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CONTRATO EMERGENCIAL Nº 02/2020
CONTRATO EMERGENCIAL PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO)
DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADOS A
DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Claudemir José Marques
2. ° Secretário
Demais Vereadores:

Celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE
SETE BARRAS e a empresa 4R SISTEMAS &
ASSESSORIA LTDA.

Edson de Lara
Fabiano Nabor de Almeida
Ítalo Donizeth Costa Roberto
Renan Fudalli Martins
Roberto Aparecido Pedro

Aos 09 (nove) dias do mês de março de 2020, a CÂMARA MUNICIPAL DE SETE
BARRAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
44.306.751/0001-06, com sede na Rua São Jorge, n.º 100, Vila Ipiranga, Sete
Barras/SP, CEP 11.910-000, neste ato representado pelo Presidente EMERSON
RAMOS DE MORAIS, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº
30.936.855-8 SSP/SP e do CPF/MF nº 278.787.738-90, doravante denominada
CONTRATANTE, e a empresa 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, com sede à Praça Francisco Menezes n.º 154, Bairro
Jardim Brasil, Porto Feliz/SP, CEP 18.540-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº
05.081.873/0001-90, neste ato devidamente representada pelo Senhor MIGUEL
ARCANJO DE FRANÇA, brasileiro, natural de São Miguel Arcanjo, Estado de São
Paulo, maior casado, nascido em 15/03/1963, contador, residente e domiciliado na
Rua Almeida Junior, 45, Portal dos Bandeirantes, Porto Feliz/SP, CEP: 18.540-000,
inscrito no CPF n.º 044.448.658-57, RG n.º 15.494.953-X, CRC/SP: 1SP233911/O-7,
doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, nos termos do
Procedimento de Contratação Emergencial versado nos autos do Processo n.º
006/2020, firmam o presente CONTRATO EMERGENCIAL, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. Constitui objeto deste edital a contratação de empresa para fornecimento
de sistemas informatizados para microcomputadores, conforme abaixo especificado:
ORÇAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA
Objetivo: Permitir o planejamento e execução das ações do Plano de Governo
Municipal e dos recursos envolvidos através do orçamento e do Plano Plurianual
compatibilizando a disponibilidade de recursos com a despesa durante a execução do
Orçamento aprovado, registrando automaticamente os fatos contábeis e dando
suporte à programação financeira, emissão demonstrações contábeis obrigatórias
para as instituições de fiscalização interna e externa.
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Objetivo: Cadastramento e planejamento das ações do Plano de Governo e dos
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Aproveitamento do PPA e LDO cadastrado no exercício anterior
Cadastro de Entidades para posterior vinculo
Cadastro das Legislações Municipais de alterações orçamentárias, contendo as
informações do Projeto de Lei, permitindo posterior vinculação do número do
Projeto ao Autógrafo da Lei
Cadastro de Unidade Orçamentária vinculado ao órgão
Vincular Campo de Atuação à Unidade Orçamentária
Cadastro de Unidade Executora vinculada a unidade orçamentária e ao órgão.
Cadastro de Funções de Governo em conformidade com a Lei 4320/64 e
alterações posteriores
Cadastro de Sub Funções vinculados as Funções de Governo, em
conformidade com a Lei 4320/64 e alterações posteriores
Cadastro de Programas de Governo com os seguintes campos: Código, Tipo
(Inicial, Alteração, Exclusão ou Inclusão), finalidade (Finalístico, Apoio
Administrativo, Operações Especiais), Descrição, Objetivo, Justificativa,
Justificativa de Alteração e vinculando ainda a lei e a data da lei de referência.
Vinculação dos Programas de governo às suas metas e indicadores conforme
legislação
Cadastro Individualizado de Indicadores para que não ocorra duplicidade
Cadastro de Projetos, Atividades e Operações Especiais conforme legislação
Impressão automatizada dos anexos II e III do PPA tendo a opção de
imprimir no mínimo: O PPA Inicial, apenas os anexos de uma determinada Lei
ou a ultima posição.
Impressão automatizada do anexo IV do PPA
Impressão automatizada dos anexos V e VI da LDO, tendo a opção de
imprimir no mínimo: Qualquer exercício já registrado com referência ao PPA
em vigor, LDO Inicial, apenas os anexos de uma determinada Lei ou a ultima
posição do exercício escolhido
Cadastro de Categoria Econômica
Cadastro de Elemento de Despesa vinculado a categoria conforme legislação
federal e alterações
Permitir a Geração da proposta orçamentária da despesa, integrada com a
PPA e LDO, fazendo as seguintes validações:
 NÃO PERMITIR CADASTRAR UMA DESPESA COM UMA CATEGORIA
ECONÔMICA QUE NÃO PERTENÇA AO PLANO DE CONTAS DO SISTEMA
AUDESP
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 NÃO PERMITIR CADASTRAR UMA DESPESA QUE NÃO ESTEJA
RELACIONADA NO PPA e LDO, A NÃO SER AQUELAS DESPESAS QUE A
PRÓPRIA LEGISLAÇÃO PERMITE
 QUANDO A DOTAÇÃO POSSUIR A MESMA ESTRUTURA, PORÉM SOMENTE
COM A FONTE DE RECURSO DIFERENCIADA O SISTEMA DEVERÁ
REGISTRAR DUAS DOTAÇÕES DISTINTAS.
Vincular as dotações a sua entidade e fonte de recurso.
Permitir a realização da Programação Financeira e o Cronograma de Execução
Mensal de Desembolso das receitas e despesas orçadas, conforme legislação
federal, podendo ser de forma individualizada ou automática através de
percentuais pré-definidos pelo usuário do sistema
Impressão automatizada dos seguintes Relatórios do orçamento:
 ANEXO 1 – DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ANEXO 2 – RESUMO GERAL DA RECEITA
 ANEXO 2 – NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO
 ANEXO 2 – NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 ANEXO 2 – CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA
 ANEXO 2 – CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA
COMPARATIVO PERCENTUAL
 ANEXO 6 – PROGRAMA DE TRABALHO
 ANEXO 7 – FUNÇÃO POR PROJETO – ATIVIDADE
 ANEXO 8 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO – PROGRAMA
 ANEXO 9 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 SUMÁRIO GERAL – RECEITAS POR FONTES E DESPESAS POR FUNÇÕES
DE GOVERNO
 RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETO E ATIVIDADE
 DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR
CATEGORIA ECONÔMICA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO ORÇAMENTO FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS SEGUNDO ORÇAMENTO FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIAS ECONOMICAS
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS SEGUNDO ORÇAMENTO FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL POR FUNÇÕES
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS SEGUNDO ORÇAMENTO FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL POR PROGRAMAS DE GOVERNO
 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL
DE DESEMBOLSO
 QUADRO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA
 QUADRO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA
 QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO DA DESPESA
 RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS POR FONTE DE RECURSO
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ANEXO VII – ANALÍTICO DA PREVISÃO DA RECEITA – LOA
ANEXO VIII – ANALÍTICO DA DESPESA – LOA
ANEXO X – CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS – LOA
ANEXO XI – ANALÍTICO DA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS
FINANCEIRAS – LOA
Disponibilizar, ao início do exercício seguinte, o orçamento aprovado para a
execução orçamentária, numerando automaticamente as dotações
orçamentárias atribuindo códigos resumidos as dotações de despesa e
rubricas de receita.
Na rotina de abertura do orçamento, deve disponibilizar opção de transportar
todas as notas de despesas sejam orçamentárias ou extra-orçamentárias,
inclusive as notas de empenho que irão passar como restos a pagar, sendo
que, estas notas devem ser transportadas com a mesma numeração, data de
emissão e histórico de origem. Permitir ainda no inicio do exercício, que o
usuário escolha qual item poderá ser aberto, por exemplo, orçamento, saldo
financeiro, restos a pagar e outros itens necessários para a execução
orçamentária.






Mesa Diretora (2019/2020)



Roberto Aparecido Pedro

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:


Objetivo: controlar e realizar a execução orçamentária



Lançar previsão da receita por rubrica, constando no mínimo os seguintes
campos:

RECEITA  CÓDIGO E DESCRIÇÃO

MESES  JANEIRO A DEZEMBRO

CAMPO PARA DIGITAR O VALOR PREVISTO POR MÊS PODENDO SER
ALTERADO DURANTE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM A
DEMONSTRAÇÃO TAMBÉM DO VALOR DO VALOR ARRECADADO POR
MES



Lançar previsão da despesa por dotação, constando no mínimo
os seguintes campos:








IDENTIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO (ÓRGÃO – U.O. - FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA, AÇÃO, CATEGORIA, ELEMENTO, DOTAÇÃO INICIAL,
FONTE DE RECURSOS, SUPLEMENTAÇÕES, ANULAÇÕES, DOTAÇÃO
ATUALIZADA)
MESES  JANEIRO A DEZEMBRO + COTA DE RESERVA
CAMPO PARA DIGITAR O VALOR PREVISTO POR MÊS, PODENDO SER
ALTERADO DURANTE A EXECUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CAMPO DEMONSTRANDO O VALOR EMPENHADO POR MÊS
CAMPO DEMONSTRANDO O VALOR DE RESERVA POR MÊS
CAMPO DEMONSTRANDO O SALDO DISPONÍVEL DA DOTAÇÃO POR
MÊS.
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Controlar os saldos das dotações orçamentárias, não permitindo empenhar
sem que exista saldo orçamentário disponível.
Controlar os saldos disponível por cotas mensais das dotações orçamentárias,
não permitindo empenhar sem que exista saldo orçamentário disponível no
mês a ser empenhado.
Cadastramento de fornecedores, obrigando os campos identificação e tipo
conforme Sistema AUDESP, e quando a identificação for tipo 1 ou 2, obrigar o
cadastramento do CPF ou CNPJ conforme o a identificação. Realizar a
validação das informações digitadas, não permitindo o cadastramento de CPF
ou CNPJ inválido.
Controlar no cadastro de fornecedor e não permitir incluir fornecedor em
duplicidade de CNPJ/CPF verificando a duplicidade no cadastro, apresentado o
código do fornecedor/credor já cadastrado;
Cadastramento de Contratos da execução de despesa, com todas as
informações necessárias para atendimento do Sistema Audesp e legislações
pertinentes, relacionados ao processo administrativo origem, o qual deverá
possuir todas as informações necessária para a gestão do mesmo;
Cadastramento dos Convênios de concessão e ou de recebimento, com todas
as informações necessárias para atendimento do Sistema Audesp, provendo
ao operador do sistema, informações gerenciais dos convênios da entidade;
Permitir o cadastramento prévio de “Históricos de Empenhos”, para serem
utilizados no momento do empenhamento da despesa, de livre opção do
usuário, com o intuito de facilitar o cadastramento do mesmo tipo de despesa,
durante o exercício;
Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de anulação
parcial ou anulação total, retornando os saldos para os empenhos de origem.
Permitir que os empenhos ordinários sejam passíveis de anulação total ou
parcial e também de emissão de sub-empenhos.
Permitir que os sub-empenhos sejam passíveis de anulação parcial ou
anulação total, retornando os saldos para os empenhos de origem.
No momento da emissão da Nota de Empenho, permitir o cadastramento das
retenções/descontos de receitas, com a opção de impressão automática da
guia de receita e também da Nota de Despesa Extra-Orçamentária vinculada
àquela retenção, quando for o caso.
Permitir que imprima automaticamente a nota de empenho sempre que
finalizada, sem a necessidade de entrar em outra opção para impressão.
Opção para que a Nota de Empenho seja enviada automaticamente por email,
para o fornecedor vinculado àquela despesa.
O Empenho deverá ser automaticamente relacionado ao Contrato de Despesa
(Conforme tipos do Sistema Audesp) para envio ao Sistema Audesp, através
da vinculação da despesa ao Processo Administrativo previamente cadastrado.
Na realização do empenho, o sistema não deverá permitir a finalização do
mesmo se o Contrato relacionado ao mesmo estiver fora do prazo da
execução contratual (contrato vencido) e ou o valor for superior ao contrato
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anteriormente cadastrado. Neste caso deverá permitir que seja realizada a
prorrogação de prazo e complemento do valor necessário para o empenho.
O Empenho deverá ser automaticamente relacionado ao Convênio de repasse
ou recebimento, após a vinculação da despesa à Aplicação da Fonte de
Recursos (Parte Fixa e Variável).
Permitir fazer a reserva de dotação orçamentária, mencionando numa única
reserva qual o valor a ser bloqueado ao mês.
Permitir que imprima automaticamente a reserva de dotação sempre que
finalizada, sem a necessidade de entrar em outra opção para impressão.
Opção de anulação das reservas orçamentárias de forma automática, no
momento da elaboração do empenho;
Permitir o controle dos adiantamentos de despesas de viagens, podendo ser
escolhido à quantidade de adiantamentos por responsável;
Permitir lançar a devolução de adiantamento, digitando apenas a data da
devolução, a conta que foi depositada a devolução e o valor devolvido, o
próprio sistema deverá gerar e imprimir automaticamente uma nota de
anulação no valor da devolução.
Permitir que ao final do exercício os empenhos com saldo possam ser inscritos
em restos a pagar de acordo com a legislação, posteriormente liquidados ou
cancelados.
Permitir o parcelamento de pagamento para despesas liquidadas em exercícios
anteriores, realizando as contabilizações necessárias, mantendo a informação
da despesa liquidada inalterada em relação à inscrição da despesa liquidada
em exercícios anteriores.
Lançar Crédito adicional, equilibrando o tipo de recurso aos créditos
correspondentes; vinculando o Crédito Adicional à uma legislação municipal,
para posterior controle;
Por opção do usuário do sistema, os empenhos poderão ser emitidos de forma
que as assinaturas possam ser setorizadas;
Liquidação da Despesa, deverá conter obrigatoriamente os seguintes campos
e condições:

