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1 – Finalidade: 
 
Estabelecer procedimentos operacionais, rotinas para a formalização da execução dos serviços desenvolvidos no 
Departamento de Contabilidade, visando disciplinar os procedimentos nos registros da execução orçamentária e extra-
orçamentária. 
 
 
2 – Abrangência: 

 
Todas as Unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo e da administração indireta. 
 
 
3 – Base Legal e Regulamentar: 

 

- Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988; 

- Lei Federal nº 4.320/1964, artigos 62 e 63; 

- Decreto-Lei Federal nº 200/1967, artigo 80; 

- Lei Federal nº 8.666/1993, artigos 27, 62 e 65; 

- Lei Federal Complementar n.º 101/2000, de 04 de maio de 2000, artigos 59, 71 e 72; 

- Lei Orgânica do Município da Serra; 

- Lei Complementar Federal nº 123/2006 e alterações; 

- Instrução Normativa 971/2009 da Receita Federal do Brasil – RFB; 

- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

- Resolução TCEES nº 182, de 12 de dezembro de 2002, artigo 128; 

- Resolução TCEES nº 247, de 18 de setembro de 2012; 

- Lei Municipal nº 3479/2009, Artigo 10; 

- Decreto Municipal nº 5404/2015. 

- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e Demonstrativos Fiscais - DCASP 
 
 
4 – Conceitos: 

 



                                                                                                                                    
 

Ateste de Despesa - É o ato emitido pelo responsável pelo recebimento do material, obra ou serviço nas condições 
contratadas. 

COAD - Comitê de Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira do Município; 

Despesas Extra-orçamentárias - São aquelas referentes à reversão de receitas ou retenções realizadas no próprio 
exercício, como o recolhimento do INSS das empresas e as restituições de IPTU, ou devoluções de caução de 
qualquer exercício. É emitida uma Nota de Despesa Extra-orçamentária em um código de dotação específico. 

Despesa Pública - É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos 
(despesas correntes) prestados à sociedade ou para a realização de investimentos (despesas de capital). 

Empenho - É o ato emanado de autoridade competente que cria para a Administração Pública obrigação de 
pagamento pendente ou não de implemento de condição. É uma garantia ao fornecedor e ao mesmo tempo um 
controle dos gastos. É o registro da despesa, o qual resulta na Nota de Empenho. 

Empenho Estimativo - É aquele que se destina à constituição de despesas cujos valores não é possível determinar 
com exatidão, como ocorre na contratação de fornecimento de energia elétrica. 

Empenho Global - É o empenho cujo valor pode ser conhecido com exatidão, mas cuja execução, necessariamente, 
ocorrerá de forma parcelada, como ocorre nas contratações de serviços de vigilância. 

Empenho Ordinário - É aquele que se destina à constituição de despesas cujos valores apresentam-se de forma 
exata, seja considerado líquido e certo para o credor, seja previamente conhecido e o pagamento deva ocorrer de 
uma só vez, como ocorre na compra de determinado número de cadeiras. 

Liquidação de Despesa - É a verificação do direito adquirido pelo credor, ou seja, que a despesa foi regularmente 
empenhada e que a entrega do bem ou serviço foi realizada de maneira satisfatória, tendo por base os títulos e os 
documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

Nota de Empenho - Para cada empenho será extraído um documento denominado Nota de Empenho, que indicará 
o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a redução desta do saldo da dotação 
própria. 

Boletim de Recebimento de Material – É o documento utilizado pela Unidade Gestora para integração do sistema de 
materiais/contábil. 

Boletim de Recebimento de Serviços – É o documento utilizado pela Unidade Gestora para integração do sistema 
de materiais/contábil. 

Ordem Bancária - OB - É o documento utilizado para o pagamento de compromissos, bem como à liberação de 
recursos para fins de adiantamento (suprimento de fundos). 

Ordenador de Despesa - É toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização 
de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos. 

Pagamento de Despesa - É a entrega de recurso financeiro ao credor para extinguir débitos ou obrigações. É 
quando se efetiva o pagamento ao ente responsável pela prestação do serviço ou fornecimento do bem, recebendo a 
devida quitação. Caracteriza-se pela emissão do cheque ou ordem bancária em favor do credor, facultado o emprego 
de suprimento de fundos, em casos excepcionais. O pagamento da despesa, só será efetuado quando ordenado 
após sua regular liquidação. 

