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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para a atividade de execução de ordens de pagamento Intra Orçamentárias 

(OP Intra), bem como as situações em que se faz necessária. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Diretoria de Administração e Finanças 

 Gerência de Finanças e Contabilidade 

 Gerência de Custeio 

 Gerência de Investimentos 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

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

servidores Municiais de Goiânia. 

 Decreto nº 015, de 05 de janeiro de 2018 - Dispõe sobre critérios a serem adotados na 

execução orçamentária e financeira do Poder Executivo do Município de Goiânia para o 

exercício de 2018, e dá outras providências. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Ordem de Pagamento Intra Orçamentária (OP Intra) - é uma operação usada para 

transferência entre contas e fundos dada determinada demanda. É utilizada para 

regularização de contas ou transferências de resgastes e aplicação de investimentos 

automáticos (sendo uma requisição vinda da Gerência de Investimentos). Ela pode ser uma 

necessidade da Gerência de Custeio quando houver identificação de receitas creditadas em 

contas bancárias erradas, dentre outros motivos. 

 

4.2 Siglas 

 OP Intra – Ordem de Pagamento Intra Orçamentária 

 OBN – Ordem Bancária Nacional 

 NMIO – Nota de Movimentação Intra Orçamentária 

 GERCUS – Gerência de Custeio 

 GERINV – Gerência de Investimentos 

 SIT – Sistema Integrado de Tesourarias 

 DIRADM – Diretoria de Administração e Finanças 
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5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

Atividade Descrição da atividade 

1. Solicitar execução 

de OP Intra 

conforme demanda 

através do repasse 

de dados das contas 

que serão utilizadas, 

valores e motivo da 

transferência 

A OP Intra é realizada todas as vezes que for demanda por alguma razão, seja ela 

resgate de aplicações e investimentos ou necessidade de regularização entre as contas 

correntes dos fundos previdenciários do IPSM. 

Independente do caso, a OP Intra deverá ser realizada pela Equipe de Finanças e 

Contabilidade quando a Gerência de Finanças e Contabilidade solicitar a execução da 

mesma. Para isso são informados os dados das contas que serão utilizadas, o valor e o 

motivo da operação. 

Existe a possibilidade da OP Intra ser realizada com OBN, sendo necessária aprovação 

pela Diretoria de Administração e Finanças e pela Presidência, e sem OBN, não 

possuindo a mesma exigência. 

2. Fazer OP Intra via 

sistema COMPLETE 

Quando se tratar de movimentações financeiras reais (que envolvem desembolso de uma 

conta para outra da mesma titularidade), a Equipe de Finanças e Contabilidade deverá 

realizar a OP Intra, via sistema, COM OBN. Nesse momento ela deverá emitir as 2 vias da 

Nota de Movimentação Intra Orçamentária (NMIO). E, em seguida, comunicar sua 

conclusão ao Diretor. 

3. Selecionar e 

autorizar a OP no 

sistema, liberando 

para aprovação pela 

Presidência 

Quando da conclusão da OP Intra pela Equipe, a Diretoria de Administração e 

Finanças deverá selecionar e autorizar a OP, no sistema COMPLETE, e enviar os 

documentos à Presidência para que a mesma possa aprovar sua efetivação. 

4. Analisar e decidir 

sobre aprovação da 

OP 

A Presidência do IPSM, em reunião com a Diretoria de Administração e Finanças, 

deverá analisar cada OP (pelo sistema) e deverá decidir sobre a pertinência delas, 

concluindo sobre sua aprovação ou não. 

5. Anular operação 

via sistema com a 

justificativa e enviar 

processo para 

origem, que deverá 

anular o processo 

A partir do momento que a Presidência do IPSM decidir em não autorizar a efetivação da 

OP Intra em questão, a Diretoria de Administração e Finanças deverá anular a 

operação, via sistema, inserindo a justificativa da resposta negativa, e, em seguida, 

enviará o processo para a sua origem, a qual tomará as providências que lhe couber e 

anulará o mesmo. 

6.  Liberar remessas 

das OPs aprovadas 

e envia-las ao banco 

para provisão do 

pagamento 

Caso a Presidência autorizar a efetivação da Ordem de Pagamento, ela deverá realizar a 

liberação, via sistema. Após isso, a Diretoria de Administração e Finanças deverá 

liberar remessas de cada uma.  

