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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de controle das receitas provenientes das contribuições 

previdenciárias convertidas ao IPSM no Sistema Integrado de Tesourarias. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Diretoria de Administração e Finanças 

 Gerência de Finanças e Contabilidade 

 Gerência de Custeio 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Decreto n. 1.639, 09 de maio de 2017 – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência 

dos servidores Municiais de Goiânia. 

 Lei nº 8.095, de 26 de abril de 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 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Contribuição Previdenciária – recurso destinado ao pagamento dos benefícios 

previdenciários, originado de alíquota incidente sobre a folha de pagamento dos segurados e 

beneficiários de previdência. 

 Receitas Correntes – são arrecadadas dentro do exercício aumentam as disponibilidades 

financeiras do ente, em geral com efeito positivo sobre o patrimônio erguido, e constituem 

instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações correspondentes às 

políticas públicas, conforme art. 11 da Lei 4.320/64. 

 Receitas de Capital – são provenientes da realização de recursos financeiros oriundos da 

constituição de dívidas, da conversão, em espécie, de bens e direitos, do recebimento de 

recursos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinados a atender 

despesas de capital; e de superávit do orçamento corrente, conforme art.11 da Lei 4.320/64. 

Elas aumentam as disponibilidades financeiras do ente, mas não provocam efeito sobre o 

patrimônio líquido. 

 Contribuição Patronal – contribuição efetuada pela Administração Pública para o RPPS em 

virtude da sua condição de “empregadora”, resultante do pagamento de pessoal. 
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4.2 Siglas 

 BB – Banco do Brasil 

 CEF – Caixa Econômica Federal 

 SEFIN – Secretaria Municipal de Finanças 

 SIT – Sistema Integrado de Tesourarias 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Retirar Extrato 

das contas do IPSM 

 

O início do controle de receitas se dá na emissão do extrato bancário das contas 

bancárias pela Gerência de Finanças e Contabilidade. A emissão deverá ser feita de 

todas as contas vinculadas ao IPSM, sendo as da Caixa Econômica Federal e Banco do 

Brasil. 

Observação: Os extratos também podem ser emitidos pelo Tesoureiro em ausência da 

Gerência. 

2. Enviar 

comprovantes de 

receitas 

identificadas 

Como parte do controle de receitas, a Gerência de Custeio deverá enviar os 

comprovantes de receitas já identificadas juntamente a uma Planilha Resumo das 

receitas como se é descrito no PG. 61 – Identificação de Receitas. 

Os comprovantes poderão ser de órgãos externos ou internos, isso influenciará no tipo de 

documento requisitado para realizar o controle de receitas:  

a) Se for uma arrecadação de órgão externo (fora da Prefeitura de Goiânia), enviar 

demonstrativo e comprovante de depósito; 

b) Se for uma arrecadação de órgão interno (dentro da Prefeitura de Goiânia), 

enviar demonstrativo do sistema COM-PLETE e comprovantes de depósito ou 

transferências. 

3. Analisar valor 

total da contribuição 

(extrato com 

demonstrativo) e 

dados dos órgãos 

Quando do recebimento das duas documentações, tanto o extrato bancário como os 

comprovantes de receita, a Equipe de Finanças e Contabilidade deverá realizar uma 

análise das receitas dos dois documentos, verificando valores e os dados dos órgãos 

contribuintes. 

4. Entrar em contato 

com o Gerência de 

Custeio, 

requisitando os 

comprovantes 

faltantes e correção 

de erros 

Dessa comparação, como toda e qualquer receita só é lançada mediante documento, 

pode-se concluir que exista valores que não conferem no extrato e comprovantes, sendo 

necessário correção. A Equipe de Finanças e Contabilidade deverá solicitar a Gerência 

de Custeio os comprovantes faltosos ou/e correção de erros. 

Sendo assim, a Gerência de Custeio deverá verificar os erros relatados a serem 

resolvidos, corrigi-los e enviar comprovantes corretos, regressando o fluxo à etapa 3. 
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5. Verificar dados no 

demonstrativo e tipo 

de arrecadação 

Quando da análise preliminar entre extratos e comprovantes for bem-sucedida, a Equipe 

de Finanças e Contabilidade deverá fazer um destaque, com marca texto, no Extrato, 

sinalizando sua identificação correta. 

Após isso deverá checar os dados do contribuinte no demonstrativo, os quais são: o 

órgão, o CNPJ, banco e conta utilizado para arrecadação, data e valor total. 

