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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de elaboração do Plano Plurianual e Lei de Orçamentária 

Anual, bem como acompanhar e controlar a execução das referidas Leis e as despesas 

decorrentes de ações judiciais e vencimento de contratos. 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gerência de Planejamento. 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Lei n. 4320 (17/03/1964) -  Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal; 

 Constituição da República Federativa do Brasil (05/ 10/ 1988); 

 Lei Complementar n° 011 (11/05/1992) – Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Goiânia; 

 Lei n° 8.666 (21/06/1993) – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

 Lei n° 8095 e suas alterações (26/04/2002) – Dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência 

Social dos Servidores Públicos do Município de Goiânia; 

 Decreto n. 1.639 (09/05/2017) – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência dos 

servidores Municiais de Goiânia; 

 Leis, Medidas Provisórias e Decretos Federais em matéria receita e despesa orçamentária; 

 Portarias, Resoluções, Instruções Normativas e Orientações Normativas do Tribunal de Contas 

do Município e dos demais Órgãos do Município de Goiânia;  

 Leis Ordinárias e Leis Complementares do Município. 

  

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Plano plurianual – é um planejamento macro do Município de Goiânia, onde são definidas as 

ações e metas destinadas a organizar e viabilizar as ações públicas para atender 

aposentados e pensionistas, corpo administrativo e manutenção do Instituto de Previdência, 

sua elaboração é de 4 em 4 anos. 

 Lei de Diretrizes Orçamentárias – estabelece as metas e prioridades para o exercício 

financeiro seguinte, orientando a elaboração do orçamento, sua elaboração é anual. 
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 Lei Orçamentária Anual – é a definição das metas contidas no Plano Plurianual e as 

prioridades da LDO que deverão ser atingidas naquele ano. Disciplina todas as ações do 

IPSM e sua elaboração é anual. 

 Despesa pública – é o conjunto de gastos realizados pelo IPSM afim de executar o 

planejamento na Lei Orçamentaria Anual, visando à manutenção e o funcionamento dos 

serviços prestados pelo Instituto. 

 

4.2 Siglas 

 GABSEC – Presidência; 

 CHEGAB – Chefia de Gabinete da Presidência; 

 SECGER – Secretaria Geral; 

 GERINV – Gerência de Investimentos; 

 CHEADV – Chefia da Advocacia Setorial; 

 DIRADM – Diretoria de Administração e Finanças; 

 GERADM – Gerência de Apoio Administrativo; 

 GERPLA – Gerência de Planejamento; 

 GERGES – Gerência de Desenvolvimento de Pessoas; 

 GERFIN – Gerência de Finanças e Contabilidade; 

 DIRBEN – Diretoria de Benefícios Previdenciários; 

 GERAPO – Gerência de Aposentadoria e Pensão; 

 GERCUS – Gerência de Custeio; 

 GERCON – Gerência de Controle de Benefícios; 

 GERCOMP – Gerência de Compensação Previdenciária; 

 CGM – Controladoria Geral do Município; 

 SEFIN – Secretaria Municipal de Finanças; 

 SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 

 SEGOV – Secretaria Municipal de Governo; 

 IMAS – Instituto Municipal de Assistência Social; 

 PPA – Plano Plurianual; 

 LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

 LOA – Lei Orçamentária Anual; 

 SOF – Sistema Orçamentário Financeiro; 

 SCC – Sistema de Contratos e Convênios; 

 SEP – Sistema Eletrônico de Processo. 
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5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

Elaboração do Plano Plurianual 

1. Entrar no sistema 

disponível e definir 

órgão e unidades 

orçamentárias 

O plano plurianual (PPA), é elaborado de 4 em 4 anos, nos meses de julho a setembro. 

Na data prevista para sua elaboração, a Gerência de Planejamento deverá entrar no 

sistema disponibilizado pela SEFIN com usuário e senha, na sequência, definir o órgão 

(IPSM) e unidades orçamentárias (5101 – Gabinete da Presidência do IPSM e 5102 – 

Diretoria de Previdência do IPSM).  

2. Alimentar sistema 

com as ações e 

metas definidas 

Feito isso, a Gerência de Planejamento deverá alimentar os campos do sistema 

disponível com as ações e metas definidas conforme descrição abaixo ou alterações da 

época. 

Na unidade orçamentária 5101:  

 2210 - Manutenção da previdência dos servidores municipais; 

 2326 – Folha de pagamento e encargos sociais do IPSM; 

 8001 – Encargos e amortização da dívida interna. 

