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1. EMPENHO – CONTROLE DE SERVIÇOS

Este manual tem por objetivo mostrar os procedimentos para a elaboração dos lotes

de serviços,  ou seja,  do lançamento das contas de água,  energia elétrica e telefone no

sistema  para  que  seja  feito  o  controle  de  seus  pagamentos  e  também  a  geração  do

documento  credor,  a  ser  integrado  com  o  FPE  para  as  devidas  operações  a  serem

realizadas.

1.1. IDENTIFICADOR DE SERVIÇOS

Nesta  tabela  são  cadastradas  as  informações  de  todos  os  “serviços” que serão

lançados e controlados no lote. Entenda-se por serviço todas as instalações pertencentes ao

TJRS ou as suas Comarcas que demandam serviços de água, energia elétrica ou telefone

junto às empresas prestadoras, ou seja, devem ser incluídos os dados de cada hidrômetro,

medidor de luz, telefone, etc.

Todos  os  dados  fornecidos  pelo  TJRS  já  estão  cadastrados,  mas  havendo

necessidade de nova inclusão, devem ser preenchidos os campos abaixo:

• Identificador e Instalação  : números constantes na fatura do serviço e que se referem

à identificação do hidrômetro, medidor de luz, telefone, etc.;

• Ativo?  : caso o serviço não esteja mais sendo utilizado, selecionar a opção “Não”;

• Produto  : código padrão do serviço, conforme listagem a seguir:
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25384 - “fornecimento de energia elétrica”

25386 - “fornecimento de água e/ou esgoto”

25656 - “fornecimento de telefonia móvel”

25657 - “fornecimento de telefonia fixa”

25658 - “fornecimento de links de dados”

• Fornecedor  : inscrição do prestador de serviço no cadastro geral:

6992 – “AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S.A.”

6022 – “Rio Grande Energia – RGE”

8579 - “Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE”

132546 – “Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN”

132591 - “Departamento Municipal de Água e Esgotos – DMAE”

6714 - “Brasil Telecom S.A.”

119335 - “VIVO S/A”

142679 - “Foz de Uruguaiana S/A”

7148 - “Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL”

122093 - “Global Village Telecom Ltda - GVT”

131105 - “Serviço Municipal de Água e Esgotos – SEMAE”

5089 - “Cooperativa de Energia e Desenvolvimento - CRELUZ”

130377 - “Cooperativa de Distribuição de Energia de Teutônia – CERTEL”

5242  -  “Cooperativa  Regional  de  Eletrificação  Rural  das  Missões  Ltda.  -

CERMISSÕES”

137275 -”Global Crossing Comunicações do Brasil Ltda.”

133225 - “Departamento Municipal de Energia de Ijui– DEMEI”

131122 - “Centrais Elétricas de Carazinho S/A – ELETROCAR”

132258 - “Hidroelétrica Panambi S/A”

133421 - “Muxfeldt Marin & Cia. Ltda.”

131680 - “Usina Hidroelétrica Nova Palma Ltda.”

130380 - “Comusa Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo”

133265 - “Departamento de Água e Esgoto de Santana do Livramento – DAE”

131971 - “Departamento de Água e Esgotos de Bagé – DAEB”

130879 - “Prefeitura Municipal de Augusto Pestana”

131199 - “Prefeitura Municipal de Teutônia”

132339 - ”Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas”

• Local  : informar o código do local que utilizará o serviço. Este código é atribuído no

programa Órgão Patrimonial – Tree , que pode ser consultado através do filtro;

• Responsável  : inscrição  do  responsável  no  cadastro  geral.  Ex:  no  caso  de  um

hidrômetro,  o responsável  é a Comarca,  mas no caso de um telefone celular,  o

4



responsável pode ser a pessoa com a posse do aparelho ou um departamento;

• Contrato  : informar o número do contrato firmado com os prestadores dos serviços. O

contrato deve estar cadastrado no programa  Contratos , que pode ser consultado

através do filtro;

• Usa Demanda?  : selecionar  “Sim” se o contrato estabelecer demanda de uso. Este

campo é muito importante para fazer o controle dos serviços nos lotes, para informar

ocasionais  problemas.  A  data  do  início  da  demanda  deve  ser  preenchida  no

programa Contratos , na aba “Complemento”;

• Demanda  : informar a demanda contratada junto ao prestador do serviço. O sistema

fará consistências com base no valor da demanda informada;