Processo Administrativo - É uma série de atos, lógica e juridicamente concatenados, dispostos com o propósito de 
ensejar a manifestação de vontade da Administração. 

Processo Judicial - É uma série de eventos pré-determinados e ordenados em lei que permite ao cidadão ou ao 
Estado requerer a tutela jurisdicional de um direito qualquer. 

SEFA/DC – Secretaria Municipal da Fazenda/Departamento de Contabilidade 

 

5 – Competência e Responsabilidades: 

 

Compete a SEFA/DC a responsabilidade de acompanhar a execução da presente norma e procedimentos. 

  
 
6 – Procedimentos: 

 

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO (Art. 60 da Lei 4320/64) 

6.1 –SEFA/DC 

              6.1.1 – Recebe o processo de despesa das Unidades Executoras e verifica o tipo de empenho a ser 
emitido, de acordo com a tabela constante no item 7.1; 



                                                                                                                                    
 

6.1.2 – Verifica se existe autorização para o empenho do Ordenador de Despesa, e se, o valor 
autorizado é igual ao valor a ser empenhado; 

6.1.3 – Verifica se existe autorização do COAD (quando precisar): 

6.1.3.1 – os processos com despesas de exercícios anteriores devem ser autorizados pelo COAD; 

6.1.3.2 – os processos novos que já passaram pela COAD, para a avaliação da despesa, não 
precisam passar novamente, somente se houver aumento na despesa; 

6.1.3.3 – os demais processos que passam ou não pela COAD, seguem a tabela constante no item 
7.2. 

6.1.4 – Verifica o tipo de processo que precisará ou não ter CND, de acordo com tabela constante no 
item 7.3; 

6.1.5 – Verifica, caso necessário, se existem todas as certidões válidas, que são: Certidão Negativa de 
Débitos do Estado, Certidão Negativa de Débitos Municipais da sede da empresa e do município de Serra, 
Certidão Negativa Trabalhista, Certidão Negativa de Débitos Federais, Certidão Negativa Previdenciária e 
Certificado de Regularidade de FGTS; 

6.1.5.1 – Se não houver, providencia sua emissão. 

6.1.5.2 – Caso não consiga emiti-las, encaminha ao requisitante para providenciá-las. 

6.1.6 – Verifica a Situação Cadastral do CNPJ e do CPF para certificar-se que a empresa está Ativa e o 
CPF Regular; 

6.1.7 – Confirma a veracidade de todas as certidões emitidas, mediante carimbo e assinatura; 

6.1.8 – Verifica se há saldo no Sistema de Contratos dos processos de aditivo de contrato, saldo de 
contrato e reajuste de valor de contrato; 

6.1.8.1 – Se não houver, encaminha ao requisitante para os devidos registros no sistema de 
contratos. 

6.1.9 – Verifica se o empenho encontra-se disponibilizado no sistema SMARcp (quando tratar-se do 
processo que seja realizado pela integração); 

6.1.9.1 – Se não estiver disponibilizado, retornar ao setor responsável para integração. 

6.1.10 – Gera o empenho no sistema informatizado de contabilidade; 

6.1.11 – Assina o servidor emitente do empenho e o responsável designado pela SEFA; 

6.1.12 – Encaminha o processo às Unidades Executoras, verificando no despacho se o requisitante 
pediu para encaminhar o processo para algum setor específico. 

 

ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 

6.2 –SEFA/DC 

6.2.1 – Verifica se existe autorização para a Anulação de Empenho pelo Ordenador de Despesa; 

6.2.2 – Verifica se o empenho é integrado no sistema SMARcp, quando tratar-se do processo que seja 
realizado pela integração; 

6.2.2.1 – Se estiver integrado, retorno ao setor responsável para anulação, dentro do sistema de 
integração materiais/serviços/contábil. 

6.2.3 – Emite a Nota de anulação do Empenho; 

6.2.4 – Assina o servidor emitente da anulação do empenho e o responsável designado pela SEFA. 

 

EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO (Arts. 62 e 63 da Lei 4320/64) 

6.3 – Secretaria Ordenadora da Despesa 

6.3.1 – Solicita e analisa as documentações exigidas nas Declarações de Conformidade, conforme o 
tipo de despesas – anexo I, dos Prestadores de Serviços/Fornecedores; 

6.3.2 – Confere e verifica a autenticidade das documentações apresentadas pelo fornecedor; 

6.3.3 – Encaminha o processo com a autorização de pagamento pelo Ordenador de Despesa, com a 
documentação exigida, e com a declaração de conformidade preenchida e devidamente assinada e carimbada 
pelo fiscal do contrato. 

