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1.3.0 22/09/2015  Alterações diversas no modelo antigo. DTI 
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  [Alteração] Tópico Requerimento de Benefícios: Alteração de imagens e texto no 

sub-tópico “Requerimento de Pecúlio”. 
C. Mendes 

1.5.0 25/06/2018 

 [Alteração] Tópico Requerimento de Benefícios: Alteração de imagens e texto no 
sub-tópico “Requerimento de Pecúlio” e “Emitir Segunda via do Requerimento de 
Pecúlio”. 

 [Alteração] Tópico Consultar Andamento de Processos: Alteração de imagens e 
texto no sub-tópico “Consultar Andamento do Pecúlio e Resíduo de Pensão”.  

D. Silva 

 [Alteração] Tópico Requerimento de Benefícios: Inclusão de imagem e 
informações sobre regularização de CPF dos dependentes. 

C. Mendes 

1.6.0 19/07/2019 

 Alteração Tópico Consultar Andamento de Processos: Alterada orientação para 
consulta via Portal do Beneficiário no subtópico Consultar Andamento do Pecúlio. 

 Alteração Tópico Consultar Andamento de Processos: Subtópico Consultar 
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Introdução 

O Sistema de Gestão de Benefícios – SISGEB foi idealizado pela Divisão de Previdência do Instituto 
de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais. O sistema se destina a gerenciar todos os 
processos de solicitação dos benefícios neste Instituto pelos servidores militares e seus 
dependentes. 
 
Com a implantação do Módulo Óbitos do SISGEB é possível cadastrar processos de pecúlio e 
resíduo de pensão, localizá-los, gerar relatórios, além de pesquisar o andamento dos processos 
através da Home Page do IPSM. 

Objetivo 

Este manual tem a finalidade de registrar de forma estruturada os procedimentos operacionais do 
Módulo Óbitos. 
 
Visa atingir os seguintes objetivos: 
 

 Facilitar o acesso às informações; 

 Apoiar a execução de tarefas, aumentando, assim, a produtividade; 

 Documentar o sistema. 
 

Considerações Gerais 

Considera-se solicitante, o beneficiário dependente ou pensionista inscrito cujo grau de parentesco 
com o segurado falecido seja: 
 

 Mãe 

 Pai 

 Irmão 

 Esposo(a) 

 Ex-exposo(a) 

 Companheiro(a) 

 Ex-companheiro(a) 

 Tutelado(a) que tenha representante legal 

 Curatelado(a) que tenha representante legal 

 Menor sob guarda que tenha representante legal 

 Outros por decisão judicial ou administrativa que tenha representante legal 

 Filho(a) maior de 18 anos 

 Filho(a) menor de 18 anos cuja mãe não é beneficiária inscrita e que tenha representante 
legal 

 

 

Todas as orientações deste manual foram feitas baseadas em navegadores 
Internet Explorer e Firefox, este último o mais recomendado, os quais devem 
sempre ser utilizados nas versões mais atuais possíveis, e devem ter a função de 
“aceitar cookies” e “javascript” habilitadas. O uso de navegadores alternativos 
pode acarretar problemas. 
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No decorrer deste manual, detalhes das ilustrações podem divergir do sistema 
real devido a atualização de versões e ao navegador utilizado pelo usuário. 

 

 

Em todas as interfaces do sistema, os campos marcados com “ ” são 
obrigatórios. 

 

 

Todos os dados e informações contidos nas ilustrações deste manual têm caráter 
meramente ilustrativo e de testes, não refletindo em nenhum termo a realidade. 

Glossário de Ícones, Botões e Recursos Comuns 

O quadro apresentado a seguir mostra os ícones, botões e Recursos mais comuns no sistema. 
Utilize para consultar as funcionalidades de uma tela comum. 
 

Funcionalidades Descrição 

 

 Ajuda 

Exibe um balão descritivo 
com alguma explicação ou 
esclarecimento do item ao 
qual este ícone está 
vinculado (geralmente 
campos) para auxiliar no 
preenchimento do mesmo. 

 

 

Alterar 

Salva a linha de registro 
alterada. Disponível apenas 
se a alteração for realizada 
por linha. 

 

 Busca rápida 

Possibilita a pesquisa rápida 
nas interfaces através de 
palavras-chave ou 
expressões informadas.  

 

 
Cancelar 

Cancela a ação de 
inserção/edição da linha de 
registro. Disponível apenas 
se a inserção/alteração for 
realizada por linha. 

