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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para a atividade de lançamento e prestação de contas aos órgãos 

competentes sobre a projeção atuarial e provisão matemática do RPPS. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 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. 

 Portaria MPS nº 403 (10/12/2008) - Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e 

reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, define parâmetros para a segregação da massa 

e dá outras providências. 

 Lei nº 101, de 4 de maio de 2000 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições  

 Provisão Matemática – total de recursos necessários ao pagamento dos compromissos dos 

planos de benefícios, calculados atuarialmente, em determinada data, a valor presente. 

 Cálculo Atuarial - é um método matemático que utiliza conceitos financeiros e econômicos 

para dimensionar o montante de recursos e de contribuições necessárias ao pagamento de 

benefícios futuros dos segurados. É realizado por atuários, profissionais que tem formação 

acadêmica especializada. 

 Arquivo Magnético – são arquivos de comunicação entre os órgãos do ente e o Tribunal de 

Contas. Eles possuem todas as informações fiscais da área pessoal e contábil do IPSM 

necessárias para análise pelo TCM. 

 Projeção Atuarial – fluxo projetado dos ativos e das receitas, despesas e saldo do regime 

próprio para um período de 75 anos ou até sua extinção. 

 Balanço Patrimonial – demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a 

situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio 

público, bem como os atos potenciais que são registrados em contas de compensação 

(natureza de informação de controle). 
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4.2 Siglas 

 GERFIN – Gerência de Finanças e Contabilidade 

 SEDETEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e 

Tecnologia 

 SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

Provisão Matemática Previdenciária 

1. Analisar relatório 

e confrontar dados 

com Cálculo anterior 

para verificar contas 

contábeis diferentes 

Para a realização da Provisão Matemática Previdenciária, a qual é obrigatória todo mês 

de dezembro, a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá receber o Cálculo 

Atuarial realizado por empresa terceirizada, conforme descrito no PG. 56 – 

Acompanhamento da Execução do Cálculo Atuarial. 

Juntamente com o Relatório Atuarial do ano anterior e o Relatório Atuarial do ano 

corrente, deverá ser realizada uma comparação entre os dois identificando a contas 

contábeis diferentes. 

Com essa análise, a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá alimentar a Planilha 

de Provisão Matemática Previdenciária com os dados e valores das contas contábeis. 

2. Fazer 

lançamentos 

contábeis, no 

COMPLETE, e em 

seguida gerar e 

liberar lotes. 

A Gerência de Finanças e Contabilidade deverá acessar o sistema COMPLETE, no 

campo Lote de Provisão Matemática Previdenciária, onde deverão ser lançados todos os 

dados relacionados na planilha mencionada acima. Uma vez que o lançamento estiver 

concluído, a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá gerar e liberar os lotes para 

que os dados de Provisão Matemática Previdenciária componha o Anexo 14 – Balanço 

Patrimonial (que será enviado ao TCM). 

3. Emitir e conferir 

Anexo 14 e 

Balancete de 

Verificação com o 

Cálculo Atuarial 

Quando da liberação dos lotes para Provisão Matemática Previdenciária, a Gerência de 

Finanças e Contabilidade deverá emitir o Anexo 14 – Balanço Patrimonial e o Balancete 

de Verificação para que sejam confrontados e conferidos com o Relatório Atuarial 

recebido inicial. Os dados devem ser consistentes nos três documentos, porém caso seja 

detectados algum erro todo o fluxo deverá voltar à etapa 1, com o objetivo de correção, 

repetindo as etapas seguintes. 

4. Coletar 

assinaturas do 

Gerente e Diretor na 

Planilha - Provisão 

Matemática e enviá-

la à SEFIN 

Caso a conferência não aponte nenhuma inconsistência, Gerência de Finanças e 

Contabilidade deverá coletar assinaturas do Gerente de Finanças e Contabilidade e do 

Diretor de Administração e Finanças na Planilha de Provisão Matemática Previdenciária 

e, em seguida, enviá-la assina à Secretaria de Finanças. 
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Projeção Atuarial 

5. Buscar dados da 

Projeção Atuarial 

Calculada no 

Relatório Atuarial 

Anual recebido 

Uma vez recebido a Avaliação Atuarial e o constante Cálculo Atuarial realizado por 

empresa terceirizada, conforme descrito no PG. 56 – Acompanhamento da Execução 

do Cálculo Atuarial, a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá analisar o 

documento para extrair do mesmo os dados da Projeção Atuarial os quais serão usados 

posteriormente. 

6. Lançar dados em 

Projeção Atuarial no 

sistema 

Quando da obtenção dos dados de Projeção Atuarial, a Gerência de Finanças e 

Contabilidade deverá lança-los dois campos diferentes no sistema COMPLETE: 

1. Projeção Atuarial RPPS 

2. Projeção Atuarial Anual 

Ambos lançamentos devem ser feitos no campo “Dados para TCM”, localizado na área 

“Manutenção. 

