FLUXOGRAMA- RECONHECIMENTO DE DÍVIDA SEM COBERTURA
CONTRATUAL.

Início

Recebe pedido de pagamento da empresa com
Nota Fiscal com documentos fiscais, todos
documentos que comprovem a execução do
serviço e fiscais, formaliza processo e encaminha
ao gabinete.

Empenha e solicita Assinatura.
Responsável: SUPFIN

Assina e solicita formalização de TAC.
Responsável: UGAM

Toma conhecimento e solicita empenho.
Responsável: UGAM

Providencia formalização do TAC.
Responsável: SAAJUR

Responsável: Protocolo .

Solicita que o setor responsável analise e
informe se o serviço foi executado esclarecendo
o motivo da execução sem contrato.

Responsável: Gabinete .

Informa a execução do serviço , atesta Nota
fiscal.

Responsável:
Setor
execução do serviço.

responsável

Recebe os autos retornando da PGE.
Responsável: Gabinete.

Solicita Pagamento.
Responsável: SAAJUR

pela

Toma conhecimento e solicita abertura de
comissão de sindicância investigativa.
Responsável: TITULAR DO ORGÃO

Toma conhecimento e encaminha para analise
da Procuradoria Geral do Estado.
Responsável: Gabinete

Emite relatório, realiza abertura da comissão de
sindicância investigativa e publica no DOE .
Responsável: SAAJUR

Informa Dotação orçamentária
Responsável: SAPL.

Realiza sindicância e emite relatório.
Responsável: Comissão

Toma conhecimento e elabora minuta de TAC.
Responsável: SAAJUR

Acessa o SIAFEM emite Nota de lançamento,
programação de débito e 2 (duas) vias da
Relação Externa e a encaminha ao banco
credenciado para efetuar o pagamento. Data e
assina o formulário de Solicitação de Pagamento
Responsável: SUPFIN.

Fim

FLUXOGRAMA- RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM COBERTURA CONTRATUAL.
Início

Recebe a Nota Fiscal com documentos fiscais,
atesta e preenche o formulário de Solicitação de
Pagamento, assina e anexa documentação de
fiscalização.

Empenha e solicita Assinatura.
Responsável: SUPFIN

Assina e solicita pagamento.
Responsável: UGAM

Responsável: Fiscal

Assina a Solicitação de pagamento.
Responsável: Gestor do Contrato.

Toma conhecimento e solicita empenho.
Responsável: UGAM

Informa dotação orçamentária.
Responsável: SAPL

Toma conhecimento, analisa e encaminha para o
Titular do órgão.
Responsável: UGAM

Formaliza TAC.
Responsável: SAAJUR.

Solicita pagamento.
Responsável: UGAM
Autoriza pagamento
Responsável: Titular do órgão.

Assina e solicita pagamento.
Responsável: UGAM

Toma conhecimento e encaminha para analise
da SAAJUR.
Responsável: Titular do órgão
Analisa e emite relatório indicando que a
despesa não está inscrita.
Responsável: SAAJUR

Instaura comissão de apuração sumária para
examinar a despesa e apurar responsabilidade.
Responsável: Titular do órgão.

Emite declaração informando que a dívida é
exequível e que o pagamento não impedirá ou
prejudicará o funcionamento do órgão.
Responsável: Ordenador de despesa.

Emite relatório conclusivo de reconhecimento de
dívida, indicando os motivos que impediram a
apropriação da despesa, os servidores
responsáveis
pelos
atos
ou
omissões
motivadores da dívida e o valor real devido.
Envia cópia do relatório para PGE, ControladoriaGeral do Estado e Corregedoria-Geral do Estado.
Responsável: Comissão de apuração
sumária.

Acessa o SIAFEM emite Nota de
lançamento, programação de débito e
2 (duas) vias da Relação Externa e a
encaminha ao banco credenciado para
efetuar o pagamento. Data e assina o
formulário
de
Solicitação
de
Pagamento
Responsável: SUPFIN.

Fim