TIPO DOCUMENTO (NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS)

NÚMERO DO DOCUMENTO

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

DEVERÁ PERMITIR LANÇAR MAIS DE UM DOCUMENTO POR NOTA DE
EMPENHO

CONSISTIR A SOMA DOS DOCUMENTOS FISCAIS, NÃO PERMITINDO
QUE ULTRAPASSE OU FIQUE ABAIXO DO VALOR DO EMPENHO A SER
LIQUIDADO
No momento da liquidação da Nota de Empenho, permitir o cadastramento
das retenções/descontos de receitas, quando for o caso.
Permitir o cadastramento das informações orçamentárias, financeiras e
contábeis dos órgãos, fundo ou entidade da administração indireta, autárquica
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e fundacional, através de simples cadastro das informações, sem a
necessidade de emissão de empenhos, digitação de receitas, movimentos
financeiros, com o objetivo de atender os disposto de consolidação das conta
públicas municipais a que se refere a Lei Complementar N.º 101/2000.
Realizar a importação dos arquivos do Sistema Audesp dos órgãos, fundo ou
entidade da administração indireta, autárquica, fundacional e legislativo
municipal (arquivos conta-contábil e conta-corrente no padrão “XML” do
Sistema Audesp), proporcionando demonstrações contábeis de forma isolada
e ou conjuntamente, conforme necessidade do operador;
Cadastramento de contas correntes bancárias, permitindo vincular fonte de
recurso, aplicação e variação a que a mesma pertence.
Emitir Ordem de Pagamento, relacionando em único documento quais
documentos de despesas serão pagos, com campos específicos para
autorização do pagamento, podendo ser informado as retenções/descontos
necessários para cada despesa/empenho relacionado àquela ordem e também
opção para informar a forma de pagamento daquela ordem;
Permitir que sejam lançadas as retenções/descontos dos empenhos (receitas)
no ato do pagamento dos mesmos, mesmo se a retenção não foi lançada na
emissão do empenho e ou na liquidação.
Permitir no pagamento da despesa, que possam lançar numa única tela, n
número de empenhos a serem pagos, n número de retiradas de bancos
inclusive de bancos e contas diferentes e n códigos de receita para retenção
(onde n = “Qualquer Quantidade”), sem necessidade de um prévio cadastro,
onde o sistema só poderá finalizar a transação se o total de recursos (soma
dos saques + receitas) for igual ao total das despesas (notas a serem pagas)
Permitir a consulta a qualquer tempo das notas de empenhos, por qualquer
informação constante das mesmas, inclusive, pagamento, documento de
pagamento, liquidação, nota fiscal e outras opções para que o operador do
sistema possa verificar o status do empenho até aquele momento.
Consulta de saldo de caixa em tela, tendo a opção de imprimir na
autenticadora.
Efetuar a digitação de lançamento ou estorno da receita na mesma tela por
código reduzido, com a contrapartida no banco correspondente podendo
visualizar todos os lançamentos efetuados no dia, na tela de digitação e
totalizando o movimento.
Borderô de pagamentos eletrônico, com a parametrização livre e atendendo
qualquer instituição financeira, para realizar o envio através de interface
disponibilizado pela instituição para os pagamentos dos fornecedores, com a
leitura do arquivo de retorno e baixa automática dos documentos envolvidos;
Emissão de documento específico para pagamentos de fornecedores via
ordem de débito em conta para transferência para o fornecedor, sendo
enviado ao banco como oficio informando os dados da conta debitadas e
fornecedores a serem creditados.
Emissão de ofícios via sistema, para transferência entre contas, aplicação ou
resgate. Constando no ofício conta a ser creditada e a ser debitada.
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Transferência entre contas, utilizando o código do ofício onde o sistema
deverá carregar as informações de depósito, retirada e valor conforme ofício
feito.
Permitir a impressão de cheques individuais e em formulário contínuo,
permitindo imprimir com um ou vários empenhos, ou um ou vários cheques,
possibilitando ainda lançar valores de retenção (receita) na hora de fazer o
cheque mesmo se a retenção não foi lançada na emissão do empenho e ou na
liquidação.
Rotina de conciliação bancária com a informação do saldo do banco, do saldo
conciliado e com opção para cadastramento das movimentações pendentes
encontradas no extrato bancário e ainda não contabilizadas, caso a conciliação
bancária esteja finalizada, não permitir qualquer movimentação anterior a
data do fechamento da conciliação.
Emissão de documento de arrecadação ou guia de receita, para ser utilizado a
qualquer momento e finalidade pelo operador do sistema, permitindo a
autenticação e impressão automática de quantas vias forem necessárias, com
informações referente ao credor/requerente e rubrica da receita e ou receitas
envolvidas na operação.
O sistema não deve permitir emitir qualquer cheque, transferência ou ordem
de débito com valor superior ao saldo disponível, considerando o saldo do
boletim de caixa, deduzido os cheques, borderôs eletrônicos, os ofícios de
transferências e ou ordem de débitos emitidos e não pagos.
Emitir sob solicitação os relatórios:









Boletim Diário da Tesouraria, numerados automaticamente, demonstrando os
valores de caixa, bancos e aplicações financeiras, bem como as receitas e
despesas pertencentes àquele dia de movimentação solicitada.
Movimentação de receitas arrecadadas  Este relatório deverá trazer as
movimentações da receita por lançamento e em um determinado período a
ser escolhido pelo operador.
Movimentação de despesa paga 
Este relatório deverá trazer as
movimentações da despesa paga por lançamento e em um determinado
período a ser escolhido pelo operador.
Relatório de contas a pagar, tendo a opção de emitir por data de emissão dos
empenhos e ou data de vencimento dos empenhos, e ainda, selecionar as
despesas liquidadas, as não liquidadas ou todas as despesas, de modo geral e
ou de um fornecedor específico.
Relatório de fluxo de caixa, onde conste o saldo da conta conforme boletim de
caixa, deduzindo os valores de cheques emitidos não pagos, ordens de débito
e transferências financeiras e demonstre o saldo líquido para ser utilizado.
Relação das retenções dos pagamentos efetuados, podendo ser emitidos
sinteticamente (data e valores) e ou analítico (Data, empenho e valor), sendo
de um único credor e/ou vários, num determinado período definido pelo
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operador e ainda podendo escolher em qual conta bancária houveram as
retenções.
Informe de rendimentos, contendo resumidamente e separado por
fornecedor, os valores mês a mês de Pagamentos e retenções de Previdência
União, IRRF, ISS e RPPS, demonstrando ainda os valores líquidos pagos.
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Balancete da Receita tendo no mínimo as seguintes informações:
ORÇADA
PREVISTA
ARRECADAÇÃO ANTERIOR
ARRECADAÇÃO NO MÊS
ARRECADAÇÃO TOTAL
COMPARATIVOS DE ARRECADAÇÃO
MOVIMENTAÇÃO DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS, SEGREGADAS POR
PLANO CONTÁBIL
 SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
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Balancete da Despesa tendo no mínimo as seguintes informações:
DOTAÇÃO INICIAL
ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO (SUPLEMENTAÇÃO / ANULAÇÃO)
DOTAÇÃO ATUAL
EMPENHADO ANTERIOR
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO TOTAL
LIQUIDADO ANTERIOR
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO ATUAL
PAGO ANTERIOR
PAGO NO MÊS
PAGO TOTAL
EMPENHOS A PAGAR
MOVIMENTAÇÃO DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS SEGREGADAS POR
PLANO CONTÁBIL
 SALDO FINANCEIRO ATUAL




















Relatório de controle de empenho global ou de empenho ordinário que possua
sub-empenhos, demonstrando os empenhos, seus respectivos sub-empenhos
e as anulações dos mesmos.
Demonstrativo dos Créditos Adicionais
Demonstrativos dos Créditos Adicionais em comparação com a permissão na
LOA para suplementações.
Demonstrativo dos Créditos Adicionais, demonstrando as alterações ocorridas
no Planejamento Orçamentários, com as informações até o nível de
Programas, Projetos, Atividades e ou Operações Especiais.
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Demonstrativo dos gastos com pessoal e encargos, conforme metodologia de
cálculo do Sistema Audesp;
Relatório de controle da Dívida Consolidada, conforme metodologia de cálculo
do Sistema Audesp;
Demonstrativo de contas extra-orçamentárias
Emissão de Balancete Financeiro Mensal
Relatórios para controle da movimentação dos contratos com terceiros e
fornecedores celebrados pela entidade.
Relatórios para controle da movimentação dos Processos de despesas das
modalidades realizados pela entidade