Na unidade orçamentária 5102: 

 8243 – Proventos a inativos e pensionistas do fundo previdenciário I; 

 8244 – Proventos a inativos e pensionistas do fundo previdenciário II; 

 8245 – Proventos a inativos e pensionistas do fundo previdenciário III; 

 8246 – Proventos a inativos e pensionistas do fundo previdenciário IV; 

 8003 – Contribuição ao PASEP. 

3. Concluir e enviar 

relatório do PPA 

pelo sistema 

disponível 

Ao final, Gerência de Planejamento deverá concluir o preenchimento do plano e enviar 

via sistema. 

4. Imprimir relatório 

de PPA e arquivar 

na gerência de 

planejamento 

Após o envio, a Gerência de Planejamento deverá imprimir o relatório de PPA no 

sistema disponível, devendo, na sequência, arquivar o documento em pasta específica 

no arquivo GERPLA.  

Elaboração da Lei Orçamentária Anual 

5. Elaborar e enviar 

memorando para 

DIRADM solicitando 

a previsão de 

despesas do IPSM 

para o ano seguinte 

A Lei Orçamentária Anual é elaborada anualmente, e corresponde ao orçamento para o 

ano subsequente. Sua elaboração acontece de julho a setembro de todo ano, depois de 

aprovada a LDO (Lei de diretrizes orçamentárias). Previamente a sua preparação, a 

Gerência de Planejamento deverá elaborar um memorando solicitando a previsão de 

despesas do IPSM para o ano seguinte e encaminha-lo para DIRADM. No memorando 

deve estar definido o prazo de retorno dessa informação, conforme a necessidade do 

momento. 
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6. Verificar as 

despesas realizadas 

no ano anterior no 

SOF e analisar a 

previsão de gastos 

enviadas pelas 

diretorias 

Após o envio da previsão de despesas, a Gerência de Planejamento deverá verificar as 

despesas realizadas no ano anterior no sistema SOF do COMPLETE, para isso deverá 

entrar no sistema com matricula e senha, escolher a opção sistemas financeiros e SOF. 

Na sequência, deverá selecionar as opções execução orçamentaria, emitir relatório e 

escolher a opção de relatório de acordo com a necessidade. Feito isso, deverá analisar a 

previsão de gastos enviadas pelas diretorias, verificando a viabilidade da execução da 

despesa. 

7. Definir despesas 

com gasto de 

pessoal e encargos 

no sistema 

disponível (Intranet) 

Depois da verificação das despesas realizadas no ano anterior e da análise da previsão 

de gastos, a Gerência de Planejamento deverá definir as despesas com gastos de 

pessoal e encargos no sistema disponível, definindo o gasto com aposentados e 

pensionistas vinculado ao seu respectivo fundo, servidor efetivo, comissionado, 

companhia, subsidio de secretário, jetons e outros, bem como FGTS, INSS, PASEP, 

patronal previdência e IMAS. 

Observação : As despesas devem estar vinculadas as ações e metas do PPA. 

8. Elaborar as 

solicitações 

orçamentárias 

prévias do gasto 

com pessoal e 

encargos no sistema 

(Intranet) 

Na sequência, a Gerência de Planejamento deverá lançar cada despesa 

individualmente no sistema disponível, sendo gerada uma solicitação orçamentária 

específica para cada despesa a ser executada. As diversas solicitações orçamentarias 

quando finalizadas formarão a LOA. 

9. Definir despesas 

de manutenção da 

máquina 

administrativa no 

sistema (Intranet) 

Posteriormente a definição das despesas com gasto de pessoal e encargos, deverão ser 

definidas as demais despesas, com energia, água, telefone, manutenção, conservação e 

funcionamento do IPSM, para tanto, a Gerência de Planejamento deverá utilizar o 

sistema disponível e definir as despesas com manutenção da máquina administrativa. 

10. Elaborar as 

solicitações 

orçamentárias 

prévias  para 

manutenção da 

máquina 

administrativa no 

sistema (Intranet) 

Na sequência, a Gerência de Planejamento deverá lançar cada despesa 

individualmente no sistema disponível, sendo gerada uma solicitação orçamentária 

específica para cada despesa a ser executada.  

11. Fazer revisão 

das solicitações 

geradas 

Depois de definidas as despesas e da elaboração das solicitações orçamentarias, a 

Gerência de Planejamento deverá revisar todos os lançamentos das solicitações 

geradas no sistema disponível, sendo observado valores, natureza da despesa, período 

de execução e outros. 

