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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para a atividade de fornecimento interno de informações pertinentes a 

entradas e saídas de recursos das contas vinculadas ao IPSM. 

 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Diretoria de Administração e Finanças 

 Gerência de Investimentos 

 Gerência de Custeio 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

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

servidores Municiais de Goiânia. 

 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Investimentos – ativos aplicados no mercado financeiro e de capitais pelos RPPS para 

cobertura das obrigações previdenciárias, com a observância da regulamentação específica. 

 Ativos Financeiros – também conhecidos como “ativos de papel”, primordialmente negociados 

em mercados financeiros, como ações, contratos futuros, contratos a termo, entre outros. 

 

 

4.2 Siglas 

 CRED – Crédito 

 TEV - Transferência Eletrônica de Valores 

 DOC - Documento de Ordem de Crédito 

 TED - Transferência Eletrônica Disponível 

 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 
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Atividade Descrição da atividade 

1. Emitir todos os 

extratos de todas as 

contas IPSM (contas 

corrente e 

aplicações 

financeiras) e 

analisa-los 

De dois em dois dias, a Diretoria de Administração e Finanças, utilizando o seu acesso 

às contas do IPSM, deverá emitir os extratos de todas elas, incluindo a contas correntes e 

de aplicações financeiras. 

Com a emissão desses extratos, deverá ser analisado há recursos a serem investidos. 

2. Sinalizar  valor 

total no fundo e 

valor a ser utilizado 

para pagamentos 

diversos 

Caso houver recursos para serem investidos levando em conta os recursos que serão 

utilizados em pagamentos diversos, a Diretoria de Administração e Finanças deverá 

comunicar, por e-mail, à Gerência de Investimentos os valores que podem ser 

investidos e os que estão reservados para esses pagamentos, e suas respectivas contas.  

A Gerência de Investimentos, de posse dessa informação, deverá definir formas de 

investimentos juntamente com a Presidência. E então deverá elaborar Ofício de 

autorização para aplicação e coletar a assinatura do Presidente e Diretor de 

Administração Finanças. Em seguida deverá enviar o ofício ao banco para concretizar as 

aplicações, conforme descrito no PG. 04 – Gestão da Aplicação de Investimentos. 

3. Alimentar planilha 

com fundos e contas  

discriminando 

entradas e saídas 

de cada um com 

valores totais 

De forma combinada, a Diretoria de Administração e Finanças deverá utilizar os dados 

contidos nos extratos e alimentar uma planilha específica denominada Planilha dos 

Demonstrativos Bancários. Nela deverão ser inseridos os valores totais de entrada e 

saída de cada fundo e conta. 

6. Emitir e enviar 

comprovantes das 

movimentações 

CRED, TED e DOC 

A Diretoria de Administração e Finanças deverá emitir os comprovantes bancários de 

todas as receitas realizadas em CRED, TED ou DOC para que seja enviado a Gerência 

de Custeio, por meio de e-mail. 

5. Enviar 1 via para 

o Presidente, 1 via 

para GERCUS 

(após verificado 

CRED, TEV e DOC) 

e reter outra via na 

DIRADM 

Quando da Planilha elaborada, a Diretoria de Administração e Finanças deverá envia-

la a Presidência. Deverá também reter uma via para a DIRADM/GERFIN. 

A Gerência de Custeio deverá receber os comprovantes das movimentações emitidos 

anteriormente, para que sejam identificados, conforme PG. 61 – Identificação de 

Receitas. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas; 

 Sistema COMPLETE; 

 Sistema de Internet Banking – GOVCAIXA e BBLogin 
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7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 A frequência da checagem dos extratos bancários é diária, apenas o preenchimento da 

Planilha de Demonstrativos Bancários é realizado de dois em dois dias. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

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

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Extratos bancários Meio eletrônico 

Servidor GERFIN / Por 

servidores com senha 

habilitada Por data Indeterminado NA 

Internet banking 

Planilha dos 

Demonstrativos 

Bancários 

Meio eletrônico 

Servidor GERFIN / 

Diretoria de 

Administração e 

Finanças 
Por data 

Indeterminado NA 

Sala Direção 

Administrativa 

Financeira 

Pasta AZ ou Processo 

/ Diretoria de 

Administração e 

Finanças 

Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 61 – Relatórios Financeiros 
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