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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de controle e execução das operações de Ordem de 

Pagamento Extra orçamentárias para pagamentos recolhidos, decisões judiciais, pagamento de 

ISS, consignações e pensões alimentícias da Câmara Municipal de Goiânia e IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gerência de Finanças e Contabilidade 

 Diretoria de Administração e Finanças 

 Gerência de Planejamento 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Decreto n. 1.639 (09/ 05/ 2017) – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência dos 

servidores Municiais de Goiânia 

 Decreto nº 2.875, de 06 de outubro 2017 – Altera o Decreto nº 1.139, de 07 de maio de 2015, 

que dispõe sobre a averbação de consignações em folha de pagamento, no âmbito da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal. 

 Decreto nº 1.139, de 07 de maio de 2015 - Dispõe sobre a averbação de consignações em 

folha de pagamento, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo 

Municipal. 

 Lei nº. 9.086 (04/10/2011) – Cria o Fundo Municipal de Capacitação e Desenvolvimento do 

Servidor Público de Goiânia – FUMCADES, e institui o respectivo Conselho Deliberativo 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 OP Extra Orçamentária – é uma ordem de pagamento para regularização das retenções de 

receitas ocorridas em uma Ordem de Pagamento Orçamentária. 

 Ordem de Pagamento Orçamentária (OP) – refere-se ao terceiro estágio da despesa e o 

despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja 

paga. 

 Pagamentos recolhidos – são pagamentos devolvidos ao erário do IPSM por alguma 

inconsistência bancária ou bloqueios. 

 REST – Relação de Serviços de Terceiros 
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4.2 Siglas 

 OP Extra Orçamentária – Ordem de Pagamento Extra Orçamentária 

 OBN – Ordem Bancária no Sistema 

 CGM – Controladoria Geral do Munícipio 

 TCM – Tribunal de Contas do Município 

 NMOF – Nota de Movimentação Orçamentária e Financeira 

 GERPLA – Gerência de Planejamento 

 GERAPO – Gerência de Aposentadorias e Pensões 

 GERFIN – Gerência de Finanças e Contabilidade 

 SEDETEC – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e 

Tecnologia 

 ISS – Imposto Sobre Serviço 

 NF – Nota Fiscal 

 DUAM – Documento Único de Arrecadação Municipal 

 CEF – Caixa Econômica Federal 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

5.1 OP Extra Orçamentária – Pagamentos Recolhidos e Decisões Judiciais (FLUXO N. 57) 

Atividade Descrição da atividade 

1. Receber processo 

com a liberação de 

pagamento 

Para a execução de OP Extra Orçamentária para pagamentos recolhidos ou 

decisões judiciais, inicialmente a Diretoria de Administração e Finanças deverá 

receber o processo que passou por todas as Gerências, Diretorias ou Órgãos e que, 

agora, carecem de pagamento, ou seja, execução do mesmo. Por isso, esse 

processo sucede de possíveis três distintos procedimentos: o PG. 44 – Ordem de 

Pagamentos (Folha de Pagamento) que é de uso da GERFIN, o PG.83, PG.84 e 

PG.85 – Advocacia Setorial que é executado pela Advocacia Setorial e o PG.39 – 

Liberação de Pagamentos que é desempenhado pela GERAPO. 

Dado o recebimento do processo, o fluxo pode tomar dois caminhos iniciais 

diferentes, sendo que, se o processo tratar de Pagamentos Recolhidos seguirá pela 

etapa 2. Porém se tratar de Decisões Judiciais irá diretamente para a etapa 5. 

2. Conferir se o 

pagamento 

solicitado no 

processo consta na 

lista mensal de 

Pagamentos 

Recolhidos 

Para pagamentos recolhidos, a GERAPO enviará os processos de cada servidor que 

tiveram seus salários bloqueados, contendo seus documentos pessoais, cópia do 

comprovante de endereço e cópia do documento com a conta bancária a ser feito o 

pagamento. A Diretoria de Administração e Finanças deverá conferir se cada 

servidor bloqueado consta na lista mensal de pagamentos recolhidos, intitulada de 