 

6.4 – SEFA/DC  

6.4.1 – Recebe o processo contendo a solicitação; 

6.4.2 – Verifica se está autorizado pelo Ordenador de Despesa; 

6.4.3 - Verifica a documentação conforme Anexo I e II, de acordo com o tipo de processo de despesa, 
conforme item 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7 e Declaração de Conformidade específica para cada despesa; 



                                                                                                                                    
 

6.4.4 - Verifica a emissão de Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço através da integração 
com o Sistema de Materiais, quando tratar-se de processo que seja realizado pela integração; 

6.4.5 - Confirma a emissão do Boletim de Recebimento de Materiais no sistema de Materiais, quando 
tratar-se do processo que seja realizado pela integração; 

6.4.6 - Verifica se a liquidação encontra-se disponibilizada no sistema SMARcp, quando tratar-se do 
processo que seja realizado pela integração; 

6.4.7 - No histórico da liquidação deverá descrever as características do bem, material ou serviço que 
foi prestado e o período e demais informações disponíveis; 

6.4.8 - Emite a Nota de Liquidação; 

6.4.9 - Encaminha o processo à SEFA/DF. 

 

6.5 – SEFA/DF 

6.5.1 – Recebe o processo liquidado e verifica a autorização para o pagamento da despesa pelo 
ordenador, bem como, os documentos exigidos nos itens anteriores; 

6.5.2 – Emite ordem bancária com o código de retenção, conta débito e crédito; 
6.5.3 – Imprime uma cópia da ordem bancária para conferência dos dados e verifica a regularidade 

fiscal dos Prestadores de Serviços/Fornecedores; 
6.5.4 – Emite a ordem bancária definitiva para assinatura dos responsáveis: Chefe de Contas a Pagar, 

Diretor Financeiro e Secretário de Fazenda; 
6.5.5 – Após assinaturas dos responsáveis, emite arquivo eletrônico das ordens bancárias e encaminha 

via web e após envia as respectivas impressas aos bancos; 
6.5.6 – Realizado o pagamento, aguarda o retorno dos documentos encaminhados aos bancos, 

anexando-os ao processo que originou a despesa; 
6.5.7 – Retorna o processo para arquivo junto ao Departamento de Contabilidade. 
 

6.6 – Departamento de Contabilidade 

6.6.1 – Recebe os processos e arquiva para inspeção do Tribunal de Contas do Estado – TCEES.  
 
 

7 – Considerações Finais: 

 

7.1 - Os processos de despesa devem ser classificados de acordo com a tabela a seguir: 

TIPO DE PROCESSO TIPO DE EMPENHO 

Adiantamento Ordinário 

Aditivo de Acréscimo/Decréscimo de Valor Global 

Aditivo de Prorrogação de Prazo Global 

Apostilamento Global 

Auxílio Morte Ordinário 

Auxílio Natalidade Ordinário 

Caixa Escolar Ordinário 

Convênio  Ordinário/Global 

Co-Patrocínio  Estimativo 

Custas Processuais Ordinário 

Desapropriação Ordinário 

Despesas de Exercícios Anteriores Ordinário 

Diárias Ordinário 

Indenizações Ordinário 

Lei Chico Prego Ordinário 

Multas Ordinário 

Premiação Ordinário 

Processo Novo (Mapa de Integração Contábil) com Contrato* Ordinário/Global/ Estimativo 

Processo Novo (Mapa de Integração Contábil) sem Contrato Ordinário/ Estimativo 

Reajustamento de Medição ** Ordinário 

Reajuste de Valor Global/Ordinário/ Estimativo 

Registro de Preço Ordinário 

Rescisão de Contrato de Servidor Ordinário 

Ressarcimento de Servidor Cedido *** Estimativo/Ordinário 



                                                                                                                                    
 

Restituição Ordinário 

Saldo de Contrato Global 

Saldo de Convênio Ordinário 

Taxas (Observar casos que podem ser ESTIMATIVO) Ordinário/ Estimativo 

Transferência (Contrapartida) Ordinário/Global 

* Se for Pregão Eletrônico verificar no edital a forma de pagamento, se for único será ORDINÁRIO, se for 
parcelado será GLOBAL e se for estimado ESTIMATIVO. 

