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1. FUNDAMENTO LEGAL 

Inciso X do art. 9º da Lei nº 1.794 de 27 de fevereiro de 2015, que trata da criação da 
Autarquia Previdenciária do Município de Ipojuca, as competências do Diretor 
Administrativo-Financeiro, de acordo com a Lei Municipal nº 1.442, de 04 de setembro de 
2006, e suas alterações posteriores, e Lei Municipal nº 1.312 de 29 de abril de 2002, que 
trata sobre a criação do FUNPREI. 

 

2. OBJETIVO 

Gestão do processo de pagamento dos benefícios aos aposentados e pensionistas do 
FUNPREI. Nesse processo é verificado o atendimento aos previstos no Inciso X do art. 9º da 
Lei nº 1.794 de 27 de fevereiro de 2015: “Providenciar o cálculo da folha mensal dos 
benefícios a serem pagos pelo FUNPREI aos segurados e dependentes, nos termos da Lei 
Municipal nº 1.442, de 04 de setembro de 2006, e suas alterações posteriores.” 

 

3. SETORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO 

Procuradoria Geral do IpojucaPrev, Diretoria Administrativa-Financeira, Presidência e 
Instituições Financeiras. 

 

4. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

É imprescindível a manutenção da base de dados devidamente atualizado, completo e 
compatível com o e-social. Para tal, deverá ser mantido um cronograma de recenseamento 
previdenciário, com periodicidade mínima de 5 anos. 

Em caso de identificação de algum aposentado ou pensionista que tenha falecido e ainda 
esteja na folha de pagamento, deverá ser coletada a documentação necessária para dar 
baixa no sistema de folha de pagamento. Para evitar esse problema, deverá ser mantido um 
cronograma anual de prova de vida dos aposentados e pensionistas. 

 

5. PERIODICIDADE DO PROCESSO 

Conforme estabelecido no inciso X do art. 9º da Lei nº 1.794 de 27 de fevereiro de 2015, a 
gestão da folha de pagamento de benefícios aos segurados e dependentes do FUNPREI há 
de ser realizada mensalmente.  

 

6. PROCEDIMENTOS 

 

Etapa Atividade Responsáveis Detalhamento 

1 
Enviar Portarias de concessão de 

benefícios 
Presidente 

 

2 
Receber Portarias de concessão de 

benefícios  
Diretoria Administrativa-

Financeira  

3 
Publicar Portaria de concessão do 

benefício 
Diretoria Administrativa-

Financeira 

A publicação será feita em um local apropriado 
localizado na sede do IpojucaPrev com disponibilidade 
para o público e no site do IpojucaPrev por um servidor 
efetivo. 



 

 

 

 

MAPEAMENTO E FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS:  
Gestão da Folha de Pagamento 

Data: 04/01/2021 

Versão 1.0 

 

 
 

  Pág. 2 de 3 
 

4 Arquivar uma cópia da Portaria  
Diretoria Administrativa- 

Financeira 

Depois da Portaria ser devidamente publicada é 
entregue ao responsável do departamento pessoal do 
IpojucaPrev, para fazer o cadastro/inclusão no sistema 
da folha de pagamento. 

5 
Analisar dados e realizar classificação 

dos beneficiários no sistema  
Diretoria Administrativa-

Financeira  

6 Incluir beneficiários no sistema 
Diretoria Administrativa-

Financeira 

Atenção a todas as informações obrigatórias e 
necessárias para manter a base de dados atualizada e 
fidedigna 

7 
Entrar em contato com o servidor e 

informar sobre a finalização do 
processo de aposentadoria 

Diretoria Administrativa- 
Financeira  

8 
Baixar beneficiários por óbito no 

sistema da folha 
Diretoria Administrativa-

Financeira 

Conferência, através do sistema SISOBI. Precisa 
obrigatoriamente ser realizada com periodicidade 
mínima de uma vez por mês,  

9 
Baixar pensão por maioridade no 

sistema da folha 
Diretoria Administrativa-

Financeira 

Conferência, através do sistema de Folha de 
Pagamento. Precisa obrigatoriamente ser realizada com 
periodicidade mínima de uma vez por mês, 

10 
Lançar descontos/empréstimos 
consignados por segurados no 

sistema da folha  

Diretoria Administrativa-
Financeira  

11 Calcular folha de pagamento  
Presidente / Diretoria 

Administrativa-Financeira  

12 
Gerar relatório da folha para 

conferência e realizar alterações,  
se necessário. 

Diretoria Administrativa-
Financeira 

. 

13 Conferir relatórios da folha 
Presidente / Diretoria 

Administrativa-Financeira 
Prestar atenção especial aos novos cadastros e novas 
baixas de beneficiários 

13.1 
Se os relatórios estiverem incorretos, 

volta-se para o item 5 
Presidente / Diretoria 

Administrativa-Financeira  

13.2 
Se os relatórios estiverem corretos, se 

avança para o item 14 
Presidente / Diretoria 

Administrativa-Financeira  

14 Conferir processo e assinar  
Presidente / Diretoria 

Administrativa-Financeira  

15 Realizar empenho  
Diretoria Administrativa-

Financeira  

16 Liquidar a folha  
Diretoria Administrativa-

Financeira  

17 
Encaminhar arquivo de pagamento 

para a instituição financeira  
Diretoria Administrativa-

Financeira  

18 Realizar pagamento da folha  Instituição Financeira 
 

19 
Verificar conformidade e 

disponibilidade do contracheque dos 
beneficiários nos sistemas disponíveis  

Diretoria Administrativa-
Financeira 

Devem ser disponibilizados pelos seguintes 
canais:físico, aplicativo Prev+ e no site do Ipojucaprev 

20 
Confirmar a realização dos 

pagamentos  
Diretoria Administrativa-

Financeira  

21 Arquivar documentos  
Diretoria Administrativa-

Financeira  
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7. MAPEAMENTO DO PROCESSO 

 

 

 

8. ANEXOS 

Não há anexos. 


