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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades relacionadas ao recolhimento de FGTS e INSS. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Diretoria de Administração e Finanças; 

 Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; 

 Gerência de Finanças e Contabilidade;  

 Gerência de Obrigações Sociais, Pecúlio e Apoio Administrativo – SEMAD;  

 Caixa Econômica Federal. 

 

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 

 GFIP: a GFIP engloba as informações sobre o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (GRF – Guia de Recolhimento do FGTS) e por um arquivo eletrônico gerado 

pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, o 

SEFIP. A GFIP também caracteriza o formulário em papel que é usado para o recolhimento 

do FGTS dos trabalhadores domésticos. 

 GRF: é a guia de recolhimento com código de barras para recolhimento regular do FGTS. 

 

4.2 Siglas 

 DIRADM – Diretoria Administrativa Financeira; 

 GERGES – Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; 

 SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 

 GERFIN – Gerência de Finanças e Contabilidade;    

 GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social; 

 GPS – Guia de Previdência Social; 

 GRF – Guia de Recolhimento do FGTS; 

 FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 

 INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras
https://pt.wikipedia.org/wiki/FGTS
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5.  DETALHAMENTO 

5.1. A execução do processo de GFIP deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

Atividade Descrição da atividade 

1. Dar comando no 

Sistema COMPLETE 

para gerar  "Busca 

Dados Financeiro" 

Após o fechamento mensal da folha de pagamento efetuado pela SEMAD, a 

Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, deverá dar o comando no 

sistema COMPLETE em “FGTS/GFIP/"Busca Dados Financeiro". Este comando  

gerará relatório diretamente na Gerência de Obrigações Sociais, Pecúlio  e 

Apoio Administrativo - SEMAD, o servidor da  equipe da GERGES que gerou 

este  comando receberá uma mensagem via sistema em sua matrícula confirmando 

a geração e o envio do relatório.  

2. Gerar e imprimir 

relatório "obrigações 

sociais", "Emite 

Obrigações sociais da 

folha" e "Emite 

relação para GFIP" no 

Sistema COMPLETE 

Logo após o comando para gerar o relatório "Busca Dados Financeiro", a Gerência 

de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá gerar e imprimir mais 02 

relatórios no Sistema COMPLETE, que são: 

 01) dentro do sistema de FGTS/GFIP/ Relatório de Acertos/Obrigacões Sociais-

Folha ("Emite Obrigações sociais da folha" ); e 

 02) sistema de FGTS/GFIP/ Relatório de Acertos/ Relatório da GFIP ("Emite relação 

para GFIP").  

NOTA: Se houver a palavra "Crítica" no relatório "Emite relação para GFIP", 

providenciar correção do erro junto à Gerência de Obrigações Sociais - SEMAD e 

gerar todos os relatórios novamente 

3. Conferir com o 

valor total do INSS 

que encontra-se no 

Relatório "Resumo de 

proventos e 

descontos" com o 

relatório Obrigações 

Sociais 

Após a impressão do relatório, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de 

Pessoas deverá verificar se o valor total do INSS que se encontra no relatório 

"Obrigacões Sociais" confere com a soma dos  valores do  INSS  encontrados no  

relatório de "efetivos de CIAS" e "Comissionados sem vinculos", ambos obtidos no    

Relatório "Resumo de proventos e descontos".  

 

NOTA: O mesmo deverá ser impresso e repassado para a DIRADM qdo ocorre o  

fechamento da folha.  

4. Providenciar  

correção junto à 

SEMAD / Gerência de 

Obrigações Sociais 

Caso haja divergência na conferência dos valores encontrados  na soma do INSS, a 

Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá comunicar  à 

SEMAD e providenciar os ajustes necessários para correção junto  ao sistema 

COMPLETE. Em seguida, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

deverá gerar novamente todos os relatórios. 

