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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para a atividade de conferência da Folha de Pagamento dos servidores 

ativos, efetivos e comissionados, aposentados e pensionistas do IPSM e aposentados e 

pensionistas da Câmara Municipal de Goiânia, como requisito para execução da ordem de 

pagamento da mesma. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Diretoria de Administração e Finanças 

 Câmara Municipal de Goiânia 

 Gerência de Finanças e Contabilidade 

 Gerência de Planejamento 

 Gerência de Custeio 

 Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Decreto n. 1.639 (09/05/2017) – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência dos 

servidores Municiais de Goiânia. 

 Lei nº 8.537, de 20 de junho de 2007 - Dispõe sobre a alteração na estrutura administrativa da 

Prefeitura Municipal de Goiânia e dá outras providências 

 Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 - Dispõe sobre regras gerais para a organização e o 

funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito 

Federal e dá outras providências. 

 Portaria nº 403 – MPS, de 10 de dezembro de 2008 - Dispõe sobre as normas aplicáveis às 

avaliações e reavaliações atuariais dos RPPS. 

 Lei nº 8.095 (de 26 de abril de 2002) e suas alterações – Dispõe sobre o Regime Próprio de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Goiânia, altera a Lei 8.011, de 5 de 

setembro de 2.000, e dá outras providências. 

 Lei nº 9.025, de 24 de janeiro de 2011 - Fixa alíquotas das contribuições previdenciárias e dá 

outras providências. 

 Decreto nº 1.083, de 07 de junho de 2006 – Cria o Sistema Integrado de Tesourarias – SIT, da 

Prefeitura Municipal de Goiânia e dá outras providências. 
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4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Aporte para complementação da folha - fonte de financiamento para cobertura de déficit 

financeiro 

 OBN – A Ordem Bancária Nacional é utilizada para movimentações financeiras que 

necessitam de desembolso. Quando a operação é realizada para efeito de liquidação ou 

regularização, ou seja, não gera desembolso, ela é feita sem OBN, nesses casos não há 

necessidade de liberação pela Diretoria e Presidência. 

 

4.2 Siglas 

 OP – Ordem de Pagamento Orçamentária 

 OBN – Ordem Bancária Nacional 

 CGM – Controladoria Geral do Munícipio 

 TCM – Tribunal de Contas do Município 

 NMOF – Nota de Movimentação Orçamentária e Financeira 

 GERPLA – Gerência de Planejamento 

 GERCUS – Gerência de Custeio 

 GERAPO – Gerência de Aposentadoria e Pensões 

 GERGES – Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 SEDETEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e 

Tecnologia 

 DIRADM – Diretoria de Administração e Finanças 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Receber Relatório 

Geral da Folha da 

GERAPO e 

GERGES como 

sinalização do 

fechamento da folha 

Na finalização da Folha de Pagamento dos servidores ativos, efetivos e comissionados, 

aposentados e pensionistas do IPSM, a Gerência de Aposentadoria e Pensão e a 

Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverão enviar o “Relatório Geral 

da Folha” a Diretoria de Administração e Finanças. 

O recebimento deste relatório indica que houve o fechamento da folha, portanto é o 

momento certo para iniciar o processo de Conferência da Folha e posteriormente a 

realização da Ordem de Pagamento para os vinculados ao IPSM e à Câmara Municipal 

de Goiânia. 
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2. Solicitar resumo 

da Folha de 

Pagamento 

(Funcionários, 

Aposentados e 

Pensionistas) a 

SEDETEC 

Quando do recebimento do “Relatório Geral da Folha”, a Diretoria de Administração e 

Finanças deverá solicitar à SEDETEC, o “Resumo da Folha de Pagamento”.  

Observação: Esse documento, contendo a folha dos servidores ativos, efetivos e 

comissionados, aposentados e pensionistas ligados ao IPSM, é usado para a conferência 

do pagamento e também para encaminhamento ao banco para efetivação do pagamento 

(a SEDETEC envia o arquivo ao banco no dia programado para o pagamento). 

3. Elaborar 

Memorando 

contendo valor total 

líquido da Folha e 

compilar dados do 

Resumo da Folha 

Uma vez que a Diretoria de Administração e Finanças recebeu o “Resumo da Folha de 

Pagamento”, a mesma o repassará à Gerência de Finanças e Contabilidade para 

elaboração de um memorando contento, dentre outras informações, o valor total líquido 

da Folha e uma compilação dos dados contidos no Resumo da Folha de Pagamento. 

Esse memorando deverá ser enviado à Diretoria de Administração e Finanças, a qual 

fará verificações necessárias antes de se realizar as execuções das ordens de 

pagamentos orçamentários. 

4. Verificar saldos 

financeiros, data de 

pagamento, valor do 

aporte para 

complementação e 

formas de repasse 

do aporte para 

complementação 

Quando da elaboração do memorando, a Diretoria de Administração e Finanças 

deverá verificar alguns itens antes de autorizar a execução orçamentária da Folha do 

IPSM.  

