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Aprovação: 
 
 
 

___________________________________________ 
Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos 

Servidores do Município da Serra - IPS 

___________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do 

Município 
  

 
1. Finalidade: 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos para Folha de Pagamento. 

 

2. Abrangência: 

Todas as unidades internas do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra – IPS. 

3. Base Legal e Regulamentar: 
 

Constituição Federal  

Lei Orgânica do Município da Serra  

Lei Municipal nº 2818/2005 

Lei complementar n° 101/2000 (LRF)  

Resolução nº 227/2011, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

 
4. Conceitos: 
 

DEPREVI – Departamento de Previdência 

SISOBI – Sistema de Controle de Óbitos 

CIs – Comunicações interna  

SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social 

RPPS – Regime Próprio de Previdência Social 

 

5. Competência e Responsabilidades: 

Compete ao Departamento de Recursos Humanos acompanhar a execução da presente Norma de 

Procedimento.  

Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 

procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

 

6. Procedimentos: 

 

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espirito Santo 

NORMA DE PROCEDIMENTO SSP - 08 

 

Assunto:                         PROCEDIMENTO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 
 

Versão: 
01 

Data de elaboração: 
18/09/2020 

Data de aprovação: 
18/11/2020 

Data de vigência: 
18/11/2020 

Ato de aprovação: 
Portaria CGM nº 09/2020  

Unidade responsável: 
Instituto de Previdência dos Servidores do Município 
da Serra - IPS 

Revisada em: 
 

Revisada por: 
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6.1. Departamento de Recursos Humanos 
6.1.1. Faz o controle de ponto eletrônico e lança as justificativas e abonos nos termos da lei, no sistema de 

ponto eletrônico, conforme instrução de serviço 012/2010 e suas alterações posteriores; 

6.1.2. Lança os descontos referentes ao auxilio transporte na folha de ativos;  

6.1.3. Faz levantamento dos benefícios gerados pelo DEPREVI e dos processos recebidos da Presidência, 

relativos à: Descontos Sindicais, Alteração de proventos; Pensão alimentícia; Decisões judiciais relativas a 

pagamentos; Nomeação e exoneração de servidores; Bloqueio e desbloqueio de segurados não 

recadastrados, Abonos de permanência, Decênio dos servidores ativos, Certidões de óbito, Bloqueios e 

desbloqueios de segurados não recadastrados, Novos aposentados, Pensões por morte e Outros; 

6.1.4. O Apoio a Presidência encaminhará ao DEPREVI, até o dia 09 do mês em curso, a Relação de Novos 

Aposentados e os autos dos processos do benefício Pensão por Morte, juntamente com cópias das Portarias 

para que os Benefícios Previdenciários sejam gerados no Sistema; 

6.1.5. Os benefícios gerados pelo DEPREVI e os autos dos processos do benefício Pensão por Morte 

recebidos da Presidência até o dia 10 do mês em curso: serão processados para inclusão na folha de 

pagamento do mês em curso; 

6.1.6. Os benefícios gerados pelo DEPREVI e os processos recebidos da Presidência após o dia 10 do mês 

em curso:  

6.1.7. Gera a folha de pagamento no sistema; 

6.1.8. Caso o Departamento de Recursos Humanos registre possibilidade de inclusão no mês em curso – 

inclui no mês curso; 

6.1.9. Caso a Departamento de Recursos Humanos verifique a impossibilidade de inclusão no mês em 

curso, serão processados para inclusão na folha de pagamento do mês subsequente ou em folha 

suplementar, quando autorizado; 

6.1.10. Importa as consignações do sistema de consignações e importa o SISOBI; 

6.1.11. Fecha a folha de pagamento e comunica o fechamento ao Setor de Tecnologia da Informação para 
providências quanto ao arquivo cadastral e o relatório de resumo de arquivo bancário; 

6.1.12. Até o 6º dia útil anterior ao pagamento: emite Comunicações Internas - CIs para abertura de 
processos da folha de pagamento separados por aposentados, pensionistas, servidores efetivos, servidores 
comissionados e estagiários, anexa os relatórios e encaminha para o Protocolo. 

 

6.2. Protocolo 

6.2.1. Recebe as Comunicações Internas – CIs; 

6.2.2. Autua os processos; 

6.2.3. Encaminha os processos ao Departamento de Contabilidade até o 5º dia útil anterior ao pagamento. 

 

6.3. Departamento de Contabilidade 

6.3.1. Informa dotação orçamentária; 

6.3.2. Encaminha os processos da folha de pagamento ao Diretor Administrativo Financeiro, até o 5º dia útil 
anterior ao pagamento. 