Relatório de Críticas, enviado pela SEDETEC. Dessa conferência podem surgir dois 

resultados: os dados podem estar inconsistentes (quando o nomes listados não são 

encontrados no processo e lista de bloqueados) ou os nomes são encontrados. 
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3. Requisitar 

comprovante de 

pagamento (via e-

mail) já realizado 

para o Banco, 

anexa-lo ao 

processo e enviar 

para o Arquivo 

Caso haja a detecção de alguma inconsistência, significa que o pagamento em 

questão não foi realmente recolhido, desse modo não há necessidade de realizar 

uma OP Extra Orçamentária. Portanto, a Diretoria de Administração e Finanças 

deverá requisitar, via e-mail, o comprovante de pagamento já realizado ao Banco e, 

em seguida, deverá anexar esses comprovantes ao processo para serem arquivados 

pela GERADM. 

4. Receber e 

conferir  o processo 

para envia-lo a 

Equipe 

Quando da conferência dos nomes com resultados positivos, a Gerência de 

Finanças e Contabilidade deverá receber e conferir o processo e, após isso, enviar 

para Equipe de Finanças e Contabilidade. 

5. Emitir Relatório 

de Desconto 

Judicial, através do 

COMPLETE. 

Quando do recebimento de processos que contenham decisões judiciais a serem 

executadas, a Diretoria de Administração e Finanças deverá acessar o sistema 

para emitir o Relatório de Desconto Judicial e enviar para a Equipe de Finanças e 

Contabilidade. 

6. Emitir a Guia de 

Recolhimento por 

Decisão Judicial, 

através do site do 

banco. 

Com o Relatório de Desconto Judicial, a Equipe de Finanças e Contabilidade 

deverá emitir a Guia de Recolhimento por Decisão Judicial através do acesso ao 

website do banco (CEF). 

7. Conferir 

documentação do 

servidor e fazer a 

OP Extra 

Orçamentária no 

sistema, COM OBN,  

imprimindo as  2 

vias da NMOF (OP 

Extra Orçamentária) 

Quando do recebimento dos processos, seja sobre pagamentos recolhidos ou sobre 

decisões judiciais, a Equipe de Finanças e Contabilidade deverá conferir toda a 

documentação e realizar a OP Extra Orçamentária no sistema COMPLETE, COM 

OBN. Esse procedimento deve gerar as 2 (duas) vias da NMOF, as quais possuem 

os seguintes destinos: 

a) 1ª Via – Para ser anexada ao Processo 

b) 2ª Via – Pertencente ao Credor (é anexada ao processo até a retirada pelo seu 

responsável) 

8. Assinar as 2 vias 

da NMOF 

A Diretoria de Administração e Finanças deverá assinar as duas vias da Nota de 

Movimentação Orçamentária atestando sua execução. 

9. Enviar para CGM 

certificar por 

despacho 

Com as NMOF assinadas, a Equipe de Finanças e Contabilidade deverá envia-las 

a Controladoria Geral do Município via despacho. O motivo do envio é para 

aquisição da certificação da operação pela CGM. Para prosseguir com o fluxo, o 

processo deve retornar certificado. 

É importante salientar que o pedido de certificação pode ser refeito a CGM por 

alguma razão que o órgão imponha. 
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10. Emitir Relatório 

de Pagamentos 

Liberados após 

selecionar quais  

pagamentos serão 

realizados  no 

Sistema 

Após recebimento do processo certificado pela CGM, a Diretoria de Finanças e 

Contabilidade deverá selecionar, no sistema COMPLETE, quais serão levados à 

Presidência para liberação. Após isso, deverá ser emitido o Relatório de 

Pagamentos Liberados 

11. Liberar 

pagamentos de OP 

Extra Orçamentária 

no Sistema 

A Presidência deverá, em conjunto com a Diretoria, analisar as OP Extra 

Orçamentária com solicitação para liberação do pagamento e aprova-los via sistema 

COMPLETE. 

Esta etapa é realizada para que a Presidência tome ciência, visto que o pagamento 

deverá ser feito uma vez que os processos que requisitam tais pagamentos já estão 

em etapa de execução. 

12. Liberar para o 

Banco efetivar os 

pagamentos 

liberados pela 

Presidência 

Os pagamentos liberados pela Presidência, deverão ser enviados, via remessas à 

SEDETEC, a qual dará a ordem de pagamento ao Banco. 

Com isso, a movimentação financeira poderá ser concluída pela instituição bancária. 

