
 

SIP-RPPS 
Abaixo estão relacionadas as funcionalidades que o SIP apresenta apenas quando instalado no 

órgão de previdência municipal. Portanto neste ambiente o usuário possui todas as funções do 

SIP acrescido dos itens a seguir. 

Parâmetros das Espécies de Benefício 
Determina os eventos para pagamento e os documentos obrigatórios para entrada de 

processo. 

Acompanhamento de Processos 
Valida os documentos obrigatórios e emite a carta de exigência se necessário. Emite a portaria 

de concessão, o termo de ciência e notificação, a carta de concessão e a capa do processo. 

Cálculo de Pensão por Morte 
Calcula e, se confirmado, concede o benefício de pensão por morte gerando o cadastro do 

pensionista a partir do registro do processo encerrando-o. 

Simulação do Provento de Aposentadoria 
Emite relatório com todas as opções de aposentadoria com o valor e a data provável de 

aposentadoria para o segurado poder levar para casa. Demonstra régua temporal em tela com 

os tempos de contribuição e os tempos ignorados por estarem em duplicidade. 

Cálculo do Provento de Aposentadoria 
Trata-se do mesmo mecanismo utilizado na simulação, mas é apresentada uma lista em tela 

para o usuário selecionar qual opção o segurado escolheu, para em seguida conceder a 

aposentadoria, gerar o cadastro a partir do processo e encerra-o. 

Indeferimento de Processo 
Emite indeferimento de processo com fundamento legal e motivo. 

Recenseamento Previdenciário 
Cadastra a empresa ou responsável interno e período do recenseamento. 

Registro do Recenseamento Previdenciário 
Controla os recenseamentos que o segurado participou e emite a ficha cadastral atualizada 

com recibo de comparecimento. 

Relação dos Registros do Recenseamento 
Emite a listagem de cadastros recenseados com data e hora que a pessoa compareceu. 

Importar Dados Previdenciários dos Entes Federativos Municipais 
Importa os dados cadastrais, dependentes, afastamentos e histórico financeiro completo na 

carga inicial. Importa e/ou atualiza os dados cadastrais, os afastamentos do mês e os dados 

financeiros do mês, mensalmente. 



 

Registro Manual do Histórico Financeiro 
Possibilita a digitação do histórico financeiro. 

Alíquotas de Reajuste para Aposentados e Pensionistas 
Registra as alíquotas das portarias interministeriais MPS/MF para o reajuste dos aposentados e 

pensionistas, bem como a alíquota de reajuste municipal, para processos com paridade. 

Reajuste para Aposentados e Pensionistas 
Realiza o reajuste cadastrado conforme as datas de concessão de cada benefício. 

GRCP - Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária 
Emite a guia para cada ente com penalidades por atraso com correção monetária, juros de 

mora e multa de acordo com a data de vencimento. 

Relação da Contribuição Previdenciária Municipal 
Emite a relação da contribuição separada em ativos, inativos e pensionistas. 

Cálculo Mensal 
Calcula os aposentados, pensionistas e afastados, neste último o SIP irá se comportar de forma 

inversa, ou seja, irá pagar os dias que o segurado estiver afastado. 


