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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades relacionadas aos lançamentos de parcela remuneratória 

ou descontos na folha de pagamento dos servidores do IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gabinete da Presidência 

 Diretoria de Administração e Finanças 

 Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 Secretaria Municipal de Administração 

 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. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Parcela remuneratória: benefício concedido aos servidores em atividade.  

 Legalidade: ato legal ou documento que concede o benefício. 

 Código específico: tabela de código fornecida pelo sistema para cada provento. 

 

4.2 Siglas 

 DIRADM – Diretoria Administrativa Financeira 

 GERGES – Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas  

 GERFIN – Gerência de Finanças e Contabilidade 

 SEMAD – Secretária Municipal de Administração 

 

5.  DETALHAMENTO 

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

1. Receber  

documento para 

lançamento de 

parcela remuneratória 

/ desconto no Sistema 

COMPLETE - folha de 

pagamento 

A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá receber mensalmente 

os documentos oficiais/Processos com assinaturas que justifiquem os lançamentos e/ou 

descontos no sistema COMPLETE dentro da folha de pagamento do servidor. Os 

documentos deverão constar assinatura do Presidente do Instituto e da DIRADM. 

 

Nota: no caso de processo, o mesmo é recebido via Sistema COMPLETE, mas a 

GERGES pode receber outros documentos por meio de ofício. 

2. Analisar a 

pertinência legal da 

solicitação 

A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá analisar os 

documentos/Processos recebidos para verificar a legalidade e assinaturas dos mesmos.  

3. Realizar 

lançamento no 

Sistema COMPLETE 

Caso a documentação / processo esteja coerente, a Gerência de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas deverá realizar o lançamento no Sistema COMPLETE. A 

inclusão ou exclusão de lançamento de valores de diferenças, descontos ou devoluções, 

deverão ser feitas no sistema COMPLETE através de códigos específicos, obtidos no 

próprio Sistema COMPLETE.  

4. Buscar informações 

sobre a legalidade do 

documento junto a 

áreas do IPSM e/ou 

órgãos externos 

Caso haja dúvidas sobre a legalidade da documentação recebida, a Gerência de 

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá buscar através de documentos o 

questionamento sobre o assunto dentro do próprio IPSM e/ou em órgãos externos. 

5. Formalizar e 

encaminhar  

expediente 

justificando o motivo 

da não realização do 

lançamento em folha 

No caso de confirmar a impossibilidade de lançamento no sistema, a Gerência de 

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá formalizar o documento que informe o 

motivo da não realização do lançamento em folha no sistema COMPLETE. 

 

Caso a legalidade do documento seja confirmada, a equipe da GERGES deverá 

proceder conforme atividade 3. 

6.  Verificar se a folha 

foi gerada conforme 

cálculos do IPSM 

Durante o processamento da folha, após os devidos lançamentos, a Gerência de 

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá solicitar no próprio sistema 

COMPLETE o cálculo (prévio) da folha do  referido mês.  Após o processamento do 

cálculo via sistema, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá 

consultar os lançamentos já efetuados. 

7. Providenciar 

correções  

Caso haja necessidade de correção, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de 

Pessoas deverá providencia-las. A correção no Sistema pode partir da própria GERGES 

com nova inclusão de lançamentos dentro da folha ou, quando for o caso, solicitar à 

SEMAD ajustes no Sistema para novos lançamento dos códigos no sistema 

COMPLETE. 
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8. Arquivar fotocópia 

dos documentos 

geradores dos 

lançamentos nos 

dossiês dos  

servidores na 

gerência 

A cópia dos documentos que concede direito a inclusão ou exclusão de  valores  nos 

proventos dos servidores deverá ser arquivada no dossiê dos servidores pela Gerência 

de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.  

 

Os documentos que deverão ter cópias arquivadas são decretos e portarias. 

9. Gerar no Sistema 

COMPLETE, o 

resumo da folha,  

imprimir duas vias e 

repassar uma via à 

DIRADM que após 

análise e conferência 

encaminhará à  

GERFIN 

No dia seguinte após o fechamento definitivo da folha de pagamento, que será efetuado 

exclusivamente pela SEMAD, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

deverá gerar no Sistema COMPLETE o resumo da folha, imprimi-lo em duas vias e 

repassar uma via à DIRADM que após análise e conferência encaminhará à GERFIN. 

 

 

 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas 

 Sistema COMPLETE 

 Intranet  

 

 

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 

Documentos oficiais 

para lançamentos  

Arquivo da 

GERGES 

Pasta específica / 

equipe da GERGES 

Por nome das 

áreas  
Permanente  Não há 
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9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 94 – Lançamentos em Folha de Pagamento 
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