FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTOS
COMPREV – Solicitação de Compensação
Previdenciária

Protocolo

INICIO

Receber o processo
do TCEES com a
homologação

Tramitar o processo
para
a
Diretoria
Técnica
Previdenciária.

Diretoria Técnica Previdenciária

Tomar ciência do
Processo da decisão
do
Tribunal
de
Contas

Aprovado
pelo
TCEES?

SIM

COMPREV

Receber o processo

Verificar a existência
de
Compensação
Previdenciária.
NÃO

Tomar as devidas
providencia
para
resolver a pendência.

SIM
Direito a
Compensação?

SIM

NÃO
Tramita para o setor
de COMPREV
Arquivar o processo
no dossiê do servidor

Processos
com
direito
a
compensação deve ser feito o
MAPA, onde o cálculo e os dados
do servidor são coletados em
uma planilha do Excel a fim de
evitar
erros
e
facilitar
o
preenchimento do requerimento
para inclusão no programa do
COMPREV.

Recolher
assinaturas
do
operador e da Diretoria Técnica
Previdenciária

1

IPC/COMPREV
1
No site do INSS www6.dataprev.gov.br/CV3 ,
acessar o RO, aba requerimento, escolher a
opção aposentadoria ou pensão por morte, o
regime instituidor já aparece preenchido,
clicar em ok, e preencher com os dados
solicitados salvar e enviar.

Após solicitação enviada, e preciso
digitalizar documentos que comprove o
direito a compensação.

Encaminhar processo para arquivo no dossiê
do servidor.

Após a solicitação é preciso acompanhar a
situação do processo.

Decisão do
INSS
deferido?

NÃO
Realizar
as
correções.

FIM

devidas

SIM

Os documentos que comprovam
são:
Certidão do INSS quanto houver.
Se a certidão não estiver no
processo o INSS permite que seja
confeccionado uma certidão e uma
declaração (anexo IV e V) que
comprova o tempo de contribuição.
Neste caso há a necessidade de
digitalizar
todas
as
fichas
funcionais do período até a
mudança do regime do servidor de
CLT
para
Estatutário.
Ato
concessor da aposentadoria, ou
seja, o decreto ou portaria que
concedeu a
aposentadoria ao
servidor;O Registro do Tribunal de
Conta;Laudo
médico,
se
o
processo for de Invalidez;O anexo
III;Certidão de óbito, caso o
aposentado
já
estiver
falecido;Qualquer outro documento
que o operador do COMPREV
julgar
necessário
como
comprovação do requerimento.

Arquivar o processo no
dossiê
do
servidor
correções.

