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1. RESPONSÁVEL PELO PROCESSO  

✓ Gerência de Benefícios/Setor COMPREV 

 

2. REGULAMENTAÇÃO UTILIZADA 

• Constituição Federal, Art. 40, § 9º e Art. 201, § 9º 

• E.C. 20/98, E.C 41/2003, E.C 47/2005, E.C 70/2012, E.C 88/2015 

• Lei Municipal Complementar nº 749/2008 

• Decreto Municipal nº 857/2009 

• Leis Federais nº 9.976/99, nº 13485/2017 e nº 13846/2019  

• Decretos Federais nº 3.112/99, nº 3.217/99, nº 6.900/09, nº 10.188/19 e nº 10.761/21 

• Resolução CNRPPS/ME nº 02/2021 

• Resolução CNRPPS nº 01/2021 

• Portarias MPAS nº 6.209/99 

• Portarias MPS nº 98/2007, nº 154/2008, nº 287/2009 e nº 378/2010 

• Portarias MF nº 567/17 e nº 393/18 

• Portarias SPREV/ME nº 6.657/21 e nº 7.803/21 

• Portaria Interministerial MPS/MF nº 410/2009 

• Portaria Conjunta PGFN-SRFB-INSS nº 01/2013 

• Medida Provisória nº 1.058/21 

• Orientação Interna INSS/DIRBEN nº 102/2004 

• Ofícios Circular SEI nº 4114/20/ME, nº 4380/20/ME, nº 146/21/ME e nº 3053/21/ME 

• Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015 

• Nota Informativa SEI nº 14556/2021/ME 

 

3. OBJETIVO 

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

bem como descrever como deve ser executado o processo de compensação previdenciária na 

Maringá Previdência, assegurando desta forma a padronização de execução, desempenho, 

qualidade e reprodutividade deste processo. 

 

Manual – 005 

Processo de COMPREV 
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4. O QUE É? 

É o encontro de contas entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), representado 

pelo INSS, e os Regimes Próprios de Previdência (RPPS) dos servidores da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre os Regimes Próprios, na hipótese de 

contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria.  

Portanto, é o repasse financeiro entre o Instituto Nacional do Seguro Social e a Maringá 

Previdência, em benefícios de aposentadorias e pensões decorrentes de aposentadorias 

concedidos a partir de 05 de outubro de 1988 (data da promulgação da CF/88), em 

manutenção em 06 de maio de 1999 (data da publicação da Lei nº 9.796), excluída a 

aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou 

doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei e a pensão dela decorrente (art. 4º, 

Decreto 3.112/1999). Sendo que o Regime que forneceu a Certidão de Tempo de Contrição 

(CTC) contribuirá com um percentual proporcional ao tempo utilizado na aposentadoria. 

Contudo, desde 13 de agosto de 2021, o mesmo ocorre entre os Regimes de Próprios, como 

previsto no Decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019. 

 

5. A QUEM É DEVIDO? 

Aos Regimes Próprios de Previdência dos servidores públicos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios e ao Regime Geral de Previdência Social (INSS), nos casos 

de averbação de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria (Lei nº 6.226/75).  

 

6. QUANDO SE DÁ A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA? 

A Compensação Previdenciária dar-se-á nos casos em que o servidor público averbou para 

sua aposentadoria períodos de atividade com contribuição previdenciária ao RGPS/INSS e/ou 

a outro ente RPPS mediante averbação de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida 

pelos mesmos. Ou ainda na mão dupla, quando o RPPS certifica ao ex-servidor público, 

através de CTC nos moldes da Portaria MPS nº 154/2008 (alterada pelas Portarias MF nº 

567/2017 e nº 393/2018) e da Lei Federal nº 13846/2019, os períodos por ele trabalhados, e 

este utiliza na aposentadoria concedida pelo INSS e/ou outros entes RPPS, excluído o período 

concomitante. Fica também excluída da Compensação Previdenciária a aposentadoria por 

invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
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contagiosa ou incurável, especificada em lei (arts 20,21 e 151 da Lei nº 8.213/91) e a pensão 

dela decorrente, conforme art. 4º, Decreto 3.112/1999. 

 

 

7. MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES ATÉ NOVEMBRO DE 2020 
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8. MANUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  

 

8.1. ANALISAR PROCESSO 

Com os efeitos da pandemia COVID-19 e a implantação do NOVO COMPREV, existe uma 

transição nas situações na Maringá Previdência com relação à Compensação Previdenciária. 

