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PROTOCOLO E REQUERIMENTO DE BENEFÍCIOS 

 

1. Unidade Responsável: Gerência Administrativa. 

 

2. Regulamentação básica: 

• Lei 4.175/2007 

 

3. Objetivo: : Este manual tem como objetivo estabelecer competências e 

descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas nos trabalhos de 

protocolo, onde se dá todo o início dos trabalhos dos segurados, dependentes e 

terceiros  . 

 

4. Envolvidos: São partes envolvidas e diretamente responsáveis pela execução 

do procedimento, as Gerências nas quais são destinados os requerimentos, em 

especial a Gerência de Benefícios e de Atos de Aposentadoria e Pensão por 

Morte.   

 

5. Mapeamento do Processo: 
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VERIFICAR A SOLICITAÇÃO DO 
REQUERENTE E ACESSAR O SISTEMA FAC 

PROTOCOLO 

ACESSAR TODAS AS ABAS DO CADASTRO E 
REALIZAR A INCLUSÃO, ATUALIZAÇÃO E 

CORREÇÕES SE NECESSÁRIAS.

.ACESSAR A ABA MOVIMENTO E 
PROVIDENCIAR  O CADASTRO DO 

PROTOCOLO PARA ENTRADA E SAIDA DE 
DOCUMENTOS

ACESSAR  O REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO 
E GERAR O REQUERIMENTO

CONFERIR A DOCUMETNAÇÃO EACESSAR A 
ABA AGENDAMENTO DE PERÍCIA E 
PROVIDENCIAR O AGENDAMENTO.

APÓS A PERÍCIA REGISTRAR O RESULTADO 
DA PERÍCIA E SE NECESSÁRIO REALIZAR 

NOVO AGENDAMENTO.

NO SISTEMA FAC FOLHA DE 
PAGAMENTO REALIZAR A LIBERAÇÃO 

DE BENEFÍCIOS 
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1. Descrição das Atividades: 

Modulo de Protocolo 

 
 
Tela inicial do modulo de protocolo: 

 

1 Cadastro: 

1.1 CID – Cadastro do Código Internacional de Doenças; 

Cadastro – CID. 

Nessa tela o usuário poderá cadastrar novos CID´S ou fazer alterações nos CID´s já 

cadastrados. 

Para cadastrar um novo CID: 
 

• Cód. Preenchido automaticamente; 
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• Colocar o nrº do CID; 

• Descrever o CID; 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 

 

Para alterar um CID: 
 

• Clicar na lupa do cód.; 

Ao clicar na lupa aparece essa tela de pesquisa, selecionar o CID desejado 

dando dois cliques ou clicando em selecionar. Ao fazer isso o sistema volta para 

a tela inicial e usuário podera alterar o CID. 

 

• Alterar o CID na descrição; 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 
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1.2 Cadastro de estágio de documento; 

Cadastro – Cadastro de estágio de documento. 

Nessa tela o usuário poderá cadastrar ou alterar os estágios em que um 

documento se encontra. 

 
• Procurar na lupa o tipo de documento, ao clicar na lupa aparece uma tela 

de pesquisa, selecionar o tipo de documento dando dois cliques ou clicando 

em selecionar; 

• Cód. preenchido automaticamente; 

• Logo em seguida descrever em qual estágio o documento se encontra. 

Exemplos: 

Entregue para o setor de...; 

Aguardando documentos da prefeitura; 

Aguardando retorno do servidor, entre outros; 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 

Para alterar ou acertar o estágio de um documento basta: 
 

• Procurar na lupa o tipo de documento, ao clicar na lupa aparece uma tela 

de pesquisa, selecionar o tipo de documento dando dois cliques ou clicando 

em selecionar; 

• Procurar na lupa o nome de documento, ao clicar na lupa aparece uma tela 

de pesquisa, selecionar o nome do documento dando dois cliques ou 

clicando em selecionar. Ao fazer isso o sistema volta para a tela inicial e o 

usuário poderá alterar o nome ou completa-lo; 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 
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1.3 Endereço; 

Cadastro- Endereço- Cidade, Bairro, Logradouro. 

Nessa tela o usuário poderá fazer cadastros e alterações necessárias nos 

endereços. 
 
