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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para a elaboração do Balanço e execução do encerramento de exercício 

findado e início do próximo. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Diretoria de Administração e Finanças 

 Gerência de Finanças e Contabilidade 

 Gerência de Aposentadorias e Pensões 

 Gerência de Apoio Administrativo 

 Gerência de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas 

 Gerência de Investimentos 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

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

servidores Municiais de Goiânia. 

 Lei nº 8.095 (26/04/2002) - Dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Goiânia, altera a Lei 8.011, de 5 de setembro de 2.000, e 

dá outras providências. 

 Lei nº 4.320 (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. 

 Lei Complementar nº 101 (04/05/2000) -  Lei de Responsabilidade Fiscal - Estabelece normas 

de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Balanço – é o fechamento de uma operação própria da contabilidade que consiste em fechar 

três tipos de contas: as de entrada (receita), as de saída (despesas), e custos. Estas contas 

mostram tudo o que foi acumulado durante determinado período, geralmente delimitado entre 

01 (primeiro) de janeiro e 31 (trinta e um) de dezembro. O balanço determina os lucros e as 

perdas das entidades. 
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4.2 Siglas 

 SEFIN – Secretaria Municipal de Finanças 

 TCM – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Solicitar junto a 

Finanças (Prefeitura) 

- SEFIN- o Roteiro 

do Balanço 

Ao final do ano, no fechamento do mês de dezembro, dá início a elaboração do balanço 

contábil. Para tal, a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá solicitar, por e-mail, à 

SEFIN o envio do Roteiro do Balanço, uma vez que nele consta todos os lotes e contas 

contábeis em que a Prefeitura necessita para a compor o seu balanço. 

A solicitação do Roteiro deverá ser feita por e-mail e telefone. 

2. Analisar o Roteiro 

e  abrir Lotes das 

movimentações 

feitas durante o ano 

Quando do recebimento do documento, a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá 

analisar quais os Lotes de Movimentações Orçamentárias e Financeiras foram feitas pelo 

IPSM durante o exercício e que são exigidas pelo Roteiro do Balanço. Esses lotes deverão 

ser abertos, via sistema COMPLETE. 

Observação: para essa análise, verificação e comparação são utilizados os Comparativos 

e Demonstrativos Contábeis gerados durante todo o ano. 

Após essa etapa, para dar continuidade ao fluxo, deverá ser elaborado a Planilha de 

Provisão Matemática que será uma informação necessária para o encerramento do 

exercício. O cálculo da Provisão Matemática está descrito no PG. 54 – Provisão 

Matemática e Projeção Atuarial. 

3. No COMPLETE, 

fazer os 

lançamentos 

contábeis 

necessários para 

conclusão do 

Balanço 

Com os lotes já abertos e as informações de provisão matemática prontos, a Gerência de 

Finanças e Contabilidade deverá, com base no Roteiro do Balanço, lançar os dados 

contábeis exigidos para conclusão do Balanço, via sistema. Incluem nesse lançamento os 

seguintes: 

a) Relatórios Almoxarifado, Bens e Imóveis (emitindo relatórios de conferência) 

b) Avaliação Predial 

c) Parcelamentos (Razão Analítico - Inscrições e Baixas) 

d) Restos a pagar 

e) Comparativo de Despesas 

f) Comparativo de Receitas 
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4. Gerar e liberar 

Lotes de Dezembro 

Quando do lançamento contábeis concluídos, a Gerência de Finanças e Contabilidade 

deverá gerar e liberar o lotes de dezembro, via sistema. 

5. Gerar e liberar 

Lotes do mês 13 

(encerramento) 

A Gerência de Finanças e Contabilidade deverá gerar e liberar os lotes do mês 13, o 

qual é a denominação utilizada para o encerramento do exercício, ou seja, o balanço. 

6. Emitir todos os  

Relatórios Contábeis 

para conferência  

com os Anexos 

Quando da geração e liberação dos lotes do mês de dezembro e do mês 13, a Gerência 

de Finanças e Contabilidade deverá realizar a conferência dos Anexos do Balanço com 

os Relatórios Contábeis. Utiliza-se os seguintes documentos: 

a) Comparativos da Receita e Despesa 

b) Lotes  

c) Balancete de verificação  

d) Anexos do Balanço (I ao XIX) impressos via COMPLETE 

A conferência dos lançamentos realizados pela comparação dos relatórios e os anexos 

poderá indicar inconsistências no Balanço. Nesse caso, a Gerência de Finanças e 

Contabilidade deverá voltar a etapa 3 desse fluxo para corrigir os erros nos lançamentos 

já realizados. 

Porém, se nenhuma inconformidade for detectada, deverá ser realizada a montagem e 

envio do balanço/balancete, conforme descrito no PG. 46 – Montagem de Balancetes. 

8. Encerrar exercício 

e preparar (comando 

no COMPLETE) 

para o seguinte 

Uma vez que o Balanço foi enviado (sem mais correções) a todos os destinos que lhe é 

devido, a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá aguardar a autorização da 

SEFIN para o enceramento do exercício. 

Quando autorizado, a Gerência irá encerrar o exercício, via sistema, e iniciará o próximo. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas; 

 Sistema COMPLETE; 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Uma via dos processos de Balanço será encaminhada aos Conselhos (CMAP e CFP) e a 

outra, ficará sob custodia da GERFIN, até o retorno do processo. 

 



PG. 49/01 – Balanço – Encerramento do Exercício                                                                                            4 / 4 
– Cópia Controlada – 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

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

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Balanço 

Meio eletrônico 

Servidor GERFIN / Por 

servidores com senha 

habilitada 

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. 53 – Balanço – Encerramento do Exercício 
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