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NO GMS



  

PREVISÃO DE 
PAGAMENTO são as 
informações dos 
compromissos assumidos 
no contrato. Elas servem 
para prever as despesas 
de determinado tipo de 
contrato durante a 
vigência do mesmo, ou 
para provisionamento total 
das despesas do 
exercício.

PREVISÃO DE 
PAGAMENTO são as 
informações dos 
compromissos assumidos 
no contrato. Elas servem 
para prever as despesas 
de determinado tipo de 
contrato durante a 
vigência do mesmo, ou 
para provisionamento total 
das despesas do 
exercício.

Incluir/Pesquisar PREVISÃO DE PAGAMENTO

PÁG.
02
PÁG.

02



  

Incluir/Pesquisar PREVISÃO DE PAGAMENTO

1º1º

Para Pesquisar uma 
Previsão de Pagamento já 
inserido é necessário 
identificar o Contrato GMS

Para Pesquisar uma 
Previsão de Pagamento já 
inserido é necessário 
identificar o Contrato GMS

Então Selecionar para 
identificar o Contrato.

Então Selecionar para 
identificar o Contrato.

2º2º

PÁG.
03
PÁG.

03

Modo de inclusão ocorrerá 
através da seleção do contrato.

Modo de inclusão ocorrerá 
através da seleção do contrato.



  

1º1º

Incluir/Pesquisar PREVISÃO DE PAGAMENTO

Para Incluir 
uma Previsão 
de pagamento.

Para Incluir 
uma Previsão 
de pagamento.

PÁG.
04
PÁG.

04

Caso seja atualização ou 
modificação da previsão já 
realizada a opção é Pesquisar.

Caso seja atualização ou 
modificação da previsão já 
realizada a opção é Pesquisar.



  

Para gerar 
automaticamente as 
previsões é necessário 
colocar apenas o Dia do 
Pagamento e marcar 
Gerar Valores Previstos 
para todos os meses.

Para gerar 
automaticamente as 
previsões é necessário 
colocar apenas o Dia do 
Pagamento e marcar 
Gerar Valores Previstos 
para todos os meses.

1º1º

Incluir/Pesquisar PREVISÃO DE PAGAMENTO

PÁG.
05
PÁG.

05

Ou Incluir 
Previsão 
manualmente 
um-a-um.

Ou Incluir 
Previsão 
manualmente 
um-a-um.

2º2º



  

É possível 
alterar 
manualmente 
qualquer 
dado da 
coluna Data e 
Valor, desde 
de que a 
somatória 
seja igual ao 
total do 
contrato.

É possível 
alterar 
manualmente 
qualquer 
dado da 
coluna Data e 
Valor, desde 
de que a 
somatória 
seja igual ao 
total do 
contrato.

Incluir/Pesquisar PREVISÃO DE PAGAMENTO

PÁG.
06
PÁG.

06

2º2º
Para gravar as 
informações 
precisa Confirmar.

Para gravar as 
informações 
precisa Confirmar.

1º1º



  

Incluir/Pesquisar EMPENHOS DO CONTRATO

O Empenho é o primeiro 
estágio da despesa e 
pode ser conceituado 
conforme o art. 58 da Lei 
no 4320/64.

“O empenho da despesa 
é o ato emanado de 
autoridade competente 
que cria para o Estado 
obrigação de pagamento 
pendente ou não de 
implemento de condição”

O Empenho é o primeiro 
estágio da despesa e 
pode ser conceituado 
conforme o art. 58 da Lei 
no 4320/64.

“O empenho da despesa 
é o ato emanado de 
autoridade competente 
que cria para o Estado 
obrigação de pagamento 
pendente ou não de 
implemento de condição”

PÁG.
07
PÁG.

07

Nenhuma despesa poderá ser realizada 
sem o competente Empenho Prévio, é o 
que estabelece o Artigo 60 da Lei 4.320/64.

Nenhuma despesa poderá ser realizada 
sem o competente Empenho Prévio, é o 
que estabelece o Artigo 60 da Lei 4.320/64.

Portanto seus contratos deverão ser 
empenhados com a devida cobertura 
da competência da execução.

Portanto seus contratos deverão ser 
empenhados com a devida cobertura 
da competência da execução.



