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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para a atividade de aquisição de arquivos magnéticos com dados contábeis 

e pessoais do IPSM e Câmara Municipal de Goiânia aptos a serem submetidos ao envio para o 

Tribunal de Contas dos Munícipios do Estado de Goiás. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gerência de Finanças e Contabilidade 

 Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 Gerência de Aposentadorias e Pensões 

 Gerência de Planejamento 

 Câmara Municipal de Goiânia 

 

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. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 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. 

 Analisador WEB – local de transferência e envio de arquivos magnéticos acessado pelo 

website do TCM 

 

4.2 Siglas 

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

 GERPLA – Gerência de Planejamento 

 GERGES – Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

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

Tecnologia 

 GERFIN – Gerência de Finanças e Contabilidade 
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5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

Atividade Descrição da atividade 

1. Solicitar e receber 

arquivos da folha de 

pagamento da 

Câmara Municipal 

de Goiânia 

Quando do fechamento contábil realizado (como descrito no PG. 47 – Gestão Contábil), 

a Gerência de Finanças e Contabilidade obter os arquivos magnéticos contábil e de 

pessoal utilizados para transmissão de dados ao TCM. 

Os arquivos magnéticos relacionados a folha de pagamento dos aposentados e 

pensionistas da Câmara Municipal de Goiânia (a qual o IPSM realiza pagamento) devem 

ser solicitados ao órgão pela Gerência. Espera-se a solicitação ser respondida em prazo 

apropriado para prosseguir com o fluxo. 

2. Gerar Arquivo 

Magnético pelo 

COMPLETE e 

salva-los no Disco 

Rígido 

Os arquivos magnéticos relacionados à contabilidade e folha de pagamento do pessoal 

do IPSM deverão ser gerados pela Gerência de Finanças e Contabilidade através do 

sistema COMPLETE, por comando. Os mesmos serão salvos no ambiente integrado, 

Intranet, da Prefeitura de Goiânia. Por isso, a Gerência deverá buscar os arquivos 

gerados e salva-los no Disco Rígido. 

3. Enviar os dois 

arquivos para 

SEDETEC 

A Gerência de Finanças e Contabilidade, de posse dos arquivos magnéticos, deverá 

enviar somente os relacionados à folha de pagamento de pessoal (tanto da Câmara 

Municipal quanto do IPSM) para a SEDETEC, deixando de fora desse envio o arquivo 

magnético contábil do IPSM, uma vez que a própria gerência que verifica sua validação. 

4. Conferir arquivos 

e unifica-los 

Quando do recebimento dos dois arquivos magnéticos da folha, a SEDETEC, utilizando 

os recursos próprios, deverá conferi-los e processa-los de modo a torna-los somente um 

arquivo. 

5. Entrar em contato 

com Gerente 

Financeira 

Quando ocorrer alguma inconsistência na unificação dos arquivos, a SEDETEC retornará 

o arquivo a GERFIN comunicando que houve falhas. 

6. Providenciar 

correção dos erros 

ou pendências 

A Gerência de Finanças e Contabilidade deverá identificar a causa dos problemas 

apontados, investigar sua origem e resolve-la tomando as providências apropriadas para 

resolução do ocorrido tanto para o arquivo contábil quanto o pessoal. Muitas vezes será 

necessário buscar as soluções em outras gerências como a GERPLA, GERCES e 

GERAPO, segundo as suas atribuições. 

7. Fazer upload dos 

arquivos na Intranet 

(Prefeitura) ou e-

mail 

Quando da pendências todas resolvidas ou não foi encontrada nenhuma no momento da 

unificação dos arquivos magnéticos de pessoal, a SEDETEC deverá enviar o arquivo 

único para a Gerência de Finanças e Contabilidade através de e-mail ou fazendo 

upload do mesmo na Intranet. 

8. Baixar arquivos e 

salva-los no disco 

rígido 

Uma vez sinalizado a finalização do processamento dos arquivos pela SEDETEC, a 

Gerência de Finanças e Contabilidade deverá salva-los para o seu uso em momento 

certo. Desse modo, são obtidos os arquivos magnéticos prontos para envio ao TCM pelo 

Analisador WEB (envio descrito no PG. 47 – Gestão Contábil) contendo as informações 

do Pessoal da Câmara Municipal de Goiânia e do Pessoal e Contábil do IPSM. 
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6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas; 

 Sistema COMPLETE; 

 Sistema Intranet 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Para upload do arquivo da folha na intranet, marcar a Lei nº 8.095 para RPPS e preparar arquivo. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

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

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Arquivos Magnéticos 

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 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 52 – Geração de Arquivos Magnéticos – Pessoal e Contábil 
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