• Envia  e-mail?  :  se  for  necessário  o  envio  de  e-mail  para  o  responsável  quando

ocorrer algum problema com o serviço prestado, selecionar a opção  “Sim”. Após,

deve  ser  informada  a  forma  de  “Advertência” (valor  ou  percentual)  que  será

encaminhada para o responsável tomar as providências cabíveis. Se precisar enviar

e-mails independente da situação, selecionar a opção “Sempre”;

• Valor  : informar o valor base para controle da demanda;

• Descrição  :  campo  não  obrigatório,  serve  apenas  para  digitar  alguma informação

complementar;

• Inicial/Final  :  informar o intervalo de previsão de pagamento da fatura,  para poder

controlar se elas já foram envidadas pelo prestador.

1.1.1. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES DO VALOR DA DEMAND A

Este vinculado mostra todas as modificações realizadas nos valores de demanda,

geralmente por alterações contratuais. 

Ao informar a data de emissão da fatura no item do lote, o sistema levará em conta

qual demanda estava definida no respectivo intervalo de tempo. 

Ex.:  suponhamos que a demanda para o identificador “X” seja de 100 no mês corrente e de

50 no mês anterior, e a emissão da fatura esteja com data do mês anterior. Neste caso, para

efeito de consistência, o sistema olhará para a demanda de 50.

1.2. LOTE DE SERVIÇO
 

Neste programa são realizadas as operações referentes à inclusão ou importação

dos dados  dos  serviços.  Ao  registrar  uma informação,  o  sistema fará  as  consistências

definidas  no  indicador  de  serviço,  como  por  exemplo  se  o  indicador  está  ativo,  se  a

demanda ultrapassou o valor estipulado, etc.

A primeira coisa que se deve fazer é o cadastro da “capa” do lote. Nessa “capa” pode
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ser lançada uma fatura através de código de barras, sendo agrupada ou não, ou apenas

fazer a inclusão do lote para posterior importação de dados.

Os campos são os seguintes:

• Data inclusão  : gerada automaticamente pelo sistema com a data do dia;

• Vencimento  : data do vencimento da fatura;

• Competência  : informar a data da competência do serviço;

• Código de  barras  : através  de uma leitora  (ou  manualmente)  pode-se  informar  o

código de barras da fatura. Depois, basta preencher a data de emissão e o número

da fatura conforme o documento;

• Proc. Financeiro  : informar o número do processo de pagamento da despesa;

• Produto/Fornecedor  :  devem  ser  informados  os  mesmos  códigos  utilizados  nos

identificadores de serviços;

• Responsável Atesto  : informar a inscrição da pessoa responsável pela autorização da

despesa;  

• Almoxarifado  :  selecionar  o  almoxarifado  ao  qual  a  despesa  será  alocada.  Esta

informação servirá para a geração de relatórios gerenciais;

• Descrição  :  campo  não  obrigatório,  serve  apenas  para  digitar  alguma informação

complementar.

Após a criação do lote, é atribuída uma numeração de controle e ele fica com a

situação “Aberto”, até ser feita a próxima atualização. 

1.2.1. LOTE SERVIÇO ITEM
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 Neste  momento,  deve  ser  feito  o  lançamento  das  informações  das  faturas  dos

serviços pertencentes ao lote criado, optando por uma das seguintes opções:

Copiar identificadores de outro lote  – quando as informações de um lote atual forem as

mesmas de um lote anterior,  pode ser feita a cópia deste.  Basta clicar neste botão que

aparecerá a tela de filtro para informar de qual lote se quer importar os dados. Somente

serão mostrados os lotes pertencentes ao mesmo produto e fornecedor do lote atual. Após,

deve-se atualizar as informações.

Importa itens do lote  – quando o prestador do serviço disponibiliza arquivos contendo as

informações das faturas, pode-se utilizar este vinculado para importá-los. Desta forma não é

necessária a digitação de cada identificador, restando somente a conferência dos dados. Se

ocorrer  problema em qualquer item, aparecerá a mensagem de erro na tela ou pode-se

gerar o Relatório - Resultado processamento  .  

Importa Identificadores por código de barras  –  através de uma leitora (ou manualmente)

pode-se informar o código de barras das faturas. Após, deve-se preencher os dados da

fatura como a data de emissão, o número e a série, a demanda lida (se necessário) e a

quantidade consumida (se necessário).

Importar identificadores –  ao clicar neste botão, todos os identificadores cadastrados para

o produto e fornecedor informados no lote serão importados automaticamente pelo sistema.