Anteriormente, o prazo prescricional era fixado pela PORTARIA MPS N.º 98, de 06/03/2007 

(em cima do fluxo atrasado, considerando o art. 1º do Decreto n.º 20.910, de 6 de janeiro de 

1932, nos termos do art. 88 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991 - Prescrição aplicada a 

partir de março de 2008). E ainda levava-se em conta a demora do TCE-PR para emitir as 

homologações.  

Contudo, após o Decreto nº 10.188/2019 e, principalmente, a entrada em produção do novo 

sistema, os prazos prescricionais mudaram: 

 

8.2. ANO DO PROCESSO 

1ª SITUAÇÃO - AGUARDOU-SE O REGISTRO DO TCE-PR DOS PROCESSOS DE 

ATÉ 2019 (legado de 2017 a 2019), PARA POSTERIOR LEVANTAMENTO PELO 

SETOR DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA: 

Após o TCE-PR emitir a Decisão Monocrática ou a Certidão de Registro Beneficiário o 

Processo é encaminhado ao setor de Compensação Previdenciária para análise do direito.  

 

8.3. ANALISAR DIREITO 

Os processos SEM DIREITO À COMPENSAÇÃO: 

 

8.4. REGISTRAR MOTIVO: 

• Informar a motivação desta falta de direito; 

• Identificação do mesmo na tabela de Controle do Microsoft Excel; 

• ARQUIVO. 

Os processos COM DIREITO A COMPENSAÇÃO, sejam de aposentadoria ou pensão: 

 

8.5. PREPARO E ENVIO DO REQUERIMENTO 

• Realizar o preenchimento da folha física de requerimento de compensação (Modelo 

específico para cada tipo de processo);  
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• Levantamento e preparo dos documentos obrigatórios, seja por digitalização de 

documentos e/ou downloads/criação de PDF para envio anexo ao requerimento; 

• Preenchimento do requerimento e anexação dos documentos no NOVO COMPREV 

(Módulo específico para cada processo); 

 

8.6. ARQUIVO TEMPORÁRIO (6 ANOS) 

Aguardar aprovação do requerimento, que tem uma demora média de 6 (seis) anos para 

análise. Contudo, com a implantação de prazos para realização e multa pela não execução do 

trabalho, esta situação tende a diminuir expressivamente nos próximos anos. 

 

8.7. COMUNICAR CONTABILIDADE 

Quando aprovado, informar ao Setor de Contabilidade do início do recebimento do benefício. 

8.8. ARQUIVO 

GERAÇÃO MENSAL DE RELATÓRIOS, EM ESPECIAL DE SALDO DE 

COMPENSAÇÃO. 

Com a pandemia COVID-19, o prazo previsto para o envio de requerimentos não puderam ser 

cumpridos ainda constando processos deste interstício para análise. Entretanto, estão 

programados para se totalizar até dezembro/2022. 

 

ANO DO PROCESSO 

2ª SITUAÇÃO - DESDE 2020 É FEITA UMA PRÉ-ANÁLISE DO DIREITO A 

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA: 

Após o envio do processo ao TCE-PR pelo Sistema SIAP e geração da numeração do mesmo 

através do Extrato de Autuação no E-Contas TCE-PR, encaminha-os ao Setor de 

Compensação Previdenciária que: 

 

8.9. ANALISAR DIREITO 

Faz-se uma pré-análise do direito a compensação; 

Separar os processos que tem direito a compensação, dos sem direito; 

Incluir todos os novos processos numa tabela de controle do Microsoft Excel; 

Nos processos SEM DIREITO À COMPENSAÇÃO: 
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8.10. REGISTRAR MOTIVO 

Informar a motivação desta falta de direito e armazená-los em arquivos de controle até a 

homologação definitiva pelo TCE-PR. 