12. Fazer correção 

no sistema 

disponível (Intranet) 

Caso alguma adequação ou correção seja necessária, a Gerência de Planejamento 

deverá fazê-la no sistema disponível. 
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13. Concluir e enviar 

as solicitações para 

a SEFIN no sistema 

disponível (Intranet) 

Ao final, a Gerência de Planejamento deverá concluir o preenchimento das solicitações, 

gravar e enviar para SEFIN via sistema disponível. 

14. Emitir e imprimir 

relatório da LOA e 

arquivar na gerencia 

de planejamento 

Após o envio das solicitações, a Gerência de Planejamento deverá imprimir o relatório 

da LOA no sistema disponível, devendo, na sequência, arquivar o documento em pasta 

específica no arquivo GERPLA.  

Acompanhar e  controlar a execução da LOA  - aquisição de bens e serviços 

15. Analisar 

processo  de 

aquisição 

Quando um processo de aquisição de bens e serviços for recebido na GERPLA, a 

Gerência de Planejamento deverá analisar demanda (o processo), e verificar se está 

formalizado corretamente, e com toda a documentação necessária para o 

prosseguimento da despesa. 

16. Solicitar 

correção via e-mail 

para área 

responsável e 

pausar processo no 

sistema 

Caso o processo não esteja formalizado corretamente, a Gerência de Planejamento 

deverá solicitar correção por e-mail ao setor responsável,  informando qual documento 

está inadequado, e solicitando que seja anexado o documento correto no sistema 

disponível. 

17 Verificar se a 

correção solicitada 

foi atendida no 

sistema 

Após a correção e o envio do documento solicitado, a Gerência de Planejamento deverá  

entrar no sistema disponível e verificar se a correção foi atendida. 

18. Verificar se 

existe dotação 

orçamentária 

Na sequência, deverá verificar se existe orçamento para a realização da despesa, caso 

não tenha orçamento e seja necessária a criação de créditos adicionais, a Gerência de 

Planejamento deverá verificar previamente se existe dotação orçamentária para aquela 

despesa na LOA. 

19. Abrir solicitação 

de crédito adicional 

(categoria especial) 

no sistema 

disponível e anexar 

documentos 

Caso não exista, a Gerência de Planejamento deverá criar um credito adicional de 

categoria especial, para isso, deverá criar uma solicitação no sistema disponível e 

preencher o formulário (planilha no Excel) contendo origem do recurso, destino do 

recurso e justificativa. Em seguida deverá imprimir os espelhos da dotação orçamentaria 

de origem no sistema SOF do COMPLETE e ao final anexar tais documentos na 

solicitação do sistema e concluir. 

Observação: o sistema enviará automaticamente ao próximo responsável. 

20. Abrir solicitação 

de crédito adicional 

(categoria 

suplementar) no 

sistema disponível e 

anexar documentos 

Caso exista dotação orçamentária e possibilidade de remanejamento, a Gerência de 

Planejamento deverá criar um credito adicional de categoria suplementar, para isso, 

deverá criar uma solicitação no sistema disponível e preencher formulário (planilha no 

Excel) contendo origem do recurso, destino do recurso e justificativa. Em seguida deverá 

imprimir os espelhos da dotação orçamentaria de origem e destino no sistema SOF do 

COMPLETE e ao final anexar tais documentos na solicitação do sistema e concluir. 
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21. Abrir solicitação 

de crédito adicional 

(categoria 

redistribuição de 

fonte) no sistema 

disponível anexar 

documentos 

Caso exista dotação orçamentária, porém, for necessária a adequação de fonte a 

Gerência de Planejamento deverá criar um credito adicional de categoria redistribuição 

de fonte, para isso, deverá criar uma solicitação no sistema disponível e preencher 

formulário (planilha no Excel) contendo origem do recurso, destino do recurso e 

justificativa. Em seguida deverá imprimir os espelhos da dotação orçamentaria de origem 

no sistema SOF do COMPLETE e ao final anexar tais documentos na solicitação do 

sistema e concluir. 

22. Preencher 

planilha de excesso 

de arrecadação 

Caso exista dotação orçamentária, porém, a possibilidade de remanejamento não seja 

possível, e a Gerência de Planejamento faça a opção por excesso de arrecadação, 

deverá preencher planilha de excesso de arrecadação (planilha Excel) com as 

informações de fonte, títulos, receita arrecadada do ano anterior, dos meses decorridos 

do ano vigente e receita prevista. 

