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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para a atividade conciliação e consolidação das receitas e despesas 

pertinentes ao IPSM para realização do fechamento bem-sucedido dos sistemas orçamentário 

financeiro e de tesouraria. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Presidência 

 Diretoria de Administração e Finanças 

 Gerência de Finanças e Contabilidade 

 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. 

 Decreto nº 1.083, de 07 de junho de 2006 – Cria o Sistema Integrado de Tesourarias – SIT, da 

Prefeitura Municipal de Goiânia e dá outras providências. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Conciliação -  é a conferência mensal de cada conta contábil feita através de análises dos 

saldos das contas contábeis e suas respectivas movimentações, visando adequá-las à efetiva 

realidade, promovendo ajustes necessários na escrituração contábil. 

 Ordem de Pagamento Orçamentária (OP) – refere-se ao terceiro estágio da despesa e o 

despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja 

paga. 

 Ordem de Pagamento Extra Orçamentária (OP Extra) – é uma ordem de pagamento para 

regularização das retenções de receitas ocorridas em uma Ordem de Pagamento 

Orçamentária. 

 Ordem de Pagamento Intra Orçamentária (OP Intra) – é uma operação usada para 

transferência entre contas e fundos dada determinada demanda. É utilizada para regularização 

de contas ou transferências de resgastes e aplicação de investimentos automáticos (sendo 

uma requisição vinda da Gerência de Investimentos). Ela pode ser uma necessidade da 

Gerência de Custeio quando houver identificação de receitas creditadas em contas bancárias 

erradas, dentre outros motivos. 
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 Termo de Liquidação – refere-se ao segundo estágio da despesa pública que consiste na 

apuração do direito adquirido pela empresa de receber o pagamento tendo por base 

documentos comprobatórios desse direito, conforme art. 63 da Lei nº 4.320/64. 

 Empenho – é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 

pagamento pendente ou não de implemento de condição, conforme art. 58 da Lei nº 4.320/64. 

 Notas de Empenho – é o documento utilizado para registrar as despesas orçamentárias 

realizadas pela Administração Pública em seu primeiro estágio e que identifica o nome do 

credor, a especificação, a importância da despesa e a célula orçamentária, deduzindo o saldo 

da dotação aprovada. 

 

4.2 Siglas 

 SIT – Sistema Integrado de Tesourarias 

 SOF – Sistema Orçamentário Financeiro 

 BB – Banco do Brasil 

 CEF – Caixa Econômica Federal 

 SEFIN – Secretaria Municipal de Finanças 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Gerar relatórios 

do SOF e SIT 

A Conciliação final é realizada todos os meses para que se ocorra o encerramento do 

sistema contábil (SOF) e do sistema financeiro (SIT) ligados ao IPSM. O SOF (Sistema 

Orçamentário Financeiro) está ligado a Despesas, sendo obrigatório a sua análise até o 

último dia útil do mês. Existem também o SIT (Sistema Integrado da Tesouraria) está 

ligado com as Receitas, sendo obrigatório o encerramento da Tesouraria até o dia 8 do 

mês subsequente. 

Portanto, a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá emitir os seguintes relatórios: 

1. Relatórios do SOF (devem ser salvos somente em PDF): 

a) Relatório de OP (apenas os contabilizados) 

b) Relatórios OP Extra 

c) Relatórios OP Intras e Anulações 

d) Relatório de Termos de Liquidações e Anulações 

e) Relatório de Notas de Empenho 

 

2. Relatórios do SIT (devem ser impressos): 

a) Relatórios Analítico de cada conta (13 + 17 - Aplicações) 

b) Boletim de Caixa Sintético (relatório sintético com saldos de todas as contas) 
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2. Consolidar 

Informações de 

relatórios e Extratos 

Uma vez emitidos, a consolidação dos dados deve ser feita a partir da comparação entre 

os dois sistemas até o dia 30 de cada mês (é o prazo máximo para o funcionamento do 

SOF. Após esse período não há como efetuar nenhuma alteração, ao menos que seja 

pedido, via processo à SEFIN, para reabrir o sistema para fazer correções). A Gerência 

de Finanças e Contabilidade deverá verificar se o SOF está em conformidade com o 

SIT, ou seja, realiza um encontro de informações de despesas e receitas. 

Essa verificação visa deixar os dois sistemas iguais, corrigindo possíveis inconsistências 

durante essa etapa. 

3. Receber 

relatórios das 

contas de 

aplicações não 

vinculadas ao BB e 

CEF 

Até o quinto dia útil do mês subsequente, a Gerência de Investimentos deverá enviar, 

por e-mail, todos os extratos das contas de aplicações as quais a Gerência de Finanças 

e Contabilidade não possui controle completo de sua operacionalidade. Estes relatórios 

serão utilizados pela Gerência de Finanças e Contabilidade para os lançamentos e o 

fechamento do sistema SIT. 

