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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de execução financeira e controle dos pagamentos das 

despesas com folha de pagamento, encargos sociais, contratos de prestações de serviços, 

decisões judiciais e despesas correntes de energia, telefonia, saneamento e tarifas bancárias. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Presidência 

 Diretoria de Administração e Finanças 

 Gerência de Finanças e Contabilidade 

 Gerência de Planejamento 

 Gerência de Aposentadoria e Pensões 

 Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Decreto nº 1.639, de 09 de maio de 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. 

 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. 

 Instrução Normativa nº 01/2018 – CGM – Dispõe sobre a realização de Pesquisa de Preços de 

Mercado para a contratação pelo Município de Goiânia e dá outras providências. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Ordem de Pagamento Orçamentária – refere-se ao terceiro estágio da despesa e o despacho 

exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga. 

 Despesas Correntes – é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para 

custear os serviços públicos 

 Despesas de Capital – é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos prestados 

à sociedade ou para a realização de investimentos 

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

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

 GERFIN – Gerência de Finanças e Contabilidade 

 RFB – Receita Federal Brasileira 

 GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social 

 GPS – Guia de Previdência Social 

 GERGES - Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 

 FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

 PIS - Programa de Integração Social 

 PASEP - Programa de Formação do Patrimônio 

 SOF – Sistema Orçamentário Financeiro 

 SIT – Sistema Integrada de Tesourarias 

 DCTF - Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais 

 e-CAC – Centro Virtual de Atendimento 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

5.1 Ordem de Pagamento Orçamentária - Folha de Pagamento (FLUXO N. 45) 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Receber 

processos de folha 

de pagamento 

(IPSM e Câmara 

Municipal) da 

GERPLA 

A Diretoria de Administração e Finanças, com posse das folhas de pagamento 

dos servidores efetivos, ativos e comissionados, aposentados e pensionistas 

vinculados ao IPSM e dos aposentados e pensionistas da Câmara Municipal de 

Goiânia, deverá realizar a conferência de ambas conforme diretrizes estabelecidas 

no PG. 41– Conferência da Folha de Pagamento.  

Observação: As mesmas possuem os Termos de Liquidação produzidos pela 

Gerência de Planejamento, o que é de suma importância para a execução da Ordem 

de Pagamento. 
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2. Realizar Ordem 

de Pagamento 

Orçamentária (OP) 

sem OBN com a 

impressão de 2 vias 

da NMOF  

Com os processos conferidos, a Equipe de Finanças e Contabilidade é 

encarregada de realizar a Ordem de Pagamento Orçamentária, via sistema 

COMPLETE, para o fundo previdenciário especificado no Termo de Liquidação e 

conforme a conta corrente específica para cada fundo. Nesse caso, deve ser feita a 

OP SEM OBN, pois não será necessária aprovação do pagamento pela Diretoria de 

Administração e Finanças e a Presidência do IPSM. Quando finalizada, deve-se 

emitir e imprimir a 02 (duas) vias da Nota de Movimentação Orçamentária e 

Financeira (NMOF), sendo que cada via é destinada especificamente a: 

a) 1ª Via – Para ser anexada ao Processo 

b) 2ª Via – Pertencente ao Credor (é anexada ao processo até a retirada pelo seu 

responsável) 

3. Conferir Ordens 

de Pagamento 

realizadas pela 

Equipe de Finanças 

e Contabilidade 

Com as NMOF’s em mãos, a Diretoria de Administração e Finanças deverá 

conferir os dados em cada OP realizada no sistema. Deve-se verificar seus valores, 

os fundos previdenciários vinculados e Contas Correntes conforme Memorando para 

Folha de Pagamento (elaborado pela Gerência de Finanças durante o processo 

descrito pelo PG. 41– Conferência da Folha de Pagamento). 

4. Apontar erros 

encontrados na 

Ordem de 

Pagamento 

Orçamentária 

Caso haja erros detectados na conferência das Ordens de Pagamento, a Diretoria 

de Administração e Finanças deverá apontá-los à Equipe de Finanças e 

Contabilidade a fim de que a mesma faça as correções devidas, conforme 

orientação recebida. 

