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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para a atividade de identificação das receitas provenientes de contribuições 

previdenciárias, dentre outras, as quais estão vinculadas aos fundos bancários do IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Diretoria de Benefícios Previdenciários 

 Gerência de Custeio 

 Gerência de Finanças e Contabilidade 

 

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 

 Não há.  

 

4.2 Siglas 

 GERFIN – Gerência de Finanças e Contabilidade 

 TED – Transferência Eletrônica Disponível 

 TEV – Transferência Eletrônica de Valores 

 DOC – Documento de Ordem de Crédito 

 SOF – Sistema Orçamentário Financeiro – Sistema COMPLETE 
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5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Diariamente, 

checar os extratos 

bancários das 

contas para 

identificar créditos 

Diariamente, a Equipe de Custeio deverá emitir e checar os extratos bancários das 

contas vinculadas ao IPSM para identificar os seus créditos. A identificação deverá ser 

feita através da comparação do Extrato com os dados do Sistema COMPLETE e 

planilhas internas. Os dados para essas comparações deverão ser obtidos nos 

documentos Planilhas de Controle das Contribuições Previdenciárias (Demonstrativo de 

Receita de servidor de licença e/ou Demonstrativo de Receita de órgão externo), Planilha 

de Relatório Gerencial, valores devidos e repassados, comprovantes de pagamento, 

dentre outros.  

Ao checar os extratos, se houver alguma transação em TED ou TEV, a Equipe de 

Custeio deverá entrar contato com Diretoria de Administração e Finanças para 

solicitar emissão de comprovantes bancários, como é retratado no PG. 55 - Relatórios 

Financeiros. Se a transação for Créditos OP, devem-se retirar os comprovantes pelo 

sistema COMPLETE. E se for pagamentos em dinheiro ou DOC, o banco deverá fornecer 

os comprovantes por e-mail.  

Caso existam receitas originadas de servidores a disposição do Estado, a Equipe de 

Custeio poderá checar as informações para identificação no Portal da Transparência. 

Quando se tratar de servidor a disposição fora do Estado e, se houver necessidade, a 

Equipe de Custeio deverá requisitar por e-mail o comprovante com as informações do 

pagamento. 

Observação: O prazo para a identificação de todas as receitas do mês deverá ser até 

antes do dia 08 (oito) do mês subsequente. 

2. Elaborar 

Memorando 

informando 

movimentação 

errada para a 

GERFIN 

No momento da identificação de receitas, pode ser constatado que o pagamento foi 

efetuado em Fundo contábil errado, ou conta bancária errada. Nesse caso, a Equipe de 

Custeio deverá verificar qual o fundo correto da receita pelo Relatório Gerencial 

(elaborado conforme diretrizes estabelecidas no PG. 60 – Contribuições Devidas e 

Notificações) e, em seguida, deverá elaborar um memorando informando as transações 

com esse tipo de erro a GERFIN. 

A Gerência de Finanças e Contabilidade, por sua vez, irá executar uma Ordem de 

Pagamento Intra Orçamentária (conforme diretrizes estabelecidas no PG. 42 – Ordem de 

Pagamento Intra Orçamentária) para regularizar a situação. 

Observação 01: Este memorando deverá ser feito pela Equipe de Custeio dentro do mês, 

para que haja tempo hábil para regularização dos fundos pela Equipe de Finanças e 

Contabilidade. 

Observação 02: Receitas com esse tipo de inconsistência não serão identificadas 

novamente após a sua regularização para que não exista lançamentos em duplicidade. 
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3. Comunicar e 

notificar erro no 

pagamento ao 

órgão. 

Ao ser informado pela Equipe de Custeio que houve pagamentos em fundos errados, a 

Gerência de Custeio deverá comunicar e notificar o órgão/responsável pelo pagamento 

que tal transação foi realizada da maneira incorreta. Na mesma ocasião, deverão ser 

repassadas as informações suficientes para que os próximos pagamentos sejam feitos 

corretamente. 

