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GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO, NORMAS E PROCEDIMENTOS - GONP 

CHEFIA DAS AÇÕES DE ORIENTAÇÃO - COR 

BOLETIM Nº 016/2013 ASSUNTO: Nova funcionalidade no 

e-Fisco: “Consultar Servidores na 

Iminência de Alcance e atraso”. 

LEGISLAÇÃO: Procedimento DATA: 19/04/2013 

 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE A NOVA FUNCIONALIDADE DO E-FISCO PARA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 

A Secretaria da Controladoria Geral do Estado – SCGE, através da Gerência de 

Orientação, Normas e Procedimentos – Chefia das Ações de Orientação e a pedido da 

Gerência de Auditoria, Prestação e Tomada de Contas, representada pela Chefia das 

Ações de Prestação e Tomada de Contas, vem por meio deste boletim, orientar sobre a 

nova funcionalidade, no sistema e-fisco.   

A nova funcionalidade “Consultar Servidores na Iminência de Alcance e 

atraso”, foi incluída com o objetivo de informar quais os servidores, que receberam 

suprimento individual e, faltando 10 (dez) dias para caracterizar a situação em Atraso ou 

Alcance, não prestaram contas no prazo determinado pela Lei Nº 7.741/78.  

O sistema e-fisco atualizará, diariamente, a relação dos supridores que se 

encontram na situação descrita acima e enviará e-mail para o supridor, alertando-o para o 

término iminente do prazo de prestação de contas. 

Além disso, o servidor responsável pelo processo de Prestação de Contas da 

Unidade Gestora, ao acessar qualquer das funcionalidades do módulo de Prestação de 

Contas do sistema e-fisco, receberá um alerta de que existe(m) servidor(es) prestes a 

entrar em atraso ou alcance, orientando-o a realizar a consulta para obter mais detalhes. 

TELA DE AVISO DE SUPRIDORES NA IMINÊNCIA DE ALCANCE E ATRASO 
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Ressalte-se que caberá a cada Unidade Gestora o cadastro dos servidores 

responsáveis pela sua prestação de contas na funcionalidade “Cadastro Responsável 

por Prestações de Contas”  
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Uma vez cadastrado, o servidor responsável pela prestação de contas poderá  

consultar quais os supridores de sua UG estão relacionados na nova funcionalidade  

“Consultar Servidores na Iminência de Alcance e Atraso”. 

 

 

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Gerência de Auditoria, 

Prestação e Tomadas de Contas – Chefia das Ações de Prestação e Tomadas de Contas, 

através do telefone: (81) 3183-0831 ou 3183-0832. 
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