Observação: As remessas são arquivos gerados pelo sistema que servem de base para 

realização dos pagamentos pelo banco. Por isso, posteriormente, as mesmas são 

enviadas ao banco. É bom lembrar que os pagamentos serão processados no mesmo dia 

se as remessas forem geradas até as 13h, se encaminhadas após esse horário, o 

processamento é no próximo dia útil. 
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7. Verificar se os 

pagamentos foram 

feitos via remessas, 

extrato bancário e 

SIT 

Após certo período de processamento das remessas pelo banco, a Gerência de 

Finanças e Contabilidade deverá verificar se houve, de fato, o débito bancário o que 

concretiza o pagamento. Essa checagem deve ser feita no Extrato Bancário, por meio das 

Remessas (via sistema COMPLETE) e através do SIT (verificando sua contabilização). É 

importante que os dois locais de verificação sejam coincidentes, confirmando a efetivação 

da transferência.  

Observação: Não é necessário efetuar contabilização da Ordem de Pagamento nesse 

caso, pois esta operação é feita automaticamente pelo sistema na efetivação da 

transferência. 

8. Verificar problema 

e corrigir 

Caso houver qualquer problema que impeça que o pagamento seja realizado com 

sucesso, a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá identificar a natureza e 

origem do problema, buscar soluções e solicitar que a Equipe de Finanças e 

Contabilidade refaça a OP Intra com OBN. 

9. Fazer OP Intra, 

via sistema, e 

contabilizar 

operação 

Quando a OP Intra envolver operações de resgate e aplicação de investimentos ou 

transferências entre fontes das contas, a Equipe de Finanças e Contabilidade deverá 

realizar a mesma SEM OBN, pelo sistema e logo em seguida contabilizar a operação. 

Deverá também, emitir (imprimir) as 02 (duas) vias da Nota de Movimentação Intra 

Orçamentário (NMIO). 

10. Anexar 

comprovantes 

bancários pelo 

Sistema 

COMPLETE 

Após a realização de operações OP Intra COM OBN, a Equipe de Finanças e 

Contabilidade deverá anexar os comprovantes obtidos pelo sistema COMPLETE. Se a 

operação for SEM OBN, a Equipe de Finanças e Contabilidade deverá anexar os 

comprovantes bancários. 

11. Anular OP Intra 

via sistema e 

Contabilizar 

anulação 

Quando, após todo o trâmite, houver necessidade de realizar a anulação da OP Intra 

concretizada, a Equipe de Finanças e Contabilidade deverá anular a mesmo, via 

sistema, e em seguida contabilizar a anulação. 

Observação: Situações como essa ocorrem quando o solicitante da OP Intra cancela sua 

solicitação apresentando os motivos da desistência. 

12. Assinar as duas 

vias 

Quando da documentação completa com as NMIO anexadas com seus devidos 

comprovantes, a Diretoria de Administração e Finanças deverá assiná-las confirmando 

a operação.  

13. Reservar vias 

assinadas para 

montagem de Lotes 

Com as vias assinadas, a Equipe de Finanças e Contabilidade deverá armazená-las em 

lugar apropriado para o uso das mesmas no período da elaboração do Balancete Mensal, 

conforme diretrizes estabelecidas no PG. 46 – Montagem de Balancete. 
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6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas; 

 Sistema COMPLETE; 

 Sistema Bancário – Caixa Econômica Federal 

 SIT – Sistema Integrado de Tesourarias 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Recomenda-se que sempre seja feita a checagem dos extratos bancários para cientificar 

que houve ou não algum resgate de aplicações. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

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

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

NMIO - Nota de 

Movimentação Intra 

Orçamentária  

Meio eletrônico 

(sistema) 

Servidor SEDETEC / 

Por servidores com 

senha habilitada 

Ordem numérica 

crescente/por 

ano 

Indeterminado NA 

Processo 

Administrativo/ 

Sala GERFIN 

Pasta AZ ou 

Processo / 

Servidores GERFIN 

Por mês/ano 
Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

Comprovantes de 

Pagamento – Sistema 

COMPLETE 

Meio eletrônico 

(sistema) 

Servidor SEDETEC / 

Por servidores com 

senha habilitada 

Ordem numérica 

crescente/por 

ano 

Indeterminado NA 

Processo 

Administrativo/ 

Sala GERFIN 

Pasta AZ ou 

Processo / 

Servidores GERFIN 

Por mês/ano 
Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

Comprovantes de 

Pagamento – Extrato 

bancário 

Meio eletrônico 

Servidor GERFIN / 

Por servidores com 

senha habilitada 

Por mês/ano 

Indeterminado NA 

Processo 

Administrativo/ 

Sala GERFIN 

Pasta AZ ou 

Processo / 

Servidores GERFIN 

Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 
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9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 43 – Ordem de Pagamento Intra Orçamentária (OP Intra) 
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