** Se for o valor estimado para o ano será ESTIMATIVO 

*** Se for referente à meses anteriores ao mês corrente será  ORDINÁRIO 

7.2 - Os processos que passam ou não pela COAD, seguem a tabela abaixo: 

TIPO DE PROCESSO 
COAD 

PASSA NÃO PASSA 

Adiantamento  X 

Aditivo de Acréscimo/Decréscimo de Valor  X   

Aditivo de Prorrogação de Prazo (Exceto Locação de Imóvel) X   

Apostilamento   X 

Auxílio Morte   X 

Caixa Escolar   X 

Co-Patrocínio X   

Custas Cartoriais   X 

Custas Processuais   X 

Desapropriação X   

Despesas de Exercícios Anteriores  X  

Diárias (exceto transporte de menores???)  X   

Indenizações X   

Lei Chico Prego  X 

Medição   X 

Multas   X 

Premiação  X   

Reajustamento de Medição  X  

Reajuste de Valor X  

Registro de Preço  X   

Rescisão de Contrato de Servidor   X 

Ressarcimento de Servidor Cedido   X 

Restituição   X 

Saldo de Contrato   X 

Saldo de Convênio   X 

Taxas    X 

Transferência (Contrapartida)   X 

7.3 - Os processos que precisam ter ou não CND, de acordo com tabela abaixo: 

TIPO DE PROCESSO COM CERTIDÃO SEM CERTIDÃO 

Adiantamento  X 

Aditivo de Acréscimo/Decréscimo de Valor X  

Aditivo de Prorrogação de Prazo X  

Apostilamento X  

Auxílio Morte  X 

Caixa Escolar  X 

Convênio X  

Co-Patrocínio X  

Custas Processuais  X 

Desapropriação  X 

Despesas de Exercícios Anteriores X  



                                                                                                                                    
 

Diárias   X 

Indenizações X  

Lei Chico Prego X  

Medição X  

Multas  X 

Premiação X  

Processo Novo (Mapa de Integração Contábil) com Contrato X  

Processo Novo (Mapa de Integração Contábil) sem Contrato X  

Reajustamento de Medição  X 

Reajuste de Valor X  

Registro de Preço X  

Rescisão de Contrato de Servidor  X 

Ressarcimento de Servidor Cedido  X 

Restituição  X 

Saldo de Contrato X  

Saldo de Convênio X  

Taxas  X 

Transferência (Contrapartida)  X 

 

7.4 - Devem constar nos processos Administrativos 

7.4.1 – Aluguel Social: relatório de crédito nominal e prestação de contas do repasse anterior; 

7.4.2 – Diárias: autorização da COAD para prosseguimento da despesa; formulário de requisição 
específico, devidamente preenchido; 

7.4.3 – Adiantamentos: cópia do decreto de autorização do prefeito; formulário de requisição 
específico, devidamente preenchido; 

7.4.4 – Caixas Escolares: relação das unidades de ensino e os respectivos valores; 

7.4.5 – Prestações de Serviços sem Cessão de Mão-de-Obra: averiguação da regularidade fiscal do 
prestador de serviço, por meio das Certidões Negativas de Débito - CDN junto aos órgãos do Governo; atestado 
de execução do serviço pelo fiscal do contrato no verso do documento fiscal; informações do empenho; contas 
crédito e débito; bem como autorização de pagamento pelo Ordenador de Despesas; 

7.4.6 – Prestações de Serviços com Cessão de Mão-de-obra: Além da documentação citada nos 
processos de prestações de serviços sem cessão de mão-de-obra, também deve ser observado nos autos a 
presença das guias de recolhimento referente aos tributos federais: Programa de Integração Social - PIS; 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS; guia do Simples Nacional no caso de 
Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP; os repasses junto ao Instituto Nacional de Seguridade 
Social - INSS e Fundo de Garantia e Tempo de Serviço - FGTS; Relatório do Sistema Empresa de Recolhimento 
do FGTS e informações à Previdência Social - SEFIP dos funcionários cedidos e seu respectivo protocolo de 
envio de arquivos conectividade social, bem como a folha de pagamento dos períodos assinalados na medição 
dos serviços e a declaração de contabilidade regular, requisitos estes estabelecidos pelo Acórdão Municipal nº 
06/2006; 

