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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para a atividade de elaboração dos relatórios de responsabilidade da 

Gerência de Custeio enviados para o TCM/GO, com fins de prestação de contas e obediência a 

exigência legal. 

 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gerência de Custeio 

 

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 

 Anexo III – é um documento que reúne todas as informações de arrecadação recebida 

durante o mês. Ele compõe a prestação de contas mensal do IPSM conforme exigência 

contida na IN 008/15 - TCM/GO 

 

4.2 Siglas 

 TCM – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás 

 SIT – Sistema Integrado de Tesouraria 

 GERFIN – Gerência de Finanças e Contabilidade 
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5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

5.1 Elaboração de Relatório - Anexo III (FLUXO N. 76) 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Preencher 

Planilha Anexo III a 

partir da 

comparação dos 

dados de 

arrecadações no 

COMPLETE e 

Extratos 

Após a identificação de receitas, a Equipe de Custeio deverá coletar todas as 

informações necessárias para formação do Anexo III, as quais são os valores devidos e 

recebidos, extraídos do sistema COMPLETE, das planilhas de identificação de receitas, e 

os valores já identificados nos extratos e comprovantes de pagamento. Todos esses 

valores devem ser comparados entre os documentos (demonstrativos e comprovantes) 

para verificar se houve pagamento da contribuição devida e para identificar os tipos de 

contribuição das receitas. 

Os tipos de contribuição podem ser de parte do servidor, parte patronal, 13º salário 

(décimo terceiro) de servidor e 13º salário (décimo terceiro) patronal, tanto dos órgãos da 

Administração Direta ou Indireta, quanto dos Servidores de Licença ou Disposição e 

Outras Receitas identificadas. 

A cada comparação, a Equipe de Custeio deverá preencher a “Planilha Anexo III” com 

os dados mensais e acumulados para cada órgão e/ou fundo devedor. Durante o 

preenchimento, poderão existir 03 (três) alternativas referentes aos repasses: a) ser 

detectado que o mesmo foi pago erroneamente, ou b) o pagamento está em atraso ou 

não foi feito, e c) foi feito corretamente. 

2. Colocar 

observações e 

justificativas no 

Relatório 

Caso os repasses estejam pagos erroneamente, como por exemplo, pagos a maior, a 

menor ou em fundos errados, a Equipe de Custeio deverá preencher a “Planilha Anexo 

III” da mesma forma, porém deverão ser colocados justificativas e observações sobre o 

ocorrido. 

3. Informar ao 

responsável pela 

Cobrança de 

Dívidas 

Todos os casos que foram repassados de forma incorreta, ou seja, pago erroneamente, 

em atraso ou não foi feito, deverão ser comunicados ao responsável da Equipe de 

Custeio por realizar as cobranças de dívidas. O intuito disso é para que seja realizado o 

controle das dívidas, conforme descrito no PG. 62 – Controle de Dívidas e Cobranças 

(Fundo II, III e IV). 

4. Conciliar valores 

finais com os 

valores do SIT 

Quando da finalização da “Planilha Anexo III”, os dados nela inseridos devem ser 

conciliados com os valores constantes no Sistema Integrado de Tesouraria.  
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5. Imprimir 2  vias 

da planilha 

preenchida (Anexo 

III)  e 3 vias do 

Resumo do Anexo 

III   

Uma vez os valores conciliados, a Equipe de Custeio deverá preencher o “Resumo do 

Anexo III”, o qual traz de forma sintética todos os dados que a planilha traz. Após isso, a 

“Planilha Anexo III” deverá ser emitida em 02 (duas) vias e o “Resumo do Anexo III”, em 

03 (três) vias. Todas as folhas dos documentos deverão ser assinadas. 

6. Encaminhar a 

documentação 

gerada à GERFIN, 

por meio 

memorando 

assinado pelo 

Gerente e Diretor. 