Roberto Aparecido Pedro

CONTABILIDADE














Objetivo: Registro dos atos e fatos contábeis e administrativos da entidade.
Utilizar Plano de Contas ÚNICO, padronizado conforme o disponibilizado pelo
Sistema AUDESP (Lei 4.320/64 e alterações) já com as devidas
alterações/adaptações para atendimento ao Plano de Contas Aplicados ao
Setor Público - PCASP (Comunicado SDG 46/2012 do TCESP) e também Plano
de Contas específico do Ministério da Previdência Social (Portaria MPS 916 de
15/07/2003 e alterações)
Permitir o cadastramento de “Históricos Padrões” para utilização nos
lançamentos contábeis.
Permitir que sejam realizados os lançamentos contábeis de variações
patrimoniais de forma automática e ou através de lançamentos manuais,
informando para cada um, históricos dos lançamentos (histórico padrão) ;
Permitir a criação pelo usuário do sistema, de lançamentos contábeis múltiplos
padronizados para serem utilizadas através de um único lançamento
simplificado todas as contabilizações necessárias;
Em todos os casos de lançamentos contábeis, o sistema deverá consistir todos
os débitos e créditos realizados por data e histórico padrão, não permitindo a
finalização de lançamentos descompensados e ou que não atendam o método
das partidas dobradas;
Emissão de Balancete Contábil;
Emissão de Diário;
Emissão do Razão;
Emissão de Razonete das Movimentações Contábeis, demonstrando todas as
contas contábeis envolvidas em uma determinada transação, podendo ser
diário ou por período definido pelo usuário do sistema.
Emitir os seguintes documentos conforme Lei 4.320/64 e Modelos do Sistema
AUDESP (adaptados ao DCASP - conforme disposto na Portaria STN nº
437/2012) (Vide Anexo XX)

Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa por Categoria
Econômica

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita

Anexo 2 - Natureza da Despesa por Órgão
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Anexo 2 - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária
Anexo 2 - Consolidação Geral - Natureza da Despesa
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho
Anexo 7 - Demonstrativo da Despesa por Projeto/Atividade
Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Vínculo
Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
Anexo 12 – Balanço Orçamentário; conforme SISTEMA AUDESP;
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução Restos a Pagar Não
Processados, conforme SISTEMA AUDESP;
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado
e Não Processado Liquidado, conforme SISTEMA AUDESP;
Anexo 13 - Balanço Financeiro, conforme SISTEMA AUDESP;
Anexo 13 A – Demonstração das Contas de Receita e Despesa que
constituem o título “Diversas Contas” do Balancete Financeiro,
conforme SISTEMA AUDESP;
Anexo 14 - Balanço Patrimonial;
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analítica do Ativo e
Passivo Financeiro, conforme SISTEMA AUDESP;
Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analítica do Ativo e
Passivo Permanente, conforme SISTEMA AUDESP;
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme
SISTEMA AUDESP;
Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna;
Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante;
Anexo 18 - Demonstração da Execução Orçamentária, conforme
Instruções N.º 02/2008 do TCESP;
Anexo 19 - Demonstração dos Fluxos de Caixa;
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL:



Permitir a geração dos quadros da Lei de Responsabilidade Fiscal totalmente
automatizados, em conformidade com os quadros do SISTN/CEF;
AUDITORIA ELETRÔNICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS – AUDESP/TCESP:




Cadastramento dos contratos e convênios celebrados para acompanhamento
dos mesmos, conforme padronização do TCESP, oferecendo para o operador
total controle das informações a serem prestadas;
Geração de forma automática dos dados em formato especificado pelo
Tribunal de Contas para a AUDESP na forma “Isolado”, de toda a
movimentação contábil, financeira e orçamentária para geração dos dados de
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cadastro mensal, arquivo conta-contábil e arquivo conta-corrente em padrão
“XML”, para transmissão mensal pelo coletor de dados do Sistema Audesp;
Geração automática de arquivo de “Conciliações Bancárias Mensais” para
remessa ao Sistema Audesp de todas as contas movimentadas, sendo ainda
validadas e bloqueada a geração do arquivo padrão “XML” se alguma conta
bancária não estiver finalizada para o mês de geração;
Geração dos dados de Fixação da Remuneração de Agentes Políticos;
Concessão de Reajuste de Agentes Políticos; Remuneração de Agentes
Políticos e Dados de Balanços Isolados, para atendimento do Sistema Audesp
no que diz respeito à Prestação de Contas Anuais.
Antes do inicio da geração dos arquivos acima citados, o sistema deverá fazer
prévia auditoria nos dados, evitando o envio de informações incongruentes,
inclusive, demonstrando em tela para impressão ou não, quais informação
necessitam de correção antes do envio ao Sistema Audesp.
Emitir relatórios, sob solicitação:
Fontes de Recursos, aplicações e variações (Parte Fixa e Variável);
Receitas, Despesas e Contas Bancárias individualizadas por Fontes de
Recursos;
Relatório da Execução Orçamentária por Fontes de Recursos;
Despesa empenhada por fontes de recursos, demonstrando as aplicações e
variações (Parte Fixa e Variável);
Balancetes de Contas AUDESP, apresentando a saldo inicial, movimentos de
créditos e débitos e saldos finais, individualizados por conta contábil, referente
aos mês de geração dos arquivos para a AUDESP.
Balancetes de Contas AUDESP, apresentando a saldo inicial, movimentos de
créditos e débitos e saldos finais, individualizados por conta corrente,
referente ao mês de geração dos arquivos para a AUDESP, detalhando o
conteúdo do conta-corrente solicitado.
Extrato bancário com filtro por fonte de recurso, código de aplicação e
variação (Parte Fixa e Variável);
Analítico de Fornecedor e de empenhos, com filtro por fonte de recurso,
código de aplicação e variação (Parte Fixa e Variável);
Relatório de despesas à Pagar com filtro por fonte de recurso, código de
aplicação e variação (Parte Fixa e Variável);
Emitir os relatórios abaixo, em conformidade com os Modelos/Layout de
Demonstrativos disponibilizados pelo Sistema AUDESP:
 Relatórios LRF - Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal
 Relatórios LRF - Demonstrativo do Relatório de Gestão Fiscal
 Relatórios LRF - Demonstrativo da RCL
 Relatórios LRF - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Orçamentárias
 Relatórios LRF - Demonstrativo de Apuração do Cumprimento do Art.
42 da LRF
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Gerar arquivo para a Receita Federal referente ao Manual Normativo de
Arquivos Digitais – MANAD.
Por opção do usuário, permitir a geração do arquivo no layout definido pelo
PRODESP, para atendimento da transparência pública e remessa dos arquivos
pelo usuário através do “validador” do órgão estadual mencionado;
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TRANSPARÊNCIA NAS CONTAS PÚBLICAS
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Permitir o atendimento a Lei de Transparência Pública nº 131, de 27 de maio
de 2009, a qual estabelece regras para a divulgação de informações
pormenorizadas das Contas Públicas na Home Page do Órgão Público;
Possibilitar o atendimento ao Decreto n° 7.185 de 27/05/2010, que esclarece
e acrescenta novas regras quanto a Lei n° 131 de 27/05/2009.
Bloquear qualquer alteração no sistema das informações que foram
disponibilizados no portal de transparência da entidade, evitando informações
em duplicidade e ou alterações de resultados. O bloqueio deverá ser feito
automaticamente sem a intervenção do operador do sistema;
CONTABILIDADE/ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL:






Permitir o empenho automático proveniente da Folha de Pagamento, relativo
à contabilização do pagamento de pessoal, encargos correspondentes,
autônomos cadastrados no sistema de Folha de Pagamento. A integração
deverá ser para qualquer tipo de cálculo realizado pelo sistema de
administração de pessoal (Folha Mensal, Férias, Rescisões, Adiantamentos e
outros);
Permitir que o operador escolha realizar a liquidação da despesa no momento
da realização dos empenhos de folha de pagamento;
No Cadastro de fornecedores, possibilitar a vinculação ao código do
funcionário se o mesmo for funcionário da Prefeitura.
CONTABILIDADE/TESOURARIA/ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO:



Cadastramento Único de fornecedores, obrigando os campos identificação e
tipo conforme Sistema AUDESP, e quando a identificação for tipo 1 ou 2,
obrigar o cadastramento do CPF ou CNPJ conforme a identificação.
Controlar no cadastro de fornecedor e não permitir incluir fornecedor em duplicidade
de CNPJ/CPF verificando a duplicidade no cadastro, apresentado o código do
fornecedor/credor já cadastrado;
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ANEXO XX
MODELOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS OBRIGATÓRIOS NO SISTEMA,
ATENDENDO AOS PADRÕES DO SISTEMA AUDESP CITADOS NOS ITENS
DOS ANEXOS DA CONTABILIDADE
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(Modelos extraídos do Sistema Audesp no item “Demonstrativos”
http://www4.tce.sp.gov.br/vw_audesp_documentacao/Demonstrativos,
(Demonstrativos Contábeis 2013 - Adaptados ao PCASP)
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PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
Objetivo: Desenvolvimento de Portal de Transparência Pública, com planejamento e
Arquitetura de informação com desenvolvimento de Software de Gerenciamento de
Conteúdo e Concepção Gráfica, Atualização de informações, permitindo integração
com sistema Contábil para importação de dados Contábeis e Financeiros para
atendimento da Lei Complementar n.º 131/2009 e alterações, para disponibilização
das informações em tempo real, nos termos do inciso II do § 2º Artigo 2º do Decreto
Presidencial N.º 7185 de 27/05/2010.