7.4.7 – Co-patrocínios e Convênios: Averigua a regularidade fiscal junto aos órgãos do Governo, 
bem como a informação do setor de prestação de contas da Secretaria de Fazenda, quanto a não pendência em 
prestações de contas anteriores em nome do convenente. Também, nos autos deve constar o instrumento do 
convênio/co-patrocínio assinado e rubricado pelas partes envolvidas, bem como sua publicação, informação do 
empenho, contas débito e crédito e autorização do pagamento pelo Ordenador de Despesas; 

7.4.8 – Aluguéis: São necessárias as certidões de regularidade fiscal do locador, cópia do contrato 
de aluguel, aditivos e apostilamentos, caso houver. Deve constar, também, recibo assinado pelo locador do 
imóvel, bem como a informação do empenho, contas débito e crédito e autorização para o pagamento pelo 
Secretário da Pasta; 

7.4.9 – Autônomo: Nos processos de prestações de serviço de pessoa física devem constar Recibo 
de Pagamento de Autônomo - RPA, atestado pelo Gestor do Contrato, informação do empenho, contas débito e 
crédito e autorização de pagamento pelo Ordenador de Despesas; 

7.4.10 – Passagens Aéreas: Averigua a regularidade fiscal do prestador de serviço, junto aos órgãos 
do Governo, e anexa a fatura de prestação de serviços e o ticket de emissão da passagem, emitido direto pelo 
agente aéreo. Nos autos deve constar, também, informação do empenho, contas débito e crédito, bem como a 
autorização de pagamento pelo Ordenador de Despesas; 



                                                                                                                                    
 

7.4.11 – Compras: Verifica a regularidade fiscal do fornecedor junto aos órgãos do Governo e, após, 
confere os dados inseridos na Nota de Liquidação, tendo como base as informações contidas na Nota Fiscal. 
Nesta deve constar a atestação do gestor do contrato, referente ao recebimento do material, o que viabiliza a 
emissão do Boletim de Recebimento de Material - BRM, a emissão da Nota de Liquidação pela Secretaria 
Ordenadora de Despesa e a autorização de pagamento pelo Secretário da Pasta; 

7.4.12 – Ressarcimento de Despesas de Servidores à Disposição do Município: Observa-se os 
procedimentos de atestado de frequência do servidor cedido, referente ao mês cujo ressarcimento está sendo 
solicitado, o despacho da Gerência de Pagamento de Pessoal - SEMAD/GPP e do servidor cedido, confirmando 
os valores recebidos, em atendimento ao Ofício-Circular nº 16/2005/AUDIT/GAB, informação do empenho, contas 
débito e crédito e autorização para o pagamento; 

7.4.13 – Ressarcimento de Multas de Trânsito: Nos autos destes processos devem constar o 
comprovante de pagamento da multa, informação do empenho, contas débito e crédito, bem como a autorização 
do pagamento pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrututa Urbana – 
SETRAN; 

7.4.14 – Ressarcimento de Tributos Municipais - Verifica a regularidade fiscal, bem como a 
existência do comprovante de pagamento do tributo ou ficha de crédito emitida pelo setor de arrecadação, 
informação do empenho, conta crédito e autorização da restituição; 

7.4.15 – Multas de Trânsito Cometidas pela PMV, Taxas, Anuidades, Cesan, Escelsa: Nos autos 
destes processos devem constar os boletos/faturas para autenticação ou conta crédito para depósito bancário, 
bem como a autorização para o pagamento; 

7.4.16 – Telefonia Fixa/Móvel e Internet: Deve ser averiguada a regularidade fiscal do prestador de 
serviço, informação do empenho, conta débito e crédito, bem como autorização do pagamento pelo Secretário da 
Pasta. 

7.5 - Processos Judiciais 

7.5.1 – Honorários: Nos autos devem constar Ofício da Vara com nome do perito ou advogado, 
autorização de pagamento e empenho; 

7.5.2 – Cartórios: Formulário de Integração entre Liquidação e Pagamento - FILP autorizando o 
pagamento; 

7.5.3 – Precatórios de Pequenos Valores: Ofício da Vara ou Tribunal Regional do Trabalho, 
empenho e autorização para pagamento; 

7.5.4 – Indenizações: Analisa os autos e verifica a existência de autorização para pagamento pelo 
Secretário da Pasta. Em caso de aluguel, verifica se a rescisão do contrato encontra-se devidamente assinada 
pelas partes, dando plena quitação, e no caso de outras indenizações faz o recibo de quitação. 

