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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para a atividade a montagem e envio de balancetes contábeis exigidos 

pelos órgãos fiscalizadores os quais o IPSM deve prestar contas. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Presidência 

 Diretoria de Administração e Finanças 

 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. 

 Instrução Normativa nº 00008/2015 – TCM/GO - Dispõe sobre a formalização e apresentação, 

ao Tribunal de Contas dos Municípios, das prestações de contas de gestão (balancetes) e as 

contas de governo (balanço geral), do exercício de 2016 e seguintes, e dá outras providências. 

 Decreto nº 2.539, de 27 de dezembro de 2006 - Dispõe sobre procedimentos a serem adotados 

no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, dos Fundos Especiais e das 

Companhias, para cumprimento dos dispositivos da Resolução Normativa nº 0011/2006, de 14 

de novembro de 2006, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Balancete -  é um instrumento financeiro utilizado para visualizar os saldos de todas as contas 

contábeis, ou seja, o levantamento contábil parcial de uma entidade, relativo a um período 

inferior a um ano. 

 

4.2 Siglas 

 CGM – Controladoria Geral do Munícipio 

 TCM/GO - Tribunal de Contas dos Municípios – Estado de Goiás 

 CMAP – Conselho Municipal de Assistência Previdenciária 

 CFP – Conselho Fiscal Previdenciário 

 

5.  DETALHAMENTO 

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

1. Para os meses de 

janeiro a novembro, 

solicitar ao 

Protocolo a abertura 

de 2 processos e 

monta-los  para 

enviar para o IPSM 

(via Conselhos) e 

TCM/ Controladoria 

Com o fechamento contábil do IPSM, a Equipe de Finanças e Contabilidade deverá 

iniciar a montagem dos balancetes a serem entregues aos Conselhos Deliberativos 

(CMAP e CFP), ao TCM e a CGM. 

Entre os períodos de janeiro a novembro, a Equipe deverá solicitar ao Protocolo a 

abertura de 02 (dois) processos, por mês. Os processos deverão receber as 

discriminações a) Balancete referente a prestação de contas do mês xxx/ano – via órgão 

e b) Balancete referente a prestação de contas do mês xxx/ano – via CGM/TCM. Em 

cada um deve ser colocada toda a documentação pertinente ao balancete, sendo: 

a) Balancete Financeiro 

b) Comparativo da Receita 

c) Quadro de Rendas Locais 

d) Comparativo da Despesa Autorizada 

e) Comparativo da Despesa por Elemento de Natureza 

f) Comparativo da Despesa por Função e Sub-função 

g) Comparativo da Despesa por Fonte 

h) Relatório de Despesas a Pagar 

i) Relatório de Restos a Pagar 

j) Declaratório de Caixa 

k) Demonstrativos Orçamentários 

l) Anexo III 

m) Documentos do Comitê de Investimentos 

n) Balancete de Verificação 

o) Recibo do Arquivo Magnético 

p) Notas Explicativas 

q) Documentos de Composição dos Lotes (incluindo: 1. Relatório de OP's/Guias 

Contabilizadas; 2. Demonstrativos Anulações de Liquidação de Despesas; 3. 

Relatório de Conciliação Contábil; 4. Demonstrativo de Empenhos e Anulações) 

Com a abertura dos processos, deverão ser colocados, em pastas AZ, cada documento 

emitido com a sua respectiva capa com o intuito de separa-los organizadamente para 

montar o processo. Para isso a Equipe de Finanças e Contabilidade deverá preencher 

a Planilha de Capa de Processos com os dizeres necessários para cada mês/balancete 

e, logo em seguida, imprimir todas as capas. 