5. Anular e refazer 

OP com a correção 

dos erros apontados 

Os erros apontados na NMOF, então, devem ser corrigidos anulando toda a 

operação feita anteriormente e refazê-la com os dados corretos, via sistema. Uma 

vez a OP refeita, ela deve ser submetida à conferência pela Diretoria de 

Administração e Finanças novamente. 

6. Assinar OP 

realizada 

corretamente e 

enviar para Equipe 

de Finanças e 

Contabilidade 

Com os dados conferidos e corretos, a Diretoria de Administração e Finanças 

deverá assiná-la sinalizando que a Ordem de Pagamento Orçamentária pode ser 

concluída. Nesse momento, a Diretoria de Administração e Finanças deverá 

enviar as NMOF assinadas a Equipe de Finanças e Contabilidade para 

contabilização, via sistema COMPLETE. 

7. Conferir 

efetivação do 

pagamento e 

informar equipe 

sobre pagamentos 

efetuados e 

recolhidos 

Após o período de processamento da Ordem de Pagamento Orçamentária 

cadastrada no sistema, a Diretoria de Administração e Finanças deverá realizar 

conferências no extrato bancário para certificar a efetivação da transação. De posse 

dessa informação, a Diretoria de Administração e Finanças deverá comunicar a 

Equipe sobre os pagamentos efetuados e os recolhidos. 

Caso haja algum erro ou demora indevida para a efetivação do pagamento, o Diretor 

comunica com os responsáveis por essa execução, tomando as providências 

necessárias para concluir o processo. 
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8. Aguardar 

recebimento do 

arquivo de 

pagamentos 

recolhidos (Relatório 

de Críticas) 

Os pagamentos recolhidos são todos compilados pelo Banco, processados pela 

SEDETEC e são enviados à Gerência de Finanças e Contabilidade com o de 

Relatório de Críticas, o qual serve de base para a execução do processo descrito no 

PG.53 – Ordem de Pagamento Extra Orçamentária (Pagamentos Recolhidos). 

Para isso, o Diretor deve aguardar o recebimento desse arquivo posteriormente, até 

cinco dias após o pagamento da folha. 

9. Contabilizar cada 

OP realizada no 

sistema e enviar 

processo a CGM. 

Recebendo a NMOF assinada pela Diretoria, a Equipe de Finanças e 

Contabilidade deverá realizar a contabilização de cada Ordem de Pagamento 

Orçamentária no sistema COMPLETE informando a emissão de uma via da Guia de 

Receita e verificar no SIT se houve contabilização.  

Após contabilizado, deve-se enviar (via despacho administrativo) o processo de 

pagamento incluindo todas as vias do Termo de Liquidação (sem as NMOF 

anexadas) para a CGM realizar a certificação da operação. 

10. Anexar 

documentos 

gerados ao 

processo e 

encaminha-los ao 

arquivo 

Uma vez com o processo certificado pela CGM, deve-se carimbar todas as páginas 

com o carimbo da GERFIN e anexar a ele as 1ª e 2ª via da NMOF e Comprovantes 

(nessa ordem). Nesse caso, de OP para Folha de Pagamento, utiliza-se como 

comprovante de pagamento os próprios extratos bancários. Com o processo pronto, 

a Equipe de Finanças e Contabilidade deverá envia-lo a GERADM o que irá 

arquiva-lo. 

11. Emitir Relatório 

das OP's/Guias 

Contabilizadas 

Para realizar o Balancete Mensal é emitido o Relatório das OP’s/Guias 

Contabilizadas. Esse processo é descrito no PG. 46 – Montagem de Balancete. O 

Balancete Mensal, nesse caso, não aguarda a certificação pela CGM, podendo 

ocorrer antes do retorno do processo. 

 

5.2 Ordem de Pagamento - Encargos sociais (FLUXO N. 46) 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Receber Relatório 

GFIP (da GERGES) 

e conferir nomes e 

percentuais nas vias 

para pagamento do 

INSS e FGTS, 

separando-as 

Para o pagamento dos encargos referentes ao FGTS e INSS deve-se ser recebido o 

Relatório GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência 

Social), o qual é enviado pela Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. 

Após o recebimento, a Diretoria de Administração e Finanças deverá conferir os 

nomes e seus respectivos percentuais de recolhimento de encargo comparando o 

Relatório GFIP com as vias para pagamento de FGTS e INSS. Se houver algum erro 

detectado nessa atividade, deve-se comunicar com a Gerência de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas com o objetivo de solucioná-los. 