Com a documentação em mãos, a Equipe de Custeio deverá elaborar um memorando 

de encaminhamento das mesmas. O memorando deverá ser conferido e assinado pela 

Gerência de Custeio e Diretor de Benefícios Previdenciários. Se corretos, o “Resumo 

do Anexo III” e a “Planilha Anexo III” deverão ser enviadas para seus devidos destinos da 

seguinte forma: 

a) Anexo III: 

 02 (duas) vias para Gerência de Finanças e Contabilidade; 

b) Resumo do Anexo III: 

 02 (duas) vias para Gerência de Finanças e Contabilidade; 

 01 (uma) via para o Arquivo próprio da Gerência de Custeio. 

7. Arquivar 

memorando 

protocolado e 

terceira via do 

Resumo do Anexo 

III 

O memorando protocolado entregue à Gerência de Finanças e Contabilidade e a 

terceira via do “Resumo do Anexo III” assinada deverão ser arquivados pela própria 

Equipe de Custeio para consultas futuras possam ser realizadas. 

 

5.2 Elaboração de Relatório - Anexo II (A e B) (FLUXO N. 77) 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Preencher 

planilhas específicas 

com informações do 

exercício anterior 

Todo início de ano, a Equipe de Custeio deverá preencher os relatórios do Anexo II 

referente ao ano anterior para prestação de contas ao TCM. Para isso, a Equipe de 

Custeio deverá levantar a base de cálculo e contribuição dos servidores inativos, 

pensionistas, ativos (lotados no IPSM) e seus benefícios pagos temporariamente pelo 

ente gestor do RPPS com as competências de janeiro a dezembro do ano corrente 

incluindo o 13º salário. 

Esses dados deverão ser obtidos do sistema COMPLETE, nos Relatórios de Folha (para 

buscar informações dos inativos e pensionistas) e nos Relatórios Gerenciais (para 

informações de contribuições dos ativos e benefícios temporários) de cada mês do ano. 

A medida que forem sendo obtidas as informações necessários, a Equipe de Custeio  

deverá preencher as Planilhas IN Nº 008/2015- Anexo II - A e B . 
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2. Encaminhar 

planilhas 

preenchidas por e-

mail para GERFIN 

Quando da conclusão das Planilhas Anexo II - A e B, a Equipe de Custeio deverá 

encaminhá-las em arquivo editável, via e-mail para a Gerência de Finanças e 

Contabilidade solicitando uma resposta de recebimento. O arquivo enviado deverá ser 

editável, pois a Gerência de Finanças e Contabilidade o utiliza para acrescentar outras 

informações requeridas pela Instrução Normativa 008. 

A Gerência de Finanças e Contabilidade deverá conferí-las e, caso tenha alguma 

inconsistência, elas são retornadas para a Equipe de Custeio realizar as devidas 

análises e correções. Porém se as planilhas estiverem corretas, a Gerência de Finanças 

e Contabilidade deverá usá-las para providenciar toda a documentação a ser enviada 

para o TCM, conforme diretrizes estabelecidas no PG. 46 – Montagem de Balancetes. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas; 

 Sistema COMPLETE 

 

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 

Planilha Anexo III Computador da 

Gerência de 

Custeio 

Eletrônico 

Acesso da Equipe 

GERCUS 

Z:/Documentos_ 

“ANO”/ Anexo III 
Permanente - 

Resumo Anexo III 

Resumo Anexo III 
Gerência de 

Custeio 

Pasta 

Acesso da Equipe 

GERCUS 

Indexado por 

competência 
Permanente - 

Planilha IN nº 

008/2015 - ANEXO II 

(A) e (B) 

Computador da 

Gerência de 

Custeio 

Eletrônico 

Acesso da Equipe 

GERCUS 

Z:/Documentos_ 

“ANO”/ Anexo II 
Permanente - 

Memorando  

Gerência de 

Custeio 

Pasta 

Acesso da Equipe 

GERCUS 

Indexada por 

competência 
Permanente - 

Computador da 

Gerência de 

Custeio 

Eletrônico 

Acesso da Equipe 

GERCUS 

Z:/Documentos_ 

“ANO”/ 

Memorando 

Permanente - 
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9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 76 – Elaboração de Relatório - Anexo III 

 

 

Fluxograma n. 77 – Elaboração de Relatório - Anexo II (A e B) 
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