aposentadoria no TCE-PR. 

 

5.3. ANALISAR PROCESSO 

 Setor: Concessão de Benefícios. 

- Analisar o cumprimento de todos os requisitos; 

- Analisar os documentos previamente recolhidos, no momento da abertura do processo. 

 

5.4.   APURAR VALORES DO BENEFÍCIO 

 Setor: Concessão de Benefícios. 

- Calculado conforme último pagamento; 

- Se for superior ao teto do INSS, será pago a totalidade do teto do INSS mais 70% do que 

exceder esse valor; 

- Pagamento integral até ao teto; 

- Dividido em partes iguais para quantos forem os beneficiários; 

- Lançamento em contas individualizadas, quando tiver mais de um beneficiário. 

 

 

5.5. EMITIR PARECER JURÍDICO 

 Setor: Procuradoria Jurídica. 

- O processo é encaminhado ao Procurador Municipal para análise e parecer quanto aos 

documentos apresentados para abertura do protocolo para requerer a pensão, bem como da 

legalidade do cálculo apresentado. 

- Após analisado o Procurador emite o parecer jurídico quanto a legalidade, deferindo ou 

indeferindo o pedido da pensão. 

- Ser for pelo indeferimento, o processo é reencaminhado à Gerência de Benefícios para 

emissão de ofício ao requerente para as devidas providências, recurso administrativo ou 

judicial. 
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5.6. PROVIDENCIAR DECRETO DE CONCESSÃO 

 Setor: Processamento de Benefícios. 

- EMITIR DECRETO 

Após emissão do parecer por parte do Procurador Municipal, e verificado o deferimento, o 

processo é encaminhado para a Diretora Superintendente para ciência e acordar quanto ao 

deferimento; 

Para emitir o Decreto: 

 Solicitar, via site do Município, o número do ato oficial; 

 Baixar o ato de concessão; 

 Encaminhar ao Gerente de Benefícios para conferência; 

 Após conferido emitir o original para as devidas assinaturas. 

 

- ASSINATURA DO DECRETO DE CONCESSÃO DE PENSÃO. 

Após baixar o ato da concessão da pensão o processo é encaminhado: 

 Ao Gerente de Benefício para conferir os dados do Ato; 

 Ao Procurador para assinar como testemunha do Ato; 

 À Diretora Superintendente para assinatura como parte integrante do Ato; 

 Ao Prefeito Municipal para assinar como gestor responsável pelo Ato. 

 

- PUBLICAR DECRETO DE CONCESSÃO DE PENSÃO. 

 Setor: Gerência de Benefícios. 

Após assinatura de todos os envolvidos é solicitado, através de CI, junto ao Órgão Oficial do 

Município, a autorização para publicação dos Atos. 

A CI (Comunicação Online) é moderada pela Diretora Superintendente; 

 Quanto a publicação em Órgão Oficial do Município; 

 Para dar publicidade ao Ato; 

 Transparência nos Atos administrativos; 

 Legalização do Ato através da publicação. 

Documento obrigatório para envio ao TCE-PR.  



 
 

Maringá Previdência - Previdência dos Servidores    
Públicos Municipais de Maringá 

 
 

 
 

 

Av. Carneiro Leão, 135 - Galeria do Edifício Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 – Maringá – PR 

www.maringaprevidencia.com.br – contato@maringaprevidencia.com.br 
Página 8 de 11 

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: Após o processo estar todo finalizado e publicado o mesmo é encaminhado a 

Gerência de Administração para lançar na folha de pagamento: 

 Cadastrar o novo benefício; 

 Incluir na folha de pagamento; 

 Cadastrar suas particularidades, em conformidade com as leis que regulamentam a 

pensão; 

 Cadastro no banco; 

 Cadastro junto a contabilidade e inclusão definitiva na folha de pagamento. 

 

5.8. ENVIAR AO TCE/PR 

 Setor: Processamento de Benefícios. 