Simultaneamente à conferência de nomes e valores, deve-se separa-las a fim de 

enviar a Equipe de Finanças e Contabilidade, a qual processará sua Ordem de 

Pagamento Orçamentária. 
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2. Anexar vias nos 

devidos processos e 

enviar para fazer a 

liquidação pela 

GERPLA 

Quando do recebimento das vias para pagamento de FGTS e INSS da Diretoria de 

Administração e Finanças, a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá, antes 

de realizar a Ordem de Pagamento Orçamentária, anexar as vias aos seus devidos 

processos, de modo a ordená-los. Então, enviar para a Gerência de Planejamento 

realizar a liquidação da despesa. 

3. Calcular valor do 

PIS/PASEP com 

base no 

Comparativo da 

Receita do mês 

Para o pagamento dos encargos de PIS e PASEP, deve se aguardar o fechamento 

mensal contábil do IPSM. A partir desse momento fica possível calcular o valor 

desses encargos sociais que são equivalentes a 1% (um por cento) das Receitas 

Correntes, as quais são extraídas através da emissão do Comparativo da Receita do 

mês, assinado pela Diretoria de Administração e Finanças. 

4. Acessar SICALC 

para emitir a Guia 

de Pagamento e 

enviar para 

GERPLA realizar 

liquidação 

Quando do valor do PIS/PASEP calculado, a Gerência de Finanças e 

Contabilidade deverá acessar o programa SICALC, desenvolvido pela Receita 

Federal Brasileira (RFB), e inseri-lo para emissão da Guia de Pagamento 

PIS/PASEP. 

Uma vez emitida, esta guia deve ser enviada a GERPLA para realização da 

liquidação. O processo aguarda essa etapa continuando após o retorno da guia 

liquidada. 

5. Fazer OP no 

COMPLETE sem 

OBN emitindo as 2 

vias da OP mais 1 

cópia da 2ª via. 

Quando do recebimento das vias para pagamento do FGTS e INSS já anexadas nos 

respectivos processos e da Guia de Pagamento PIS/PASEP, a Equipe de Finanças 

e Contabilidade deverá providenciar a realização da Ordem de Pagamento 

Orçamentária (OP), no sistema, SEM OBN, emitindo as duas vias da NMOF (Nota 

de Movimentação Orçamentária e Financeira) de cada OP mais uma cópia da 

segunda via. Ou seja, são emitidas: 

a) Uma cópia da 1ª Via – Para ser anexada ao Processo 

b) Duas cópias da 2ª Via – Pertencente ao Credor e Banco 

6. Assinar todas as 

vias 

Por se tratar de uma Ordem de Pagamento Orçamentária sem OBN, é necessário a 

assinatura de aprovação da Diretoria de Administração e Finanças e da 

Presidência do IPSM. Quando da NMOF emitidas, as duas funções devem assinar 

todas as vias. 

7. Organizar 

documentos que 

serão enviados ao 

banco e despacha-

los via malote 

efetivação do 

pagamento 

Quando das NMOF’s assinadas, a Diretoria de Administração e Finanças deverá 

organizar toda a documentação necessária para provisionar a efetivação do 

pagamento pelo banco. Para isso, o mesmo deverá despachar ao banco, via malote, 

as duas cópias da 2ª via da NMOF e as guias (boletos) para pagamento dos 

impostos. 

De posse desses documentos, a movimentação financeira poderá ser concluída pela 

instituição bancária. 
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8. Solicitar a 

GERADM para 

buscar malotes 

enviados com 

documentos e 

comprovantes (com 

autenticação) 

Quando do envio do malote ao banco, dá-se o prazo de 2 a 3 dias para 

concretização das transações. Após esse prazo, a Diretoria deverá solicitar a 

Gerência de Apoio Administrativo que busque os malotes enviados com os 

documentos e comprovantes autenticados, os quais servirão para a composição dos 

processos administrativos. 

9. Verificar, 

diariamente, 

pagamentos via 

extratos 

Quando do envio do malote ao banco, a Gerência de Finanças e Contabilidade 

deverá verificar, de forma diária, a conclusão dos pagamentos por meio dos extratos 

bancários. A checagem é importante para certificar que os pagamentos foram feitos 

na data, valor e ao destino corretos. 

