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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para a atividade de cobrança e controle de dívidas de contribuições 

previdenciárias devidas atrasadas, pagas parcialmente ou não pagas pelos órgãos da 

Administração Direta e Indireta pertencentes ao Fundo II, III e IV. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Diretoria de Benefícios Previdenciários 

 Gerência de Custeio 

 Gerência de Apoio Administrativo – Protocolo 

 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 

 SECGER – Secretaria Geral 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Verificar se o 

órgão pertence à 

Administração 

Direta, Indireta ou 

IPSM 

Anualmente, a Equipe de Custeio deverá identificar todas as dívidas e cobranças a 

serem feitas (sendo elas remanescentes do ano anterior ou novas), separando-as entre 

as de âmbito da Administração Direta, Indireta ou próprio IPSM vinculados aos Fundos II, 

III e IV. 
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2. Requisitar 

autuação de 

processos 

administrativos de 

cobrança  

Com base nas dívidas a serem cobradas e/ou atualizadas, a Equipe de Custeio deverá 

requisitar, via memorando, à Gerência de Apoio Administrativo a abertura de 

processos específicos (conforme diretrizes estabelecidas no PG. 01 – Processo 

Administrativo) para controle das cobranças.  

Observação: Deverá ser aberto um único processo para todos os órgãos devedores da 

Administração Direta e outros individuais para cobrança de órgãos devedores da 

Administração Indireta e IPSM. Ou seja, a diferença da cobrança entre os órgãos de 

Administração Direta e Indireta está na abertura de processos. Naquele é em conjunto, 

enquanto neste é individualizado por órgão. 

3. Receber processo 

autuado para 

controle da 

cobrança 

Quando da abertura dos processos de cobrança, a Equipe de Custeio deverá receber os 

processo no sistema COMPLETE, e realizar o controle das dívidas ao longo do ano, onde 

serão acumulados todos os ofícios de cobrança. 

4. Localizar 

contribuições pagas 

em atraso, 

parcialmente ou não 

pagas 

Após o processo de descrito no PG. 61 - Identificação de Receitas, surgirá contribuições 

previdenciárias que foram pagas parcialmente, em atraso ou não foram pagas. 

Mensalmente, a Equipe de Custeio deverá localizar as contribuições previdenciárias que 

foram pagas parcialmente, em atraso ou não foram pagas, as quais poderão ser 

localizadas no “Relatório Gerencial” e/ou na planilha de “Valores Devidos e Repassados” 

e/ou no sistema COMPLETE e/ou em extratos bancários, identificando assim, as 

contribuições que possam ser devidamente cobradas. 

5. Calcular novo 

valor com juros de 

1% ao mês mais 

taxa do INPC 

acumulado 

A Equipe de Custeio deverá calcular os valores devidos corrigidos a partir do prazo 

limite de vencimento, incidindo juros de 1% ao mês somado à taxa do INPC acumulado, 

quando da ocorrência de pagamentos efetivados após o prazo de vencimento. 

Outro tipo de correção ocorre quando for detectado que o pagamento não foi realizado ou 

realizado parcialmente, a Equipe de Custeio deverá calcular os valores devidos 

corrigidos partir da data de vencimento, utilizando o valor total da arrecadação devida 

mais os juros e correção pelo INPC acumulado. 

Os valores corrigidos deverão ser registrados na “Planilha de Cobrança”. 

6. Enviar Planilha de 

Cobrança via 

memorando a 

DIRBEN 

Quando da conclusão da “Planilha de Cobrança”, a Equipe de Custeio deverá, 

mensalmente, elaborar memorandos à Diretoria de Benefícios Previdenciários 

constando todas as informações pertinentes às cobranças a serem feitas. As informações 

incluem os valores totais de contribuição previdenciária das partes de servidor, patronal e 

seus respectivos 13º salário, os valores devidos, os valores repassados, os valores 

corrigidos com juros e correção pelo INPC acumulado, dentre outras.  

Observação: Deverão ser elaborados um memorando para os órgãos da Administração 

Direta e outros memorandos individualizados para os da Administração Indireta. 
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7. Analisar 

documentação 

completa 

Quando do recebimento das documentações, a Diretoria de Benefícios Previdenciários 

deverá analisá-las incluindo o memorando e a Planilha de Cobrança.  

Caso sejam evidenciadas inconsistências, a Diretoria de Benefícios Previdenciários 

deverá repassá-las à Equipe de Custeio para providências. 

8. Enviar 

documentação a 

SECGER 

Quando a documentação for verificada e constata que se encontra correta, a Diretoria de 

Benefícios Previdenciários deverá, até o dia 20 (vinte) de cada mês, enviá-la à 

Secretaria Geral. Essa documentação deverá ser referente à cobrança dos meses 

atrasados (acumulados) até o mês atual. 

9. Receber 

documentação, 

elaborar ofícios e 

encaminhá-los ao 

destino apropriado. 

A Secretaria Geral deverá receber a documentação, analisá-la e elaborar os Ofícios de 

cobrança. Esses ofícios deverão ser elaborados para a comunicação com os outros 

órgãos, por isso deverão ser assinados pela Presidência do IPSM.  

Posteriormente, os Ofícios de cobrança deverão ser enviados para a SEFIN (Tesouro 

Municipal), quando da Administração Direta, e para cada órgão da Administração Indireta 

para que os providenciem os pagamentos. 

10. Receber Ofício 

protocolado e 

armazená-lo no 

Processo de 

Cobrança 

Após o envio dos Ofícios de cobrança aos seus devidos destinos, os mesmos deverão 

retornar protocolados, ou seja, com a sua comprovação de recebimento.  

A Equipe de Custeio deverá fazer a juntada dos ofícios protocolados no processo de 

cobrança apropriado aberto anualmente. 

11. Atualizar 

Planilha de 

Cobrança conforme 

identificação de 

receitas 

Após a realização da cobrança e identificação da receita (conforme diretrizes 

estabelecidas no PG. 61 – Identificação de Receitas), onde pode-se concluir se os 

pagamentos foram feitos em totalidade, parcialmente, em atraso ou não foram feitos, a 

Equipe de Custeio deverá atualizar a Planilha de Cobrança conforme as conclusões 

relatadas. 

12. Arquivar 

Processo de 

Cobrança 

Esse processo deverá ser repetido todos os meses do ano até a quitação da dívida. 

Porém quando se trata do encerramento de exercício, a Equipe de Custeio deverá 

arquivar os processos de cobrança abertos no início do ano. Os saldos devedores 

remanescentes no final do exercício deverão ser lançados na Planilha de Cobrança do 

ano subsequente e servirão de dados de entrada para os novos Processos que serão 

abertos. 

O arquivamento do processo deverá ser realizado conforme as diretrizes estabelecidas 

no PG. 12 – Gestão de Arquivos. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas; 

 Sistema COMPLETE. 
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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 

Planilha de Cobrança 

Computador da 

Gerência de 

Custeio 

Eletrônico 

Acesso da Equipe 

GERCUS 

Z:/Documentos_ 

“ANO”/Cobrança 

Valores da 

Dívida 

Permanente - 

Memorando / Ofício 
Processo 

administrativo 

Pasta do processo 

Acesso aos servidores 

municipais 

Indexado por 

número do 

processo 

Permanente - 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 68 – Controle de Dívidas e Cobranças (Fundo II, III, IV) 
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