 

 
Contador de 
registros 

Exibe a contagem dos 
registros com a totalização 
dos mesmos de acordo com 
o filtro realizado. 

 Detalhamento 
Exibe todas as informações 
detalhadas do registro da 
consulta em uma nova tela. 

 

 Editar 

Coloca o registro evidente 
em modo de edição, seja 
abrindo uma nova tela ou 
abrindo a linha para edição 
dos campos. 
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Esconder / 
mostrar 

Esses ícones mostram (+) ou 
escondem (-) blocos de 
dados agrupados. 

 

 Excluir 

Aciona a ação de exclusão 
do registro evidente. Após 
clicar neste ícone o usuário 
deve confirmar a ação, por 
segurança. 

 

Filtro de 
pesquisa 

Abre tela de pesquisa que 
permite filtrar os dados que 
serão exibidos na 
consulta/formulário. Quanto 
mais filtros informados, mais 
refinado será o resultado da 
pesquisa. 

 
Ordenação 
em colunas 

Recurso que permite definir 
em tempo real a ordenação 
dos registros da coluna. 

 
Paginação 

Recurso que permite a 
navegação dentro dos dados 
retornados pela 
consulta. Botão desabilitado 
significa que se chegou ao 
início/fim de registros. 

 
Visualização 

Escolha de registro e da 
quantidade de registros 
exibidos por página. Após 
inserir os valores, deve-se 
clicar nos botões a esquerda 
parar executar. 

 

 
 

Seleção dupla 

Seleção de itens listados da 
esquerda para a direita e 
exclusão de itens listados da 
direita para a esquerda. 
 

 
Enviar tudo para 
esquerda 

 
Enviar selecionados para 
esquerda 

 
Enviar selecionados para 
direita 

 Enviar tudo para a direita 
 

 

 

Esta é apenas uma fonte de referência global. Os ícones apresentados neste tópico 
poderão não aparecer no sistema.  
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Acesso ao sistema 

Para acessar o sistema, é preciso acessar a homepage do IPSM (www.ipsm.mg.gov.br). 
 
Localize o item “Previdência” no menu superior “Serviços”, como na simulação abaixo. 
 

 
 
A página de serviços será aberta com os itens do menu “Previdência” em evidência.  
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O acesso também poderá ser realizado pela página principal, na área abaixo do menu secundário da 
página. 
 

 
 

 
 
 
Acesse a aba “Previdência” destacada em amarelo, e o sistema exibirá as opções de acesso rápido. 
Se acaso a opção não estiver em evidência ela poderá ser acessada através do link “+Acessar 
outros Serviços”. 
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Ao acessar o link das opções listadas, a página do serviço referente será exibida. Já, ao clicar no 
link em destaque “+Acessar outros Serviços” a página de serviços referentes a Previdência será 
exibida. 
 
Ao acessar o link da opção em destaque, a página do serviço referente será exibida. 
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Requerimento de Benefícios 

Requerimento de Pecúlio 

 

Ao clicar no link “Pagamento de pecúlio pela morte do servidor militar” a página do serviço de 
pagamento do benefício será aberta, conforme imagem a seguir. 
 

 

 
 

  

 
Caso não esteja disponível, entre em contato com o SDSS - Serviço de Desenvolvimento e Suporte 
de sistemas. 
 
 
Para requerer o benefício, clique no link “Acesse aqui o requerimento de Pecúlio”, e preencha o 
formulário exibido, conforme imagem a seguir. 
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No campo “Local de Solicitação”, ao digitar, o sistema exibe uma lista de cidades brasileiras válidas, 
conforme imagem a seguir. É obrigatório selecionar um item dessa lista. 
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No bloco “Dados do Falecido/Segurado”, ao informar a matrícula, o sistema a valida e preenche o 
nome do segurado falecido, se esta for encontrada na base de dados do IPSM. 
 

 
Após a validação da matrícula do segurado falecido, o sistema exibe o bloco para regularização do 
CPF de seu(s) dependente(s) caso essa situação seja identificada.  
 

 
 
Será exibido no campo matrícula do bloco “Dados do Solicitante/Beneficiário” todas as matrículas de 
beneficiários dependentes relacionadas à matrícula do segurado falecido, conforme imagem a 
seguir. 
 

  
 

 
Ao selecionar a matrícula, o sistema preenche o campo nome do solicitante, data de nascimento, 
relação de dependência e sexo. 

 

É obrigatório informar os seis (6) dígitos da matrícula do segurado falecido, 
considerando os zeros à esquerda. 

