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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para a atividade de elaboração do Relatório Gerencial, bem como a 

emissão de notificações aos órgãos devedores de contribuição previdenciária. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Diretoria de Benefícios Previdenciários 

 Gerência de Custeio 

 Gerência de Aposentadorias e Pensões 

 Secretaria Geral 

 

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 8.095 (26/04/2002) – 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. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Não há. 

 

4.2 Siglas 

 SEDETEC – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia 

 SECGER – Secretaria Geral 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Emitir o Resumo 

de Proventos e 

Descontos para os 

servidores do IPSM 

Quando do fechamento da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do IPSM, 

a Gerência de Aposentadoria e Pensão deverá emitir e encaminhar para a Gerência de 

Custeio o relatório de “Resumo de Proventos e Descontos”. 
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2. Receber 

relatórios da 

Câmara Municipal 

de Goiânia  e 

realizar cálculos de 

Contribuições 

Devidas, segundo 

base de cálculo 

fornecida 

Após o fechamento da folha de pagamento efetivado pela Câmara Municipal de Goiânia, 

a Equipe de Custeio deverá receber os relatórios de fechamento da folha de pagamento 

desse órgão e realizar o cálculo em planilha específica, utilizando a base de cálculo para 

ativos e inativos. 

Observação: a Câmara Municipal de Goiânia realiza a contribuição previdenciária ao 

IPSM, porém ela difere dos outros órgãos, pois possui seu próprio sistema financeiro e 

contábil para a realização do cálculo das contribuições. O pagamento das mesmas é 

realizado antes da Emissão de Informativos de Cobrança, por isso não há necessidade 

de emiti-los, no entanto é necessário realizar o cálculo dos valores devidos para Controle 

das Receitas pela Gerência de Custeio. 

3. Realizar o 

monitoramento do 

fechamento da folha 

ao longo do final do 

mês 

Quando do fechamento da folha do IPSM pela Gerência de Aposentadoria e Pensão, a 

Equipe de Custeio deverá acessar o sistema COMPLETE e emitir a Consulta do Status 

de Cálculo, onde consta a situação do fechamento de folha dos órgãos vinculados à 

Prefeitura (da Administração Direta e Indireta). 

4. Emitir relatórios 

dos fundos dos 

órgãos para montar 

pasta física de 

Relatório Gerencial 

mensal 

Quando da constatação da conclusão do status de cálculo dos órgãos, a Equipe de 

Custeio deverá emitir e imprimir os relatórios dos os fundos dos órgãos para montar 

pasta física de Relatório Gerencial mensal. Os fundos contábeis são subdivididos para 

finalidades diferentes, da seguinte maneira: 

a) Fundo I - financeiro; 

b) Fundo II - previdenciário 

c) Fundo III - servidores da antiga Comdata 

d) Fundo IV - agentes de saúde 

5. Lançar, em 

planilha específica, 

os dados 

necessários dos 

fundos e órgãos 

para calcular  

Contribuições 

Devidas 

Com os dados dos relatórios em mãos, a Equipe de Custeio deverá lançá-los, em 

planilha específica, denominada planilha “Relatório Gerencial”, envolvendo os fundos dos 

órgãos para calcular automaticamente os valores da Contribuições Devidas. 

Ao final, deverão ser identificados os valores das Contribuições Devidas discriminando 

valores patronais e de servidores, e seus respectivos 13º salário (décimo terceiros), os 

quais obedecem à regra estabelecida de 13,17% para parte patronal e 11% para parte 

servidor incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição. 

Observação: Os dados a serem lançados são as bases de cálculo e descontos patronais 

e de servidores, e de seus respectivos 13º salário (décimo terceiros). Pode ser necessário 

também lançar as deduções, já pagas pelo órgão em questão, tais como salário família, 

auxílio saúde, auxílio maternidade, auxilio reclusão-detenção judiciária, dentre outros. 
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6. Salvar planilha 

pronta para 

conferência da 

Gerência de Custeio 

Quando da finalização da planilha “Relatório Gerencial”, a Equipe de Custeio deverá 

salvar a mesma em meio eletrônico para que a Gerência de Custeio possa verifica-la. 