10. Verificar erros, 

anular OP e enviar 

para equipe 

Caso algum erro seja detectado na efetivação dos pagamentos, a Gerência de 

Finanças e Contabilidade deverá verificar a sua origem, anular a Ordem de 

Pagamento Orçamentária original e comunicar à Equipe de Finanças e 

Contabilidade para que corrija os erros apontados e refaça a OP, retornando a 

etapa 5 desse fluxo. 

11. Contabilizar OP 

no sistema e enviar 

todo o Processo da 

Despesa para CGM 

para certificação 

Após a efetivação do pagamento, a Equipe de Finanças e Contabilidade deverá 

realizar a contabilização de cada Ordem de Pagamento Orçamentária no sistema 

COMPLETE. 

Uma vez contabilizado, deve-se enviar (via despacho administrativo) o processo de 

pagamento incluindo todas as vias do Termo de Liquidação (sem as NMOF 

anexadas) para a CGM realizar a certificação da operação. 

12. Receber 

processo (NMOF) 

certificado e 

comprovantes 

A Equipe de Finanças e Contabilidade deverá receber o processo e usa-los nos 

devidos fins conforme próximas etapas 

13. Anexar 

documentos 

gerados ao 

processo e 

encaminha-los ao 

seu devido destino 

Uma vez com o processo certificado pela CGM, deve-se carimbar todas as páginas 

com o carimbo da GERFIN e anexar a ele as 1ª e 2ª via da NMOF e Comprovantes 

(nessa ordem). Nesse caso, de OP para Folha de Pagamento, utiliza-se como 

comprovante de pagamento os próprios extratos bancários. Com o processo pronto, 

a Equipe de Finanças e Contabilidade deverá envia-lo a GERADM o que irá 

arquiva-lo. 

14. Emitir Relatório 

das OP's/Guias 

Contabilizadas 

Para realizar o Balancete Mensal é emitido o Relatório das OP’s/Guias 

Contabilizadas. Esse processo é descrito no PG. 46 – Montagem de Balancete. O 

Balancete Mensal, nesse caso, não aguarda a certificação pela CGM, podendo 

ocorrer antes do retorno do processo. 

15. Fazer DCTF do 

pagamento do 

PIS/PASEP 

Após finalização do pagamento, a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá 

acessar o programa desktop da Receita Federal Brasileira DCTF para lançamento do  

PIS/PASEP, emitindo o Recibo de Entrega do DCTF. 
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16. Enviar e-mail à 

SEFIN (Obrigações 

Acessórias) com 

documentação 

pertinente 

Até todo dia 20 de cada mês, a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá 

enviar um e-mail à Gerência de Obrigações Acessórias da SEFIN, anexando o 

Recibo de Entrega do DCTF, Consulta Fiscal e Consulta Complementar (emitidos 

pelo acesso do e-CAC, no site da RFB) 

 

5.3 Ordem de Pagamento Orçamentária - Contratos de Prestação de Serviço, Decisões 

Judiciais e Despesas Correntes de energia e Telefonia (FLUXO N. 47) 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Receber processo 

com Termo de 

Liquidação 

certificado (pela 

CGM) e requisitar 

autorização para 

pagamento do 

Diretor 

Para pagamento de contratos de prestações de serviços que foram finalizados total 

ou parcialmente, é necessário que haja a Nota Fiscal atestada (por quem a recebeu), 

Termo de Ateste do gestor do contrato e o Termo de Liquidação certificado pela 

CGM emitido pela GERPLA (conforme retrato o PG. 45 – PPA/LOA – Controle de 

execução orçamentária e financeira). 

A Gerência de Contabilidade e Finanças deve possuir acesso ao Termo de 

Liquidação certificado, uma vez que a GERPLA o envia, sinalizando necessidade de 

pagamento. O Gerente, então, o deverá analisar e requisitar autorização à Diretoria 

de Administração e Finanças para efetuar o pagamento. 