Deverá verificar também o tipo de arrecadação (Patronal, 13º parte Patronal, Servidor, 

13º parte Servidor, Aposentado, Pensionistas, Parcelamentos e juros) para alimentar 

Lançamentos do SIT. 

6. Somar valores e  

conferir com o que 

consta no 

demonstrativo 

Caso os tipos de arrecadações conferidos estiverem em somente uma arrecadação, a 

Equipe de Finanças e Contabilidade deverá comparar a soma dos valores devidos, 

encontrados no demonstrativo, com o valor arrecadado. 

Se for concluído que os valores não são iguais a Equipe de Finanças e Contabilidade 

deverá realizar a mesma atividade descrita na etapa 4, de modo a corrigir os erros 

encontrados. 

7. Fazer 

Lançamento no 

sistema SIT 

(intranet) com os 

valores, origem e 

movimentos 

Quando de todas as conferências realizadas, a Equipe de Finanças e Contabilidade 

deverá lançar as receitas no sistema SIT informando os valores, origem e movimentos de 

cada receita. 

8. Realizar baixa 

dos lançamentos no 

SIT para elaboração 

do Boletim de Caixa  

e conferi-la 

Quando do lançamento realizado, a Equipe de Finanças e Contabilidade deverá fazer a 

baixa dos mesmos no sistema SIT, em ambiente de intranet. Desta ação serão emitidos 

dois documentos usados para conferência dos lançamentos/baixas: o Boletim de Caixa 

(Relatório do SIT) e Relatório Individualizado de cada conta. 

9. Cancelar a Baixa 

e realizar correção 

Caso seja identificado alguma inconsistência nas baixas realizadas durante a conferência 

dos relatórios, a Equipe de Finanças e Contabilidade deverá cancelar a baixa e realizar 

a correção necessária para então, realizar a baixa novamente, conforme etapa 8 desse 

fluxo. 

10. Imprimir relatório 

de todos os 

movimentos no SIT 

Uma vez certificado que os lançamentos e as baixas estão corretas, a Equipe de 

Finanças e Contabilidade deverá prosseguir para emissão dos Relatórios de todos os 

movimentos no SIT. 

11. Emitir Guias de 

Recolhimento 

através do SIT para 

cada lançamento 

realizado 

A Equipe de Finanças e Contabilidade deverá emitir as Guias de Recolhimento através 

do sistema para cada lançamento já realizado. 

Observação: É importante lembrar que as guias emitidas não podem ser alteradas, ou 

seja, essa etapa é irreversível. Porém, nesse ponto pode existir a detecção de erros por 

parte de outros departamentos. Quando as guias já foram emitidas, deve-se excluir o 

lançamento e refazer o correto. Quando o mês já está fechado (ocasião da Montagem de 

Balancetes), deve-se lançar o estorno e lançar a receita corretamente. 
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12. Imprimir 

relatórios no SIT do 

lote 705 

A Equipe de Finanças e Contabilidade o relatório no SIT do lote 705 que contém todos 

os lançamentos efetuados com o intuito de fornecer os dados necessários à Conciliação 

Final e Montagem de Balancete, descritos no PG. 50 – Conciliação Final e PG. 46 – 

Montagem de Balancetes. 

Em cada guia e comprovante a Equipe de Finanças e Contabilidade deverá carimbar, 

assinar e informar número de matricula. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas; 

 Sistema COMPLETE; 

 Sistema Intranet – SIT 

 Sistema de Internet Banking – GOVCAIXA e BBLogin 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 A Diretoria de Administração e Finanças envia diariamente, por e-mail, os comprovantes 

de receitas que houveram em cada conta corrente. 

 É importante que haja atenção aos movimentos cadastrados para que os lançamentos 

corretos sejam efetuados. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

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

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Comprovantes Sala GERFIN 
Pasta AZ / Servidores 

GERFIN 
Por mês/ano 

Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

Boletim de Caixa 

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 

Meio eletrônico 

(sistema) 

Servidor SEDETEC / 

Por servidores com 

senha habilitada 

Indeterminado NA 
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Relatório 

Individualizado da 

Conta 

Meio eletrônico 

(sistema 

COMPLETE e 

Rede interna 

GERFIN) 

Servidor SEDETEC / 

Por servidores com 

senha habilitada 

Por mês/ano Indeterminado NA 

Servidor GERFIN / Por 

servidores com senha 

habilitada 

Relatório no SIT do 

lote 705 

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. 56 – Controle de Receitas 
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