23. Abrir solicitação 

de crédito adicional 

(categoria 

suplementar) no 

sistema disponível e 

anexar documentos 

Na sequência, a Gerência de Planejamento deverá criar um credito adicional de 

categoria suplementar de excesso de arrecadação, para isso, deverá criar uma 

solicitação no sistema disponível de crédito adicional de categoria suplementar e 

preencher formulário (planilha no Excel) contendo destino do recurso e justificativa. Em 

seguida deverá imprimir os espelhos da dotação orçamentaria de destino no sistema 

SOF do COMPLETE e ao final anexar tais documentos na solicitação do sistema bem 

como a planilha de excesso de arrecadação e concluir. 

24. Abrir solicitação 

de crédito adicional 

(categoria 

suplementar) no 

sistema disponível e 

anexar documentos 

Caso exista dotação orçamentária, porém, possibilidade de remanejamento não seja 

possível, e a Gerência de Planejamento faça a opção por superávit financeiro, deverá 

criar uma solicitação no sistema disponível de crédito adicional de categoria suplementar, 

e preencher formulário (planilha no Excel) contendo destino do recurso e justificativa. Em 

seguida deverá imprimir os espelhos da dotação orçamentaria de destino no sistema 

SOF do COMPLETE  e ao final anexar tais documentos na solicitação do sistema bem 

como extratos bancários de dezembro do ano anterior, anexo 12, e depois concluir 

solicitação. 

25. Usar solicitação 

orçamentária prévia, 

adequando valores 

Caso exista orçamento para a despesa em questão e solicitação orçamentaria prévia que 

se adeque, a Gerência de Planejamento deverá usar solicitação orçamentária previa 

adequando à despesa em questão. 

26. Adequar 

orçamento e criar 

uma nova 

solicitação 

orçamentária 

Caso exista orçamento para a despesa em questão, porém, não exista solicitação 

orçamentaria prévia que se adeque, a Gerência de Planejamento deverá adequar 

orçamento e criar uma nova solicitação orçamentária,  lançando e classificando a 

despesa no sistema disponível. 

27. Imprimir 

solicitação, colher 

assinatura do 

presidente, 

digitalizar e anexar 

no sistema  

Após o uso/adequação, criação da solicitação orçamentaria ou criação de credito 

adicional, a gerência de planejamento deverá imprimir a solicitação no sistema, colher 

assinatura da presidência e, posteriormente digitalizar e anexar documento no sistema.  
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Acompanhar e controlar a execução da LOA - gasto de pessoal, encargos sociais  e despesas de caráter  

obrigatório 

28. Criar lista dos 

processos  

estimativos com 

gasto de pessoal, 

encargos sociais  e 

despesas de caráter  

obrigatório 

No primeiro dia útil do ano, a Gerência de Planejamento deverá fazer lista dos 

processos  estimativos com gasto de pessoal, encargos sociais  e despesas de caráter  

obrigatório, contendo nome, assunto e histórico. 

29. Encaminhar 

para GERADM para 

abertura de 

processo 

Na sequência, deverá encaminhar tal lista para a GERADM solicitando abertura de 

processo administrativo. 

30. Adequar 

solicitação 

orçamentária e fazer 

emissão da nota de 

empenho 

A Gerência de Planejamento deverá usar solicitação orçamentária prévia adequando-a 

no sistema disponível. Gerar e emitir a nota de empenho no sistema SOF do 

COMPLETE. Posteriormente, colher a assinatura da presidência na solicitação 

orçamentária e nota de empenho. Ao final, anexar documentos no processo. 

31. Encaminhar 

processo para 

certificação 

Após a adequação da solicitação orçamentária e emissão da nota de empenho, a 

Gerência de Planejamento deverá encaminhar os autos no COMPLETE no sistema 

SEP para a CGM para certificação da despesa. 

32. Verificar a 

certificação 

Após a certificação, a Gerência de Planejamento deverá verificar se toda a 

documentação está devidamente certificada. 

33. Solicitar 

correção para 

controladoria 

Caso seja detectado algum erro de certificação, a Gerência de Planejamento deverá 

encaminhar os autos no COMPLETE no sistema SEP para a CGM para correção. 

34. Encaminhar 

para área 

responsável 

Após a correta certificação, a Gerência de Planejamento permanecerá com o processo 

de folha de pagamento, e deverá encaminhar os autos das demais despesas da seguinte 

forma: 

 Encargos sociais para GERFIN; 

  Despesa de caráter obrigatório para GERADM; 

Encaminhar os autos no COMPLETE no sistema SEP para área responsável para 

sequenciamento das atividades de execução da despesa.  