 
 

As cidades já estão todas cadastradas. Caso queira fazer alterações no código 

SICOM ou código IBGE basta clicar duas vezes na cidade e alterar os campos 

desejados 

 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 
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Para gravar um bairro: 

• Procurar na lupa o nome da cidade; 

• O cód do bairro é automático; 

• Informar o nome do bairro; 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 
 
 
 

Para gravar um Logradouro: 

• Procurar na lupa o nome da cidade; 

• O cód do logradouro é automático; 

• Informar o nome do logradouro; 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 
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1.4 Médicos assistentes e peritos: 

Cadastro – Médicos. 

 

Nessa tela o usuário poderá cadastrar os médicos: 

Médicos assistentes e peritos. 

 
• Cód. é preenchido automaticamente; 

• Nome: Obrigatório; 

• Registro: Obrigatório; 

• Conselho Registro: Obrigatório; 

• UF Registro: Obrigatório; 

• CPF; 

• Endereço: lançar todos os campos relacionados ao endereço; 

• E-mail; 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 
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1.5 Servidor: 

Cadastro- Servidor. 

 

1.5.1 Pessoal: 
 

Nessa aba o usuário poderá colocar informações pessoais do servidor: 

 
• Matrícula: Obrigatória. Deve ser informado a matrícula do município e o 

dígito. Obs.: Alguns municípios não têm o digito na matricula. Colocar 0 

(zero )para todos; 

• Nome do Servidor: digitar o nome; 

• Tipo de benefício: informar se é APOSENTADO ou PENSIONISTA; 

• Situação do Servidor: ATIVO (em atividade) ou INATIVO (aposentados); 

• Endereço: lançar todos os campos relacionados ao endereço; 

• Data de nascimento: obrigatório; 

• Nome do Pai e da Mãe: obrigatório; 

• Ocupação Profissional: Cargo do servidor quando ativo; 

• Data de Admissão: data de ingresso no serviço público; 

• Moléstia: nesse campo informar se o servidor foi aposentado por moléstia. 

Caso positivo o campo APOSENTADORIA POR INVALIDEZ será ativado 

devendo informar se foi INTEGRAL ou PROPORCIONAL. 
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1.5.2 Documentação 
 

Nesta aba lançar toda a documentação dos servidores. 

• CPF: obrigatório. 

 

1.5.3 Dados Bancários 
 

Nesta aba lançar dados bancários dos servidores. 
 
 

1.5.4 Dependentes 
 

Nesta aba o usuário poderá cadastrar todos os dependentes do servidor. Filhos (as) 

até 21 anos; marido ou esposa; filhos (as) inválidos (as) que seja comprovada a 

invalidez; dentre outras. 
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• Código: automático; 

• Nome: nomes do dependente; 

• Data de Nascimento: obrigatória; 

• Sexo: F ou M; 

• CPF: obrigatório; 

• Grau de parentesco: cônjuge, filho (a), dentre outros; 

• Receberá pensão? SIM ou NÃO; 

• Após o preenchimento clicar em ADICONAR OU ATUALIZAR para adicionar o 

dependente cadastrado. Caso queira excluir algum dependente, clicar duas 

vezes no nome e EXCLUIR. Se o nome estiver errado e deseja alterar só clicar 

em LIMPAR. 

 
 

1.5.5 Representante Legal 
 

Nesta aba o usuário poderá cadastrar o representante legal, ele só será informado 

em casos de dependentes menores, sob tutela ou pessoas incapacitadas. 

• Dependente: informar o nome do dependente; 

• Períodos: Temporário: informar o início e fim do benéfico. 

Vitalício: informar apenas a data inicial; 

• Nome: informar o nome do representante legal; 

• Especificação. 
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1.5.6 Tempo de Serviço 
 
 

Nesta aba o usuário poderá Informar todo o tempo de serviço do servidor. 
 

O tempo que ele tem de RPPS e o tempo que for trazido de outro lugar que será 

aproveitado. 