4. Realizar 

Fechamento da 

Tesouraria - SIT e 

conferir relatórios 

gerados 

Até o dia 08 do mês subsequente o SIT deve ser fechado pela Gerência de Finanças e 

Contabilidade. A Tesouraria deverá estar regularizada dentro das conferências que 

foram feitas na etapa 2. 

Observação: O fechamento da Tesouraria é realizado com o objetivo de enviar 

informações para o SOF com a finalidade de gerar informações ao sistema contábil. 

5. Requisitar 

reabertura do SIT 

para a 

Contabilidade da 

SEFIN para fazer 

correções 

Se, diante do fechamento e conferências, for detectado algum erro no sistema da 

tesouraria, a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá requisitar à SEFIN que 

faça a reabertura do mesmo, apresentando todas as justificativas (via processo ou e-

mail), a fim de fazer as correções necessárias. Após as corrigidos os dados, o processo 

é reiniciado a partir da etapa 1. 

6. Sinalizar 

conformidade dos 

relatórios para a 

equipe Financeira 

Quando do fechamento correto do sistema da tesouraria, a Gerência de Finanças e 

Contabilidade deverá comunicar à Equipe de Finanças e Contabilidade a liberação 

para o preenchimento das planilhas de conciliação, uma vez que os relatórios desse 

sistema estão todos consistentes. Além disso, é iniciado simultaneamente a gestão da 

contabilidade descrita no PG. 47 – Gestão Contábil. 

7. Emitir 3 vias dos 

relatórios do SIT e 

extratos lançando 

os dados na 

Planilha  de 

Conciliação 

Com o comando da Gerência, a Equipe de Finanças e Contabilidade deverá elaborar 

as Planilhas de Conciliações a partir da emissão dos relatórios do SIT (citados na etapa 

1) e os extratos bancários. Para cada documento são impressos 03 (três) vias para 

serem enviados a destinatários distintos, dessa forma: 

a) 1ª via para Controladoria (CGM/TCM) 

b) 2ª via para os Conselhos Deliberativos (primeiro para CFP depois para 

CMAP) 

c) 3ª via para arquivo da Tesouraria (GERFIN do IPSM) 
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8. Conferir dados 

das Planilhas 

confeccionadas 

Quando das planilhas concluídas, a Equipe deverá envia-las para a Gerência de 

Finanças e Contabilidade que deverá conferir as informações nelas contidas. Se for 

encontrado alguma inconsistência, elas deverão ser enviadas de volta à Equipe para 

correção, retornando à etapa 7. 

9. Enviar Planilhas 

para colher 

assinaturas do 

Diretor Financeiro e 

Presidência 

Assim que as Planilhas estiverem corretas e a gestão da contabilidade estiverem 

concluídas e corretas, a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá encaminhar as 

documentações pertinentes (incluindo as planilhas de conciliação) para a Diretoria de 

Administração e Finanças e para a Presidência para coleta de suas assinaturas, dando 

anuência sobre os dados. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas; 

 Sistema COMPLETE; 

 SIT – Sistema Integrado de Tesourarias 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 É necessário que seja feita a solicitação dos relatórios e notas explicativas referentes às 

aplicações mensais a Gerência de Investimos até o dia 15 do mês subsequente para que 

seja feito o fechamento contábil. 

 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

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

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Boletim de Caixa 

Meio eletrônico 

Servidor GERFIN / Por 

servidores com senha 

habilitada 

Por mês/ano 

Indeterminado NA 

Processo 

Administrativo/ 

Sala GERFIN 

Pasta AZ ou Processo 

/ Servidores GERFIN 

Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

Meio eletrônico 

(sistema) 

Servidor SEDETEC / 

Por servidores com 

senha habilitada 

Indeterminado NA 
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Relatórios Analíticos 

Meio eletrônico 

Servidor GERFIN / Por 

servidores com senha 

habilitada 

Por mês/ano 

Indeterminado NA 

Processo 

Administrativo/ 

Sala GERFIN 

Pasta AZ ou Processo 

/ Servidores GERFIN 

Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

Meio eletrônico 

(sistema) 

Servidor SEDETEC / 

Por servidores com 

senha habilitada 

Indeterminado NA 

Planilha de 

Conciliação 

Meio eletrônico 

Servidor GERFIN / Por 

servidores com senha 

habilitada 

Por mês/ano 

Indeterminado NA 

Processo 

Administrativo/ 

Sala GERFIN 

Pasta AZ ou Processo 

/ Servidores GERFIN 

Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

Relatório de OP 

(apenas os 

contabilizados) 

Meio eletrônico 

(sistema 

COMPLETE e 

Rede interna 

GERFIN) 

Servidor SEDETEC / 

Por servidores com 

senha habilitada 

 

- 

 

Servidor GERFIN / Por 

servidores com senha 

habilitada 

Por mês/ano Indeterminado NA 

Relatórios OP Extra 

Relatórios OP Intras e 

Anulações 

Relatório de Termos 

de Liquidações e 

Anulações 

Relatório de Notas de 

Empenho 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 54 – Conciliação Final 
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