2. Verificar 

disponibilidade para 

pagamento 

Quando da solicitação de pagamento a prestadores de serviço, a Diretoria deverá 

verificar a disponibilidade financeira para realização do mesmo. Caso seja verificado 

que não há recurso suficiente para a solicitação, deve-se aguardar ou realizar 

alguma ação necessária para atingir recursos financeiros suficientes para prosseguir 

com o processo  

Uma vez verificado que existe possibilidade de pagamento, a Diretoria deverá 

solicitar a Equipe de Finanças e Contabilidade que realize a Ordem de Pagamento 

Orçamentária conforme Termo. 

3. Receber Termo 

de Liquidação das 

despesas sem 

certificação pela 

CGM da GERPLA 

No caso das despesas correntes, ligadas exclusivamente a contas de energia e 

telefonia, os Termos de Liquidação não são certificados pela CGM, porém são 

enviados pela GERPLA toda vez que houver necessidade de pagamento desse tipo 

de despesa. 

As decisões judiciais serão enviadas pela Advocacia Setorial para a Diretoria de 

Administração e Finanças. Ela deverá enviar para a GERPLA a documentação 

necessária incluindo a GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL (emitido pelo site da Caixa 

Econômica Federal), para que seja realizado o empenho e liquidação da despesa 

para a mesma seja realizada. 

Caso a decisão seja Precatório, a Guia de Depósito Judicial é emitido pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás - Precatório Municipal. 

A Diretoria de Administração e Finanças deverá receber os Termos, o analisar e 

enviar à Equipe de Finanças e Contabilidade para realizar a Ordem de Pagamento 

Orçamentária conforme Termo de Liquidação. 
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4. Realizar OP no 

COMPLETE com 

OBN 

A Equipe de Finanças e Contabilidade receberá, em todos os casos (prestação de 

serviço, decisões judiciais, despesas de energia e telefonia), o Termo de Liquidação. 

Após isso, ela realiza a Ordem de Pagamento Orçamentária no sistema, COM OBN, 

visto que necessita de autorização da Diretoria e Presidência. A peculiaridade para a 

Ordem de Pagamento Orçamentária para despesas correntes e decisões judiciais 

(quando há mandado) é que as mesmas são feitas utilizando código de barras. 

Nessa ação deve-se emitir as 02 (duas) vias da Nota de Movimentação 

Orçamentária e Financeira. 

5. Selecionar e 

aprovar OP no 

Sistema 

Quando da realização da OP com OBN, primeiramente a Diretoria deverá selecionar 

no sistema as OPs a serem pagas. E então a Presidência do IPSM, em reunião com 

o Diretor, deve, (caso concorde com os pagamentos) aprovar as OPs liberando-as, 

via sistema COMPLETE, para efetivação do pagamento. Em outra hipótese, a 

Presidência tem a autoridade de rejeitar o pagamento, impedindo que o mesmo seja 

feito. Nessa ocasião devem ser fornecidas justificativas da não aprovação. 

6. Anular operação 

via sistema com a 

justificativa e enviar 

processo para 

origem, que deverá 

anular o processo 

Se o pagamento for rejeitado pela Presidência do IPSM, toda a operação da Ordem 

de Pagamento Orçamentária deverá anular, via sistema COMPLETE, inserindo a 

justificativa para tal ação. E então envia-se o processo para a origem do mesmo, 

podendo ser ao Gestor e/ou Fiscal do contrato, o qual deverá tomar as devidas 

providência para anula-lo. 

7. Gerar remessas 

das OP’s aprovadas 

e envia-las ao banco 

para provisão do 

pagamento 

Uma vez aprovado o pagamento, a Diretoria de Administração e Finanças deverá 

liberar as remessas de cada Ordem de Pagamento Orçamentária, via sistema 

COMPLETE. As remessas são arquivos gerados pelo sistema que servem de base 

para realização dos pagamentos pelo banco, por isso posteriormente, as mesmas 

são enviadas a entidade bancária. É bom lembrar que os pagamentos serão 

processados no mesmo dia se as remessas forem enviadas até as 13h, se 

encaminhadas após esse horário, o processamento é no próximo dia útil. 

8. Verificar se os 

pagamentos foram 

feitos via remessas, 

extrato bancário e 

SIT 

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

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

concretiza o pagamento. Essa checagem deve ser feita no Extrato Bancário, SIT e 

através das Remessas, via sistema COMPLETE. É importante que os dois locais de 

verificação sejam coincidentes, informando a efetivação do pagamento.  