 

8.11. ARQUIVO 

 

Nos processos COM DIREITO A COMPENSAÇÃO, seja de aposentadoria ou pensão: 

Até abril de 2020: 

8.12. PREENCHER REQUERIMENTO 

Realizava-se o preenchimento da folha física de requerimento de compensação (Modelo 

específico para cada tipo de processo); 

Preenchimento do Sistema COMPREV (Módulo específico para cada processo); 

 

8.13. DIGITALIZAR DOCUMENTOS 

Digitalização dos documentos obrigatórios na plataforma de digitalização do Sistema 

COMPREV, e como ainda não possui a homologação do TCE-PR digitaliza-se o Extrato de 

Autuação, para depois o envio do documento correto (caso o requerimento seja analisado 

antes da homologação ele será indeferido, porém não recorrerá em prescrição do prazo de 

envio); 

Armazenamento do processo para controle da análise pela agência previdência social 

digitalizadora, neste caso, APS DIGITALIZADORA 14023070; 

 

8.14. ARQUIVO TEMPORÁRIO (2 ANOS) 

Aguardar a aprovação da homologação do processo, que tem uma demora média de 2(anos) 

anos para análise,  

 

8.15. DIGITALIZAR HOMOLOGAÇÃO 

Enviar documento no Módulo de Digitalização do COMPREV; 

 

8.16. ARQUIVO TEMPORÁRIO (6 ANOS) 

Aguardar a aprovação do requerimento pela APS, que tem uma demora média de 6 (seis) anos 

para análise,  
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8.17. COMUNICAR CONTABILIDADE 

Informar ao Setor de Contabilidade do início do recebimento do benefício. 

 

8.18. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO 

 

GERAÇÃO MENSAL DE RELATÓRIOS, EM ESPECIAL DE SALDO DE 

COMPENSAÇÃO. 

 

Após maio de 2020: 

8.19. ARQUIVO TEMPORÁRIO (2 ANOS) 

Aguardar a aprovação da homologação do processo, que tem uma demora média de 2(anos) 

anos para análise, visto que no NOVO COMPREV é obrigatório informar no requerimento a 

Data de Homologação do processo pelo Tribunal de Contas. 

 

8.20. PREPARO E ENVIO DO REQUERIMENTO 

• Realizar o preenchimento da folha física de requerimento de compensação (Modelo 

específico para cada tipo de processo);  

• Levantamento e preparo dos documentos obrigatórios, seja por digitalização de 

documentos e/ou downloads/criação de PDF para envio anexo ao requerimento; 

• Preenchimento do requerimento e anexação dos documentos no NOVO COMPREV 

(Módulo específico para cada processo); 

 

8.21. ARQUIVO TEMPORÁRIO (6 ANOS) 

Aguardar aprovação do requerimento, que tem uma demora média de 6 (seis) anos para 

análise. Contudo, com a implantação de prazos para realização e multa pela não execução do 

trabalho, esta situação tende a diminuir expressivamente nos próximos anos. 

 

8.22. COMUNICAR CONTABILIDADE 

Quando aprovado, informar ao Setor de Contabilidade do início do recebimento do benefício. 

8.23. ARQUIVO DEFINITIVO 

GERAÇÃO MENSAL DE RELATÓRIOS, EM ESPECIAL DE SALDO DE 

COMPENSAÇÃO. 
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DETALHAMENTO DO USO DO ANTIGO SISTEMA COMPREV (JABOL) 

DETALHAMENTO DA COMPENSAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA 

–  

Módulo RO 

O processo É COMPENSÁVEL: 

Verificar se o segurado está vivo, no caso de falecido, deve-se informar a data de cessação do 

benefício no requerimento e separar a Certidão de Óbito para posterior digitalização no 

COMPREV, e ainda, verificar se gerou um benefício de pensão, para posterior envio de 

requerimento do mesmo; 

Separar todos os documentos necessários para envio do processo: 

Certidão de Tempo de Contribuição do INSS e outras instituições/RPPS (Federal, Estados, 

Municípios e Exército); 

Ato da Aposentadoria (Decreto ou Portaria no caso de servidor da Câmara Municipal); 

Informações do Tribunal de Contas – Homologação do Processo, Documento com dados da 

aposentadoria e/ ou Publicação do Despacho de Homologação do Benefício no Diário 

Eletrônico do TCE-PR; 

Informações do Tempo Utilizado e Cálculo do Benefício (Carta da Concessão); 

Laudos (quando aposentadoria por invalidez). 

Realizar a soma dos tempos: Total do benefício em dias (ano sempre 365 dias, mês 30dias) e 

Tempo de RGPS (Regime Geral de Previdência Social), ou seja, o tempo que foi utilizado da 

CTC/INSS. 

Realizar o preenchimento da folha física de requerimento de compensação (Modelo específico 

para processo de aposentadoria), informando os Dados Pessoais do servidor aposentado, 

Dados do Benefício, Dados da Certidão de Tempo de Contribuição, Dados Funcionais do 

Servidor (em especial a matrícula e data de ingresso na Prefeitura de Maringá). 