13. Checar se os 

pagamentos foram 

concretizados 

Após algum período de processamento da operação pelo banco, a Diretoria de 

Administração e Finanças deverá verificar a conclusão dos pagamentos por meio 

dos extratos bancários.  

A checagem é importante para certificar que os pagamentos foram feitos na data, 

valor e ao destino corretos, e se houve algum impedimento. 

14. Investigar 

origem dos 

problemas ocorridos 

e solucioná-los 

requisitando a 

Equipe que faça a 

OP novamente 

Quando encontrada alguma divergência (podendo ser uma gama de possibilidades, 

desde erros nas contas a dados pessoais), a Diretoria deverá realizar uma busca 

das causas da mesma, resolve-las e requisitar que a Equipe refaça a OP com os 

dados corretos indicados retornando o fluxo a etapa 6. 

15. Emitir 1 via do 

comprovantes de 

pagamento através 

do COMPLETE e 1 

via da Guia de 

Despesas Extra 

Orçamentárias 

Quando do pagamento finalizado, a Equipe de Finanças e Contabilidade deverá 

emitir uma via do comprovante de pagamento pelo sistema e uma via da Guia de 

Despesas Extra Orçamentárias. 
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16. Anexar 

documentos 

gerados ao 

processo e 

encaminha-los ao 

seu devido destino 

Para o encaminhamento final dos documentos gerados, a Equipe de Finanças e 

Contabilidade deverá anexar o comprovante de pagamento às vias da NMOF 

dentro do processo. O processo é arquivado pela Gerência de Apoio Administrativo. 

Quando a OP Extra Orçamentária for baseada em decisões judiciais a Equipe 

deverá verificar se o processo é de acompanhamento periódico continuo ou pontual. 

Se for periódico, o fluxo volta ao início para reiniciar o processo de pagamento. Caso 

o processo seja pontual ou chegado ao seu fim (cumprimento), o mesmo deverá ser 

enviado para a Advocacia Geral. 

 

5.2 OP Extra Orçamentária -  Relação de Serviços de Terceiros -  ISS (FLUXO N. 58) 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Emitir Relatório Rest  

do mês anterior  para 

conferência entre Notas 

Fiscais e Valores de ISS 

retidos 

Todo início de mês, a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá acessar o 

website da Prefeitura de Goiânia (www.goiania.go.gov.br), na aba Serviços > 

REST, usando senha específica do responsável administrador para emitir o 

Relatório REST do mês anterior. O relatório servirá de base para conferência do 

imposto retido sobre Notas Fiscais de prestação de serviço. Esta conferência é 

feita usando o Relatório do SIT da conta corrente administrativa e Ordens de 

Pagamento vinculadas (obtidas no COMPLETE) com os valores das Notas 

Fiscais que constam no Relatório REST (online). 

2. Realizar transferência 

de lançamentos para 

regularização no mês 

subsequente 

Quando for detectado que existem valores de ISS retidos no Relatório REST que 

não estão de acordo com o valor da OP destacado na NF correspondente, esses 

valores específicos deverão ser transferidos para regularização no mês 

subsequente. Para isso a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá 

acessar o campo “Transferência de Lançamentos”. 

3. Comunicar a 

inconsistência detectada 

ao prestador de serviço 

ou gestor do contrato 

para adotar providências 

Dada a inconsistência, a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá entrar 

em contato com o prestador de serviço que emitiu a Nota Fiscal em questão ou 

com o gestor do contrato para providências sejam tomadas a fim de regularizar os 

valores de imposto retido. 

É importante que os valores sejam coincidentes para realizar o fechamento da 

REST prosseguindo com o fluxo. 

http://www.goiania.go.gov.br/


PG. 53/01 – Ordem de Pagamento Extra Orçamentária (OP Extra Orçamentária)                                          6 / 12 
– Cópia Controlada – 

4. Efetuar o fechamento 

da REST (na própria 

página online) emitindo  

2 vias da DUAM para 

pagamento e sinaliza-las 

com o número do 

processo e da OP 

realizada 

Quando a conferência da etapa 1 for bem-sucedida, a Gerência de Finanças e 

Contabilidade deverá realizar o fechamento da REST, através do website da 

Prefeitura, emitindo duas vias da DUAM com o valor total de imposto a ser pago 

pelo IPSM. 