Além disso, ela servirá de consulta e documento de referência para a própria Gerência de 

Custeio em outros processos. 

7. Conferir valores e 

informações 

pertinentes 

A Gerência de Custeio deverá conferir os valores e as informações contidas no 

“Relatório Gerencial” com o intuito de detectar algum possível erro. 

8. Corrigir Planilha 

com valores 

corretos 

Se, por acaso, a Gerência de Custeio, verificar que há erros, a Equipe de Custeio 

deverá analisar os apontamentos recebidos e corrigir a planilha “Relatório Gerencial” 

tomando as providências adequadas. 

9. Comunicar à 

SEDETEC sobre a 

ocorrência da 

diferença 

Se a identificação de mudanças ou erros acontecer após fechamento do mês, a Gerência 

de Custeio deverá comunicar à SEDETEC sobre a ocorrência da diferença, por meio de 

contato telefônico e em meio formal (via e-mail, mensagem ou outras formas). E, logo em 

seguida, solicitar que a Equipe de Custeio corrija a planilha “Relatório Gerencial”. 

10. Elaborar 

Memorandos com 

os valores de 

contribuições 

devidas de cada 

órgão 

Após a conclusão definitiva do “Relatório Gerencial”, a Equipe de Custeio deverá 

elaborar 03 (três) memorandos contendo valores de contribuições previdenciárias 

devidas, sendo que o primeiro consta os valores e nomes dos órgãos de Administração 

Direta, o segundo, da Administração Indireta, e o terceiro dos valores das contribuições 

do IPSM. 

Após a elaboração, a Equipe de Custeio deverá encaminhar os Memorandos para 

conferência pela Gerência de Custeio. 

11. Conferir valores 

e informações 

pertinentes 

Da mesma forma que é feita para o Relatório Gerencial, a Gerência de Custeio deverá 

conferir os dados, valores e outras informações constantes nos memorandos de 

contribuições devidas, apontando possíveis inconsistências, se detectadas. 

12. Corrigir erros 

detectados 

Quando do recebimento de correção de erros nos memorando, a Equipe de Custeio 

deverá analisar o que foi solicitado, realizar a correção e reemitir os memorandos. 

13. Conferir e 

assinar 

Da mesma forma que a Gerência de Custeio, a Diretoria de Benefícios Previdenciários 

deverá conferir os memorandos. Caso detectado alguma inconsistência, remete-se os 

documentos a Equipe de Custeio para executar atividade conforme etapa 12. 

14. Enviar 

memorandos para 

SECGER 

Quando dos memorandos corretos e prontos para entrega, a Diretoria de Benefícios 

Previdenciários deverá encaminha-los para a Secretaria Geral. 
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15. Elaborar Ofícios 

com os valores 

constantes nos 

Memorandos 

De posso dos memorandos, a Secretaria Geral deverá elaborar os Ofícios (documentos 

para comunicação com órgãos externos) constando os valores de contribuições 

previdenciárias devidas mencionados nos memorandos. Eles são feitos para cada órgão 

e para cada fundo com os valores que são devidos de pagamento. 

 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas; 

 Sistema COMPLETE. 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Não há. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

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

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Relatório Gerencial 

Computador da 

Gerência de 

Custeio 

Eletrônico 

Acesso da Equipe 

GERCUS 

Z:/Documentos_ 

“ANO”/Relatório 

Gerencial 

Permanente - 

Memorando 

Gerência de 

Custeio 

Pasta 

Acesso da Equipe 

GERCUS 

Indexada por 

competência 
Permanente - 

Computador da 

Gerência de 

Custeio 

Eletrônico 

Acesso da Equipe 

GERCUS 

Z:/Documentos_ 

“ANO”/ 

Memorando 

Permanente - 
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9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 66 – Contribuições Devidas e Notificações 
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