Acessar o Sistema COMPREV, no módulo SAA (via web): http://www.dataprev.gov.br/CV3 

Preenchimento do requerimento no Sistema COMPREV no Módulo específico para processo 

de aposentadoria. (incluir fotos do Sistema COMPREV) 

Envio das imagens dos documentos obrigatórios no Módulo de Digitalização do Sistema 

COMPREV, aba específica para processo de aposentadoria. (incluir fotos do Sistema 

COMPREV) 
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DETALHAMENTO DA COMPENSAÇÃO DOS PROCESSOS DE PENSÃO –  

Módulo RO 

O processo É COMPENSÁVEL: (lembrar que só existe compensação previdenciária para 

pensão oriunda de benefício de aposentadoria que tinha direito à compensação art. 4º do 

Decreto 3112, de 6 de julho de 1999). Não existe compensação previdenciária para pensões 

de servidores falecidos na ativa. 

Verificar se o pensionista está vivo, no caso de falecido, deve-se informar a data de cessação 

do benefício no requerimento e separar a Certidão de Óbito para posterior digitalização no 

COMPREV, e assim evitar glosa de pagamento; 

Identificar o gerador do benefício (segurado), seu NIT e matrícula informados no 

requerimento de compensação de aposentadoria, pois estes dados devem ser exatamente 

iguais nos dois requerimentos; 

Verificar se o processo de aposentadoria foi compensado, caso não, verificar o motivo e se 

necessário o reenvio ou envio do processo; 

Separar todos os documentos necessários para envio do processo: 

Ato da Pensão (Decreto); 

Informações do Tribunal de Contas – Homologação do Processo, Documento com dados da 

pensão e/ ou Publicação do Despacho de Homologação do Benefício no Diário Eletrônico do 

TCE-PR; 

Informações do Tempo Utilizado e Cálculo do Benefício (Carta de Concessão); 

Laudos (quando dependente inválido); 

Documentos pessoais do segurado e dos pensionistas: RG, CPF, Certidão de Óbito do 

Segurado, Certidão de Casamento, no caso de companheiro (a) – união estável e enviar 

documentos que comprovaram a dependência; Certidão de Nascimento dos filhos menores; 

Realizar o preenchimento da folha física de requerimento de compensação (Modelo específico 

para processo de pensão), informando os Dados Pessoais do servidor/benefício gerador, 

Dados dos Dependentes, quantos existam; 

Acessar o Sistema COMPREV, no módulo SAA (via web): http://www.dataprev.gov.br/CV3 

Preenchimento do requerimento no Sistema COMPREV no Módulo específico para processo 

de pensão (RO000-Pensão). (incluir fotos do Sistema COMPREV) 

Envio das imagens dos documentos obrigatórios no Módulo de Digitalização do Sistema 

COMPREV, aba específica para processo de pensão. (incluir fotos do Sistema COMPREV) 
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ANÁLISE E CONCESSÃO DOS REQUERIMENTOS DE PROCESSOS DE 

APOSENTADORIA E PENSÃO –  

Módulo RI 

 

No caso de ex-servidores municipais que solicitaram a CTC RPPS (deve-se fazer a descrição 

da emissão da Certidão de Tempo de Contribuição RPPS?) do período laborado e contribuído 

para MARINGÁ PREVIDÊNCIA e a averbaram para obtenção do benefício de aposentadoria 

no INSS (até o momento, a Compensação Previdenciária apenas ocorre entre o RGPS/INSS e 

os RPPS, isto é, entre os RPPS ainda não ocorre, apesar da averbação da CTC RPPS por 

Estados e Municípios também. Contudo, a Portaria CONAPREV Nº 01, de 04/05/18 - 

Instituiu Comitê Gestor Provi¬sório do Sistema de Compensação Previdenciária entre os 

RPPS, com previsão de implantação em 2020). 