Em cada DUAM emitida deverá ser escrito o número do processo que está 

vinculado ao ISS retido e da sua Ordem de Pagamento para vinculação dos 

documentos. 

5. Fazer OP-Extra sem 

OBN emitindo 2 vias da 

NMOF e mais 1 cópia da 

2º Via 

Quando do recebimento das DUAMs, a Equipe de Finanças e Contabilidade 

deverá providenciar a realização da Ordem de Pagamento Extra Orçamentária 

(OP Extra Orçamentária), no sistema, SEM OBN, emitindo as duas vias da NMOF 

(Nota de Movimentação Orçamentária e Financeira) de cada OP mais uma cópia 

da segunda via. Ou seja, são emitidas: 

a) Uma cópia da 1ª Via – Para ser anexada ao Processo 

b) Duas cópias da 2ª Via – Pertencente ao Credor e Banco 

6. Assinar OP 

Por se tratar de uma Ordem de Pagamento sem OBN, são necessárias as 

assinaturas de aprovações da Diretoria de Administração e Finanças e da 

Presidência do IPSM. Quando da NMOF emitidas, as duas funções devem 

assinar todas as vias. 

7. Anexar as duas 

cópias da 2ª via da 

NMOF com uma via da 

DUAM para enviar ao 

banco 

Quando das NMOF’s assinadas, a Gerência de Finanças e Contabilidade 

deverá organizar toda a documentação necessária para provisionar a efetivação 

do pagamento pelo banco. Para isso, o mesmo deverá enviar as duas cópias da 

2ª via da NMOF e uma via da DUAM para pagamento dos impostos. 

De posse desses documentos, a movimentação financeira poderá ser concluída 

pela instituição bancária. 

8. Verificar se 

pagamento foi realizado 

no extrato 

Quando do envio dos documentos ao banco, dá-se o prazo de 2 a 3 dias para 

concretização das transações. Após esse período a Gerência de Finanças e 

Contabilidade deverá verificar a conclusão dos pagamentos por meio dos 

extratos bancários. A checagem é importante para certificar que os pagamentos 

foram feitos na data, valor e ao destino corretos. 

9. Corrigir problemas e 

comunicar com o banco 

Caso algum erro seja detectado na efetivação dos pagamentos, a Gerência de 

Finanças e Contabilidade deverá verificar a sua origem, anular a Ordem de 

Pagamento original e comunicar ao banco e à Equipe de Finanças e 

Contabilidade para que corrija os erros apontados e refaça a OP, retornando a 

etapa 5 desse fluxo. 
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10. Contabilizar OP no 

sistema com base na 

autenticação da DUAM 

e emitir 3 vias do extrato 

bancário 

Após efetivação do pagamento, a Equipe de Finanças e Contabilidade deverá 

realizar a contabilização de cada Ordem de Pagamento Extra Orçamentária, no 

sistema COMPLETE, com base no comprovante de pagamento que o banco 

enviou (que é a DUAM autenticada). 

Da contabilização existe a emissão da Guia de Despesas Extra Orçamentárias 

que será utilizada para ser arquivada no processo. 

A Equipe também deverá emitir uma via do extrato bancário através do sistema 

informatizado do banco para constar como comprovante de pagamento. 

11. Enviar para o gestor 

do contrato tomar a 

devidas providências 

As 1ª e 2ª vias da NMOF deverá ser mantida no processo em anexo a uma via da 

DUAM autenticada e uma via do extrato bancário; 

O processo deverá ser enviados pela Equipe de Finanças e Contabilidade ao 

gestor do contrato para arquiva-las ou prosseguir com a emissão de Notas Fiscais 

à medida que for sendo prestado o serviço. 

12. Aguardar momento 

do Balancete Mensal - 

no início do mês 

seguinte 

No fechamento contábil, a Equipe de Finanças e Contabilidade deverá emitir 

relatórios como documentos comprobatórios para prestação de contas, como 

retratado no processo PG. 46 – Montagem de Balancete),  

 

5.3 OP Extra Orçamentária – Consignações e Pensões Alimentícias (FLUXO N. 59) 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Receber 

documentos (via 

sistema) e emitir 

relatórios completos 

de descontos dos 

consignados, dentro 

do COMPLETE. 

