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OBJETIVO: Descrever o Processo de Pagamento de Pensão Alimentícia.

RESPONSÁVEIS
 Gerente (GEFOP)
 Assistente Administrativo
 Estagiário
RECURSOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
 Computadores com impressoras
 Sistema informatizado de gerenciamento de folha de pagamento (MaxNet)
 Material de escritório
 Mesas com cadeiras
 Linha telefônica

BASE LEGAL
LEI nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 - Art.49
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS
DEFINIÇÕES
Quantia fixada pelo juiz e a ser atendida pelo responsável (pensioneiro), para manutenção dos
filhos e/ou do outro cônjuge.
Gerência de Elaboração e Controle da Folha de Pagamento
Documento de Ordem de Crédito

Pensão Alimentícia
GEFOP
DOC

PROCEDIMENTOS
O que

Como

Quem

Quando

Receber ofício do Juiz com ordens
de desconto na folha do servidor

Via correios encaminhada do Fórum
para a Prefeitura Municipal de
Contagem

GEFOP - Gerente

Ao ser entregue pelos
correios a Prefeitura
Municipal de Contagem.

Cadastrar desconto na folha do
servidor pensioneiro

Acessando o cadastro do servidor
pensioneiro no sistema Maxnet de
folha de pagamento no menu:
Pensões / Tipo de Pensão / Pensão
Alimenticia, cadastrar o desconto
determinado pelo Juiz assim como
os dados do beneficiário.

GEFOP - Gerente

Até o fechamento da folha
de pagamento do mês

Acessando o sistema Maxnet,
(Procedimentos Especiais) (Bancos) - (Frebaban Pensão)

Assistente Administrativo

Último dia ùtil do mês

Enviando através do sistema do
banco credenciado pela Prefeitura
Municipal de Contagem, para os
devidos pagamentos.

Assistente Administrativo

Último dia ùtil do mês

Gerar arquivo de depositos para o
banco

Encaminhar arquivo de depósitos
para o banco

1

1

Conferir os depósitos
enviados para o banco
credenciado da Prefeitura
Municipal de Contagem

N

Conferindo por meio do extrato
bancário da conta da Prefeitura
Municipal de Contagem, se algum
pagamento foi devolvido.

Assistente Administrativo

Segundo dia útil do mês

Enviando ofício ao banco
credenciado solicitando que o DOC
seja feito novamente

GEFOP - Gerente

Segundo dia útil do mês

Finalizando os pagamentos do mês

GEFOP - Gerente

Segundo dia útil do mês

S

Solicitar via ofício ao banco
que o DOC seja feito

Finalizar pagamentos do mês

CUIDADOS
†
Conferir se todos os dados foram cadastrado no sistema Maxnet.
Verificar se todos os beneficários foram pagos dentro do prazo.