A primeira etapa é realizar a verificação dos saldos financeiros das contas bancárias do 

IPSM bem como a data provável do pagamento, podendo assim projetar quais serão a 

necessidades e atitudes a serem tomadas para pagamento correto de toda a folha. Caso 

exista necessidade, uma das soluções cabíveis é realizar uma OP Intra (conforme 

diretrizes estabelecidas no PG. 42 – Ordem de Pagamento Intra Orçamentária) para 

transferir recursos entre contas do IPSM. 

A Diretoria de Administração e Finanças deverá verificar também, junto a Gerência de 

Custeio, o valor do aporte para complementação, o qual será pago pela SEFIN, a fim de 

solicitar que a GERPLA realize o Termo de Liquidação neste respectivo valor.  

O pedido de aporte para essa situação é feito pela Gerência de Custeio conforme 

diretrizes estabelecidas no PG. 43 – Aporte para Complementação da Folha (Fundo I). 

Além disso, a Diretoria de Administração e Finanças deverá confirmar junto a SEFIN 

quais serão as formas de repasse do aporte para complementação para checar a 

transferência de recursos e autorizar a execução da Ordem de Pagamento, conforme PG. 

44 – Ordem de Pagamento – OP. 

5. Requisitar 

arquivos da Folha 

de Pagamento a 

Câmara Municipal e 

conferir dos valores 

totais para 

providenciar 

pagamento da Folha 

Com o intuito de realizar o pagamento da folha dos aposentados e pensionistas da 

Câmara Municipal de Goiânia, a Diretoria de Administração e Finanças deverá solicitar 

a este órgão o envio dos arquivos da folha, uma vez que a Câmara Municipal de Goiânia 

é o responsável pela composição da folha. 

Quando do recebimento dos mesmos, a Diretoria de Administração e Finanças deverá 

verificar os valores totais e as informações contidas neles. 



PG. 41/01 – Controle de Despesas - Ordem de Pagamento                                                                                            4 / 5 
– Cópia Controlada – 

6. Solicitar correção 

a Câmara Municipal, 

aguardar e receber 

Folha corrigida 

Quando da conferência, e caso seja evidenciada alguma inconsistência, a Diretoria de 

Administração e Finanças deverá solicitar as devidas correções à Câmara Municipal de 

Goiânia, a qual deverá fazer as correções apontadas e, em seguida, deverá retornar o 

arquivo para que haja uma nova conferência. 

7. Enviar e-mail para 

o GERPLA, 

GERCUS e 

GERAPO com os 

dados necessários 

para processos 

internos de cada 

área do IPSM 

Com a folha de pagamento correta, a Diretoria de Administração e Finanças deverá 

enviá-la, via e-mail, para as Gerências de Planejamento, de Custeio e de Aposentadoria e 

Pensão para que cada uma delas possa desenvolver as suas atividades pertinentes com 

a Folha de Pagamento da Câmara e autorizar a realização das OPs para a Equipe de 

Finanças e Contabilidade, conforme PG. 44 – Ordem de Pagamento – OP. 

A Gerência de Planejamento realizará a liquidação da mesma, conforme diretrizes 

estabelecidas no PG. 45 – PPA/LOA – Controle de execução orçamentária e 

financeira.  

A Gerência de Custeio necessita dos valores da folha da câmara para realizar as 

atividades estabelecidas no PG. 43 – Aporte para Complementação da Folha (Fundo 

I), e a Gerência de Aposentadoria e Pensão toma conhecimento dos valores. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas e infraestrutura; 

 Sistema COMPLETE; 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Recomenda-se que seja dada devidas atenções para o fechamento definitivo da folha. 

Caso a mesma seja reaberta, todo o processo deverá ser reiniciado.  

 É necessário sempre que a data do efetivo pagamento e a data de execução orçamentária 

sejam as mesmas. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros gerados pelas atividades deste processo devem ser controlados da seguinte forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Memorando para 

Folha de Pagamento 

Meio eletrônico 

Back-up em Servidor – 

Pasta GERFIN / 

Servidores da GERFIN 

Por data Indeterminado - 

Arquivo – 

Armário GERFIN 

Pasta AZ “Folha de 

Pagamento” / 

Servidores da GERFIN 

Por data 
Até fim do 

exercício 

Arquivo - 

GERADM 

Relatório Geral da 

Folha (Câmara 

Municipal e IPSM) 

Meio eletrônico 

Servidor GERFIN / Por 

servidores com senha 

habilitada 

Por mês/ano Indeterminado NA 



PG. 41/01 – Controle de Despesas - Ordem de Pagamento                                                                                            5 / 5 
– Cópia Controlada – 

Processo 

Administrativo/ 

Sala GERFIN 

Pasta AZ ou Processo 

/ Servidores GERFIN 
 

Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 42 – Conferência de Folha de Pagamento 
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