 

Recebimento de Processos – Módulo RI 

Verificar mensalmente se o INSS enviou processo para ser compensado: 

Entrar no Módulo web – RI: http://www.dataprev.gov.br/CV3; 

Fazer consulta dos processos enviados; 

Realizar a impressão do requerimento e imagens para conferência; 

Fazer análise dos processos enviados pelo INSS: 

Verificar se a CTC pertence ao ente; 

Verificar se todos os demais dados do requerimento estão corretos; 

No caso de indeferimento: 

Identificada divergência em algum dos itens acima, ou seja, dados em relação ao tempo 

informado na CTC ou que a mesma não foi emitida pelo ente, deverá clicar no ícone 

“INDEFERIR”, escolher o(s) motivo(s) de indeferimento e descrever o motivo no campo 

“OBSERVAÇÕES” (informando a data, local, telefone e nome do servidor responsável pela 

análise para um possível contato da APS caso queira algum outro esclarecimento) e, então, 

“SALVAR”. 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EM PASTA LOCALIZADA NO SETOR DE 

COMPENSAÇÃO. 

No caso de deferimento: 



 
 

Maringá Previdência - Previdência dos Servidores    

Públicos Municipais de Maringá 

 
 

 

 

Confirmado que os dados estão corretos, prosseguir a análise clicando no ícone “CP”; 

Informar o valor da remuneração à época da data da desvinculação (caso o ente não possua 

este valor, deixar o espaço em branco que o sistema utilizará a média, ou seja, considerará a 

média geral de benefícios do RGPS, na data do início do benefício (DIB) da aposentadoria do 

RGPS, para fixação da Renda Mensal Inicial (RMI) e informar a Pró-Rata que será paga 

mensalmente até a cessação do benefício), clicar no ícone “CALCULAR”; 

O sistema calculará e demonstrará os valores da compensação;  

Realizar, em tabela do Microsoft Excel, cálculo do valor da Compensação Previdenciária a ser 

paga no acumulado (Estoque, Pro-Rata Inicial até a data da concessão da compensação, 13º 

salários acumulados no período entre a concessão do benefício e análise/concessão da 

compensação); 

Emitir relatório com o valor estimado de cada processo analisado que será pago no mês 

consecutivo a concessão da compensação- RI; 

Apresentar ao Contador da Maringá Previdência o relatório com os valores a serem pagos 

para o deferimento ou sobrestamento do processo, levando em conta o Saldo de Compensação 

e os valores disponíveis em dotação orçamentária para efetuar estes pagamentos (existe um 

cuidado em não aprovar processos de RI que geram a emissão de uma GPS para pagamento, 

objetiva-se que sempre exista a conciliação entre os valores a receber de RO e os valores a 

pagar de RI); 

Assim que autorizado o deferimento de um requerimento, voltar a entrar no Sistema 

COMPREV realizar as etapas descritas acima e, finalmente, clicar no ícone “SALVAR”. 

Após o pagamento do benefício, que ocorrerá no mês consecutivo ao deferimento, emitir os 

relatórios pertinentes ao processo. 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EM PASTA LOCALIZADA NO SETOR DE 

COMPENSAÇÃO. 

 

EMISSÃO MENSAL DOS RELATÓRIOS:  

 

DE FECHAMENTO FINANCEIRO DE CP – FLUXO; 

DE FECHAMENTO FINANCEIRO DE CP - ESTOQUE (quando houver este último); 

PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE CP (quando houver novas concessões); 

DE GLOSA-FLUXO; 
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DO SALDO DA CP E  

DE PROPORCIONALIDADE RO-RI  

 

Enviar todos acima ao Contador da Maringá Previdência. 

 

DETALHAMENTO DO USO DO NOVO COMPREV 

 

Segue a temática do antigo sistema, porém mais dinâmico e simplificado, acesso pelo link: 

https://comprev.dataprev.gov.br 

O Sistema é único, contempla a geração requerimentos e envio de anexos numa única tela. 

Não existe a diferenciação entre RO - Originador e RI - Instituidor. Agora se utiliza a 

discriminação entre os participantes: Solicitante e Destinatário; ressaltando que o novo 

sistema já considera a Compensação Previdenciária entre Regimes Próprios, não apenas entre 

o Regime Geral e um Regime Próprio como o antecessor. 

Por momento, faz-se uso do manual e detalhamento disponibilizados pela Secretaria de 

Previdência no link abaixo:  

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-

publico/sistemas/comprev  

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-

publico/sistemas/comprev/manual-novo-comprev2020-v1-2.pdf 

 

https://comprev.dataprev.gov.br/
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/sistemas/comprev
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/sistemas/comprev
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/sistemas/comprev/manual-novo-comprev2020-v1-2.pdf
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/sistemas/comprev/manual-novo-comprev2020-v1-2.pdf

