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Apresentação

Após a concessão do benefício de pensão, a Manaus Previdência

cuida tanto de inserir o novo beneficiário na folha de pagamento do RPPS e quanto a

manutenção desta última.

Este procedimento trata de como Autarquia realiza essas atividades

em seus sistemas próprios  e nos de terceiros  contratados,  que contribuem de forma

essencial visando o cumprimento deste afazer.

Destaca-se  que  este  manual  atende  exigências  da  Constituição

Federal/1988, das Emendas Constitucionais nº 20, de 15/12/1998; nº 41, de 19/12/2003;

nº 47, de 06/07/2005; nº 70, de 29/03/2012, e da Lei Municipal nº 870, de 21/07/2005.

  

4



Definições

SCON: Setor de Concessão de Benefícios;

SMAN: Setor de Manutenção de Benefícios;

SATE: Setor de Atendimento;

GEPREV: Gerência da Área Previdenciária;

COMPREV: Setor de Compensação Previdenciária;

SARQ; Setor de Arquivo;

CGAB: Chefia de Gabinete;

PSICO: Setor de Psicossocial;

AUDIN: Setor de Auditoria Interna;

JMPM: Junta Médico-Pericial do Município;

CLT:     Consolidação das Leis do Trabalho;

CTPS: Certidão de Tempo de Serviço;

CTC: Certidão de Tempo de Contribuição;

INSS: Instituto Nacional de Seguridade Social;

AMAZONPREV: Fundo previdenciário do Estado do Amazonas;

SISPREV: Sistema de Informações Previdenciárias;

TCE: Tribunal de Contas do Estado;

PRODAM: Processamento de Dados do Amazonas;

CFPP: Cadastro de Folha de Pagamento de Pessoal;

SPMU: Sistema de Previdência Municipal.
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Fluxograma
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Descrição das Atividades

• Raia 1 – Prodam

4. Gerar relatório para conferência

11. Gerar Espelho

13. Gerar Folha

• Raia 2 – Sman

1. Receber Processos de Pensão

a) Receber da Chefia de Gabinete/PRESI, via SISPREV e SIGED, o

processo de  Pensão com o ato concessório do benefício e registra a

entrada no formulário Controle de Processos;

b) lança na planilha de controle de processos;

c) Receber a conta-corrente encaminhada pelo SATE.

2. Inclui no sistema o Instituidor

a) Cadastrar os dados pessoais do instituidor de pensão no SPMU

b) Cadastrar o Instituidor da Pensão, selecionando os ganhos que

irão compor o benefício  e cadastrar  o Pensionista,  gerando,  para

este, a matrícula cadastral;

c) Associar a matrícula cadastral gerada à matrícula do Instituidor

para vincular os ganhos pertinentes.

d)  Incluir,  em seguida,  no  sistema  SPMU)  os  dados  da  pensão,

como o  percentual  da  remuneração  do  instituidor  que  irá  para  o

beneficiário, dados bancários, portaria que concedeu e número do

processo.
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3. Solicita espelho da PRODAM

a) Entrar em contato com à PRODAM para fornecimento de espelho

da folha de Instituidor;

5. Realiza conferências e alterações.

a) Realizar a conferência da manutenção que foi realizada em folha,

utilizando-se o espelho e o movimento.

b) Verificar se os valores estão corretos.

6. Atualiza o sistema

a) Fazer o lançamento dos valores no sistema PRODAM, realizando

as correções necessárias.

7. Encerra folha do Instituidor

a) Proceder à etapa de fechamento da folha de instituidor. 

8. Cadastra pensionista

a) Incluír no sistema SPMU os dados da pensão, como o percentual

da  remuneração  do  instituidor  que  irá  para  o  beneficiário,  dados

bancários, portaria que concedeu e número do processo;

b) Gerar matrícula para o novo pensionista. 

c) Elaborar o Despacho da Pensão, no qual constará o cálculo do

retroativo a receber,  se houver,  o  valor  do benefício,  a forma de

reajuste e demais informações explanadas no Despacho do SCON;
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9. Inclui valores de acordo com a portaria publicada

a) Fazer o lançamento dos valores no sistema PRODAM;

10. Solicita espelho da PRODAM

a) Entrar em contato com à PRODAM para fornecimento de espelho

da folha de Pensão;

12. Realiza conferências e alterações

a) Realizar a conferência da manutenção que foi realizada em folha,

utilizando-se o espelho e o movimento.

b) Verificar se os valores estão corretos.

14. Encaminha os relatórios

a) formaliza processo virtual no SIGED;

b) elaborar memorando encaminhando a folha;

c) elabora documento solicitação de pagamento da folha;

d)  anexa resumo comparativo,  resumo da folha,  credito  bancário,

resumo  dos  pagamento,  esses  arquivos  vem juntos  com a  folha

mensal, segreção de massa retido no sistema CFPP/PRODAM;

e) Encaminhar os relatórios da folha de pagamento à Geprev.

• Raia 3 – Geprev

15. Conferir processo e assinar

a) Receber processo encaminhado pelo PROTOCOLO no sistema

SIGED;
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b) Alimentar os dados do processo (data de entrada, nº do processo,

tipo de processo, interessado, interessado, data de saída e destino)

na planilha de controle de processos, salva em P:\setores\GEPREV\

2018\CONTROLE DE PROCESSOS;

c)  O  processo  é  assinado  pela  Gerente  de  Previdência  e

encaminhado  à  Diretoria  de  Previdência  para  autorização  do

pagamento, em conformidade à legislação previdenciária aplicável a

este Órgão Único de Previdência.