4. Comunicar a 

inconformidade ao 

Gerente e ao 

responsável pela 

alimentação da 

Planilha de 

Cobranças e 

Controle de Dívidas 

No momento da identificação de receitas, pode ser constatado que o pagamento foi 

efetuado a maior, a menor ou em atraso. Nesses casos, a Equipe de Custeio deverá 

informar essa inconsistência à Gerência de Custeio e ao responsável pelas Cobranças e 

Controle de Dívidas. Esta informação serve como entrada para o processo descrito no 

PG. 62 - Controle de Dívidas e Cobranças (Fundo II, III e IV). 

5. Contatar o 

devedor para 

apresentar 

comprovante de 

pagamento ou o 

banco para pedir 

informações 

No momento da identificação de receitas, pode ser constatado que o pagamento não 

pode ser identificado. Isso ocorre por insuficiência de informações. Nesse caso, a Equipe 

de Custeio deverá tomar providências cabíveis para entrar em contato com os órgãos 

externos (no caso de servidores à disposição), com os servidores licenciados que ainda 

não realizaram o seu pagamento ou com os bancos solicitando comprovantes de 

pagamentos para resolver as inconformidades. 

Além do contato telefônico ou eletrônico com devedor e banco, a Equipe de Custeio 

poderá recorrer a consultas no Portal Goiás Transparente 

(http://www.transparencia.go.gov.br), nos portais de transparências de cada órgão que o 

servidor estiver à disposição e na Planilha de Controle de Contribuições Previdenciárias 

(para verificar se há débitos no mês anterior). 

Observação: Os casos frequentes que resultam em arrecadações não identificadas são 

quando os órgãos externos realizam pagamentos em dinheiro sem enviar os devidos 

comprovantes e quando algum servidor de licença realiza pagamento não identificado e 

sem enviar comprovantes de pagamento. 

6. Comunicar a 

GERFIN, via 

memorando 

Após tentativas de identificar as receitas e ainda assim não for possível identifica-las, a 

Equipe de Custeio deverá elaborar um memorando constando todas essas transações e 

enviar à Gerência de Finanças e Contabilidade. 

Caso esses pagamentos sejam identificados após o envio do memorando a GERFIN, a 

Equipe de Custeio deverá elaborar novo memorando informando a identificação. 

7. Lançar dados das 

receitas em planilha 

específica 

Posteriormente, as informações das receitas identificadas ou não, com inconformidades 

ou não, deverão ser computadas, pela Equipe de Custeio, em planilha específica 

denominada “Planilha de Valores Devidos e Repassados”. Nela devem constar todas as 

informações de cada receita, inclusive os seus tipos de inconsistências, pois será uma 

planilha de apoio para outros processos no IPSM. 

http://www.transparencia.go.gov.br/
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8. Emitir e carimbar 

recibos de 

pagamento e 

preencher seus 

campos 

A Equipe de Custeio deverá emitir e imprimir os recibos de pagamento dos órgãos da 

Administração Direta ou Indireta da Prefeitura de Goiânia através do acesso ao sistema 

COMPLETE. 

Os comprovantes das demais receitas, que não vinculadas às contribuições 

previdenciárias dos órgãos, também devem ser emitidos, porém eles deverão ser 

solicitados (por telefone e e-mail) ao Banco pela Equipe de Custeio. 

A resposta do banco não possui tempo determinado. Se os comprovantes não chegarem 

a tempo (antes do dia 08 do mês subsequente), a cobrança deverá ser feita pela 

Gerência de Custeio. Além disso, a Equipe de Custeio deverá informar a pendência à 

GERFIN, via memorando. 

Cada comprovante deverá ser carimbado com a identificação das contribuições 

previdenciárias. A Equipe de Custeio deverá preencher os campos do carimbo com as 

informações da contribuição da parte patronal, parte servidor e seus respectivos décimo 

terceiros, restituições e parcelamentos. 