Obs.: Não é necessário efetuar contabilização das Ordem de Pagamento 

Orçamentária nesse caso, pois esta operação é feita automaticamente pelo sistema 

na efetivação do pagamento. 

9. Verificar problema 

e corrigir 

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

sucesso, a Gerência deve localizar a natureza e origem do problema, buscar 

soluções e solicitar que a Equipe de Finanças e Contabilidade refaça a OP com 

OBN, retornando todo o processo na etapa 4 desse fluxo. 
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10. Anexar NMOF 

(com o Termo de 

Liquidação e 

Comprovantes) ao 

processo e 

encaminha-los ao 

seu devido destino 

Quando da confirmação do pagamento pelo Gerente, a Equipe de Finanças e 

Contabilidade deverá anexar as 1ª e 2ª vias da NMOF ao processo juntamente com 

as vias do Termo de Liquidação e Comprovantes e envia-lo ao gestor do contrato. 

Caso seja despesas correntes no final do exercício ou contratos findados são 

enviados ao Arquivo. 

11. Emitir Relatório 

das OP's/Guias 

Contabilizadas 

Para realizar o Balancete Mensal é emitido o Relatório das OP’s/Guias 

Contabilizadas. Esse processo é descrito no PG. 46 – Montagem de Balancete. 

 

5.4 Ordem de Pagamento Orçamentária – Tarifas Bancárias e Despesas Correntes de 

Saneamento. (FLUXO N. 48) 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Receber Termo 

de Liquidação sem 

certificação pela 

CGM, da GERPLA 

Quando houver a necessidade de pagamento de despesas relacionadas a 

saneamento e abastecimento de água, realizado pela companhia de saneamento 

(SANEAGO), a Gerência de Planejamento, elabora e envia o Termo de Liquidação à 

Diretoria de Administração e Finanças. Assim que recebido, a mesma deverá 

analisar e enviar à Equipe de Finanças e Contabilidade, a qual realizará a 

execução da Ordem de Pagamento Orçamentária. 

2. Emitir extratos e 

somar todas as 

tarifas bancárias 

Quando houver a ocorrência do débito de tarifas bancárias, a Gerência de Finanças 

e Contabilidade é encarregada de emitir os extratos bancários das contas 

vinculadas ao IPSM para realizar a somatória dessas tarifas obrigatórias. 

3. Verificar se o 

somatório das 

tarifas está correto 

Uma vez o cálculo realizado, a Gerência de Finanças e Contabilidade encaminha 

os extratos e o valor total de tarifas bancárias a ser pago à Diretoria de 

Administração e Finanças, o qual irá verificar os cálculos realizados. Caso haja a 

detecção de alguma falha, essa documentação volta ao Gerente para que haja a 

correção, recomeçando o fluxo a partir da etapa 2. 

4. Atestar tarifas e 

enviar para 

GERPLA realizar 

liquidação 

Quando dos cálculos das tarifas bancárias a serem pagas estiverem corretos, a 

Diretoria de Administração e Finanças sinaliza a sua conformidade, através do 

Termo de Atesto (conforme modelo da Instrução Normativa nº 001/2018 - CGM/GO), 

enviando para o a Gerência de Planejamento realizar o Termo de Liquidação da 

despesa (separado por cada conta corrente). A emissão desse documento é 

aguardada para que possa ser realizada a Ordem de Pagamento Orçamentária. 
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5. Fazer OP sem 

OBN e contabilizar 

OP no COMPLETE 

Ao receber os Termos de Liquidação, tanto para despesas de saneamento quanto 

para tarifas bancárias, a Equipe de Finanças e Contabilidade prossegue para a 

realização da Ordem de Pagamento Orçamentária SEM OBN, visto que, nesses 

casos, não será necessária a autorização do pagamento pela Diretoria e 

Presidência. Dessa etapa é gerada a Nota de Movimentação Orçamentária e 

Financeira (NMOF). 

Logo em seguida, é feita a contabilização da Ordem de Pagamento Orçamentária, 

via sistema COMPLETE. 

