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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades relacionadas aos cálculos de diferenças das parcelas 

remuneratórias dos servidores do IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gabinete da Presidência 

 Diretoria de Administração e Finanças 

 Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 Secretaria Geral 

 Controladoria Geral do Município 

 

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 

 Parcela remuneratória: benefício concedido aos servidores em atividade.  

 Certificação: é a declaração formal de comprovação, emitida por quem tem credibilidade ou 

autoridade legal. 

 

4.2 Siglas 

 DIRADM – Diretoria Administrativa Financeira 

 GERGES – Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 SECGER – Secretaria Geral 

 CGM – Controladoria Geral do Município 

 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 
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Atividade Descrição da atividade 

1. Receber o 

processo contendo o 

ato gerador dos 

cálculos 

Ao receber o processo, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas analisa 

a documentação que dá base para elaboração dos cálculos. A documentação inclui 

decretos e portarias. 

2. Fazer o cálculo    

De acordo com o ato (decreto / portaria) que concede o direito retroativo ao servidor, a 

Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá elaborar os cálculos com 

base no período retroativo e no benefício que foi concedido.   

3. Elaborar a 

informação contendo 

resultado do cálculo e 

anexar ao processo 

juntamente com a 

planilha 

Após a confecção dos cálculos em planilha Excel, a Gerência de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas deverá elaborar informação resumida sobre o assunto 

informando o valor total dos cálculos. Esta informação é anexada aos autos, juntamente 

com a planilha dos cálculos.  

4. Encaminhar o 

processo para 

DIRADM via 

despacho sugerindo o 

envio à CGM para 

certificação 

A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá encaminhar o processo 

à DIRADM com sugestão de envio a Controladoria Geral do Município (CGM), para 

certificação dos cálculos. 

5. Receber o 

processo, analisar  e 

encaminhar para 

SECGER 

A Diretoria de Administração e Finanças deverá receber processo, analisa-lo e 

encaminha-lo via despacho à SECGER para que seja dado andamento. 

6. Certificação de 

cálculos 

 Ao receber o processo, a SECGER deverá elaborar despacho e encaminhar os autos 

para a Controladoria Geral do Município (CGM), para que seja realizada a certificação 

dos cálculos. 

 

NOTA: Podem ocorrer casos em que os cálculos não são certificados em função de 

decreto de contenção de despesas ou por necessidade de correções / adequações. 

Nesses casos, o processo deverá voltar para GERGES para sobrestamento ou 

correções / adequações. 

 

7. Tomar 

conhecimento e 

providências 

Ao retornar o processo ao IPSM, a SECGER deverá encaminha-lo à DIRADM que 

deverá tomar providências de acordo com o solicitado. 

 

Se houver certificado e liberação para lançamento das diferenças em folha de 

pagamento, a DIRADM deverá deliberar com a presidência a forma de pagamento (à 

vista ou parcelado) e a quantidade de parcelas. Em seguida, deverá encaminhar o 

processo à GERGES. 
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8. Realizar os 

lançamentos na folha 

de pagamento 

A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá receber o processo e 

conferir se há certificação e autorização da Presidência para lançamento das diferenças 

em folha de pagamento do servidor. Somente se constar nos autos as devidas 

autorizações, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá efetuar o 

lançamento em folha conforme determinado. 

9. Encaminhar o 

processo para 

DIRADM via 

despacho sugerindo 

arquivamento 

Após fechamento da folha, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

deverá conferir o lançamento, pegar ciência do servidor e encaminhar o processo via 

despacho para DIRADM sugerindo encaminhamento à GERADM / Arquivo. 

10. Tomar 

conhecimento e 

encaminhar para 

GERADM / Arquivo 

Ao receber o processo, a DIRADM deverá tomar conhecimento e encaminhar os autos à 

GERADM / Arquivo para que o processo seja arquivado conforme processo de 

arquivamento (Fluxo nº 12). 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas 

 Sistema COMPLETE 

 Intranet  

 

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 Cálculo  
Computador da 

GERGES 

Pasta “Departamento 

Pessoal” 
Por ano / assunto Permanente Não 

Despachos e 

respectivos anexos 

Computador da 

GERGES 

Pasta “Departamento 

Pessoal” 
Por ano / assunto Permanente Não 

 

 

 



PG. 86/01 – Cálculo                                                                                                                                                              4 / 4 
– Cópia Controlada – 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 93 – Cálculos 
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