 

6.4. Diretor Administrativo Financeiro 

6.4.1. Autoriza os procedimentos contábeis e os o pagamento; 

6.4.2. Encaminha os processos da folha de pagamento ao Diretor Presidente, até o 4º dia útil anterior ao 
pagamento. 

 

6.5. Unidade de Apoio Administrativo 

6.5.1. Autoriza os procedimentos contábeis e o pagamento; 

6.5.2. Encaminha os processos da folha de pagamento ao Diretor Presidente, até o 3º dia útil anterior ao 
pagamento. 
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6.6. Departamento de Contabilidade 

6.6.1. Realiza o empenho e a liquidação; 

6.6.2. Encaminha os processos da folha de pagamento ao Setor de Tecnologia da Informação, até o 2º dia 
útil anterior ao pagamento. 

 

6.7. Setor de Tecnologia da Informação 

6.7.1. Gera e envia os arquivos bancários após o fechamento da folha; 

6.7.2. Comunica via e-mail e encaminha o relatório de resumo de arquivo bancário ao Diretor Presidente, 
ao Diretor Administrativo e Financeiro, o Departamento de Recursos Humanos, ao Departamento Financeiro, 
ao Departamento de Contabilidade, ao Apoio da Presidência e a Tesouraria, para providências cabíveis; 

6.7.3. Encaminha os processos da folha de pagamento a Tesouraria, até o 3º dias útil anterior ao 
pagamento. 

 

6.8. Tesoureiro/a  
6.8.1. Confere os valores lançado pelo Setor de T.I e Departamento de Recursos Humanos; 
6.8.2. Efetuar agendamento no sistema bancário dos descontos referentes à folha de pagamento 
(Sindicatos, IR, Empréstimos); 
6.8.3.  Comunica via e-mail ao Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro, solicitando 
autorização; 
6.8.4. Encaminha e-mail ao Departamento financeiro informando os valores para resgate. 

 

6.9. Departamento Financeiro  
6.9.1. Existindo saldo na conta corrente encaminha e-mail ao Tesoureiro/a informando que os valores foram 
resgatados; 
6.9.2. Na ausência de saldo, consulta o Comitê de Investimento seguindo os procedimentos da Norma de 
Aplicação e Resgate. 
 
6.10. Tesoureiro/a 
6.10.1. Confere via sistema bancário se o pagamento foi efetivado; 
6.10.2. Emite extrato bancário anexando ao processo; 
6.10.3. Emite Nota de Pagamento; 
6.10.4. Encaminha o processo ao Departamento de Recursos Humanos. 

 

6.11. Departamento de Recursos Humanos 

6.11.1. Arquiva os processos de folha de pagamento. 

 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 

 

6.12. Departamento de Recursos Humanos: 

6.12.1. Emite Comunicação Interna, no inicio do ano para abertura de processo de contribuições 
previdenciárias de servidores comissionados – INSS; 

6.12.2. Encaminha ao protocolo. 

 

6.13. Protocolo Geral 
6.13.1. Recebe a Comunicação Interna; 
6.13.2. Autua o processo; 
6.13.3. Encaminha a Unidade de Apoio Administrativo. 
 

6.14. Unidade de Apoio Administrativo 
6.14.1. Manifesta e encaminha a Departamento de Recursos Humanos. 
 

6.15. Departamento de Recursos Humanos 

6.15.1. Informa ao INSS, através da SEFIP, as informações previdenciárias dos servidores comissionados; 
6.15.2. Gera o boleto no sistema para o pagamento das respectivas contribuições;  
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6.15.3. Anexa o boleto e os relatórios ao processo anual do INSS; 
6.15.4. Encaminha até o 5°dia útil do mês subsequente o processo ao Diretor Administrativo e Financeiro, 
para tramitações quanto ao pagamento. 