6. Lançar Receita no 

SIT 

Quando a OP realizada for relacionada a despesas de saneamento, a Equipe de 

Finanças e Contabilidade deverá lançar os valores na área de Receitas no SIT 

como “Outras Restituições”, pois existe um convênio entre o ente (Prefeitura de 

Goiânia) e a SANEAGO, o qual deve ser regularizado através do lançamento dessa 

receita. 

7. Enviar todo o 

Processo da 

Despesa para CGM 

(Controladoria Geral 

do Município) para 

certificação 

Uma vez contabilizado, deve-se enviar (via despacho administrativo) o processo de 

pagamento incluindo todas as vias do Termo de Liquidação (sem as NMOF 

anexadas) para a CGM realizar a certificação da operação. 

8. Receber processo 

(NMOF) certificado 

e comprovantes 

A Diretoria de Administração e Finanças ou a Equipe de Finanças e 

Contabilidade receberá o processo certificado e o usará nos devidos fins conforme 

próximas etapas juntamente com os comprovantes, Termo de Liquidação e NMOF 

9. Anexar NMOF 

(com o Termo de 

Liquidação e 

Comprovantes) ao 

processo e 

encaminha-los ao 

seu devido destino 

Quando da confirmação do pagamento pelo Gerente, a Equipe de Finanças e 

Contabilidade deverá anexar as 1ª e 2ª vias da NMOF e dos Comprovantes ao 

processo sequenciando-os com as vias do Termo de Liquidação de Despesa 

certificados e, então, deverá envia-lo ao gestor do contrato para sua continuidade. 

Caso seja despesas correntes no final do exercício ou contratos findados são 

enviados ao Arquivo. 

10. Emitir Relatório 

das OP's/Guias 

Contabilizadas 

Para realizar o Balancete Mensal é emitido o Relatório das OP’s/Guias 

Contabilizadas. Esse processo é descrito no PG. 46 – Montagem de Balancete. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas; 

 Sistema COMPLETE; 

 Sistema SIT; 

 Sistema de Envio de Arquivo Bancário – SEDETEC; 

 Veículos para transporte de processos/malotes 
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7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Para o lançamento, recomenda-se sempre verificar as datas máximas de envio do DCTF 

estipuladas na Agenda Tributária, informada no site da Receita Federal Brasileira. 

 É sempre importante, após o recebimento do Termo de Liquidação de Despesa certificado, 

verificar, no sistema COMPLETE, se consta a certificação do mesmo. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

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

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Nota de 

Movimentação 

Orçamentária e 

Financeira - NMOF 

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 

Relatório de Críticas 

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 

Guia de Despesas 

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 
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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 

Relatório GFIP 

Processo 

Administrativo/ 

Sala GERFIN 

Pasta AZ ou 

Processo / 

Servidores GERFIN 

Por mês/ano 
Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

Guia de Pagamento 

PIS/PASEP 

Processo 

Administrativo/ 

Sala GERFIN 

Pasta AZ ou 

Processo / 

Servidores GERFIN 

Por mês/ano 
Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

Guia de Pagamento 

FGTS/INSS 

Processo 

Administrativo/ 

Sala GERFIN 

Pasta AZ ou 

Processo / 

Servidores GERFIN 

Por mês/ano 
Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

Recibo de Entrega do 

DCTF 

Meio eletrônico 

(programa RFB) 

Site Receita Federal 

/ Por Login do 

certificado digital 

Por mês/ano 

Indeterminado NA 

Processo 

Administrativo/ 

Sala GERFIN 

Pasta AZ ou 

Processo / 

Servidores GERFIN 

Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

Guia de Depósito 

Judicial 

Processo 

Administrativo/ 

Sala GERFIN 

Pasta AZ ou 

Processo / 

Servidores GERFIN 

Por mês/ano 
Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

Termo de Atesto 

Meio eletrônico 

Backup / Diretoria de 

Administração e 

Finanças 

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. 45 – Ordem de Pagamento Orçamentária – Folha de Pagamento 

 

Fluxograma n. 46 – Ordem de Pagamento Orçamentária – Encargos Sociais 

 

Fluxograma n. 47 – Ordem de Pagamento Orçamentária - Contratos de Prestação de Serviço, 

Decisões Judiciais e Despesas Correntes de energia e telefonia 
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Fluxograma n. 48 – Ordem de Pagamento Orçamentária - Tarifas Bancárias e Despesas Correntes 

de Saneamento 
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