Renan Fudalli Martins
Roberto Aparecido Pedro

Formato das Informações e automação: As informações deverão ser
obrigatoriamente de livre acesso e consulta pública, sem a necessidade de
cadastramento de usuários e ou senhas, em formato de tela de consulta interativa
para os consulentes.
Todos os campos e formas de consultas poderão ser aumentados e ou suprimidos a
qualquer momento através de solicitação à contratada.
As informações disponibilizadas e forma de carga serão de responsabilidade da
empresa contratada e não deverão envolver qualquer ação dos funcionários da
entidade, devendo a mesma ser de forma automática.
As informações e consultas devem conter no mínimo:
1 - Quanto a Despesa do Órgão:
1.1 Despesas Orçamentárias:
Para Consulta/Pesquisa: Disponibilização de consulta por exercício, mês,
Secretarias/Departamentos/Diretorias,
Programa
de
Governo,
Modalidade de Licitação, Dia e ou Fornecedor/Credor específico,
podendo este ser escolhido qualquer destes itens como filtro para as
consultas/pesquisa;
Para Demonstração das Informações: Demonstrar a Despesa com
detalhamento da estrutura orçamentária; Função, Subfunção e Natureza
da Despesa e classificação (Conforme Port. 163/2001 e alterações);
modalidade de licitação; Programa de Governo, Ação (Projeto, Atividade
e ou Operação Especial); Fonte de Recurso, Aplicação (Parte Fixa e
Variável) conforme instruções do Tribunal de Contas do Estado para o
Sistema Audesp; Número do Processo de Despesa e Fornecedor/Credor,
Números dos Empenhos, Datas de Pagamentos, Documentos Fiscais e
discriminação da despesa.
1.2 Execução Extra-orçamentária:
Para Consulta/Pesquisa: Disponibilização de consulta por exercício e
Fornecedor/Credor específico, podendo este ser escolhido qualquer
destes itens como filtro para as consultas/pesquisa;
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Para Demonstração das Informações: Demonstrar o Fornecedor/Credor;
data de Pagamento e Valor.
1.3 Restos a Pagar:
Para Consulta/Pesquisa: Disponibilização de consulta por exercício,
exercício origem dos Restos a Pagar e ou Fornecedor/Credor específico,
podendo este ser escolhido qualquer destes itens como filtro para as
consultas/pesquisa;
Para Demonstração das Informações: Demonstrar a Despesa com
detalhamento da Função, Subfunção e Natureza da Despesa e
classificação (Conforme Port. 163/2001 e alterações); modalidade de
licitação; Fonte de Recurso, Aplicação (Parte Fixa e Variável) conforme
instruções do Tribunal de Contas do Estado para o Sistema Audesp;
Número do Processo de Despesa e Fornecedor/Credor, Números dos
Empenhos, Datas de Pagamentos, Documentos Fiscais e discriminação
da despesa.
2 - Quanto a Receita do Órgão:
2.1 Receitas Orçamentárias:
Para Consulta/Pesquisa: Disponibilização de consulta por exercício, mês
e classificação da receita, podendo este ser escolhido qualquer destes
itens como filtro para as consultas/pesquisa;
Para Demonstração das Informações: Demonstrar a Receita com
detalhamento em colunas do Código da Receita, conforme plano
orçamentário da entidade, descrição da receita, data do lançamento,
valores creditados, valores debitados (estornos) e receita acumulada.
3 - Quanto a Gestão de Recursos Humanos do Órgão:
3.1 Gestão de Recursos Humanos - RH:
Para Consulta/Pesquisa: Disponibilização de estrutura administrativa,
cargo/função e local de trabalho, podendo este ser escolhido qualquer
destes itens como filtro para as consultas/pesquisa;
Para Demonstração das Informações: Demonstrar o funcionário, data de
admissão, local de trabalho, cargo/função e órgão/estrutura
administrativa e remuneração do servidor.
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
Objetivo: Apoiar a Administração de Recursos Humanos e o gerenciamento dos
processos de Administração de Pessoal, com base em informações de admissão,
qualificação profissional, evolução salarial, lotação e outros dados de assentamento
funcional e pagamento de pessoal devendo ter, no mínimo, as seguintes funções
abaixo descriminadas.
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CADASTRO DE PESSOAL
Manter a base de dados atualizada com as informações pessoais e funcionais,
principais e acessórias, necessárias à gestão dos Recursos Humanos e ao pagamento
do pessoal.
Permitir a captação e manutenção de informações pessoais e funcionais dos
servidores, ativos e inativos, próprios ou recebidos em cedência, possibilitando
acesso local e externo a Informações pessoais e Informações funcionais do servidor
desde a admissão ou nomeação até a vacância, permitindo o tratamento de diversos
regimes jurídicos: celetistas, estatutários e contratos temporários;
Cadastro de qualificação profissional incluindo escolaridade, formação, cursos de
extensão, treinamentos realizados e experiências anteriores;
Dados de dependentes e benefícios;
Dados de pensionistas e pensões judiciais;
Histórico de acompanhamento do mérito e do desempenho;
Histórico de funções e/ou cargos desempenhados;
Histórico de afastamentos e cessões;
Controlar os dependentes de servidores realizando a sua baixa automática na época
e nas condições devidas, verificando o tipo de regime;
Garantir total disponibilidade e segurança das informações históricas necessárias às
rotinas anuais, 13º salário, rescisões de contrato e férias;
Controlar o tempo de serviço efetivo, podendo refletir em diversos cálculos como
(ATS, Sexta Parte e outros), verificando afastamentos que tenham influência na
apuração dos períodos automaticamente;
Controle de funcionários em substituição, mantendo o período da substituição bem
como os seus respectivos benefícios a nova função com data prevista para termino;
Controlar evolução funcional podendo ser ela horizontal ou vertical com variação de
tempo e ainda verificar afastamento que tenha reflexo no período de direito, com
emissão de relatórios com os servidores que obtiveram a respectiva evolução
automaticamente;
Emitir relatório das substituições funcionais ocorridas por período;
Emitir relatório das evoluções funcionais ocorridas por período, podendo ainda
parametrizar a emissão do relatório após calculo mensal;
Emitir relatório com a movimentação de pessoal no período: admitidos e demitidos;
Registrar e controlar a promoção e a progressão funcional dos servidores.
Registrar os atos de elogio, advertência e punição aos servidores;
Emissão de Guias do tipo: (Licença Médica, Licença Maternidade e outras) com
parametrização definida por documento do tipo (doc) definida pelo cliente;
FOLHA DE PAGAMENTO
Controlar e apoiar as atividades referentes ao pagamento de pessoal.
Processar o pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionista, tratando
adequadamente os diversos regimes jurídicos, adiantamentos salariais, férias, 13º
salário, 14º Salário, inclusive adiantamentos, rescisões, pensões e benefícios,
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permitindo recálculos e ainda possibilitar o calculo de 13º e 14º serem feitos no mês
de aniversário;
Processar cálculo de férias, abonos de férias, observando o regime contratual e seus
respectivos percentuais com verbas distintas conforme os regimes; (CLT e EST), com
eventos diferenciados por regime;
Processar cálculo de licença prêmio, com o controle dos dias de direito, deduzindo ou
não os afastamentos por regime de contratação; (CLT e EST);
Controlar de forma automatizada os dias de direitos a gozo de férias observando
suas faltas e ausências, conforme regime de contratação; (CLT, EST)
Controlar de forma automatizada os dias de direitos a gozo de férias de funções
especiais como: (Operador de Raios-X e similares), com períodos diferenciados;
Registrar os convênios e empréstimos a serem consignados em folha; com opção de
importação automática para folha conforme leiaute determinado pela contratante;
Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes globais e
parciais e ainda por evento digitados e valores;
Possuir rotina que permita controlar e ajustar valores de modo a satisfazer limites de
piso ou teto salarial;
Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento;
Permitir a utilização ou não de centro de custo e situação funcional;
Gerar automaticamente os valores relativos aos benefícios dos dependentes tais
como salário família e salário esposa;
Calcular e processar os valores relativos à contribuição individual e patronal para
previdência, IRPF, FGTS, gerando os arquivos necessários para envio das
informações ao órgão responsável;
Gerar arquivo de remessa de dados do PASEP, para posterior pagamento de forma
automática na folha, incluído funcionários demitidos e afastados;
Automatizar o cálculo de adicionais por tempo de serviço e a concessão, observando
percentuais diferenciados, conforme regime contratual, com verbas distintas e com a
possibilidade de impressão dos funcionários que no mês adquiriram o beneficio após
calculo da folha;
Permitir a inclusão de valores variáveis na folha como os provenientes de horas
extras, periculosidade, insalubridade, faltas, empréstimos e descontos diversos;
Permitir cadastrar autônomo, bem como suas respectivas remunerações mensais
recebidas, fazendo suas retenções (INSS, ISS, IRF) de forma automática, podendo
ser acumulativa, com emissão resumo p/empenho;
Possuir rotina de cálculo de rescisões contrato de trabalho com a possibilidade de ser
individual ou coletivo e ainda podendo haver cálculo de rescisão complementar;
Gerar as informações anuais como DIRF, RAIS e Comprovante de Rendimentos
Pagos, nos padrões da legislação vigente, incluído autônomo (DIRF);
Manter histórico para cada funcionário com detalhamento de todos os pagamentos e
descontos, permitindo consulta ou emissão de relatórios individuais ou globais a
qualquer tempo e periodo;
Emitir relatórios que detalhem por entidade beneficiária os valores descontados para
a mesma;
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Emitir relatórios de folha de pagamento de meses anteriores mantendo históricos dos
funcionários do referido mês como (c/c, secretaria e outros);
Emitir contra cheque, permitindo a inclusão de textos e mensagens;
Emitir contra - cheque na opção em impressora laser;
Emitir etiquetas de anotações de gozo de férias, cesta básica, reajuste salariais;
Emitir etiquetas de dados cadastrais como (endereço ou simplificada);
Emitir etiquetas para cartão ponto;
Emitir relatório de funcionário com seu respectivo local de trabalho, inclusive folha de
pagamento analítica e sintética;
Permitir a geração de arquivos para crédito em conta corrente da rede bancária dos
bancos: (B.Brasil, CEF, Nossa Caixa, Banespa Santander, HSBC, Bradesco, Banco
Real e Itaú), com inclusão de pensões judiciais e rescisões, podendo ainda ser do
tipo conta a débito, possibilitando ainda gerar por nível salarial, ou faixa liquida.
Gerar informações GFIP/SEFIP, incluído autônomo e tomador de obras, produtor
rural e compensações financeiras caso haja necessidade e também GRFC Eletrônica;
Possibilitar cálculo de adiantamento salarial, por datas para os mesmos funcionários
várias vezes no mês, controlando o seu respectivo saldo;
Possibilitar o cálculo do 13º salário, c/medias nos últimos 12 meses, incluído mês do
ano anterior e ainda cálculo para horistas com base no ultimo salário;
Emissão de Seguro Desemprego – Laser/Jato tinta;
Emissão de relatórios bancários de todos os cálculos, podendo ser incluídos
pensionistas podendo ainda ser agrupados por banco;
Emitir relatórios de encargos sociais dos regimes (RPPS e RGPS), incluído os
autônomos e tomador de obras, com suas respectivas guia para recolhimento, onde
possa emitir com valor de passivo atuarial, podendo ainda incluir possíveis
compensações;
Gerar CADED;
Possibilitar inclusão de informações de múltiplos vínculos empregatícios, devendo
agrupar os cálculos previdenciário e de IRRF e calcular o IRRF, de forma que ele
possa ser demonstrado nos vários cadastros existentes ou ainda em um único
cadastro
conforme parametrização e
ainda com a possibilidade de incluir
autônomos;
Anexo 19(Antigo Anexo V, do tribunal de Contas); com exportação p/Excel
Emissão de relatório por faixa salarial;
Emissão de relatório por faixa de ocorrência com faltas;
Emissão de Contribuições Previdenciária, por tipo de beneficio (auxilio doença - 36
meses e Acidente de Trabalho – 48 meses);
Geração de dados para leiaute – MANAD, podendo ser por período;
Emissão ficha cadastral, com inclusão fotos, com seus respectivos dependentes;
Simulador de aumento salarial, onde deverão ser visualizados os valores com o
reajuste proposto;
Permitir cálculo de Vale Transporte, com a possibilidade de escolha de data de
apuração dentro do mês ou por data de fechamento da folha;
Emissão de recibo de entrega de vale transporte;
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Emissão de solicitação de vale transporte;
Consulta de Cálculos, visualizando todos os tipos de cálculos, e seus respectivos
afastamentos ocorridos no mês como: Férias, Licença Prêmio e outros afastamentos
e também a retirada de vale transportes;
Emitir resumo para empenho, por tipo de calculo de diversas formas como:
Geral, por departamento, por grupo de empenho e local de trabalho, com exportação
automática para o sistema contábil quando for integrado;
Demonstrativo de Pagamento (Holerite) para pensionistas judiciais:
Emissão de Folha de Pagamento por Grupo de Empenho;
Emitir Comparativo de Folha de Pagamento, permitindo a possibilidade de inserir um
percentual para verificação de diferença de um mês para outro;
Possibilitar parametrizar senhas por local de trabalho e também vincular lançamentos
de determinados eventos e tipo de ocorrências;
Possibilitar inclusão de fotos, podendo ser inserida de forma individual ou geral;
Possibilitar fazer manutenções nos dias de direitos de férias e licença prêmio;
Possibilitar ter rotina de fechamento de folha, impedindo assim recálculos após
executar essa rotina;
Possibilitar auditoria para verificação de atividades dos operadores da folha por
período, por usuário e ainda por tipo de operação;
Emitir relação de servidores em atividade por período;
Emitir relação de quadro de vagas;
Emitir planilha de lançamentos permitindo a escolha dos eventos que irão compor a
planilha;
Emitir certidão por tempo de serviço, podendo incluir vínculos anteriores e também
com modelo especifico da contratante do tipo doc;
Emitir folha de frequência observando a data de fechamento;
Emitir declaração de responsabilidade de dependentes do salário família e I.R.,
Emitir Termo de Responsabilidade do Salário Família;
Emitir relação de dependentes com a possibilidade de escolha do tipo de
dependentes e período:
Possibilitar fazer manutenção de cálculos com inclusão ou exclusão de eventos ou
ainda alterar valores de eventos com o recalculo automática dos encargos sociais,
Podendo bloquear a manutenção.
Calcular de forma automática diferenças salariais em virtude de reajustes salariais
ocorridas em meses anterior, podendo escolher sobre quais eventos vão incidir as
diferenças;
Gerar o arquivo para SISCAA;
Controlar empréstimos consignados, mantendo históricos de renegociações
efetuadas;
Gerar automaticamente o resumo para empenho de autônomos, podendo haver
datas diferenciadas por autônomo, contemplado também a parte da empresa;
Controlar Informações para o Perfil Profissiográfico Previdenciário;
Emitir relação de funcionários com duplos vínculos;
Emitir relação de funcionários em substituição, contendo nome, organograma,
função, salário, data inicial e data final;
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Emitir relação de eventos digitados ou calculados, contendo nome, código do evento,
descrição do evento, base de calculo, valor do evento, podendo escolher a ordem de
impressão, por funcionário, organograma, função e vínculos e ainda a possibilidade
de escolher data inicial e data final;
Gerar arquivo Holerite Eletrônico
Geração de Arquivos de Convênio (Vale Alimentação);
Emissão de Termo de Adesão – Auxilio Desemprego;
Calculo de Rescisão de Contrato com opção de incluir PDV, limitando valor a esse
beneficio e ainda com possibilidade de pgto de férias em dobro;
Calcular complemento salarial de forma automática para servidores que recebem
menos que o salário mínimo federal;
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Permitir o gerenciamento do desenvolvimento do pessoal, através de Apoiar a
administração do pessoal disponibilizando informações atuais e históricas dos
assentamentos Funcionais e da Folha de Pagamento.
Registro dos cursos e respectivos participantes;
Avaliação de mérito e desempenho;