7.6 - Processos de Desapropriações  

7.6.1 – Amigável: Verifica a regularidade fiscal, se há autorização de pagamento do Secretário da 
Pasta e se o contrato está de acordo com parecer da PGM. Faz apuração de débitos e caso sejam detectados 
débitos com datas anteriores à data de imissão, faz um encontro de contas. O mesmo deverá ser feito caso haja 
Laudêmio, de acordo com os Pareceres da PGM nº 203/2012 e nº 389/2012; 

7.6.2 - Judicial - Faz análise das informações contidas nos autos e verifica a existência de 
autorização para pagamento. Após, apura a existência de débitos e caso sejam detectados débitos com datas 
anteriores à data de imissão e a parte autorize, faz o desconto. Caso a parte não autorize o desconto fica a cargo 
do Juiz, efetuar os mesmos no ato do pagamento. Paga a guia, encaminha-se juntamente com o depósito judicial 
à PMG. 

7.7 – Esta norma de procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    
 

 
ANEXO  I 

 
CHECK LIST - PROCESSOS DE EMPREITEIRAS 

(OBRAS) 
 

Instrução normativa nº 971 de 13/11/2009 (INSS – PREVIDÊNCIA SOCIAL) - DOU DE 
17/11/09 

IMPORTANTE: Quando da quitação da nota fiscal, fatura ou recibo, a 
Prefeitura deverá exigir da empresa construtora os documentos 
relacionados abaixo,       do mês anterior à execução dos serviços, 
elaborados especificamente para cada obra de construção civil. 

ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES: 

Servidor Responsável pelas 
Informações: 

 

Matrícula:  

Data:  
 

TEM RETENÇÃO PARA O INSS:            SIM                NÃO 
 

Nº DOCUMENTAÇÃO 
Anexado 

ao 
Processo 

01 Guia INSS (quando tiver Retenção dos 11% para com o INSS)  

02 Cópia da matrícula (CEI) que vincula a Obra para a Prefeitura Municipal da Serra.  

03 Cópia da GPS recolhida na matrícula da obra; (cópia autenticada).  

04 Cópia do FGTS (cópia autenticada)  

05 CÓPIA DA GFIP (Guia de recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social) completa:  

06 
Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (observar o nº da matrícula que vai constar 
neste relatório); 

 

07 Resumo das Informações da Previdência Social;  

08 
Comprovante de declaração das contribuições a recolher a prev. Social e a outras entidades e fundos 
por FPAS. 

 

09 
Relação de Tomador/Obra – RET (o valor a recolher a previdência social estará informado neste 
relatório, ou seja, conferir se o valor esta igual a guia do INSS recolhida; 

 

10 Cópia do comprovante do envio do arquivo da GFIP para a Caixa Econômica Federal (conectividade);  

11 
Cópia da folha de pagamento e respectivo resumo geral da obra referente ao mês anterior à 
execução dos serviços; 

 

12 
Declaração de que possui escrituração contábil firmada pelo contador e pelo responsável da empresa 
e que os valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados. (para o exercício em 
curso); 

 

13 Certificado de Regularidade Profissional do Contador - CRC do contador;  

14 PIS (referente o mês anterior ao que foram executados os serviços) – código 8109  

15 COFINS (referente o mês anterior ao que foram executados os serviços) – código 2172  

16 
Para as empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL comprovante de recolhimento mensal 
(referente o mês anterior que foi executado os serviços); 

 

17 Certidão Negativa da Fazenda Federal;  

18 Certidão Negativa da Fazenda Estadual;  

19 Certidão Negativa da Fazenda Municipal (do município da Serra);  

20 Certidão Negativa da Previdência Social (INSS);  

21 Certidão Negativa do FGTS;  

22 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (lei 8666/93-art. 29 e Art.55-Inciso XIII);  

23 

Cópia do balanço extraído do livro diário formalizado (para os exercícios encerrados)                     
IN 971/09, art. 161, item II, parágrafo 2º. ***Nestes casos a data limite para apresentação dos 
balanços é dia 30 de Abril, ou seja, após esta data só podemos efetuar pagamentos de medições do 
exercício (ano) anterior mediante cópia do balanço extraído do livro Diário;  

 

