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CONTROLE DE SERVIÇO

IDENTIFICADOR SERVIÇO: Nesta tabela são cadastradas as informações de todos os

“serviços” que serão lançados e controlados no lote de serviço. Entenda-se por serviço todas as

instalações pertencentes ao Ente 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.

Menu: Empenho [Controle de Serviço] > Identificador Serviço

Cadastrando os identificadores de serviço:

 Para incluir um identificador, deve-se clicar em “criar”;

 Preencher os campos, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*);

 Clicar em “salvar”;
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Observações:

Produto: Código padrão do serviço;

- Somente produtos que esteja cadastrado no programa Tipos de Serviços Produtos.

- Abrir o programa  Produtos,  localizar o "produto" referente ao Lote de Serviço, na aba

"Implantação" deverá ser informado o "Almoxarifado", que será apresentado na capa do

Lote de Serviços.

Localização:  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;

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

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

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 responsável pode ser a pessoa

com a posse do aparelho ou um departamento;

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”;

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

consistências com base no valor da demanda informada;

Envio 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;

** Obrigatório informar o Local Gestor (quando o cadastramento dos lotes não ser por secretaria,

pode ser um único local gestor para todos os identificadores).

TIPOS DE SERVIÇOS: Tabela para realizar o cadastramento dos tipos de serviços, 

utilizado nos programas Identificadores de Serviços e Lote de Serviço.
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 Para incluir um identificador, deve-se clicar em “criar”;

 Preencher os campos CÓDIGO e DESCRIÇÃO DO SERVIÇO;

 Clicar em “salvar” ;

Vinculado  >  PRODUTOS  DE  SERVIÇOS: Este  vinculado  serve  para  informar  os  produtos,

referente aos tipos de serviços.

 Para incluir um identificador, deve-se clicar em “criar”;

 Preencher os campos PRODUTO, TIPO e DESCRIÇÃO;



Clicar em “salvar”;

LOTE DE SERVIÇO

LOTE 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.
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Menu: Empenho [Controle de Serviço] > Lote Serviço

Cadastrando os Lotes de serviço:

 Para incluir um identificador, deve-se clicar em “criar”;

 Preencher os campos, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*);

 Clicar em “salvar”;

Observações:

Inclusão: gerada automaticamente pelo sistema com a data do dia;

Vencimento: data do vencimento da fatura;

Competência: informar a data da competência do serviço;

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

serviços;
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Almoxarifado:  selecionar  o  almoxarifado  ao  qual  a  despesa  será  alocada.  Esta  informação

servirá para a geração de relatórios gerenciais;

- Abrir o programa Almoxarifado, localizar o "almoxarifado" referente ao Lote de Serviço, na

tela do almoxarifado, o campo "Custos" deve estar selecionado.

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;

Responsável Atesto: informar a inscrição da pessoa responsável pela autorização da despesa;

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

ATENÇÃO: Consistências no Fechamento do Lote

* O sistema verifica se existem itens cadastrados para este lote;

* Se existem itens cadastrados sem a informação da data da emissão do documento fiscal neste

lote;

* Se Existem itens cadastrados sem a informação do documento fiscal neste lote;

* Lote de serviço com total dos itens zerados (lote sem valor);

* Se existem itens cadastrados sem a informação da série do documento fiscal neste lote;

* Verifica se tem outro lote de serviço com a mesma nota fiscal informada (não aceita duplicidade,

ou seja, verifica outros lotes ou itens lotes já cadastrados no sistema)

* Identificadores não ativos e não glosados;

* Valor da glosa maior que o valor do item;

* Verifica se o ano/mês da data de emissão é maior que COMPETÊNCIA informada no lote;

*  Verifica  se  tem  alguma  nota  fiscal  informado  no  lote,  se  sim,  consiste  data  emissão  e

competência;

*  Obrigatório  que  todas  as  notas  fiscais  informadas  sejam  do  mesmo  ano/mês  (devido  a

competência).

*  Ao  fechar  o  LOTE  DE  SERVIÇO,  o  sistema  gera  automaticamente  o  Recebimento  de

Comprovante e o Lote de Recebimento.

Vinculado > LOTE SERVIÇO ITEM: Neste vinculado, deve ser feito o lançamento das informações

das faturas dos serviços pertencentes ao lote criado.
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Cadastrando os Lotes de serviço Item (manualmente):

 Para incluir um identificador, deve-se clicar em “criar”;

 Preencher  os  campos:  IDENTIFICADOR,  DATA EMISSÃO,  DOCUMENTO,  SÉRIE,

QTD, VALOR;

 Clicar em “salvar”;

Importante: Somente traz os identificadores de serviço (ATIVOS) pertencentes ao Local

Gestor da capa do lote.

Neste programa há um campo “DETALHE”, no qual este vinculado serve para realizar a

inclusão do código de barras, número do documento, série e data de emissão.

BOTÕES VINCULADOS: 

 Importar Arquivo: 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;

 Incluir  Identificador:  Ao  clicar  neste  botão,  todos  os  identificadores  (ativos)

cadastrados  para  o  produto,  fornecedor  e  local  gestor  informado  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.

 Excluir  Itens: 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).
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ATENÇÃO (Advertências/Notificações):

Energia elétrica e usa demanda contratada:

*  A demanda  lida  é  igual  a  demanda  contratada.  Essa  situação  pode  indicar  uma  possível

necessidade de adequação da demanda contratada para o identificador;

*  A  demanda  lida  é  maior  que  a  demanda  contratada.  Essa  situação  indica  uma  possível

necessidade de adequação da demanda contratada para o identificador;

* A demanda lida está maior da demanda contratada. Essa situação pode indicar uma possível

necessidade de adequação da demanda contratada para o identificador;

Envio de e-mail SEMPRE (marcado no identificador):

* O responsável pelo identificador poderá receber por e-mail detalhes desse item;.

Envio de e-mail  SIM e tem advertência de VALOR, e  valor  > que valor  padronizado no

identificador:

* Valor do identificador ultrapassou o parâmetro configurado para advertência. O responsável pelo

identificador poderá receber por e-mail detalhes desse item;

Envio de e-mail  NÃO e tem advertência de VALOR, e valor  > que valor padronizado no

identificador:

* Valor do identificador ultrapassou o parâmetro configurado para advertência;
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