• Empregador: onde o servidor estava empregado; 

• Cargo: em qual cargo o servidor estava efetivado. Pode ter vários cargos em 

tempos distintos. Pode pesquisar o cargo na lupa ou então cadastrar no ; 

• Regime de Trabalho: Estatutário, Militar, RGPS, RPPS, RETP; 

• Responsável Tempo: Instituto, Ente, INSS, Estado, União; 

• Vínculo: informar se o servidor e estatutário, CLT, comissionado, dentre outras 

opções; 

• Natureza: Público ou Privado; 

• No caso de PROFESSOR deve informar se é ou não MAGISTERIO; 

• Se o servidor tem INSALUBRIDADE também precisa ser informado; 

• Conta tempo de contribuição e se tem acúmulo de cargo precisa ser informado; 

• Se o servidor possui férias premio adquiridas antes de 15/12/1998 também 

deverá ser informado, pois pode ser utilizado como tempo para aposentadoria; 

• Informar a data de posse e a data de exoneração em cada tempo lançado; 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 

Logo em seguida ADICONAR/ATUALIZAR. Caso seja necessário excluir algum tempo 

lançado, só clicar duas vezes e EXCLUIR. 
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1.5.7 Cálculo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesta aba o usuário poderá fazer o cálculo ( valor) da aposentadoria do servidor . 

O tempo pode ser digitado ou importado. 

 
 

1.5.8 Arquivos do Servidor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nesta aba o usuário poderá anexar os documentos pessoais de cada servidor e as 

certidões atualizadas que será utilizada na aposentadoria. 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 
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1.6 Cadastro de tipo de documento: 

Cadastro – Cadastro de tipo de documento. 

Nessa tela o usuário poderá cadastrar ou alterar os tipos de documentos recebidos 

no Instituto. 

 
Para cadastrar um novo tipo de documento basta: 

• Colocar um nrº para o Cód.; 

• Logo em seguida descrever qual é o documento; 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 

Para alterar ou acertar um tipo documento basta: 
 

• Procurar na lupa o tipo de documento, ao clicar na lupa aparece uma tela 

de pesquisa, selecionar o tipo de documento dando dois cliques ou clicando 

em selecionar; 

• Ao selecionar, o usuário poderá alterar os dados necessários; 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 
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1.7 Responsável por assinatura; 

Cadastro – responsável por assinatura. 

 
• Selecione o tipo de responsável: 

 
• Para selecionar a pessoa responsável pela assinatura basta clicar na lupa 

Cód. credor. 

 

 
• Preencher o período de vigência; 

• Preencher o cargo; 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 
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2 Movimento: 
2.1 Recebimento de documentos: 

Movimento-Documentos-Recebimentos 

 

 
 

Nessa tela o usuário irá cadastrar os documentos recebidos pelos servidores: 

• Selecionar a origem se é interna ou externa; 

• Selecionar o destino se é interno ou externo; 

• Selecionar os demais campos de origem interna e externa; 

• Selecionar a origem se é interna ou externa; 
• Cadastrar o motivo; 
• Cadastrar documentos do protocolo 

• Incluir alguma observação e gravar, 

• Imprimir duas vias e entregar ao destinatário mediante recibo. 
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2.2 Requerimento de beneficio: 

2.2.1 Requerimento: 

Movimento – Requerimento de beneficio – Requerimento. 

Para beneficios de Aposentadorias – Pensão – Auxilio Reclusão – Revisão de beneficio 

e Salario familia, seguir os seguintes passos: 

• Marcar qual o tipo de beneficio ; 

•  Requisitante : nome do servidor basta procurar na lupa. Caso o servidor não 

esteja cadastrado basta seguir os passos descrito no item 1.5 ou clicar no simb. 

de e cadastrar um novo; 

• Observação. 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 

 

Para benefícios de Auxilio Doença e Auxilio Maternidade: 
 

• Marcar qual o tipo de beneficio; 

•  Requisitante : nome do servidor basta procurar na lupa. Caso o servidor não 

esteja cadastrado basta seguir os passos descrito no item 1.5 ou clicar no simb. 

de e cadastrar um novo; 

• Nome do médico assistente (concedeu o atestado). Caso o médico não esteja 

cadastrado basta seguir os passos descrito no item 1.4 ou clicar no simb. de 

e cadastrar um novo. 

• Data do atestado; 

• Lançar em dias: SIM ou NÃO. No caso de SIM o usuário deverá colocar 

somente a quantidade de dias, e o período de afastamento é preenchido 

automaticamente. No caso de NÃO o usuário deverá preencher manual no 

item de afastamento a data inicial do atestado. 

• Observação. 
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• Adicionar/Atualizar: para salvar e passar para proxima etapa. 

 
Obs.: Para auxilio maternidade é somente lançar a quantidade de dias . 

 
Logo em seguida o sistema libera essa mensagem! Caso queira imprimir o 

relatório de requerimento é só clicar em imprimir. 

