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Apresentação

O Setor de Compensação Previdenciária – Comprev é o responsável

dentro  da  estrutura  da  Manaus  Previdência  por  processar,  analisar  e  controlar  as

atividades  que  atendam  às  cláusulas  estabelecidas  no  convênio  celebrado  entre  o

Município de Manaus e o Ministério da Previdência Social – MPS, especificamente no que

diz respeito à Compensação Previdenciária entre os Regimes Previdenciários.

Este  Manual  atende  às  exigências  do  Ministério  da  Previdência

Social, em especial a Orientação Interna n.º 102 INSS/DIRBEN, de 20/09/2004.

Destaca-se  que  as  Certidões  para  fins  de  compensação

previdenciária deverão ser emitidas nos moldes do Anexo VII da Orientação Interna nº.

102 INSS/DIRBEN, de 20/09/2004.

Além do mais,  o principal  critério para verificar se o benefício  de

pensão é passível de compensação é ser precedido de uma aposentadoria compensável. 

Por  fim,  destaca-se  que  não  há  requerimentos  de  compensação

previdenciária  entre  Regimes  Próprios,  pois  até  o  presente  momento  há  somente  o

Projeto de Lei n.º 6.987, de 2013 (Câmara dos Deputados) que visa regulamentar esse

tema.



Definições

Compensação  Previdenciária:  é  um  acerto  de  contas  entre  o  Regime  Geral  de
Previdência Social  (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social  (RPPS).  Ao
instituir o seu RPPS, o Município de Manaus gerou para si o direito de se compensar
financeiramente com o RGPS, no caso de segurados que contribuíram por algum tempo
para esse regime antes do seu ingresso em cargo efetivo;

Análise  da  Compensação:  Verificação  da  possibilidade  financeira,  conforme
documentação apresentada;

COMPREV  WEB:  Sistema  de  Compensação  Previdenciária  na  plataforma  Web

responsável por operacionalizar e gerenciar os requerimentos; 

COMPREV Digitalização: É um software que permite a digitalização e armazenamento

de imagens. Sistema de Compensação Previdenciária responsável.

CTC: Certidão de Tempo de Contribuição;

INSS: Instituto Nacional de Seguridade Social;

NIT: Número de Inscrição do Trabalhador;

RGPS: Regime Geral de Previdência Social;

RPPS: Regime Próprio de Previdência Social;

SISPREV: Sistema de Informações Previdenciárias;

TCE: Tribunal de Contas do Estado.



Fluxograma
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Descrição das Atividades

• Raia 1 – COMPREV

1. Analisar a relação de aposentadorias concedidas:

a) Examinar a grade de tempo de contribuição/serviço a fim de verificar se
houve averbação de tempo de contribuição de outro regime de previdência;
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b)  Identificar  no  Diário  Oficial  do  Município  a  regra  de aposentadoria  do
segurado;

2. Verificar a decisão do benefício no Tribunal de Contas do Estado:

a) Consultar no Google da seguinte forma: “nome do segurado” TCE AM.

b) Registrar no controle de compensação de aposentadorias a decisão e a
data de publicação do Diário do TCE.
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3. Solicitar do Setor de Arquivo a pasta funcional do segurado.

4. Não realizar a compensação:

a) Aposentadoria sem averbação de tempo de contribuição do RGPS;

b) Aposentadoria julgada ilegal pelo TCE.

5. Analisar tipo de ingresso/aposentadoria.

6. Não realizar a compensação:

a) Segurado vinculado ao Regime de Direito Administrativo;

b) Aposentadoria por invalidez com proventos integrais;

c) Aposentadoria concedida anterior a 1988;

d) Contribuição exclusiva para outros Regimes Próprios de previdência.

7. Solicitar a compensação previdenciária:

a) Calcular o valor de repasse da compensação previdenciária utilizando a
calculadora COMPREV;
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b)  Emitir  o  requerimento  de  compensação  previdenciária  disponível  no
Sistema SISPREVWEB.

8. Encaminhar os dados para o MPS através do Sistema COMPREV:
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9. Encaminhar documentos comprobatórios:

a) Certidão de tempo de contribuição do Regime Geral;

b) Certidão RPPS;

c) Ato de aposentadoria;

d) Homologação do TCE;

e) Ato de nomeação/integração;
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f) Certidão de Casamento (quando houver alteração do sobrenome);

g) Laudo da junta médica.

12. Verificar o motivo do indeferimento.

a) Consultar o requerimento pelo nº do NIT no Sistema COMPREV;
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b) Selecionar o requerimento indeferido;

c) Abrir o fundamento da decisão.

13. Sanar o vício:

a) Reenviar o requerimento no Sistema COMPREV.

17. Informar a Sprev/MF por meio de Ofício:

a) Em caso de óbito do segurado, enviar a respectiva certidão de óbito.
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• Raia 2 – INSS

10. Analisa os dados do requerimento protocolado pela Manaus Previdência.

11. Indeferir o processo.

14. Conceder a compensação:

a) O Sistema COMPREV emite o relatório “Fechamento Financeiro, o qual
contém os valores que serão repassados para o RPPS a título de pró-rata.

15. Depositar o percentual da compensação na conta da Manaus Previdência.

16. Pagamento mensal da aposentadoria:

a) A compensação só é devida enquanto o benefício estiver ativo no RPPS.

18. Cessar o pagamento da compensação no Sistema COMPREV.
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Termo de Validação e Aprovação

Manual de Envio de Requerimentos – Comprev

Emissão em: 02/04/19

_________________________________________________________
Chefe de Setor de Compensação Previdenciária

_______________________________________________________

Auditor-Chefe

_______________________________________________________
Diretora-Presidente
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