24 Comprovante do Depósito Caução;  

25 FILP - devidamente preenchido e assinado;  

26 Registrado no Sistema de Contratos Tectrilha (inclusive os aditivos).  

  



                                                                                                                                    
 

**Caso as empresas não apresentarem os documentos acima a Prefeitura no ato do pagamento efetuará a retenção de 
11% (onze por cento) sobre do valor bruto da nota fiscal referente à mão-de-obra. Neste caso, terá que ser 
discriminado na NOTA FISCAL 50% sobre o valor bruto referente à MÃO-DE-OBRA e outros 50% como MATERIAL 
OU EQUIPAMENTO e informado o valor que vai ser retido para o INSS, caso a NOTA FISCAL não venha Discriminado 
mão-de-obra/material efetuar a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da NOTA FISCAL. EXEMPLO: A 
medição no valor de R$ 100.0000,00 - Colocar na NF: Mão-de-obra – R$ 50.0000,00; Material/Equipamentos - R$ 
50.000,00; Retenção para o INSS: R$ 5.500,00 (11% x Valor da mão-de-obra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    
 

ANEXO II 

CHECK LIST – PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 
IMPORTANTE: Quando da quitação da nota fiscal, fatura ou recibo, a 
Prefeitura deverá exigir da empresa construtora os documentos relacionados 
abaixo, do mês anterior à execução dos serviços, elaborados especificamente 
para cada obra de construção civil. 

 
 

1 -  IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO 
 

1.1  SECRETARIA:  

1.2 FONTE DE RECURSO:  

1.3 CONTRATADO:  

1.4 CPF / CNPJ:  

1.5 OBJETO:  

1.6 MÊS_COMPETÊNCIA DA DESPESA:  

1.7 MÊS_REFERENTE DOCUMENTAÇÃO:  

 

2 -  DOCUMENTOS ANEXOS 
 

2.1 -  ENCARGOS TRABALHISTAS 

 

            Folha de pagamento mensal do pessoal alocado na prestação dos serviços, por contrato; 
 
            Comprovantes dos pagamentos do PIS e COFINS 

 

2.2 -  ENCARGOS SOCIAIS / PREVIDÊNCIÁRIOS 

 
 Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social – GFIP. 

    
   Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) e INSS (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de 

recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet, que deverá ser coincidente 
com os valores contidos na documentação indicada; 

 
   Relação dos Trabalhadores – RE; 

 
   Resumo do Fechamento / Relação de Tomador de Serviços / Obras – RET; 

 
   Comprovante de Declaração à Previdência (FPAS); 
 

2.3 -  ENCARGOS FISCAIS 

  
   Nota Fiscal do Mês - Referência do Faturamento  
 
   Certidão Negativa de Débito junto ao INSS – CND  
 
   Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais  

 
   Certificado de Regularidade do FGTS – CRF  
 
   Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual  
 
   Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais 
 
   Certidão Negativa de Débitos com a Justiça do Trabalho 

 

2.4 -  DADOS PARA PAGAMENTO 

             
            Autorização de Pagamento do Secretário Municipal. 

 



Anexo III - Fluxograma 

             

 

Prefeitura Municipal da Serra 
Estado do Espírito Santo 

Secretaria da Fazenda 

            
SEFA/DC 

SEFA/DC 
Secretaria Ordenadora 

de Despesa 
SEFA/DC SEFA/DF 
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Emissão da Nota de 
Empenho 

Verifica se há saldo no 
Sistema de Contratos 

dos processos de 
aditivo de contrato, 
saldo de contrato e 
reajuste de valor de 

contrato 

INÍCIO 

Anulação da Nota de 
Empenho 

Recebe o processo 
contendo a solicitação 

No histórico da 
liquidação deverá 

descrever as 
características do 
bem, material ou 
serviço que foi 
prestado e o 

período e demais 
informações 
disponíveis 

Recebe o processo 
liquidado e verifica a 
autorização para o 

pagamento da 
despesa pelo 

ordenador, bem 
como, os 

documentos exigidos 
Recebe o processo de 
despesa das Unidades 
Executoras e verifica o 
tipo de empenho a ser 

emitido 

 Verifica se existe 
autorização do COAD 
(quando necessário) 