Para realizar ordem de pagamentos extra orçamentárias relacionados a 

consignações, a Diretoria de Administração e Finanças deverá receber os 

documentos pertinentes, via sistema, sendo eles o arquivo com a relação do 

FUMCADES (enviado pela SEFIN) e a Relação das Consignações da Folha de 

Pagamento (enviado pela GERPLA). Além disso deve-se emitir os relatórios 

completos de descontos dos consignados, no sistema COMPLETE. 

2. Elaborar Planilha 

com valores de cada 

consignado 

Com os dados apropriados, a Diretoria de Administração e Finanças deverá 

elaborar uma Planilha com os valores, contas e fundos previdenciários vinculados de 

cada consignado para enviar a Equipe de Finanças e Contabilidade. 

3. Receber arquivo 

da Folha de 

Pagamento da 

Câmara após 

fechamento da 

Folha e elaborar 

Planilha com valores 

de pensões 

alimentícias 

Para realizar ordem de pagamentos extra orçamentárias relacionados a pensões 

alimentícias da Câmara Municipal de Goiânia, a Diretoria de Administração e 

Finanças deverá receber os documentos da Folha de Pagamento da Câmara. 

Dentre os documentos deverá ser extraído os valores de pensões alimentícias 

pertinentes a esse órgão e organiza-los em uma planilha denominada Planilha – 

Pensões Alimentícias da Câmara. 
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5. Fazer OP Extra 

Orçamentária com 

OBN (1ª via) usando 

as Planilhas 

elaboradas 

A Equipe de Finanças e Contabilidade deverá realizar a Ordem de Pagamento 

Extra Orçamentária COM OBN conforme o recebimento das planilhas de Pensões 

Alimentícias da Câmara e de Consignados, devendo ser usado os dados nelas 

contidos. Deverá ser emitido somente a primeira via da NMOF. 

6. Conferir OP's 

Extra lançadas para 

liberar o pagamento 

selecionando quais   

serão realizados 

Quando da realização da OP Extra Orçamentária com OBN, primeiramente a 

Diretoria deverá conferir e selecionar no sistema as quais serão pagas. E então a 

Presidência do IPSM, em reunião com o Diretor, deverá aprovar as OPs liberando-

as, via sistema, para efetivação do pagamento. 

7. Liberar para o 

SEDETEC efetivar 

os pagamentos 

liberados pela 

Presidência 

Uma vez aprovado o pagamento, a Diretoria de Administração e Finanças deverá 

liberar as remessas de cada OP-Extra.  

Observação: As remessas são arquivos gerados pelo sistema que servem de base 

para realização dos pagamentos pelo banco, por isso posteriormente, as mesmas 

são enviadas a SEDETEC que fará a comunicação com a instituição financeira. É 

bom lembrar que os pagamentos serão processados no mesmo dia se as remessas 

forem enviadas até as 13h, se encaminhadas após esse horário, o processamento é 

no próximo dia útil. 

8. Checar se os 

pagamentos foram 

concretizados por 

meio de remessas 

Após um certo período de processamento das remessas pelo banco, a Gerência de 

Finanças e Contabilidade deverá verificar se houve, de fato, o débito bancário o 

que concretiza o pagamento. Essa checagem deve ser feita através da Relação das 

Consignações da Folha de Pagamento, com os Extratos Bancários e as Remessas 

emitidas via sistema COMPLETE. É importante que os três locais de verificação 

sejam coincidentes, informando a efetivação do pagamento.  

Obs.: Não é necessário efetuar contabilização da OP Extra Orçamentária nesse 

caso, pois esta operação é feita automaticamente pelo sistema na efetivação do 

pagamento 

9. Investigar origem 

dos problemas 

ocorridos 

Caso houver qualquer problema que impeça que o pagamento seja realizado com 

sucesso, a Gerência deve localizar a natureza e origem do problema, buscar 

soluções e solicitar que a Equipe de Finanças e Contabilidade refaça a OP Extra 

Orçamentária com OBN, retornando todo o processo na etapa 5 desse fluxo. 
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10. Emitir 

comprovantes de 

pagamento e Guias 

de Despesas, pelo 

sistema anexando-

os  às 3ª e 4ª vias 

da NMOF (OP Extra 

Orçamentária) 

Uma vez confirmado a concretização do pagamento, a Equipe de Finanças e 

Contabilidade deverá emitir uma via do comprovante de pagamento através do sistema 

e uma via da Guia de Despesa, a qual foi gerada após a contabilização automática da 

operação pelo sistema. Com esses documentos, a Equipe deverá anexar o comprovante 

e a guia com a NMOF (OP Extra Orçamentária) já emitida. 