  

Incluir/Pesquisar EMPENHOS DO CONTRATO

PÁG.
08
PÁG.

08

1º1º Ou para Incluir novo 
empenho ao Contrato.

Ou para Incluir novo 
empenho ao Contrato.

Caso seja atualização ou 
modificação do empenho já 
realizado a opção é Pesquisar.

Caso seja atualização ou 
modificação do empenho já 
realizado a opção é Pesquisar.



  

Incluir/Pesquisar EMPENHOS DO CONTRATO

PÁG.
09
PÁG.

09

2º2º

Durante o 
preenchimento 
podemos analisar 
as Informações 
contidas para o 
Empenho acima 
junto ao SIAF.

Durante o 
preenchimento 
podemos analisar 
as Informações 
contidas para o 
Empenho acima 
junto ao SIAF.

Para gravar as 
informações 
precisa Confirmar.

Para gravar as 
informações 
precisa Confirmar. 3º3º

1º1º

O registro e a 
vinculação do 
Empenho a ao 
Contrato, ao 
Fornecedor, a 
Dotação 
Orçamentária e ao 
Exercício.

O registro e a 
vinculação do 
Empenho a ao 
Contrato, ao 
Fornecedor, a 
Dotação 
Orçamentária e ao 
Exercício.



  

Incluir/Pesquisar INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS

Informações de 
Pagamentos é o 
referencial do registro 
da Nota Fiscal ou 
Fatura por período de 
execução (período de 
competência).

Informações de 
Pagamentos é o 
referencial do registro 
da Nota Fiscal ou 
Fatura por período de 
execução (período de 
competência).

PÁG.
10
PÁG.

10

Tenha em mãos:
✔ Número de Empenho;
✔ A Nota Fiscal;

Identifique:
✔ Período de competência;
✔ Valor total da Nota Fiscal.

Tenha em mãos:
✔ Número de Empenho;
✔ A Nota Fiscal;

Identifique:
✔ Período de competência;
✔ Valor total da Nota Fiscal.



  

Incluir/Pesquisar INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS

PÁG.
11
PÁG.

11

Caso seja atualização ou 
modificação da Nota Fiscal já 
realizado a opção é Pesquisar.

Caso seja atualização ou 
modificação da Nota Fiscal já 
realizado a opção é Pesquisar.

1º1º Ou para Incluir nova 
NF ao Contrato.

Ou para Incluir nova 
NF ao Contrato.



  

Incluir/Pesquisar INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS

PÁG.
12
PÁG.

12

1º1º

Para Pesquisar uma 
Previsão de Pagamento já 
inserido é necessário 
identificar o Contrato GMS

Para Pesquisar uma 
Previsão de Pagamento já 
inserido é necessário 
identificar o Contrato GMS

Então Selecionar para 
identificar o Contrato.

Então Selecionar para 
identificar o Contrato.

2º2º



  

Incluir/Pesquisar INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS

PÁG.
13
PÁG.

13

1º1º O Valor(R$) representa o 
valor mensal do Contrato.

O Valor(R$) representa o 
valor mensal do Contrato.

A somatória das NFs será 
igual ou menor que o 
Valor(R$) mensal do Contrato.

A somatória das NFs será 
igual ou menor que o 
Valor(R$) mensal do Contrato. 2º2º

Depois é necessário 
Relacionar Empenho.

Depois é necessário 
Relacionar Empenho.

3º3º



  

Incluir/Pesquisar INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS

PÁG.
14
PÁG.

14

1º1º
O Valor Utilizado (R$) 
representa o valor da NF 
pago neste empenho.

O Valor Utilizado (R$) 
representa o valor da NF 
pago neste empenho.

Observe que é 
possível vincular uma 
NF com mais de um 
Empenho.

Observe que é 
possível vincular uma 
NF com mais de um 
Empenho.

2º2º
3º3º Para gravar as 

informações 
precisa Confirmar.

Para gravar as 
informações 
precisa Confirmar.



  

Incluir/Pesquisar INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS

PÁG.
15
PÁG.

15

Na tela anterior, o 
resultado é possível ver a 
situação dos Empenhos 
vinculado a NF.

Na tela anterior, o 
resultado é possível ver a 
situação dos Empenhos 
vinculado a NF.
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