5. Dar comando  no 

Sistema COMPLETE 

para gerar "Arquivo 

GFIP" 

Após conferência e/ou ajuste necessários, a Gerência de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas deverá dar comando  no sistema COMPLETE 

dentro  de FGTS/GFIP/ Gera Arquivo GFIP, para  gerar diretamente na Gerência de 

Obrigações Sociais, Pecúlio  e Apoio Administrativo - SEMAD o arquivo GFIP. 

O servidor da equipe da GERGES que gerou este  comando no sistema, receberá 

uma mensagem via sistema em sua matrícula confirmando a geração e o envio do 

relatório.  

6. Enviar e-mail à Após o envio do relatório via sistema, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento 
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SEMAD / Gerência de 

obrigações sociais e 

solicitar  a Simulação 

da GFIP informando o 

FAP" (Fator 

acidentário de 

Prevenção) 

de Pessoas deverá encaminhar à Gerência de Obrigações Sociais – SEMAD um e-

mail solicitando a Simulação da GFIP. Neste e-mail também deverá ser  informado  o 

FAP" (Fator Acidentário de Prevenção) que é obtido no sistema COMPLETE, sistema 

FGTS/ Empresa.  

A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá aguardar a 

resposta do e-mail com os relatórios da simulação. 

NOTA: Endereço e-mail: smarh.diveb@gmail.com 

7. Conferir relatórios 

recebidos com os 

emitidos 

anteriormente 

Ao receber o e-mail com os relatórios, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento 

de Pessoas deverá conferir os relatórios recebidos com os relatórios impressos 

anteriormente. 

8. Providenciar  

correção junto à 

SEMAD / Gerência de 

Obrigações Sociais 

Caso haja divergência na conferência dos valores constante nos relatórios, a 

Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá comunicar à 

Gerência de Obrigações Sociais - SEMAD e providenciar os ajustes necessários 

para correção junto ao sistema COMPLETE. Em seguida, a Gerência de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas deverá gerar novamente todos os relatórios. 

9. Enviar e-mail à 

SEMAD informando  

que estão coerente 

Se não houver necessidade de ajustes, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento 

de Pessoas deverá encaminhar   um e-mail de confirmação  à  Gerência de 

Obrigações Sociais - SEMAD, confirmando a liberação da transmissão do arquivo 

GFIP para Caixa Econômica Federal. 

10. Aguardar 

recebimento do e-mail 

da SEMAD com os 

relatórios e protocolo 

de envio à CEF 

A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá aguardar o 

recebimento do e-mail da SEMAD confirmando o envio dos relatórios e protocolo de 

envio à Caixa Econômica Federal. 

11. Imprimir duas vias 

dos documentos 

recebidos 

A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá providenciar a 

impressão em duas vias de todos os relatórios recebidos através do e-mail. 

 

NOTA: apenas as guias de GPS (Guia da Previdência Social) e GRF (Guia de 

Recolhimento do FGTS) deverão ser impressas em 03 vias, pois 02 vias deverão 

ser encaminhadas à DIRADM. 

12. Arquivar uma via 

e enviar a outra para  

DIRADM para 

posterior 

encaminhamento à 

GERFIN 

Após a impressão, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá 

encaminhar uma cópia dos relatórios à DIRADM para posterior encaminhamento à 

GERFIN. A outra via deverá ser arquivada na GERGES em pasta especifica. 

Após encaminhamento à GERFIN, proceder conforme fluxo Nº 46 - Ordem de 

Pagamento. 

 

 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas 

 Sistema COMPLETE 

mailto:smarh.diveb@gmail.com
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 Intranet  

 

6.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Não há. 

 

7.  CONTROLE DE REGISTROS 

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

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Obrigações Sociais 
Arquivo 

GERGES 

Pasta específica / 

equipe da GERGES 
Por ano Permanente - 

Resumo de proventos 

e descontos 

Arquivo 

GERGES 

Pasta específica / 

equipe da GERGES 
Por ano Permanente - 

 

 

8.  ANEXOS 

Fluxograma n. 99 – GEFIP 
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