Emitir relatório gerencial, contendo por unidade administrativa, as diversas formas de
admissão, lotação atual, com seu respectivo salário, podendo ainda ser emitido de
forma analítica e sintética;
Permitir o registro e acompanhamento do Plano de Cargos (estrutura funcional,
cargos e respectivas atribuições, funções e perfil profissional mínimo desejado);
Controlar servidores em estágio probatório e permitir registrar as avaliações
periódicas;
Emitir requerimento de Auxílios do tipo: (Doença, Acidente de Trabalho) conforme
modelo da previdência social;
Emitir relatório por unidade administrativa informando por funcionário o período
aquisitivo de férias, saldo de férias e data do início das últimas férias gozadas;
Gerar avaliações com critérios definidos pelo cliente;
Controle automático de faltas abonadas, não permitindo mais de 2 faltas no mesmo
mês e o total permitido no ano;
Prontuário para registro de todo e qualquer informação: portarias, licenças,
punições;
Emissão de relatórios de prontuários, por tipo, por data, por funcionários e outras
formas de agrupamentos;
Emissão de Total de Proventos e Descontos, podendo ser escolhidos os eventos, de
forma analítica ou sintética;
Emissão de Identidade funcional:
Permitir registrar leis de concursos públicos com suas respectivas data de validade;
Permitir registrar concursos públicos por função com sua data de homologação;
Emitir relação de funcionários com salários e função/cargo com total de seus
vencimentos, permitindo assim a inserção dos dados na internet;
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Controle de benefícios (cesta básica), com possibilidade de controlar as frequências
para não ser entregue para faltosos;
PATRIMÔNIO
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Objetivo: Controlar os diversos Bens do Órgão Público, desde a sua aquisição ou
incorporação até a sua baixa, mantendo um histórico de toda movimentação.
Permitir o Cadastro da Classificação de Bens, sendo divididos em Bens Móveis,
Imóveis, Natureza Industrial, permitindo o Controle individual de cada Grupo de
Bem.
Permite parametrizar o Cálculo de Depreciação dos Bens, por Tipo de Bem ou por
Bem Individual, informado o período que será efetuado o cálculo (conforme
Legislação deverá ser Mensal), a vida útil do Bem (estimativa dos meses de
Durabilidade) e valor Residual em percentual (valor que se espera obter após a vida
útil do bem).
Permitir o Cadastro do Motivo da Desincorporação do Bem.
Permitir o Cadastro do Motivo de Manutenção do Bem.
Permitir o Cadastro dos Locais, amarrando-os com o Responsável, podendo ser
vinculado a cada Local, vários Sub-Locais para melhor controle da localização física
dos Bens.
Permitir Cadastro de Doadores e Seguradoras para Controle dos Bens Patrimoniais.
Permitir o Cadastro dos Tipos de Incorporações a realizar no Controle Patrimonial.
Tela para o lançamento das Incorporações dos bens Localizados durante o Inventário
que não se encontram cadastrados no sistema, permitindo lançar Único Bem ou
Vários, desde que sejam de um mesmo Grupo, independente do Local a Incorporar,
constando Valor Total para conferência do lançamento.
Única Tela para Efetivação dos Lançamentos inerentes aos Bens, sendo Aquisição,
Incorporação, Baixa, Reavaliação de Valor (permitindo que a Reavaliação seja
realizada em Grupo, utilizando os filtros Tipo de Bem e Bens, aplicando o valor de
Reavaliação e o Estado de Conservação), Transferência, Saída para Manutenção,
Retorno de Manutenção e Depreciação.
Permitir o Arquivamento de Documentos relativos ao Bem.
Permitir que seja Excluído um Movimento, inserido erroneamente, permitindo
retornar a situação anterior, sem prejuízo aos demais movimentos efetuados, por
ordem decrescente de Data, desde que tal movimentação não tenha sido
encaminhada ao Projeto Audesp.
Tela para Consulta de Bens permitindo filtrar os dados por Período de
Aquisição/Incorporação, Faixa de Bens, Fornecedor, Nota Fiscal, Ordem de Compra,
Empenho, Grupo do Bem, Tipo do Bem, Local e/ou Estado de Conservação, sendo os
campos filtro de refino da pesquisa.
Tela para Consulta de Bens através do Número da Nota Fiscal, possibilitando filtrar
por Período, Fornecedor e Nota Fiscal específica.
Tela única para emissão de Relatórios de Bens por Grupo, Tipo, Local, Fornecedor,
Data de Aquisição, Data de Baixa, permitindo filtrar as informações por Período de
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Aquisição/Incorporação, Ativos, Baixados, Com ou Sem Valor, ou ainda por
determinada Descrição.
Relatório de dados para Lançamento Contábil, possibilitando a seleção de Grupo de
Bens, impressão do Relatório por Período com Movimentos atualizados até a data
informada.
Etiquetas com Identificação do Bem, apresentando o Código e Descrição do Bem,
Local onde está alocado, Número da Nota Fiscal de Aquisição e Valor Atual do Bem.
Impressão de Etiquetas com Código de Barras, apresentando o Código, Descrição do
Bem e o Código de Barras correspondente ao mesmo, caso haja algum bem sem
identificação durante o inventario.
Termo de Envio de Bem para Manutenção, a partir do Período de Movimento e/ou
Fornecedor, permitindo escolher único Bem ou vários, trazendo no Relatório o Local
do Bem a ser Retirado, Motivo da Manutenção, Responsável pelo Bem, Dados da
Empresa que fará a Manutenção, sendo as informações atualizadas até o período
informado.
Termo de Devolução de Bem em Manutenção, a partir do Período de Movimento
e/ou Fornecedor, permitindo escolher único Bem ou vários, trazendo no Relatório o
Local para o qual o Bem deverá ser Devolvido, Resumo do Conserto realizado,
Responsável pelo Bem, Dados da Empresa Responsável pela Efetivação da
Manutenção, sendo as informações atualizadas até o período informado.
Tela de Acompanhamento de Todas as Atividades realizadas pelos Usuários do
Sistema, permitindo filtrar por Período, Palavra Chave, Tipo de Operação, Usuário,
apresentando como dados da Consulta à Data do Movimento, Tipo de Operação,
Usuário, Estação de Trabalho utilizada para a execução das tarefas e comando
executado no sistema.
Emitir Relatório da Movimentação Detalhada dos Bens, permitindo filtrar por Período,
agrupando por Responsável/Local, ou por Numero de Tombo e Data de
Tombamento, ou por Palavra Chave e Tipo de Movimento.
Emitir Relatório dos Bens Adquiridos/Incorporados por Período, permitindo filtrar
apenas Movimentos de Aquisição ou de Incorporação ou Ambos.
Emitir Termo de Responsabilidade trazendo o Responsável automaticamente do
Cadastro de Locais, Código, Descrição e Valor do Bem, permitindo agrupar por
Responsável ou por Local/Sub-Local, podendo ser Impresso individualmente ou por
Grupo de Bem, para conferencia dos bens em cada Local.
Permitir que seja Anexada uma ou mais Fotos de identificação a cada Bem,
permitindo assim o controle do Estado de Conservação dos bens.
Permitir
que
seja
Alterada
qualquer
informação
do
Cadastro
da
Aquisição/Incorporação de um Bem, para ajustes de informações inseridas
erroneamente ou de forma incompleta.
Conta Corrente do Bem, permitindo filtrar um Único Bem ou uma Faixa de Bens,
trazendo toda a Movimentação pertinente a cada Bem.
Ficha cadastral do Bem, trazendo todos os Dados Cadastrais, Valor, Data de
Aquisição/Incorporação, Data e Valor do Último Movimento realizado, permitindo
filtrar por Faixa de Bens ou Período de Aquisição, permitindo a impressão de um
único Bem por pagina ou sequencial.
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Ficha de Inventário do Bem, trazendo todos os dados cadastrais do Bem, uma
Imagem para Identificação do Bem (quando houver), e dados para preenchimento
da Cotação a ser realizada (Fornecedores, Valor de Cotação e Média de Valor para
Reavaliação).
Termo de Transferência de Bens, apresentando o Local Anterior e o Local de
Transferência do Bem, a Descrição e o Valor de cada Bem, a Assinatura dos
Responsáveis do Local, permitindo filtrar por período de Transferência, trazendo as
informações atualizadas até a data informada.
Termo de Baixa de Bens, para que possa ser emitido no fechamento do Inventário
para os Bens Não Localizados ou Inservíveis, apresentando o Local onde o Bem se
encontra, os Dados Cadastrais do Bem, a Data e o Motivo de Baixa, a Assinatura do
Responsável pelo Patrimônio, permitindo Filtrar por Período de Baixa, trazendo as
informações atualizadas até a Data informada.
Relatório de Inventário, permitindo filtrar os Bens Com e Sem Foto, permitindo
Agrupar por Plano Contábil e por Local e Sub-Local dos Bens, possibilitando a
impressão do Relatório com Data de Emissão Anterior a Data Atual, carregando os
movimentos atualizados até a data informada.
Relatório de dados para Lançamento Contábil, possibilitando a seleção de Grupo de
Bens, impressão do Relatório por Período com Movimentos atualizados até a data
informada, exibindo os valores de Reavaliação e Depreciações realizadas.
Emissão de relatório de Cadastro dos Tipos de Bens, permitindo a visualização de
todos os Bens vinculados a cada tipo de bem, facilitando desta forma a conferência
dos Bens durante o Inventário.
Emissão de Relação de Inventário com a opção de impressão de Ficha de Inventário
para anotações do Estado de Conservação dos Bens durante o Inventário.
PROCESSO LEGISLATIVO
Objetivo: O Sistema deverá manter o controle sobre os documentos utilizados pelo
Legislativo, desde a sua entrada na Casa Legislativa até o encerramento do processo
e arquivamento, permitindo principalmente o controle de entrada de acordo com
regimento interno, a padronização dos textos, busca rápida do documento, controle
de sua tramitação, emissão de ofícios automáticos ou manuais e, após sessão
facilitar a geração de ata da sessão, alem de facilidades de edição, cadastramento de
leis e de sua situação e consultas, bem geração de relatórios.
Recursos Operacionais:
O aplicativo oferece instruções gerais de uso através de “ajuda on-line’’ao usuário no
próprio sistema;
Permitir cadastramento de Legislaturas com Número da Legislatura, Data inicial e
final do mandato;
Permitir cadastramento dos Partidos Políticos com respectivas siglas, numero eleitoral
e sua descrição;
Permitir controle de horário de entrada de matérias legislativas em relação ao envio
da matéria para a sessão de acordo com o regimento interno da Câmara;
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Permitir o controle de quantidade de proposituras que serão enviadas a sessão;
Permitir Protocolo Eletrônico de Documentos via autenticadora por meio de
impressão e/ou etiquetas;
Permitir emissão de comprovante de Abertura do Protocolo com código de barras
para ser entregue ao Requerente e/ou Etiqueta com os dados do Protocolo;
Permitir a consulta dos Protocolos em um terminal disponível para os munícipes,
através do Código de Barras do Protocolo. Apresentando todos os dados cadastrais
do Processo e toda movimentação deste;
Permitir a emissão de alertas de protocolo de proposituras;
Permitir emissão de etiqueta adesiva de identificação (descrição da câmara, com nº
de protocolo, data e usuário) para ser colocada na capa ou pasta do documento;
Permitir numeração automática de processos, através de parametrização com
contadores por sessão legislativa, por legislatura, por tipo de propositura, com a
opção de não reinicializar a numeração para facilitar a tarefa do usuário;
Permitir na numeração automática de processos a impressão do documento
anexado;
Permitir o cadastro de modelos de documentos para ficarem disponíveis para outros
usuários do Sistema (Indicação, Requerimento, Projeto, Moção, Parecer, Emenda,
Subemenda, substitutivo.), facilitando a elaboração de novos documentos,
principalmente aqueles utilizados com muita frequência permitindo que os
documentos a serem protocolados sejam numerados sem que exista a necessidade
do usuário abrir o documento e inserir o nº do protocolo, autor, descrição da
propositura e data do protocolo;
Permitir o controle automático de proposituras e documentos através de Protocolo,
Data, Número do Processo, Autor, Ementa, Destinatários (tramitação) e texto;
Permitir o cadastramento de tipos de proposituras, proposituras e Diversos
Documentos como: Ofício, Indicação, Requerimento, Projetos (Lei, Lei
Complementar, Resolução, Decreto, PELO), Ata de Sessão, Moção, Audiência Pública,
Pareceres, Autógrafo, Emendas, Atestados, Atos (Presidência e Mesa), Certidões,
Portarias, Documentos Diversos. Além disso é necessário que permita o
arquivamento do arquivo de texto de cada documento em texto e ou imagem;
Permitir o cadastramento de sessões plenárias com numeração automática das
sessões a partir do tipo de sessão a ser realizada permitindo cadastrar a data da
sessão, horário de inicio, horário de término, tipo de mídia e justificativa;
Permitir cadastramento e vinculação de Emendas, Redações, Substitutivos, Autógrafo
e Pareceres aos projetos e outras proposituras (Controlado por Número do Processo,
Data, Autor, Ementa, documentos anexados) para que possam tramitar em conjunto
ou independentes um do outro. Além disso é necessário que permita o arquivamento
do arquivo de texto de cada documento em texto e ou imagem;
Permitir cadastramento de local de visita com os campos código e descrição do local
de visitação com opção de manter histórico dos locais permitindo coloca-lo como
inativo;
Permitir controle de visitantes com campos nome, CPF (CNPJ), telefone, endereço,
bairro, estado, cidade, e-mail, site, sexo, opção de foto e permitir integração com o
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modulo dos vereadores para cadastramento dos visitantes como eleitores além de
manter o histórico das visitas e sem a necessidade de redigitação de dados;
Permitir o registro da vista do munícipe a Casa Legislativa propiciando o registro de
atendimento ou não por data e hora de visita;
Possuir rotina que não permita sair do sistema enquanto houver visitantes sem
registro de saída propiciando ao usuário controle das entradas e saídas;
Permitir a emissão de etiqueta para crachá para identificação do visitante durante
sua permanência nas dependências da Casa legislativa;
Para gestão do Controle de Acesso a casa o aplicativo deve permitir consulta,
impressão e a emissão dos seguintes relatórios:
I.
Relação de Locais de Visita cadastrados;
II.
Relação de Visitas por local por período com opção de selecionar os locais
desejados;
Controle de prazos para encaminhamento do documento por dias úteis, processual e
dias corridos e controle de prazos de urgência do executivo permitindo o cálculo
automático do retorno (do documento) (configurada a partir do tipo de propositura e
do destinatário), visando acompanhamento dos andamentos dos documentos dentro
e fora da Câmara, permitindo o controle total dos recursos dentro dos prazos
regimentais. Permitir o controle interno dos prazos regimentais das Comissões de
acordo com os cargos(Presidente, Vice-Presidente, Relator, Membro) que compõem a
Comissão e os prazos de cada um deles e suas responsabilidades(Avocar ou
Designar, Prorrogação de Prazo, Exarar Parecer, Suspensão de Prazo, Cancelamento,
Para Assinatura) e os prazos respectivos para cada situação conforme regimento
interno para realizar o calculo automático para o prazo de resposta. Para que os
usuarios possam realizar o controle dos prazos o aplicativo deve permitir a emissão
de Relatório dos Vencimento de prazos por Comissão trazendo o processo, a data
limite da comissão, a ementa\assunto o cargo a data de recebimento, data de prazo
para resposta, a situação(Avocar ou Designar, Prorrogação de Prazo, Exarar Parecer,
Suspensão de Prazo, Cancelamento, Para Assinatura) e o despacho.
Possibilitar o Controle vencimento de prazos por período de Vencimento, trazendo o
Relatório Automaticamente ao efetuar o Login;
Permitir o arquivamento da imagem digitalizada dos documentos nos itens a serem
cadastrados;
Permitir o cadastro de Locais de Arquivamento contendo o número de caixa, data do
arquivamento, tipo de documento, conteúdo e prateleira.
Permitir a realização de reabertura das proposituras com os filtros, por tipo de
propositura, por propositura, por numero e ano;
Permitir que seja efetuado o cadastramento de tipos de quorum, tipo de votação por
propositura e o cadastramento de regimes de tramitação utilizados no regimento
interno da Casa Legislativa e configurar o tipo de controle do prazo por proposituras
de acordo com o regime mencionado no regimento interno;
Permitir o cadastro de Logradouros e bairros;
Permitir o cadastramento de tratamentos de acordo com os cargos como o
tratamento, o vocativo, e endereçamento;