Observação: nos processos de encargos são anexados relatórios mensais pela GERFIN. 

Na despesa de caráter obrigatório, é anexa a nota fiscal com o devido atestamento da 

despesa pela GERADM. No caso de folha de pagamento, abre-se um processo mensal 

para liquidação onde são anexados relatórios de folha pela GERPLA. 

35. Fazer liquidação 

mensal até o 

encerramento do 

exercício 

Após a juntada dos documentos, a Gerência de Planejamento deverá fazer a liquidação 

mensal da despesa no COMPLETE no sistema SOF, mês a mês, até o encerramento do 

exercício. 
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36. Encaminhar 

processo para  

GERFIN para  

pagamento 

Após a liquidação da despesa, a Gerência de Planejamento deverá encaminhar os 

autos para a GERFIN no COMPLETE no sistema SEP para fins de pagamento. 

Despesas decorrentes de ações judiciais 

37. Analisar 

processo decorrente 

de ação judicial e 

conferir 

documentação  

Quando um processo decorrente de ação judicial for recebido na GERPLA, a Gerência 

de Planejamento deverá analisar demanda (o processo), e verificar se está formalizado 

corretamente e com toda a documentação necessária. 

38. Solicitar 

adequação para 

área responsável 

Caso o processo não esteja formalizado corretamente, a Gerência de Planejamento 

deverá solicitar correção ao setor responsável,  informando qual documento está 

inadequado, e solicitando a devida correção. 

39. Adequar 

solicitação 

orçamentária, fazer 

empenho e 

liquidação da 

despesa 

Quando o processo decorrente de ação judicial estiver formalizado corretamente, a 

Gerência de Planejamento deverá usar solicitação orçamentária prévia adequando-a no 

sistema disponível. Gerar e emitir a nota de empenho no sistema SOF do COMPLETE. 

Posteriormente, colher a assinatura da presidência na solicitação orçamentária e nota de 

empenho. A liquidação é gerada no sistema disponível e assinada pelo executante. Ao 

final, anexar documentos no processo. 

40. Encaminhar 

para  GERFIN 

realizar o 

pagamento 

Após a liquidação da despesa, a Gerência de Planejamento deverá encaminhar os 

autos para a GERFIN no COMPLETE no sistema SEP para fins de pagamento. 

Controle de vencimento de contratos 

41. Monitorar  

constantemente os 

prazos de 

vencimento de 

contrato 

A Gerência de Planejamento deverá monitorar constantemente os prazos de 

vencimento de contrato, para que a DIRADM seja alertada previamente ao seu término. 

42. Encaminhar 

memorando com a 

relação dos prazos 

de contratos para a 

DIRADM 

Após o monitoramento, a Gerência de Planejamento deverá elaborar um memorando 

informativo, alertando para os vencimentos contratuais e para as providências de termos 

aditivos ou nova contratação (conforme o caso) e encaminha-lo para DIRADM. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas. 

 Internet; 

 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 

Relatório de envio de 

PPA 

No sistema 

disponível 

Eletrônico, Acesso 

GERPLA e DIRADM 

 

Por nome 
Tempo de 

execução (4 

anos) 

- 

Relatório de envio da 

LOA 

No sistema 

disponível 

Eletrônico, Acesso 

GERPLA e DIRADM 

 

Por nome 
Tempo de 

execução (1 

ano) 

- 

Solicitação 

orçamentária 

No sistema 

disponível 

Eletrônico, Acesso 

GERPLA e DIRADM 

 

Por número No exercício 

financeiro 
- 

No processo 
Capa do processo, 

todos os servidores 

 

Por número 
Permanente - 

Nota de empenho 
No sistema 

disponível 

Eletrônico, Acesso 

GERPLA e DIRADM 

 

Por número No exercício 

financeiro 
- 

Liquidação 
No sistema 

disponível 

Eletrônico, Acesso 

GERPLA e DIRADM 

 

Por número No exercício 

financeiro 
- 

Despachos 

Processo 

Administrativo 

Pasta do processo 

Acesso aos Servidores 

 
 

Por número, data Permanente - 

Arquivo –

GERPLAN 

 

Pasta especifica, 

Acesso da GERPAN 

 
 

Por número, 

nome 
Permanente - 
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Fluxograma n. 49 – Gerência de Planejamento – Controle da execução orçamentária e financeira        
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