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MANUAL DO USUÁRIO

1. Funcionalidades
As principais funcionalidades do sub-módulo Manutenção > Comp. do
Benefício – Emenda Constitucional 70/2012 são:
 Identificação do aposentado/ ex-servidor
 Cadastro do cargo
 Cadastro de vantagens que compõem o benefício
 Validação do cadastro
 Finalização

1.1 Identificação do aposentado/ ex-servidor
 Inserir o CPF do aposentado e clicar no símbolo “?”

1.1.1 Casos em que foi gerada pensão por morte
Nestes casos, o CPF a ser informado deverá ser o do pensionista que consta
no relatório enviado pela SPPREV. Os demais procedimentos deverão seguir
o mesmo padrão indicado para casos de inativos.
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1.2 Seleção do benefício
Após efetuar a pesquisa pelo CPF, os dados do servidor serão carregados na
tela, devendo-se selecionar o benefício a ser alterado antes de prosseguir,
clicando sobre o nome do aposentado (ou pensionista):

1.3 Cadastro do cargo
 Inserir o código do cargo e clicar no símbolo "?”. Em seguida, preencher os
demais campos, inclusive a data de ingresso no serviço público. Clicar em
“Atualizar”.
 O campo “Valor Vencimento” deve ser preenchido com o valor do salário
base/valor base do cargo informado, observando-se o padrão e a jornada do
servidor inativo.
 A rubrica de salário base (1001) não estará disponível, pois o mesmo será
identificado pelo sistema por meio das informações lançadas no campo “Valor
Vencimento”.
 Observar que o valor a ser lançado deverá ser apresentado na integralidade,
mesmo

quando

o

benefício

de

aposentadoria

foi

concedido

na

proporcionalidade, pois, no momento do cálculo, o sistema fará a
proporcionalização automaticamente.
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1.4 Cadastro de vantagens que compõem o benefício
 Para cadastro das vantagens que farão parte da composição do benefício,
deve-se selecionar a rubrica e preencher os valores. Ao final do cadastro,
clicar em “Inserir”.
 Para cadastrar mais vantagens, clicar no nome do aposentado ou pensionista,
preencher os campos com os novos dados e, em seguida, clicar em “Inserir”.
 Caso alguma vantagem tenha sido lançada incorretamente, pode-se corrigir
clicando sobre esta, alterando seus parâmetros de cálculo e clicando em
“Atualizar” ou excluí-la clicando em “Excluir”.
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Em caso de dúvidas no lançamento das rubricas, basta consultar o
Ementário, clicando no símbolo

1.5 Validação do cadastro

 Após o cadastro de todas as vantagens do benefício, clicar em “Calcular” para
que o sistema processe as informações.
 Clicar em “Consultar” para verificar se os valores foram lançados
corretamente e prosseguir para a etapa de finalização. A consulta só é
possível após o tempo de processamento do sistema (geralmente três
minutos), a contar da tarefa de calcular.
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 Em seguida, será apresentado na tela o demonstrativo de pagamento no qual
poderão ser verificadas as informações de pagamento.
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 Caso seja constatado um erro de lançamento de alguma rubrica, basta clicar
na denominação da rubrica e depois em “Excluir”. E, para gerar novamente o
demonstrativo de pagamento, clicar em “Calcular” e depois em “Consultar”.

 Se na apresentação do demonstrativo de pagamento não aparecerem as
rubricas lançadas, provavelmente algum dado deixou de ser cadastrado.
Neste caso, somente após o preenchimento os valores poderão ser
calculados e emitidos no demonstrativo de pagamento. Para isso, ao término
do preenchimento dos dados faltantes, clicar em “Calcular” para que o
sistema faça um novo processamento dos dados, e depois em “Consultar”
para a verificação do demonstrativo de pagamento.

1.6 Finalização
 Para que as informações sejam enviadas ao sistema Sigeprev e a tarefa seja
concluída, clicar no botão “Finalizar” localizado no demonstrativo de
pagamento. Somente após clicar em “Finalizar” é que a tarefa será concluída.

IMPORTANTE: Após a finalização, as informações não poderão ser
alteradas.

8

9

2. Contato com a SPPREV

Para esclarecimentos de dúvidas referentes à Emenda Constitucional 70/2012
e aos procedimentos a serem adotados, a SPPREV disponibilizou o seguinte
correio eletrônico:
ec70suporte@spprev.sp.gov.br
Neste contato só serão

respondidas questões relativas à

Emenda

Constitucional 70/2012.
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