Após, deve-se preencher os dados da fatura como o número e a série, o valor, a demanda

lida (se necessário) e a data de emissão.

OBS.1:  caso seja necessária a exclusão dos itens importados ou lançados no lote, pode-se

utilizar o vinculado Excluir itens do lote , que apaga todas as informações incluídas no lote

de uma só vez (geralmente exclui-se os itens para fazer a inclusão de novos identificadores

e depois importa-se os dados novamente).

OBS.2:  para  as  contas  de  telefonia  lançadas  através  de  importação  de  arquivo,  há  o

vinculado  Detalhamento ,  que  mostra  todas  as  informações  referentes  às  ligações

realizadas  como  horário  da  chamada,  número  do  destino,  etc.,  exatamente  como  o

detalhamento da conta impressa. Utilizado somente para consulta.

1.2.1.1. CONSISTÊNCIAS NOS ITENS DO LOTE

1) Se o identificador estiver marcado como inativo: o campo fica “em vermelho” e deve ser
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feita a exclusão do registro ou a glosa do valor (após a realização da glosa, o campo fica

“em amarelo”);

2)  Se a demanda lida for maior que a demanda contratada: o campo fica  “em vermelho”,

indicando uma possível necessidade de adequação da demanda contratada;

3) Se a demanda lida estiver 9% (ou menos) a menor que a demanda contratada: o campo

fica  “em  amarelo”,  indicando  uma  possível  necessidade  de  adequação  da  demanda

contratada; 

4) Se o valor do identificador for maior que o limite definido para advertência: o campo fica

“em amarelo”, indicando que o responsável pode receber um e-mail relatando os problemas.

5) Se o valor da glosa estiver acima do valor do identificador: o campo fica “em vermelho”,

devendo ser ajustado o valor correto.

Ao clicar em Fecha Lote , o sistema vai realizar novas consistências, para verificar se

algum  campo  está  em  desacordo  com  o  parâmetro  estipulado.  Se  ocorrer  qualquer

problema, será mostrada uma mensagem indicando o ocorrido, sendo possível a realização

de algumas operações de correção automaticamente.

Com o lote fechado, é possível realizar as seguintes operações:

-  Enviar  e-mails :  para  que seja  possível  o  envio  de  e-mail  com a  advertência  para  o

responsável, o campo “Envia e-mail?” do identificador de serviço tem que estar como “Sim”,

e os parâmetros de e-mail no sistema devem estar configurados;

-  Exportar  Lote  ao  Documento  Credor :  ao  clicar  neste  vinculado,  as  informações

constantes no lote de serviço são enviadas para o programa Entrada de Documento Credor,

para serem integradas com o FPE. Para tanto, devem ser informados os campos:

* Tipo Documento - “8 – Fatura”

* Atestador -  inscrição da pessoa responsável pela autorização da despesa;

* Órgão/Unidade – selecionar o órgão e a unidade da despesa, respectivamente.

-  Abrir Lote : o lote poderá ser aberto para ajuste somente se não estiver com a situação

“Exportado”

1.3. CONFERÊNCIA ANUAL DOS SERVIÇOS

Este  programa serve  como consulta  para  a  verificação da situação geral  de  um

produto ou fornecedor específico.  Ao entrar  nele,  deve-se informar os dados do que se
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deseja consultar  e  então aparecerá na tela o valor  total  lançado nos  lotes por  mês de

competência (aba Visão Geral ).

Na  aba  Visão  Detalhada ,  é  aberto  o  valor  em  cada  mês  com  seu  respectivo

detalhamento. Nesta aba, também é possível realizar as seguintes operações:

- Filtrar Serviços : utilizado para a localização de uma informação específica;

- Imprimir : utilizado para a geração de relatório;

- Salvar conteúdo como arquivo : transporta as informações da tela para planilha em excel.

OBS.:  existe também a Consulta – Controle de Serviços , que corresponde a outra forma

de pesquisar os lotes, só que possui um filtro mais abrangente de dados.

1.3. RELATÓRIOS CONTROLE DE SERVIÇOS

Informando os dados correspondentes na “capa”, pode-se gerar relatórios gerenciais

para a análise das despesas com cada tipo de produto, fornecedor e/ou local. Os relatórios

podem ser gerados para a verificação do valor pago (despesa) ou demandado (consumo) e
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também trazem a tabela comparativa com o mês e exercício anteriores.
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