Câmara Municipal de Sete Barras
Edifício “Vereador JOÃO MATIAS FERREIRA SOBRINHO”
Plenário “Vereador JOAQUIM IDÍLIO DE MORAIS”
Rua São Jorge, 100- Vila Ipiranga - Sete Barras/SP - 11.910-000
CNPJ 44.306.751/0001-06
E-mail: secretaria@camarasetebarras.sp.gov.br
Pabx: (13) 3872-2403
Site: www.camarasetebarras.sp.gov.br

“OURO VERDE DO VALE”
Mesa Diretora (2019/2020)
Emerson Ramos de Morais
Presidente da Câmara
Robson de Sá Leite
Vice-Presidente
Ademar Miashita
1. º Secretário
Claudemir José Marques
2. ° Secretário
Demais Vereadores:
Edson de Lara
Fabiano Nabor de Almeida
Ítalo Donizeth Costa Roberto
Renan Fudalli Martins
Roberto Aparecido Pedro

Permitir pré-cadastramentos dos locais para permitir tramitação de processos sem
duplicação permitindo controle sobre a visualização dos locais permitidos de acordo
com as permissões de cada usuário cadastrado permitindo inativar os locais que não
serão mais utilizados pra tramitação para que seja mantido o histórico das
tramitações como também permitir configurar as permissões de cada usuário
cadastrado para realização de tramitação de processos por locais com controle sobre
a visualização dos locais permitidos de acordo com usuário.
Permitir configurar as permissões de cada usuário cadastrado para realização de
tramitação de processos por locais com controle sobre a visualização dos locais
permitidos de acordo com usuário;
Permitir anexar e ou scanear documentos para cada encaminhamento do processo;
Possuir e permitir na mesma tela, realizar a tramitação de um único processo e ou
vários desde que sejam para o mesmo local, com controle sobre a visualização dos
locais permitidos de acordo com as permissões de cada usuário cadastrado,
demonstrando o usuário que enviou o usuário que recebeu, juntamente com a data
de envio e de recebimento, visualizar todos os andamentos, instruções do projeto,
passagens em plenário, documentos acessórios, processos vinculados e possuir a
opção de pesquisar por tipo de propositura, numero e ano as matérias constantes no
local. Permitir na mesma tela:
I.
A emissão de comprovante de recebimento individual e em grupo de processo
após realização da tramitação das proposituras para outro local demonstrando as
proposituras tramitadas, as ementas o local de origem e o local a ser entregue e o
despacho;
II.
O cadastro, junto ao Projeto, de Pareceres, Ofícios, Emendas, Subemendas,
Substitutivos, Autógrafos, Vetos, Atas, Relatórios e outros documentos relacionados
ao processo (Controlado por Número do Processo, Data, Autor, Ementa, documentos
anexados);
Permitir a emissão de alertas de processos Tramitados de acordo com as permissões
de locais configuradas;
Permitir a realização de consultas na mesma tela que podem ser recuperado
(exibido) tanto na tela como na impressora permitindo Consultar por período, por
processo administrativo, por destinatário, por tipo de propositura, propositura,
numero da propositura, por ano, sessão e tipo sessão, ano da sessão realizada, por
situação, por assunto, por ementa, por classificação, se está arquivado, se tornou
norma jurídica (lei, decreto, resolução), e visualizar a lei com a utilização de um ou
vários dados em conjunto, com a opção de visualização na tela do(s) resultado(s)
do(s) item(s) que retornaram da consulta com os seguintes campos: local do tramite,
a data do movimento, o despacho, a data de recebimento, o usuário de recebimento
e impressão. Permitir a visualização na tela do(s) resultado(s) do(s) item(s) que
retornaram da consulta e a impressão com visualização na tela com os seguintes
campos: processo, autor, ementa, trâmites com os despachos, nº do autógrafo, nº
da Legislação, data de Promulgação e data de Publicação e permitir gravar os
relatórios solicitados em arquivo do formato doc, pdf, xls, txt, e html; além de
permitir consultar em uma mesma tela projetos em andamento, que estão
arquivados, que forem aprovados, retirados. Permitir a emissão de relação do Projeto
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desde o protocolo até a transformação em norma jurídica, exibindo em visualização
em tela e impressão e as seguintes informações: Número de Processo, tipo de
documento, data, autoria, visualização de todo o histórico de trâmite do processo,
processo vinculados, número do autógrafo, data do autógrafo, data de promulgação,
data de publicação, número da lei;
Permitir a instrução na mesma tela de vários projetos de acordo com o regimento
interno permitindo ao usuário informar quorum, processo de votação, número de
votações e prazo de tramitação e comissões que devem emitir pareceres bem como
permitir anexar \scanear documentos a partir desta instrução o aplicativo deve
fornecer um relatório de pareceres faltantes com base na definição das Comissões
que devem apresentar pareceres nos projetos em tramitação;
Permitir vinculação após o protocolo e numeração automática de documentos de
uma determinada sessão para que o sistema possa gerar o roteiro, documento que
será lido durante a sessão, contendo tipo propositura, propositura, número do
processo, ementa, despacho, e textos a serem cadastrados na base de dados de
acordo com cada matéria; A sequencia dos documentos no roteiro deve ser
parametrizada pelo usuário do sistema, podendo a qualquer momento ser alterada
sem a necessidade de solicitar a empresa licitada a alteração dessa sequencia;
Permitir realização na mesma tela do acompanhamento da sessão onde será
informada em cada documento, qual providência foi tomada, se foi apenas lido, se
foi votado qual tipo de votação e como foi o resultado e ter a opção de gerar folha
de votação para verificação de votação e nesta tela os documentos devem ser
trazidos na mesma ordem do roteiro da sessão para facilitar a informação do
acompanhamento de cada documento;
Permitir a geração de ofícios (com numeração automática, data, tratamento de
acordo com a função exercida do destinatário) a partir de modelos com informações
pré-cadastrados das proposituras que exigem emissão de ofícios de acordo com a
rotina da Câmara e através de configuração, com informações das matérias que
forem solicitadas em uma mesma tela, permitindo a emissão de Relação de Ofícios
Enviados por Sessão Legislativa, por Período e por Numero contendo os campos nº
de ofício enviado, destinatário, assunto e a data de emissão;
Permitir um controle específico com a geração de autógrafos desde a elaboração do
texto (baseado na cópia do projeto, substitutivo ou redação final), envio através de
ofício e controle de prazos;
Permitir geração da Ata a partir de modelos com informações pré-cadastrados com a
opção de alterá-la;
Consultas e relatórios utilizando a classificação e o assunto (pré-cadastrados) do
documento por período;
As consultas e recuperação dos documentos podem ser feitas por parte do texto, por
período, em qualquer outro campo que tenha sido digitado e gravado durante a fase
de edição;
Permitir o cadastro dos vereadores para o livro de inscrições do expediente através
do sistema biométrico, permitindo a emissão do relatório devendo conter a ordem
dos inscritos, e nome dos vereadores inscritos;
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Permitir anexar ( arquivo de texto de cada documento em texto e ou imagem) e,
gerar a Ata a partir de modelos com informações pré-cadastrados;
Permitir na mesma tela o cadastro da presença dos vereadores em sessão utilizando
os campos presença, falta, justificado, licença, comissão e outros, além de permitir
anexar ou scanear o documento e visualizá-lo e impressão de relatório por período;
Permitir a montagem da Pauta da Ordem do Dia, podendo ser visualizada em tela,
impressa ou gerar documento com editor de texto. Esse aplicativo devera permitir
também a escolha da sessão realizada na casa, para que o documento da Pauta da
Orden do Dia seja anexado e ou digitalizado, disponibilizando campos observação e
composição que se necessários poderão acolher informações;
Permitir a emissão de uma capa de processo com os campos tipo de propositura,
propositura, processo, autor, data de abertura, ementa;
Permitir o cadastro de Leis Municipais, Leis Complementares Municipais, Resoluções,
Decretos Legislativos, Emenda à Lei Orgânica (Controlados por Número, Data,
Assunto, Resumo, Classificação, Texto e situação), informando seu status atual e
criando links para aceso às Leis alteradas e ou revogadas. Além disso é necessário
que permita o arquivamento do arquivo de texto de cada documento em texto e ou
imagem;
Permitir o cadastramento dos seguintes itens: Atos da Mesa Diretora, da Presidência,
Portarias, Instruções e Ordens de Serviço;
Permitir numa mesma tela, consultar se o projeto que se tornou norma jurídica (lei,
decreto, resolução) e visualizar o projeto e todo o seu tramite e as alterações por
outras leis;
Permitir que consultas e visualização da legislação possa ser realizada por número
da lei, assunto (ementa), parte do texto, data de promulgação, data de publicação,
situação. O resultado das consultas descritas acima pode ser recuperado tanto na
tela como na impressora com os seguintes campos: data de Promulgação, data de
Publicação, nº da Lei, assunto, ementa, projeto de lei que originou e autoria e leis
que alteram;
Permitir consulta e impressão e a emissão dos seguintes relatórios:
I.
Permitir a emissão de relação das Leis promulgadas por Natureza;
II.
Permitir a emissão de quantidade de normas promulgadas por sessão
legislativa;
III.
Permitir a emissão de Relação de Leis (ordinárias, complementares) como
também de Decretos e Resoluções por natureza de acordo com classificação
parametrizada no sistema;
Deverá possuir a opção de exportar em pdf;rpt;html;xls;doc; doc evitável;rtf;txt;
Cadastro genérico de Entidades, Associações, pessoas, por nome, endereço, e-mail,
site, representante, telefone, data de atualização, divididas por classe, tratamento de
acordo com o sexo e o cargo com a possibilidade de consulta e impressão de campos
pré-definidos de Entidades, Associações, pessoas, por nome, endereço, e-mail,
representante, telefone, data de atualização, divididas por classe; com opção de
escolha dos dados a serem impressos e, etiquetas e envelopes para mala-direta e
aviso de recebimento. Permitir A expedição de mala direta que permita a impressão
em etiquetas e envelopes e aviso de recebimento para correspondências da Câmara
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Municipal. Permitir que o vereador tenha acesso ao cadastro da Câmara Municipal,
mas não terá permissão de altera-lo e ou excluí-lo mas, o aplicativo deve permitir a
inclusão e alteração no Cadastro de Entidades somente das quais o vereador
cadastrar, porém o vereador deve ter acesso a apenas ao próprio cadastro quando
cadastrado por ele. Permitir o cadastro genérico de Entidades, Associações, pessoas,
por nome, sexo, endereço, e-mail, site, representante, telefone, divididas por classe,
tratamento de acordo com o sexo e o cargo com a possibilidade de consulta e
impressão de campos pré-definidos de com opção de escolha dos dados a serem
impressos;
Permitir o registro de dados das Bancadas como: Membros e seus Cargos (lideres,
vice-líderes e membros), Situação, Data Eleição, Período de Mandato, Observações;
Cadastro de Comissões com Sigla, Nome, Atribuição, Observações, Situação, o nome
de todos os vereadores que a compõem, seus cargos e o documento que a originou,
Período de Vigência da Comissão, e permitir a emissão de Relatórios dos trabalhos
realizados;
Cadastro da Mesa Diretora com Sigla, Nome, Atribuição, Observações, Situação, o
nome de todos os vereadores que a compõem, seus cargos e o documento que a
originou, Período de Vigência da o nome de todos os vereadores que a compõem;
Permitir consulta e impressão por Legislatura e Sessão legislativa das Comissões e da
Mesa Diretora;
Permitir o cadastro completo dos vereadores em uma mesma tela incluindo os dados
pessoais (nome, apelido (nome parlamentar) telefones, local de trabalho, e-mail,
Data de Nascimento, Grau de Instrução, Estado Civil, RG, CPF, nome do pai, nome
da mãe, com opção de endereço particular e comercial, declaração de bens, dados
profissionais (profissão e formação), histórico político legislativo, Nome dos