• Raia 4 – Diprev 

16. Conferir processo e assinar

a) Receber da GEPREV nos sistemas SIGED;

b) Conferir o despacho emitido pelo SMAN e assinar;

c) Inserir no controle a saída dos processos que passam por esta
Diretoria;

d) Encaminhar à Dirafi.

• Raia 5 – Dirafi

17. Conferir processo e assinar

• Raia 6 – Presi

18. Conferir Processo e Assinar:

a) O processo é recebido da Diretoria de Administração e Finanças

pelo  SISPREV,  analisado e  em seguida  assinado/autorizado  pelo

Presidente, com posterior envio a GERAFI.

23. Homologação:

a) O processo é recebido da Auditoria Interna pelo SISPREV, assina

as liquidações e o laudo técnico e em seguida encaminha ao SFIN

para pagamento.
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• Raia 7 – Gerafi

19. Encaminhar ao Splan

• Raia 8 – Splan

20. Realizar Empenho

a) Receber o processo da GERAFI pelo sistema SIGED;

b) Desmembrar o valor da Folha de Pagamento, identificando quanto

deve ser enquadrado no Plano Previdenciário e quanto no Plano 

Financeiro.

c) Identificar os valores de acordo com o enquadramento da 

Natureza da Despesa 
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PLANO FINANCEIRO PLANO PREVIDENCIÁRIO

CLASSIFICAÇÃO VALOR CLASSIFICAÇÃO VALOR
PROVENTOS PROVENTOS
SALÁRIO FAMÍLIA SALÁRIO FAMÍLIA
13º SALÁRIO 13º SALÁRIO

TOTAL TOTAL



d) Cadastrar a cota orçamentária - Sistema AFIM;

Tela Inicial – Sistema AFIM

e) Preencher os campos UG Favorecida e Credor
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f) Selecionar o programa de trabalho, Fonte e Natureza da 

respectiva despesa.

g)  Preencher o valor a ser solicitado no espaço destinado ao mês 

<Valores Mensais das Cotas> e fazer breve descrição sobre como 

será utilizado o valor <Objetivo>.

h) A Cota cadastrada receberá o status “NÃO VALIDADA”
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i) Entrar em contato (via telefone) com a SEMEF - Setor SUBORC e 

solicitar que a cota seja “VALIDADA”

j) Gerar a SC (solicitação de cota) - Fornecer a data a partir da qual 

o valor estará disponível para a confecção da nota de Empenho.

k) A cota receberá o status “A LIBERAR”
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l) Entrar em contato (via telefone) com a SEMEF - Setor SUBORC e 

solicitar que a cota seja “LIBERADA”.

m)  Tela  de  Empenho:  Preencher  os  campos  relativos  a  Unidade

Gestora,  Credor,  Unidade  Orçamentária,  Programa  de  Trabalho,

Fonte, Natureza da Despesa, Modalidade, Valor, Data e Descrição. 
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n) Incluir a descrição definitiva que irá ser impressa na Nota de 

Empenho.

o) Imprimir a Nota de Empenho
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p)  Incluir  a  Nota  de  Empenho  no  Processo  através  do  Sistema

SIGED;

q) Tramitar o Processo para o SFIN através do Sistema SIGED.

• Raia 9 – Sfin

21. Liquidar a folha de pagamento.

24. Realizar pagamento.

• Raia 10 – Audin 

22. Elabora o Laudo Técnico.

a) O processo de Pagamento é encaminhado pelo Setor financeiro

de Previdência para emissão de laudo técnico acerca da legalidade

desse;

b) O servidor recebe os autos pelos sistemas PROTUS e SIGED, em

seguida  alimenta  o  controle  de  laudos  com  as  seguintes

informações:  número  do  processo,  interessado,  assunto  e  valor,

posteriormente, utiliza um número de parecer de forma crescente;

c)  Esta  análise  está  embasada  nas  seguintes  legislações:

Constituição Federal/88,  Lei  n.º  4.320/64,  Lei  nº  8.666/93 e suas

alterações e Decretos afins;

e)  Primeiramente,  é  verificado  se  a  documentação  acostada  nos

autos está em consonância com a legislação pertinente;

f) Após a análise documental, verificamos se a despesa preencheu

todos os requisitos para o empenho, liquidação e pagamento;

g)  Posteriormente,  avaliamos se os valores da despesa estão de

acordo com os documentos fiscais e o quantitativo disponibilizado

pelas notas, recibos e medições;
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h)  Se  for  encontrada  alguma  divergência  nas  informações  e/ou

ausência de documentos,  a Auditoria Interna elabora o Despacho

saneador para o SFIN sanear o que for detectado;

j) O processo é devolvido pelo SFIN saneado;

l) Por fim, emitimos o Laudo Técnico sobre a legalidade da despesa

e encaminhamos os autos a Presidência/Chefia de Gabinete para

providências  quanto  a  chancela  da  NL  e  do  Laudo  Técnico  e

posterior pagamento.

Nota: Muito embora conste a feitura de despacho saneador devolvendo o processo para

saneamento dos autos, esse não consta no fluxo.
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Termo de Validação e Aprovação

Manual de Folha de Pagamento de Pensão

Emissão em: 02/04/19

_______________________________________________________
Auditor-Chefe

_______________________________________________________
Gerente de Previdência

_______________________________________________________
Gerente de Administração e Finanças

_______________________________________________________
Diretora de Previdência

_______________________________________________________
Diretora de Administração e Finanças

_______________________________________________________
Diretora-Presidente
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