 

É obrigatório selecionar uma matrícula válida da lista para o beneficiário 
solicitante. 

 

É obrigatório informar o representante legal quando o grau de parentesco do 
solicitante com o segurado falecido for: tutelado(a), curatelado(a), menor sob 
guarda, outros por decisão (judicial ou administrativa), pai, mãe, irmã(o), e filho(a) 
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. 

Após preencher o formulário clique no botão  localizado na barra de ferramentas 
inferior. O sistema gravará a solicitação na base de dados e redirecionará para a tela de emissão do 
requerimento, conforme imagem a seguir. 
 

 
 
Siga as instruções discriminadas no quadro “Avisos”. 
 

Para imprimir o requerimento clique no botão localizado na barra de ferramentas 
inferior e o sistema o exibirá em outra aba ou janela do navegador, conforme imagem a seguir.  

 

maior de 18 anos no estado de invalidez permanente ou invalidez temporária, 
filho(a) portador de necessidades especiais, e filho menor de 18 anos. 

 

Todo beneficiário solicitante deverá requerer o benefício individualmente e possuir 
um CPF válido no cadastro de beneficiários do IPSM. 
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Para salvar ou imprimir o requerimento no formato PDF, vide tópico “Recursos Auxiliares – 
Exportação de dados”. 
 

 

 
O sistema exibe mensagem informativa caso já exista um requerimento registrado, conforme 
imagem a seguir. 
 

 
 
Para maiores esclarecimentos, entre em contato com o SAPOB – Serviço de Administrações de 
Pensão e Outros Benefícios, do IPSM nos telefones (31) 3269-2122 ou (31) 3269-2123. 

 

O número de protocolo da solicitação poderá ser encontrado no requerimento no 
lado direito, abaixo do cabeçalho e título do documento, conforme imagem 
anterior.  

 

O sistema permite gravar apenas um requerimento por matrícula do segurado 
falecido e CPF do beneficiário solicitante.  
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Emitir segunda via do Requerimento de Pecúlio 

 
Ao clicar no link “Pagamento de pecúlio pela morte do servidor militar”, a página do serviço de 
requerimento do benefício será aberta, conforme imagem a seguir. 
 

 

 

 
 

 
 
Caso não esteja disponível, entre em contato com o SDSS - Serviço de Desenvolvimento e Suporte 
de sistemas. 
 
Para emitir segunda via do requerimento, clique no link “Acesse aqui para emitir segunda via do 
requerimento de pecúlio” e siga as instruções.   
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Informe os campos “CPF do Falecido” e, em seguida, “CPF do Solicitante”. 
 

Preenchidos todos os campos, clique no botão . O sistema abrirá em outra aba 
ou janela do navegador o requerimento em formato PDF. 
 
Para salvar ou imprimir o requerimento, vide tópico “Recursos Auxiliares – Exportação de dados”. 
Quando não houver requerimento disponível para emissão de segunda via, o sistema exibirá 
mensagem de aviso como mostra o exemplo abaixo. 
 

 
 

 
 

 

O sistema emitirá segunda via apenas para os requerimentos que estiverem em 
situação “EMISSÃO” e que foram solicitados através da Internet.  
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Consultar Andamento de Processos 

Consultar Andamento do Pecúlio  

 
Na página de listagem de acessos clique na opção em destaque “Receber pecúlio pela morte do 
servidor militar”, conforme imagem abaixo: 
 

 
 
Ao clicar no link “Receber pecúlio pela morte do servidor militar” a página do serviço de requerimento 
de benefícios será aberta, onde estarão listados os links para acesso às consultas do andamento do 
processo de pecúlio, conforme imagem a seguir. 
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Para consultar o andamento do processo, clique no link “Acesse aqui o Portal do Beneficiário para 
consultar o andamento do processo de pecúlio” no bloco “Canais de Prestação”. 
 
Ao clicar, a página será direcionada para o Portal do Beneficiário, onde será necessário realizar login 
ou se cadastrar caso não tenha conta. Após realizar login, a consulta pode ser visualizada clicando 
no menu Previdência > Meus Requerimentos. 
 