11. Verificar OP's de 

Folha pagamento 

com o Memorando 

para solicitar OP-

Extras da Pensão 

Para realizar ordens de pagamentos extra orçamentárias relacionados a pensões 

alimentícias do IPSM, a Diretoria de Administração e Finanças deverá verificar as 

OP feitas para pagamento da Folha (conforme relata o PG. 44 – Ordem de 

Pagamento) e o Memorando para a Folha (conforme PG. 41 – Conferência da 

Folha de Pagamento). Com base nessa verificação, a Direção poderá solicitar à 

Equipe de Finanças e Contabilidade para realizar a OP Extra Orçamentária. 

12. Fazer OP-Extra 

sem OBN, emitindo  

2 vias das NMOF  e 

Contabilizar OP no 

sistema 

A Equipe de Finanças e Contabilidade receberá o comando para realizar a OP 

Extra Orçamentária e com isso, deverá faze-la no sistema, SEM OBN, visto que não 

necessita de autorização da Diretoria e Presidência. 

Nessa ação deve-se emitir uma via da Nota de Movimentação Orçamentária e 

Financeira e contabilizar a operação. 

A partir daqui fluxo, no caso das pensões alimentícias do IPSM, se encerra repetindo 

a etapa 10. 

 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas; 

 Sistema COMPLETE; 

 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Sempre que houver o fechamento da folha, é necessário que haja a emissão do relatório 

de Decisões Judiciais, no sistema COMPLETE através do código 4629. 

 Após o pagamento da folha, caso o Relatório de Críticas não seja recebido, é 

recomendável entrar em contato com a SEDETEC para solicita-lo. 
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8.  CONTROLE DE REGISTROS 

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

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

NMOF - OP Extra 

Orçamentária 

Meio eletrônico 

(sistema) 

Servidor SEDETEC / 

Por servidores com 

senha habilitada 

Ordem numérica 

crescente/por 

ano 

Indeterminado NA 

Processo 

Administrativo/ 

Sala GERFIN 

Pasta AZ ou Processo 

/ Servidores GERFIN 
Por mês/ano 

Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

Relatório de Críticas 

Meio eletrônico 

Servidor GERFIN / Por 

servidores com senha 

habilitada 

Por mês/ano 

Indeterminado NA 

Processo 

Administrativo/ 

Sala GERFIN 

Pasta AZ ou Processo 

/ Servidores GERFIN 

Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

Guia de Despesas 

Meio eletrônico 

(sistema) 

Servidor SEDETEC / 

Por servidores com 

senha habilitada 

Ordem numérica 

crescente/por 

ano 

Indeterminado NA 

Processo 

Administrativo/ 

Sala GERFIN 

Pasta AZ ou Processo 

/ Servidores GERFIN 
Por mês/ano 

Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

Comprovantes de 

Pagamento – Sistema 

COMPLETE 

Meio eletrônico 

(sistema) 

Servidor SEDETEC / 

Por servidores com 

senha habilitada 

Ordem numérica 

crescente/por 

ano 

Indeterminado NA 

Processo 

Administrativo/ 

Sala GERFIN 

Pasta AZ ou Processo 

/ Servidores GERFIN 
Por mês/ano 

Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

Comprovantes de 

Pagamento – Extrato 

bancário 

Meio eletrônico 

Servidor GERFIN / Por 

servidores com senha 

habilitada 

Por mês/ano 

Indeterminado NA 

Processo 

Administrativo/ 

Sala GERFIN 

Pasta AZ ou Processo 

/ Servidores GERFIN 

Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 
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9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 57 – OP Extra Orçamentária – Pagamentos Recolhidos e Decisões Judiciais 

 

Fluxograma n. 58 – OP Extra Orçamentária - Relação de Serviços de Terceiros -  ISS 

 

Fluxograma n. 59 – OP Extra Orçamentária – Consignações e Pensões Alimentícias 
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