 

 
Obs.: A proxima etapa que é de agendamento é para requerimentos de auxilio 

doença. 

 

 
Logo em seguida o sistema pergunta se você quer ir para o próximo passo que é 

o agendamento. Segue abaixo a mensagem. 

 

 
Então o usuário já pode entrar na tela de agendamento clicando em SIM ou por 

outro caminho que irá ser mostrado agora, segue abaixo: 
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2.2.2 Agendamento de pericia médica: 

Movimento –Requerimento de benefício – Agendamento de pericia médica. 

Nessa tela o usuário irá informar: 
 

• Requerimento: procurar na lupa pelo nome do servidor, (feito isso o nrº de 

agendamento é preenchido automaticamente) ou colocar diretamente o nrº 

gerado no requerimento. 

• Solicitado em: Informar a data em que o servidor requereu o auxilio, no 

instituto; 

• Data pericia: Informar à data que ocorrerá a perícia médica; 

• Hora: Informar à hora que ocorrerá a perícia médica; 

• Médico: procurar na lupa o médico perito que irá atender o servidor. Caso o 

médico perito não esteja cadastrado basta seguir os passos descrito no item 1.4 

ou clicar no simb. de e cadastrar um novo. 

• Local da perícia: descrever local endereço; 

• Observação; 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 

Logo em seguida ocorre essa mensagem! Caso queira imprimir o relatório de 

agendamento. 
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2.2.3 Resultado de pericia médica: 

Movimento –Requerimento de benefício – Resultado de pericia médica. 

Nessa tela o usuário deverá informar: 
 

• Requerimento: colocar o nrº ou procurar na lupa o nome do servidor. 

OBS: ao preencher esse campo o agendamento/data da pericia/nome do 

requisitante/médico perito é preenchido automaticamente, as informações são 

processadas de acordo com o cadastro feito anteriormente. 

• Agendamento: é preenchido automático quando coloca o nrº do requerimento; 

• Data da perícia: é preenchido automático quando coloca o nrº do 

requerimento; 

• Requisitante: é preenchido automático quando coloca o nrº do requerimento; 

• Médico: é preenchido automático quando coloca o nrº do requerimento; 

• Resultado: selecione a afirmativa conforme o laudo do médico perito; 

Para resultado Tipo 1 : 
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• O usuário deverá cadastrar o CID conforme o laudo do médico perito; 

• Descrever se tiver alguma observação; 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 

• Logo depois que adicionar/atualizar aparecerá uma mensagem: Deseja imprir 

esse resultado de perícia? Sim ou Não. 

 
Para resultado Tipo 2: 

 
• O usuário deverá cadastrar o CID conforme o laudo do médico perito; 

• Descrever se tiver alguma observação; 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 

• Logo depois que adicionar/atualizar aparecerá uma mensagem: Deseja imprir 

esse resultado de perícia? Sim ou Não. 

 
Para resultado Tipo 3: 

• O usuário deverá colocar a data final da licença conforme o laudo do médico 

perito; 

• O usuário deverá cadastrar o CID conforme o laudo do médico perito; 

• Descrever se tiver alguma observação; 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 

• Logo depois que adicionar/atualizar aparecerá uma mensagem: Deseja imprir 

esse resultado de perícia? Sim ou Não. 

 
Para resultado Tipo 4: 
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• O usuário deverá colocar a data final conforme o laudo do médico perito, mas 

nesse tipo deverá fazer um novo agendamento; 

• O usuário deverá cadastrar o CID conforme o laudo do médico perito; 

OBS: se for mais de um requerimento se atentar nesse item: 

 

Pois se os CID’s forem diferentes e o usuário não marcar este item o sistema 

entenderá que a prefeitura pagará os primeiros 15 dias de afastamento; 

• Descrever se tiver alguma observação; 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 

• Logo depois que adicionar/atualizar aparecerá uma mensagem: Deseja imprir 

esse resultado de perícia? Sim ou Não. 

 
Para resultado Tipo 5: 

 
 
 
 
 
 

• O usuário deverá cadastrar o CID conforme o laudo do médico perito; 

• Descrever se tiver alguma observação; 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 

• Logo depois que adicionar/atualizar aparecerá uma mensagem: Deseja imprir 

esse resultado de perícia? Sim ou Não. 