 



 

Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais 
Manual de Operação do Sistema de Gestão de Benefícios – SISGEB / Módulo Óbitos – Via 

Beneficiário  
 

Versão 1.6.0  

 

19 

Consultar Andamento de Resíduo de Pensão 

 
Já para o acesso ao Resíduo de Pensão na página de listagem de acessos clique na opção em 
destaque “Receber resíduo de pensão”, conforme imagem abaixo: 
 

 

 
 

Ao clicar no link “Receber resíduo de pensão” a página do serviço de requerimento de benefícios 
será aberta, onde estarão listados os links para acesso às consultas do andamento do processo de 
pecúlio, conforme imagem a seguir: 
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Para consultar o andamento do processo, clique no link “Acesse aqui o andamento do processo de 
resíduo de pensão” e a página de validação do acesso será exibida, conforme imagem abaixo: 
 

 
 
 

Informe os campos obrigatórios e clique no botão .  
 
Caso não sejam informados os campos obrigatórios, o sistema exibirá mensagens de erro, alertando 
sobre a necessidade da informação. 
 
Caso o sistema não encontre resultado com os parâmetros informados, irá exibir a seguinte 
mensagem: 
 

 
 

Para limpar os campos do filtro, clique no botão  e refaça a pesquisa. 
 
Caso seja encontrado algum resultado, o sistema o exibirá em substituição ao filtro, conforme 
imagem a seguir. 
 

 
 

Para voltar ao filtro, clique no botão . 
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Recursos auxiliares 

Exportação de dados 

 
Este recurso está disponível em consultas e/ou relatórios e permite exportar 
seu(s) resultado(s) para arquivos nos formatos PDF, DOC e XLS. Além disso, 
oferece também o modo “Impressão”. 
 

Encontre o botão , localizado no lado esquerdo da barra de 
ferramentas superior e escolha uma das opções existentes. 

 

 
Para as opções PDF, WORD e Impressão o sistema exigirá uma configuração prévia antes da 
exportação propriamente dita. Veja as situações possíveis a seguir:  
 

 

Tipo da Impressão: Permite definir o modo de 
impressão colorido ou econômico. 

  

 

Tipo Cor: Permite selecionar o modo de impressão 
em relação à cor. Os tipos são: Preto e Branco e 
Colorido. 

  

 

Modo de Impressão: Permite selecionar o que será 
impresso. Os tipos são: Página Corrente e Relatório 
Completo. 
 
Tipo Cor: Permite selecionar o modo de impressão 
em relação à cor. Os tipos são: Preto e Branco e 
Colorido. 

 

Após a escolha, clique em  e o sistema dará prosseguimento ao processo de exportação. Para 

cancelar, clique em . 
 

Para gerar um PDF, formato portátil para documentos (do inglês Portable Document Format), clique 
na opção “PDF”. O sistema abrirá outra janela do navegador exibindo o documento resultante. 
 
 

 

Quanto maior o número de registros (linhas) retornados em uma pesquisa, maior 
o tempo necessário para exportar dados (gerar arquivos). 
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Nota: Este manual utiliza o Adobe reader XI 

 

Para salvar o documento posicione o cursor do mouse na parte inferior da tela e clique no botão . 
Na janela que aparecerá, escolha a pasta de destino, dê um nome ao documento e clique em 

“Salvar”. Caso deseje imprimi-lo clique no botão . 
 
Para gerar um DOC, formato de arquivo para Microsoft Word (do inglês Document) clique na opção 
“WORD”. O navegador questionará o que deseja fazer com o arquivo. Escolha salvá-lo em sua 
máquina. Este passo variará de acordo com o navegador utilizado. A seguir basta localizar o arquivo 
e abri-lo com o Microsoft Word. 
 
Para gerar um XLS, formato de arquivo para Microsoft Excel (do inglês Excel Spreadsheet) clique na 
opção “XLS”. O navegador questionará o que deseja fazer com o arquivo. Escolha salvá-lo em sua 
máquina. Este passo variará de acordo com o navegador utilizado. Localize o arquivo e abra-o com 
o Microsoft Excel.  

 

Para imprimir utilizando o próprio navegador, clique na opção “Impressão”. O navegador exibirá a 
consulta/relatório em outra janela. A partir daí, siga as instruções de impressão do navegador em 
questão. 

 
Para maiores esclarecimentos, entre em contato com o SAPOB – Serviço de Administrações de 
Pensão e Outros Benefícios, do IPSM nos telefones (31) 3269-2122 ou (31) 3269-2123. 

 
 

 
Os documentos .xls e .doc podem ser alterados como preferir. 

Opções de ação 
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Observações 
O presente documento poderá ser alterado sem aviso prévio. 

Verifique frequentemente se há nova versão. 
 



 

Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais 
Manual de Operação do Sistema de Gestão de Benefícios – SISGEB / Módulo Óbitos – Via 

Beneficiário  
 

Versão 1.6.0  

 

24 

ANOTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