7. Emitir e conferir 

Anexo 10  

Em ocasião de encerramento de exercício, ou seja, em dezembro, os dados lançados 

para Projeção Atuarial Anual irão compor o Anexo 10. A Gerência de Finanças e 

Contabilidade deverá emitir, através do sistema, esse relatório para realizar a 

conferência dos dados com os dados de Projeção Atuarial. 

8. Emitir 5 vias do 

Anexo 10 e coletar 

assinaturas do 

Contador IPSM, 

Diretor Financeiro e 

Presidente e envia-

las aos seus 

destinos 

Uma vez conferido, a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá emitir 04 (quatro) 

vias do Anexo 10 e coletar as assinaturas do Diretor de Administração e Finanças, 

Contador do IPSM e Presidente. Após isso deverá reter uma via na própria Gerência e 

enviar 03 (três) vias ao Secretário Geral para que elabore Ofício a SEFIN. 

De forma resumida as quatro vias obedecerão a seguinte separação e destinos: 

a) 02 (duas) vias com Ofício para SEFIN; 

b) 01 (uma) via com a cópia do Ofício para o Secretário Geral 

c) 01 (uma) via para a Gerência de Finanças e Contabilidade. 

9. Gerar arquivo 

magnético para 

TCM (no 

COMPLETE) e 

busca-lo pela 

intranet. 

Em ocasião do mês de maio, a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá utilizar a 

os dados de Projeção Atuarial RPPS já lançados para gerar o Arquivo Magnético através 

do sistema. 

Esse arquivo magnético será gerado no ambiente virtual da Intranet da Prefeitura de 

Goiânia e deverá ser salvo no disco rígido do computador da Gerência de Finanças e 

Contabilidade. 

10. Buscar e conferir 

arquivo PAR dentro 

do arquivo 

magnético gerado 

Quando do Arquivo Magnético salvo corretamente, a Gerência de Finanças e 

Contabilidade deverá localizar o Arquivo PAR dentro do código formador do primeiro 

Arquivo (o Magnético). 

Como parte do Arquivo Magnético, o Arquivo PAR contém informações importantes a 

respeito da Projeção Atuarial, por isso a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá 

conferir se os seus dados conferem com o Relatório Atuarial recebido. 

Caso seja encontrado algum divergência, a Gerência de Finanças e Contabilidade 

deverá regressar à etapa 6, onde será necessário corrigir os erros encontrados e fazer 

novo lançamento de dados. 
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11. Submeter 

arquivo magnético 

em modo teste no 

Analisador Web do 

TCM 

Quando for certificado que o Arquivo PAR está correto, a Gerência de Finanças e 

Contabilidade deverá submeter o Arquivo Magnético ao envio em “Modo Teste” no 

Analisador WEB, no website do TCM (http://www.tcm.go.gov.br/saepc/principal.jsp ). Ao 

submeter os arquivos nesse modo, o programa online irá processa-los identificando 

possíveis falhas de leitura. 

Essa etapa deve ser utilizada para evitar que arquivos magnéticos com erros sejam 

enviados ao TCM. Se forem encontrados falhas, a Gerência de Finanças e 

Contabilidade deverá regressar à etapa 6, onde será necessário corrigir os erros 

encontrados e fazer novo lançamento de dados. 

12. Submeter 

arquivo magnético 

em modo envio no 

Analisador Web do 

TCM 

Quando todas as situações forem solucionadas ou quando não for encontrado nenhum 

tipo de inconsistências nos arquivos magnéticos, a Gerência de Finanças e 

Contabilidade deverá envia-los no “Modo Envio”, ou seja, definitivo. Nessa ação será 

gerado o Relatório de Envio, o qual deve ser emitido e salvo. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas; 

 Avaliação Atuarial; 

 Sistema do MPS – Previdência Social; 

 Sistema COMPLETE; 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 É importante que seja sempre verificado o site da Previdência Social para verificar se 

existe alguma atualização das obrigações, sob forma de Nota Técnica Atuarial. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

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

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Anexo 14 – Balanço 

Patrimonial 

Meio eletrônico 
Servidor GERFIN / 

Servidores GERFIN 

Por 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 

http://www.tcm.go.gov.br/saepc/principal.jsp
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Planilha Provisão 

Matemática 

Meio eletrônico 

Servidor GERFIN / 

Diretoria de 

Administração e 

Finanças Por ano 

Indeterminado NA 

Processo 

Administrativo/ 

Sala GERFIN 

Pasta AZ ou Processo 

/ Servidores GERFIN 

Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

Avaliação Atuarial 

Meio eletrônico 

Servidor GERFIN / 

Diretoria de 

Administração e 

Finanças 

Por 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 

Anexo 10 - Projeção 

Atuarial 

Meio eletrônico 

Servidor GERFIN / 

Diretoria de 

Administração e 

Finanças 

Por 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 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 60 – Provisão Matemática Previdenciária e Projeção Atuarial 
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