Verifica se existe 
autorização para o 

empenho do Ordenador 
de Despesa, e se, o 

valor autorizado é igual 
ao valor a ser 
empenhado 

Verifica o tipo de processo 
que precisará ou não ter 

CND 

Verifica, caso 
necessário, se existem 

todas as certidões 
válidas a situação 

Cadastral do CNPJ e do 
CPF para certificar-se 
que a empresa está 

Ativa e o CPF Regular; 

Se não houver, 
encaminha ao 

requisitante para os 
devidos registros no 
sistema de contratos 

Verifica se o empenho 
encontra-se 

disponibilizado no 
sistema SMARcp 

(quando tratar-se do 
processo que seja 

realizado pela 
integração) 

Gera o empenho no 
sistema informatizado 

de contabilidade 

Assina o servidor 
emitente do empenho 

e o responsável 
designado pela SEFA 

Assina o servidor 
emitente do empenho 

Encaminha o processo 
às Unidades 

Executoras, verificando 
no despacho se o 

requisitante pediu para 
encaminhar o processo 

para algum setor 
específico 

INÍCIO 

Verifica se existe 
autorização para a 

Anulação de Empenho 
pelo Ordenador de 

Despesa 

Verifica se o empenho 
é integrado no sistema 

SMARcp, quando 
tratar-se do processo 

que seja realizado 
pela integração 

Se estiver integrado, 
retorno ao setor 

responsável para 
anulação, dentro do 

sistema de integração 
materiais/serviços/ 

contábil 

Emite a Nota de 
anulação do Empenho 

Assina o servidor 
emitente da anulação 

do empenho  

FIM 

FIM 

INÍCIO 

Solicita e analisa as 
documentações 

exigidas nas 
Declarações de 
Conformidade, 

conforme o tipo de 
despesas – anexo I, 
dos Prestadores de 

Serviços/Fornecedores
s 

Confere e verifica a 
autenticidade das 
documentações 

apresentadas pelo 
fornecedor 

Emissão da Nota de 
Liquidação 

Encaminha o processo 
com a autorização de 

pagamento pelo 
Ordenador de 

Despesa, com a 
documentação 

exigida, e com a 
declaração de 
conformidade 
preenchida e 

devidamente assinada 
e carimbada pelo 
fiscal do contrato 

Verifica se está 
autorizado pelo 
Ordenador de 

Despesa; verifica 
documentação 

conforme Anexo I e II, 
de acordo com o tipo 

de processo de 
despesa; Verifica a 

emissão de 
Autorização de 

Fornecimento ou 
Ordem de Serviço 

através da integração 
com o Sistema de 
Materiais, quando 

tratar-se de processo 
que seja realizado pela 

integração 

Confirma a emissão do 
Boletim de 

Recebimento de 
Materiais no sistema 
de Materiais, quando 
tratar-se do processo 

que seja realizado pela 
integração 

Verifica se a liquidação 
encontra-se 

disponibilizada no 
sistema SMARcp, 

quando tratar-se do 
processo que seja 

realizado pela 
integração 

Emite a Nota de 
Liquidação 

Encaminha o 
processo à 
SEFA/DF 

Emite ordem 
bancária com o 

código de retenção, 
conta débito e 

crédito 

Imprime uma cópia 
da ordem bancária 

para conferência dos 
dados e verifica a 
regularidade fiscal 
dos Prestadores de 
Serviços/Fornecedor

es 

Emite a ordem 
bancária definitiva 

para assinatura dos 
responsáveis, emite 
arquivo eletrônico 

das ordens 
bancárias 

 

Legenda
: 

Atividade Decisão Termina

l 

Conector 
Externo 

Conector 
Interno 

 
 
 

Documento 
 

Interface no  
Sistema 

 

Arnmazen. 
Interno. 

 

Atividade 
Proposta 
 

Notas 
Explicativa
s 
 

Conector 
 



 

                     

  

  



Anexo I - Fluxograma 
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Recebe os processos e 
arquiva para inspeção 
do Tribunal de Contas 
do Estado – TCEES.  

Retorna o processo para 
arquivo junto ao 

Departamento de 
Contabilidade. 

FIM 

Aguarda retorno dos 
documentos dos bancos, 

anexando-os ao 
processo que originou a 

despesa 

Legenda
: 

Atividade Decisão Termina
l 

Conector 
Externo 

Conector 
Interno 

 
 
 

Documento 
 

Interface no  
Sistema 

 

Arnmazen. 
Interno. 

 

Atividade 
Proposta 
 

Notas 
Explicativa
s 
 

Conector 
 



 