2. Para o mês de 

dezembro, montar 3 

processos para 

enviar para o IPSM, 

Controladoria e 

TCM conforme IN nª 

008/2015- TCM 

Caso o fechamento contábil seja para o mês de dezembro, a Equipe deverá solicitar ao 

Protocolo a abertura de 03 (dois) processos. Os processos deverão receber as 

discriminações a) Balancete referente a prestação de contas do mês xxx/ano – via órgão; 

b) Balancete referente a prestação de contas do mês xxx/ano – via CGM e c) Balancete 

referente a prestação de contas do mês xxx/ano – via TCM. Em cada um deve ser 

colocada toda a documentação pertinente ao balancete conforme obriga a Instrução 

Normativa 00008/2015 do TCM/GO nos seus artigos 3º e 7º. 
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3. Verificar se todos 

as documentações 

cabíveis estão 

anexadas 

Uma vez montados, os processos devem ser encaminhados para a Gerência de 

Finanças e Contabilidade que deverá conferir a documentação e verificar se todas as 

informações necessárias estão anexadas corretamente. Caso houver alguma 

irregularidade, a mesma deverá ser corrigida antes de prosseguir com os devidos 

encaminhamentos. 

4. Assinar e 

requisitar 

elaboração de Ofício 

para o TCM 

Por exigência da IN 00008/2015 do TCM/GO, para balancete elaborado em dezembro 

(para encerramento do segundo semestre) será expedido um ofício, em duas vias, o qual 

deverá ser assinado pela Presidência. 

Quando assinado, os ofícios retornarão à Gerência de Finanças e Contabilidade para 

serem anexados aos processos. 

Observação: Os ofícios são emitidos em duas vias, pois uma via fará parte do processo e 

a outra ficará fora do processo, para que, na entrega ao TCM, este ofício seja 

protocolado no órgão fiscalizador. Para os outros processos emitir cópias deste ofício 

para serem anexados. 

5. Enviar processos 

as suas áreas de 

destino por emissão 

de despacho 

Quando dos processos prontos e, se necessário assinados pela Presidência, a 

Gerência de Finanças e Contabilidade enviará as vias dos processos para os seus 

devidos destinos. 

Entre os meses de janeiro a novembro, uma via deverá ser enviada aos Conselhos 

Deliberativos (CMAP e CFP) e uma à CGM (Controladoria Geral do Município).  

No mês de dezembro, uma via deverá ser enviada aos Conselhos Deliberativos (CMAP e 

CFP), uma à CGM (Controladoria Geral do Município) e a última ao TCM/GO (Tribunal 

de Contas dos Municípios do Estado de Goiás) 

Após enviado, deve-se aguardar o parecer de conformidade de cada órgão a que o 

Balancete foi enviado. Os Conselhos Deliberativos e a CGM comunicam diretamente 

com o IPSM fornecendo esse parecer, porém o TCM publica sua decisão sobre o 

balancete em Diário Oficial, portanto a Gerência deve checa-lo periodicamente para 

obter essa resposta. 

6. Providenciar 

documentos faltosos 

e/ou correções e 

reenviar Balancete 

correto 

Quando houver alguma deliberação ou parecer não favorável à aprovação dos 

documentos enviados, a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá corrigir ou 

providenciar correção dos apontamentos feitos pelos órgãos fiscalizadores, seja inserindo 

documentos faltosos, alterações diversas ou explicações. Após corrigido, deve-se volver 

o Balancete ao órgão reclamante. 

7. Igualar 

documentação nos 

processos e enviar 

para o Arquivo 

Quando do retorno final dos balancetes, ou seja, sem apontamentos pendentes, a 

Gerência de Finanças e Contabilidade deverá igualar as documentações dos 

processos (via Conselhos – IPSM – e via CGM/TCM) de forma a manter tudo que foi 

gerado em um processo que foi enviado para determinada localização esteja em outro 

processo que enviado para outra e vice-versa. Feito isso, os processos devem ser 

enviados para o Arquivo. 
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6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas; 

 Sistema COMPLETE; 

 Microsoft Excel 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Deve-se atentar aos prazos estipulados pela CGM e TCM para entrega dessa 

documentação. Conforme legislação, a entrega para a CGM deverá ser feita até o dia 20 

(vinte) do mês subsequente e para o TCM, até 45 (quarenta e cinco) dias após o 

encerramento do exercício (dia 31 de dezembro). 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

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

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Balancete (com todos 

os demonstrativos 

que o compõe) 

Meio eletrônico 

(sistema) 

Servidor SEDETEC / 

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 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 50 – Montagem de Balancetes 
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