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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para a atividade de solicitação de aporte financeiro para a complementação 

da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas vinculados ao Fundo I da Secretaria de 

Finanças. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Diretoria de Benefícios Previdenciários 

 Gerência de Aposentadorias e Pensões 

 Gerência de Finanças e Contabilidade 

 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 

 Não há. 

 

4.2 Siglas 

 SEFIN – Secretaria Municipal de Finanças de Goiânia  

 DIRADM – Diretoria de Administração e Finanças 

 GERCUS – Gerência de Custeio 
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5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Calcular aporte 

de complementação 

da folha com base 

na diferença entre 

valores repassados 

e não repassados 

Após o fechamento das folhas de pagamentos do IPSM e da Câmara Municipal de 

Goiânia relativa ao mês vigente, a Equipe de Custeio deverá receber os relatórios da 

folha de ambos, sendo: 

 Gerência de Aposentadorias e Pensões – no final de cada mês, disponibilizar 

o “Resumo de Proventos e Descontos” (folha dos aposentados e pensionistas do 

IPSM); 

 Câmara Municipal de Goiânia – no final de cada mês, enviar a própria folha de 

pagamento (Analítico e Sintético do Relatório da Folha dos Ativos, Aposentados 

e Pensionistas) via e-mail e um ofício de encaminhamento, em meio físico. 

Além das folhas, a Equipe de Custeio poderá consultar o Relatório Gerencial e as 

receitas identificadas.  

Com toda essa documentação em mãos, a Equipe de Custeio deverá analisá-la e 

realizar o cálculo do aporte necessário na “Planilha de Aporte” levando em conta a 

diferença entre valores repassados e não repassados (somente do Fundo I). 

2. Elaborar 

memorando com 

pedido de aporte da 

folha 

Quando do valor de aporte para complementação da folha calculado, a Equipe de 

Custeio deverá elaborar um “memorando” com o pedido do mesmo, o qual deverá ser 

encaminhado para a Gerência de Custeio para análise. 

3. Conferir 

documentação 

A Gerência de Custeio deverá verificar toda a documentação (Planilha de Aporte e 

Memorando) e os cálculos realizados. Caso seja detectado algum erro ou incoerência, a 

Equipe de Custeio deverá corrigi-los conforme observações evidenciadas pela Gerência 

de Custeio. 

4. Imprimir 03 vias 

da documentação 

necessária para 

solicitação do aporte 

coletando as 

assinaturas do 

responsável pela 

informação e 

Gerente de Custeio 

Quando a Gerência de Custeio não identificar nenhum erro nas documentações para 

solicitação do aporte, a Equipe de Custeio deverá imprimir 03 (três) vias de cada 

documento (memorando, cálculos de aporte /planilha de aporte e folhas de pagamento 

geral dos aposentados e pensionistas da Prefeitura – Fundo I - IPSM e Câmara Municipal 

de Goiânia). 

Uma vez impressas, deverá ser coletada as assinaturas do responsável pela 

informação/elaboração do aporte e da Gerência de Custeio. Posteriormente, a Equipe de 

Custeio deverá encaminhar a documentação assinada para a Diretoria de Benefícios 

Previdenciários. 

5. Conferir 

documentação 

A Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá verificar a documentação assinada 

(Planilha de Aporte e Memorando) e os cálculos realizados. Caso seja detectado algum 

erro ou incoerência, a Equipe de Custeio deverá corrigi-lo conforme observações 

evidenciadas pela Diretoria de Benefícios Previdenciários. 
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6. Arquivar uma via 

da documentação e 

enviar as demais 

para Equipe de 

Custeio e Diretoria 

Administrativa 

Financeira 

Se não houve a identificação de inconsistências na documentação, a Diretoria de 

Benefícios Previdenciários deverá reter uma via de cada documento citado acima e 

arquivá-la internamente.  

As segundas vias deverão ser enviadas à Gerência de Finanças e Contabilidade – 

DIRADM, a qual necessita das informações do aporte para complementação da folha, 

como diretrizes estabelecidas no PG. 41 – Conferência da Folha de Pagamento. 

As vias remanescentes deverão ser remetidas de volta à Equipe de Custeio. 

7. Digitalizar 

documentação 

assinada e enviar, 

por e-mail, a SEFIN 

Após a validação da documentação pela Diretoria de Benefícios Previdenciários, a 

Equipe de Custeio deverá digitalizá-la para enviá-la, por e-mail, à SEFIN a fim de 

solicitar o aporte necessário para a complementação da folha. 

8. Realizar aporte 

para 

complementação da 

folha 

A Secretaria de Finanças, por suas atribuições, deverá realizar o aporte para 

complementação da folha no Fundo I. Por isso a mesma realiza o repasse de recursos, o 

qual deverá ser identificado pela Equipe de Custeio conforme diretrizes estabelecidas no 

PG.61 – Identificação de Receitas. 

 

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 

Planilha de Aporte 

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”/Aporte da 

Folha 

Permanente - 

Folha de pagamento 

(registros) 

Gerência de 

Custeio 

Pasta 

Acesso da Equipe 

GERCUS 

Indexada por 

competência 
Permanente - 



PG. 43/01 – Aporte - Complementação da folha de pagamento (Fundo I)                                                                     4 / 4 
– Cópia Controlada – 

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 - 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 44 – Aporte - Complementação da folha de pagamento (Fundo I) 
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