Para resultado Tipo 6: 
 
 
 
 
 
 

 
• O usuário deverá colocar a data final conforme o laudo do médico perito, nesse 

caso o médico perito adiantou a quantidade que o médico assistente concedeu; 

• O usuário deverá cadastrar o CID conforme o laudo do médico perito; 

• Descrever se tiver alguma observação; 
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• Adicionar/Atualizar: para salvar. 

• Logo depois que adicionar/atualizar aparecerá uma mensagem: Deseja imprir 

esse resultado de perícia? Sim ou Não. 
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3 Consultas: 
3.1 Consulta de pericia médica: 

Consultas-perícias médicas. 

Nessa tela o usuário poderá consultar as pericias médicas que estejam nas 

seguintes situações: AGENDADAS –REMARCADAS-CANCELADA –REALIZADAS. 

Basta colocar o período da perícia, situação da perícia, médico responsável, e o 

nome do periciado caso queira somente daquele servidor. 

 
3.2 Consulta da necessidade de novas pericias: 

Consulta – necessidade de nova pericia. 

 

Nessa tela o usuário poderá saber qual servidor está precisando de um novo agendado 

de pericia médica. Exclusivo para esse tipo de resultado. 
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4 Relatórios: 
Nessa aba o usuário poderá fazer impressões de vários relatórios: 

4.1 Cadastro: 

Neste menu você encontrará relatórios sobre: 
 

• CID; 

• Estagio de documento; 

• Empresa; 

• Médicos; 

• Pessoas; 

• Tipo de documento. 

 
4.2 Documentos: 

Neste menu você encontrará relatórios sobre: 
 

• Recebimentos; 

• Transferência. 

 
4.3 Documentos comprobatórios: 

Neste menu você encontrará relatórios sobre: 
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• Dependência Econômica Filhos/ Enteados; 

• Documentos para aposentadoria; 

• Listagem de Documentos. 

 
4.4 Formulários: 

Neste menu você encontrará relatórios sobre: 
 

• Acumulação de Cargo e emprego; 

• Comunicação Resultado Perícia; 

• Laudo Aposentadoria Invalidez. 

 
4.5 Listagem de beneficio liberado; 

 
4.6 Requerimentos manuais: 

 

 

Neste menu você encontrará relatórios sobre: 
 

• Auxilio Doença; 

• Pensão; 

• Preliminar de Aposentadoria; 

• Requerimento Manual; 

• Salário Família; 

• Salário Maternidade. 
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4.7 Perícia médica. 

 

Neste menu você encontrará relatórios sobre: 
 

• Detalhamento de perícias realizadas; 

• Listagem de perícias agendadas; 

• Listagem de perícias realizadas; 

• Borderô por médico; 

• Períodos de licença por órgão; 

• Histórico de perícias por servidor. 

 

5 Configurações: 
 
 
 

 
Nesse menu o usuário terá as seguintes opções: 

 

 
• Parâmetros; 

• Conexão Remota. 

É responsabilidade de a FAC Sistemas configurar itens selecionados 

acima. 
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5.1 Cadastros de empresas: 
 

Configurações-Cadastro de empresa. 

 

Nessa tela o usuário poderá cadastrar ou alterar dados do instituto: 

Para gravar: basta informar os dados; 

• CNPJ; 

• Razão social; 

• Inscrição Estadual – Municipal; 

• Endereço completo; 

• Telefones; 

• E-mail; 

• Web site. 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 

Para alterar: basta clicar sobre a informação e alterar. 
 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 
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5.2 Cadastros de usuários: 
 

 Configuração- Cadastros de usuários. 

 

Nessa tela o usuário poderá cadastrar o colaborador do instituto que vão ter 

acesso ao sistema. 

Deverá preencher todos os itens acima: 

• Nome: obrigatório; 

• Tipo de usuário; 

• Login: deve-se criar um login; 

• Senha: obrigatório. 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 
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5.3 Cadastro de Controle de acesso ao usuário: 
 

Configuração- Controle de acesso de usuário. 

 

 

Para o coloborador do instituto ter acesso ao sistema com sua senha e login o 

usuário deverá: 

• Clicar na aba de login, selecionar o nome do colaborados. 

• No menu marcar o que irá ser liberado para esse colaborador. 

• Adicionar/Atualizar: para salvar. 

Finalizando o colaborador terá acesso ao sistema.Obs.: login senha 

cadastrados anteriormente. 

 
 
 
 
 
 

Para fazer logoff basta clicar nesse ícone. 
 

 