 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – IPS 

 

6.16. Departamento de Recursos Humanos 

6.16.1. Emite Comunicação Interna, no inicio do ano, requerendo abertura de processo de contribuições 
previdenciárias de servidores efetivos – IPS; 

6.16.2. Encaminha ao protocolo. 

 

6.17. Protocolo Geral 

6.17.1. Recebe a Comunicação Interna; 
6.17.2. Autua o processo; 
6.17.3. Encaminha a Presidência. 
 

6.18. Unidade de Apoio Administrativo 
6.18.1. Manifesta e encaminha a Departamento de Recursos Humanos. 
 

6.19. Departamento de Recursos Humanos 

6.19.1. Emite os relatórios de contribuição patronal e do servidor anexando os ao processo; 

6.19.2. Encaminha ao Diretor Presidente, até o último dia útil do mês, para tramitações quanto ao 
pagamento. 

 

6.20. Unidade de Apoio Administrativo 

6.20.1. Autoriza o pagamento; 

6.20.2. Encaminha ao Diretor Administrativo e Financeiro. 

 

6.21. Diretor Administrativo e Financeiro 

6.21.1. Confere e autoriza o pagamento;  

6.21.2. Encaminha para o Departamento de Contabilidade. 

 

6.22. Departamento de Contabilidade 

6.22.1. Realiza o pagamento intra orçamentário (transferência dos valores da conta corrente da taxa 
previdenciária para o FUNPREV); 

6.22.2. Encaminha o processo para o Departamento de Recursos Humanos para aguardar o pagamento do 
mês seguinte. 

 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDOR CEDIDO para o IPS vinculado A OUTRO REGIME 
PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

6.23. Departamento de Recursos Humanos 

6.23.1. Emite Comunicação Interna, no início do ano ou no momento da cessão, requerendo abertura de 
processo de contribuições previdenciárias de servidores efetivos cedidos vinculados a outros regimes 
próprios de previdência, por RPPS; 

6.23.2. Encaminha ao protocolo. 

 

6.24. Protocolo Geral 

6.24.1. Recebe a Comunicação Interna;  
6.24.2. Autua o processo; 
6.24.3. Encaminha a Presidência. 
 

6.25. Unidade de Apoio Administrativo 
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6.25.1. Manifesta e encaminha a Departamento de Recursos Humanos 

 

6.26. Departamento de Recursos Humanos 
6.26.1. Emite os relatórios das contribuições dos servidores cedidos vinculados a outros Regimes Próprios 
de Previdência Social anexando os ao processo;  
6.26.2. Encaminha ao Diretor Administrativo e Financeiro, até o último dia útil do mês, para tramitações 
quanto ao pagamento. 
 

CONSIGNAÇÕES 

 

6.27. Departamento de Recursos Humanos 

6.27.1. Exporta para o sistema de consignações as informações referentes às parcelas que foram 
descontadas em folha, bem como os valores de margem consignável de cada servidor, até o último dia útil 
do mês, em curso. 

 

RECARGA DE CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO 

 

6.28. Departamento Administrativo 
6.28.1. Encaminha o processo de licitação de vale alimentação a Departamento de Recursos Humanos até o 
dia 20 de cada mês, havendo saldo orçamentário e contrato em vigor. 
 

6.29. Departamento de Recursos Humanos: 

6.29.1. Faz o pedido de recarga dos cartões de vale alimentação, via portal, até o 3º dia útil anterior ao 
pagamento. 

6.29.2. Emite relatório e anexa ao processo; 

6.29.3. Encaminha o processo ao Departamento Administrativo para recebimento de boleto e tramitações 
quanto ao pagamento. 

 

RECARGA DE VALE TRANSPORTE 

 

6.30. Departamento de Recursos Humanos 

6.30.1. Emite Comunicação Interna, no inicio do ano, para abertura de processo anual de aquisição de Vale 
Transporte; 

6.30.2. Encaminha ao protocolo. 

 

6.31. Protocolo Geral 
6.31.1. Recebe a Comunicação Interna;  
6.31.2. Autua o processo; 
6.31.3. Encaminha a Unidade de Apoio Administrativo. 
 

6.32. Unidade de Apoio Administrativo 
6.32.1. Manifesta e encaminha a Departamento de Recursos Humanos. 
 

6.33. Departamento de Recursos Humanos 
6.33.1. Faz o pedido de recarga dos cartões de vale transporte, até 03 (três) dias uteis antes do fechamento 
do mês em curso; 
6.33.2. Gera o boleto e anexa ao processo anual; 
6.33.3. Encaminha ao Diretor Administrativo e Financeiro para tramitações quanto ao pagamento. 

 

7. Considerações Finais: 
 
7.1. O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de Processo 
Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas; 
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7.2. A inobservância desta Norma de Procedimento constitui omissão de dever funcional e será punida na 
forma prevista em Lei; 
 
7.3. Aplica-se, aos instrumentos regulamentados por esta Norma de Procedimento as demais legislações 
pertinentes; 
 
7.4. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à Unidade de 
Controle Interno do Instituto de Previdência dos Servidores da Serra (IPS); 
 
7.5.  A presente Norma de Procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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