Após lançamento da folha de pagamento retorna para o setor de concessão benefícios para 

envio ao TCE-PR: 

- Tela inicial do Módulo de Pensão: 

Para cadastrar o SIAP: 

 Novo processo de pensão; 

 Entidade de origem; 

 Tipo de benefício – de aposentado ou de ativo; 

 Código de controle, número do processo; 
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 Modalidade de dependente; 

 Decisão judicial, sim ou não; 

 Pesquisar pelo CPF do servidor – Nome, data de nascimento, data do óbito, situação 

na data do óbito – ativo ou inativo; 

 Quadro em que foi aposentado – cargo/função; 

 Data de admissão e registro do processo de admissão; 

 Modalidade e tempo de contribuição: 

 Tempo no órgão – Regime próprio de Previdência; 

 Tempo no órgão Regime geral de Previdência; 

 Tempo em outro órgão público – Regime Próprio de Previdência; 

 Tempo em outro órgão público – Regime geral de Previdência; 

 Tempo na iniciativa privada; 

 Deduções conforme período e  

 Licença sem remuneração e sem contribuição; 

 Remuneração: 

 Base do cálculo; 

 Valor do desconto; 

 Selecionar a verba e o valor da verba; 

 Se existe verbas transitórias incorporáveis a pensão – sim ou não; 

 Fundamento da aposentadoria se já for aposentado; 

 Se já for aposentado, valor do último provento de aposentadoria; 

 Dados do Benefício: 

 Nos dados do benefício consta: Tipo do benefício, Tipo do Ato, Decreto ou Portaria, 

Número do Ato, Data do Ato, Data da publicação do Ato; 

 Veiculo de publicação – órgão oficial do município; 

 Nome dos Responsáveis pelo Ato de Concessão; 

 CPF e nome do Prefeito municipal – gestor responsável pelo Ato; 

 CPF e nome da Superintendente – Gestora do RPPS; 
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 Dados dos beneficiários: 

 CPF, nome, data de nascimento modalidade da dependência e percentual de 

recebimento de cada beneficiário; 

 Demonstrativo de cálculo da pensão: 

 Data do cálculo, dia da concessão da pensão – data do óbito ou data do requerimento; 

 Valor total da pensão; 

 No caso do servidor falecido estava na ativa na data do óbito; 

 Informar dados da verba para o cálculo. 

- Anexar documentos para autuação final da pensão: 

Os documentos devem ser capturados do processo em forma de peças individualizadas; 

Assinadas digitalmente por servidor responsável para envio dentro do campo específico e 

individual; 

 Ato de concessão da aposentadoria (se for aposentado); 

 Ato da concessão da pensão; 

 Certidão de óbito; 

 Comprovação dos direitos a vantagens; 

 Comprovante de remuneração; 

 Histórico funcional do servidor (se estiver na ativa na data do falecimento); 

 Outros documentos; 

 Procuração; 

 Prova de união estável; 

 Certidão de casamento; 

 Certidão de nascimento; 

 Publicação do ato da concessão da pensão. 

- Finalizando a Pensão: 

 Relatório circunstanciado assinado digitalmente pelo servidor responsável; 

 Procuração emitida pela Superintendente assinada digitalmente; 

 Criar peticionamento para autuação do processo; 
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 Formulário de encaminhamento. 

- No sistema E-contas do TCE-PR, autuar o processo em definitivo. 

O TCE-PR disponibiliza o número do processo no formulário extrato de autuação, que será o 

número para acessar o processo, tanto para pesquisa, como para edição junto ao tribunal de 

contas. 

 

5.9. COMPREV 

 Setor: Compensação Previdenciária. 

Após autuação final pelo setor de benefício o processo é encaminhado ao setor de 

compensação previdenciária, que fará a análise e encaminhamento. 

Apenas pensões oriundas de benefícios de aposentadoria que tinham direito à compensação 

são processadas no setor. Não existe compensação previdenciária para pensões de servidores 

falecidos na ativa. 

São verificadas todas as particularidades de cada processo; 

 

5.10. ARQUIVO 

 Setor: Compensação Previdenciária. 

- Arquivamento final do processo;  

- Aguardando registro do TCE-PR. 