9. Elaborar 3 vias 

dos Demonstrativos 

com as 

arrecadações 

realizadas com 

êxito, anexando os 

comprovantes 

verificados 

A Equipe de Custeio deverá elaborar 03 (três) vias do Demonstrativo de Receitas 

Previdenciárias Arrecadadas de cada tipo de contribuinte, anexando a eles os 

comprovantes verificados e carimbados. Nos Demonstrativos devem constar somente as 

transações que foram devidamente identificadas, excluindo as receitas que apresentaram 

alguma inconsistência. 

De forma resumida, deverá ser elaborada 03 (três) vias de Demonstrativos específicos 

para cada uma das situações abaixo: 

a) Órgãos da Administração Direta e Indireta 

b) Órgãos Externos 

c) Servidores de Licença 

d) Outros 

10. Elaborar 

memorando e 

anexa-lo aos 

relatórios e 

comprovantes 

Quando dos demonstrativos finalizados, a Equipe de Custeio deverá elaborar um 

memorando de envio de toda a documentação gerada (memorando, demonstrativos e 

comprovantes) à GERFIN. Enviando antes para a conferência pela Gerência de Custeio 

e Diretoria de Benefícios Previdenciários. 

11. Analisar 

documentos 

recebidos 

Antes de chegar ao seu destino final, o memorando, os demonstrativos e os 

comprovantes deverão ser revisados pela Gerência de Custeio, Diretoria de Benefícios 

Previdenciários e Gerência de Finanças e Contabilidade, nessa ordem. Em todos os 

momentos são verificados valores, dizeres e as informações em geral contidas na 

documentação. 

Se a conferência da Gerência de Custeio não acusar erro algum, a mesma deverá 

enviar para a Diretoria de Benefícios Previdenciários. Esse último deverá conferir, 

caso não haja inconsistências deverá enviar para a Gerência de Finanças e 

Contabilidade, a qual, por último analisa e, se não houver falhas a serem corrigidas, irá 

desenvolver o seu próprio processo (indicado no PG. 52 - Controle de Receitas). 
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12. Corrigir erros 

detectados 

Caso, em algum momento, durante as conferências citadas na etapa anterior for 

constatado que existem erros a ser corrigidos, a documentação deverá ser devolvida à 

Equipe de Finanças e Contabilidade para que realize a correção da maneira mais 

adequada. Para isso, o processo deverá ser reiniciado na atividade “1”, onde as causas 

das inconsistências apontadas deverão ser tratadas. 

13. Encaminhar uma 

via para a GERFIN,  

devolver outra para 

a GERCUS 

protocolada, e  reter 

uma 

Após a conferência bem-sucedida pela Diretoria de Benefícios Previdenciários, a 

mesma deverá encaminhar as 3 vias das documentações emitidas anterior da seguinte 

maneira: 

a) Enviar para Gerência de Finanças e Contabilidade 

b) Devolver via protocolada à Gerência de Custeio 

c) Reter uma via na própria Diretoria de Benefício Previdenciários 

14. Arquivar 

internamente 

Quando do recebimento da via protocolada, a Gerência de Custeio deverá arquivar toda 

a documentação internamente para que seja possível um consultas posteriores. 

 

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 

Demonstrativo de 

Receitas 

Previdenciárias 

Arrecadadas 

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”/Controle e 

identificação de 

receitas 

(por 

competência) 

Permanente - 

Planilha de Valores 

Devidos e 

Repassados 

Computador da 

Gerência de 

Custeio 

Eletrônico 

Acesso da Equipe 

GERCUS 

Z:/Documentos_ 

“ANO”/Controle e 

identificação de 

receitas 

(por 

competência) 

Permanente - 
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Demonstrativos e 

comprovantes 

Gerência de 

Custeio 

Pasta 

Acesso da Equipe 

GERCUS 

Indexada por 

competência 

(anexado ao 

Memorando) 

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”/Memoran

do 

Permanente - 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 67 – Identificação de Receitas 
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