Assessores dependentes, mandatos e filiação partidária, Coligação, histórico político
Cargos ocupados nas Comissões e Mesa Diretora. Permitir, na mesma tela de
cadastro a emissão de Curriculum Vitae (incluindo os dados pessoais, declaração de
bens, dados profissionais, histórico político legislativo, dependentes, mandatos e
filiação partidária além do registro de todo seu trabalho legislativo por tipo de
propositura, participação em comissões etc., com relatórios gerais e individuais) e
Ficha Cadastral por sessão legislativa e permitir opção de gerar ficha Cadastral
(Nome, filiação, data de nascimento, estado civil, profissão, natural, endereço
residência e comercial, RG. CPF,Titulo de Eleitor, PIS/PASEP, nome do Cônjuge,
nome do(s) Dependente(s), data de nascimento dos Dependentes, partido, Votação,
Coligação), trabalhos apresentados (nas sessões em que não apresentou matéria
trazer a mensagem que não houve apresentação de matérias), Quantitativo por Tipo
de propositura e propositura por sessão legislativa.. O vereador deverá ter disponível
um Cadastro de Eleitores, onde constam informações como documentos, nome,
endereço, relacionamento e um histórico sobre suas visitas ao gabinete, contendo o
motivo, as providências tomadas e todas as solicitações feitas por cada eleitor,
constando a data e se já foi atendida cada solicitação com a opção de emissão de
relação por período com as visitas;
Permitir utilizar os modelos de documentos disponibilizados pelo departamento
responsável;
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Permitir exportar os documentos inseridos no sistema com opção de realizar a
mesma por sessão plenária, por protocolo, por tipo de propositura, por propositura e
numero de processo permitindo salvar no diretório que desejar;
Permitir o vereador consultar as proposituras enviadas à Secretaria pelo Protocolo
Eletrônico;
Para gestão do Processo Legislativo o aplicativo deve permitir consulta, impressão e
a emissão dos seguintes relatórios:
I.
Relação por período de vencimento dos Prazos por tipo de propositura,
propositura, por local de trâmite e por período;
II.
Relação por Destinatário de Envio;
III.
Relação de Trâmites não respondidos por tipo de propositura, propositura, por
local de trâmite e por período;
IV.
Por Legislatura e Sessão legislativa das Comissões e da Mesa Diretora;
V.
Relação de Projetos que deram entrada nas Comissões permanentes por
período;
VI.
Relação de quantidade de Projetos apresentados e sancionados por Sessão
Legislativa;
VII. Relação de Proposituras apresentadas por Sessão Legislativa;
VIII. Relação de Número de Projetos de Lei apresentados por iniciativa: do
Legislativo, do Executivo, Popular com relação ao número de Projetos de Lei
sancionados;
IX.
Emissão de Folha de Chamada de votação por Projeto de Lei;
X.
Emissão de Folha de Chamada com descrição do Projeto a ser votado e
vereadores que fazem parte do corpo legislativo;
XI.
Relação com Detalhamento dos Projetos de lei apresentados exibindo a
iniciativa, a quantidade de matérias aprovadas, retiradas, arquivadas, em tramitação,
a sessão legislativa e o tipo de matéria por sessão legislativa;
XII. Relatório da Seção de Assessoria de Comissões Permanentes e Especiais por
mês dos requerimentos e processos de homenagem que estão tramitando,
ordenados pelo número do processo, que tenham se tornado resolução e
apresentem os campos de processo, data, tipo de documento, assunto, número da
resolução e processos em tramitação que estejam nas comissões, ordenados em
ordem de processo, apresentando seu número, tipo de documento, data, assunto
etc. O modelo de relatório poderá ser retirado nas devidas seções.
XIII. Relação mensal dos projetos e requerimentos apresentados pelos vereadores
dentro do mês, ordenados por tipo de projeto e número do projeto, apresentando a
data, assunto, sessão ordinária. O modelo de relatório poderá ser retirado nas
devidas seções.
XIV. Relação por Proposituras que tramitaram e deram entrada na Casa Legislativa
por Sessão Legislativa, por Período e por Numero, por situação de plenário;
XV. Relação de Resposta de Requerimentos e indicações por período e por
vereador para controle dos prazos contendo os seguintes campos: Processo,
assunto, data e oficio de resposta, a data da sessão em que foi apresentado, o nº de
oficio que foi enviado, a data de recebimento do destinatário, prazo para resposta,
oficio de reposta e data de recebimento da resposta;
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XVI. Relação com os trabalhos apresentados, as quantidades de proposituras
apresentadas por sessão legislativa; Relação de Projetos por entrada que estejam
nas comissões trazendo a data de entrada e ordenados em ordem de processo,
apresentando seu número, tipo de documento, data, assunto etc.
XVII. Relação de Afastamentos por Sessão legislativa e legislatura;
XVIII. Relação de quantidade de tipo de proposituras por autoria;
XIX. Relação de Aniversariantes por período, por bairro com a opção de geração de
etiquetas, porém o vereador terá acesso apenas ao próprio cadastro;
XX. Relação por eleitor com a opção geral ou resumida e, porém o vereador terá
acesso apenas ao próprio cadastro;
Deverá possuir a opção de exportar em pdf;rpt;html;xls;doc; doc evitável; rtf;txt;
Permitir que seja vinculada as senhas dos usuários e as permissões de acesso sejam
definidas pelo administrador, possibilitando assim que o usuário somente faça
consultas, edição de textos, alterações de cadastro e exclusão de documentos de
acordo com os níveis de acesso. Permitir excluir os movimentos, as votações que
foram realizadas indevidamente. O aplicativo deverá ter controle das atividades dos
usuários, permitindo o controle das tarefas realizadas por cada usuário em
determinado período, apresentando a data e a tarefa executada por cada usuário,
trazendo as informações atualizadas dentro do período informado;
Permitir consulta e impressão e a emissão dos seguintes relatórios:
I.
De usuários com opção de conter o usuário de login, nome do usuário, CPF,
departamento e cargo ou modo mais simples somente o usuário de login, nome do
usuário, com opção também de agrupar por grupo de usuário e de incluir usuários
ativos e inativos e ou ambos;
II.
Relação de Grupo de Usuários;
III.
Relação de permissão de Grupos de Usuários;
Deverá possuir a opção de exportar em pdf;rpt;html;xls;doc; doc evitável; rtf;txt;
Bloquear documentos específicos durante certo período, por exemplo, até a
apresentação em sessão e depois liberá-lo;
Deverá permitir a manutenção (alteração de todos dados) e exclusão de
documentos;
Deverá ser possível excluir os movimentos que foram realizados indevidamente;
Permitir o Controle de Acesso ao Sistema, bloqueando o usuário após um número de
tentativas parametrizadas pelo Administrador e expirar a senha dos usuários em
determinado período de acordo com a parametrização do administrador.
Deverá ser possível excluir as votações que foram realizadas indevidamente;
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2 - O presente Contrato encontra-se vinculado ao Procedimento de Contratação
Emergencial versado nos autos do Processo nº 006/2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3 - Este Contrato é regido pelas normas da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993, atualizada.
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS E DAS OBRIGAÇÕES
A CONTRATANTE obriga-se a:
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4.1 – Pagar a contratada em dia, conforme o avençado na cláusula quinta do
presente instrumento de contrato.
A CONTRATADA obriga-se a:
4.2 –Iniciar a Implantação dos softwares no prazo de até 02 (dois) dias úteis,
contados da data de recebimento do banco de dados pela CONTRATADA;
4.2.1- Para fins de atendimento ao disposto no sub-item anterior, a CONTRATANTE
entregará, por ocasião da implantação dos softwares, seu banco de dados em
arquivo formato .txt. com seus respectivos layouts;
4.2.2- O prazo para conclusão dos serviços deverá ser de até 20 (vinte) dias
contados da data de recebimento do banco de dados pela CONTRATADA (estão
incluídas nesses prazos as atividades de implantação, conversão, customização de
informações e treinamento de pessoal). Os prazos ainda poderão ser prorrogados
mediante fato devidamente justificado e aceito pela Administração;
4.2.3- A contratada deverá capacitar todos os servidores da Administração que irão
operar o sistema, imediatamente após a implantação dos softwares;
4.3- Proceder durante todo prazo contratual, após comunicação da Administração, à
necessária manutenção dos softwares quanto à alteração das legislações
competentes;
4.4 – Disponibilizar durante todo prazo contratual, suporte técnico por telefone, facsimile, e-mail e internet, no prazo de até 24 horas, contados da solicitação que lhe
fizer a Administração;
4.5 – Disponibilizar suporte técnico “in loco”, quando não solucionada a questão pela
“via remota”, no prazo de até 48 horas, contadas da solicitação que lhe fizer a
Administração;
4.6 – Dispor de atendimento para registro de solicitações de suporte técnico no
horário comercial, ininterruptamente, nos dias úteis;
4.7- Fornecer durante todo o período de contratação, atualização da versão dos
softwares licenciados, sem ônus adicional para a Administração;
4.8- Oferecer durante a vigência do contrato, garantia permanente de
funcionamento dos softwares licenciados, e para os serviços de suporte técnico a
serem executados;
4.9 – Qualquer alteração no objeto contratado (acréscimo ou supressão) somente
poderá ser executada mediante concordância da CONTRATANTE, que deverá
elaborar Termo Aditivo nos termos da legislação vigente.
4.10- A CONTRATADA deverá manter-se, durante toda a execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como em todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 - Pela prestação dos serviços descritos no Objeto deste Contrato, a
CONTRATANTE pagará pelo Softwares a importância mensal de R$ 6.900,00 (seis mil
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e novecentos reais), totalizando o valor contratual de R$ 41.400,00 (quarenta e um
mil e quatrocentos reais) pelo período de 06 (seis) meses de serviço.
5.2 – O pagamento deverá ser efetuado mensalmente até o quinto dia útil,
diretamente à contratada, mediante a apresentação da documentação fiscal,
devidamente atestada pelo departamento responsável pelo recebimento dos
referidos serviços;
5.3 - Em ocorrendo devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para
pagamento começará a partir da data de reapresentação.
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DE PREÇO
6 - O preço contratado não será reajustado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
CONTRATUAL
7 - A vigência contratual para todos os serviços contratados será de 06 (seis) meses,
a contar da data da assinatura do Contrato, podendo a CONTRATANTE denunciá-lo a
qualquer momento, sem cobrança de ônus ou aplicação de qualquer penalidade por
parte da CONTRATADA, especialmente se o expediente licitatório ora em andamento
e tratado no processo nº 067/2019, for finalizado antes do término da vigência do
presente ajuste.
CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
8 - As despesas decorrentes da execução do Contrato correrão à conta das
seguintes dotações orçamentárias: 01.031.0001.2001 – Manutenção do Legislativo
Municipal // 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
9 - Pelo descumprimento total ou parcial da obrigação avençada, a CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à vencedora da Licitação, as seguintes
sanções:
a) advertência por escrito;
b) multa de 10 % (dez por cento) pelo atraso injustificado na execução dos serviços
licitado, aplicada sobre o valor total adjudicado à licitante vencedora, na forma
prevista do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93, com as atualizações posteriores;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar,
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) rescisão contratual, sem que caiba à contratada qualquer indenização ou
compensação financeira.
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea “c” do
item 17.1 do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO GESTOR

Câmara Municipal de Sete Barras
Edifício “Vereador JOÃO MATIAS FERREIRA SOBRINHO”
Plenário “Vereador JOAQUIM IDÍLIO DE MORAIS”
Rua São Jorge, 100- Vila Ipiranga - Sete Barras/SP - 11.910-000
CNPJ 44.306.751/0001-06
E-mail: secretaria@camarasetebarras.sp.gov.br
Pabx: (13) 3872-2403
Site: www.camarasetebarras.sp.gov.br

“OURO VERDE DO VALE”
Mesa Diretora (2019/2020)
Emerson Ramos de Morais
Presidente da Câmara
Robson de Sá Leite
Vice-Presidente
Ademar Miashita
1. º Secretário
Claudemir José Marques
2. ° Secretário
Demais Vereadores:
Edson de Lara
Fabiano Nabor de Almeida
Ítalo Donizeth Costa Roberto
Renan Fudalli Martins
Roberto Aparecido Pedro

10 - A execução do presente contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada, nos
termos do art. 58, III c.c. art. 67 da Lei 8.666/93 por Alba dos Santos Almeida Costa,
servidora lotada no cargo de Diretor Geral.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
11 - As partes elegem o foro da Comarca de Registro/SP, com renúncia de qualquer
outro, para dirimir judicialmente as questões oriundas da execução deste Contrato,
como dispõe o artigo 55, § 2º da Lei Federal n.º 8.666/93.
E, por estarem assim justos e contratados, declaram aceitar todas as condições
estabelecidas neste instrumento, que firmam em 03 (três) vias de igual teor e forma,
para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo, que a tudo estiveram
presentes.
Sete Barras (SP), 09 de março de 2020.

_____________________________________
CÂMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
Contratante
_____________________________________
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
Contratada
Testemunhas:
1.___________________________
Anderson Antonio de Eiróz
RG 11.942.471-1 IFP/RJ

2.___________________________
Leonardo Ribeiro da Silva Neto
RG: 13.212.750-7 SSP/SP

Visto e aprovado pela Assessoria Jurídica:

_______________________
JEAN CARLO DE OLIVEIRA
OAB/SP n.º 162.098

