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1 APRESENTAÇÃO

Este manual tem como objetivo orientar as unidades hospitalares e as empresas,
fornecedores e prestadores de serviços, acerca da documentação necessária na formalização de
processos financeiros, bem como apresentar o fluxograma de pagamento, para melhor instrução
dos procedimentos administrativos e gerar o menor prazo possível na execução do trâmite
processual da sede EMSERH.
É importante ressaltar que a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH,
é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, integrante da
Administração Pública Estadual indireta, que visa gerir de maneira eficiente os recursos
destinado a área da saúde do Estado do Maranhão.
Ressalta-se ainda que a documentação necessária para formalização de processo
financeiro é exigida por expressa disposição da Lei n° 8.666/93, da Lei n° 13.303/16 e do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. Bem como as portarias 130/2017GAB/EMSERH, de 19 de maio de 2017 e 90/2019-GAB/EMSERH, de 25 de março de 2019.
A metodologia abordada permitirá estruturar ações a serem desenvolvidas e a sequência
de documentos e certidões a serem anexadas, como forma de garantir a transparência e
legitimidade do processo de pagamento
Sendo assim, o presente documento elaborado pela Gerência de Processos Financeiros
da EMSERH visa tornar mais célere o encaminhamento dos processos financeiros no âmbito
desta empresa.
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2 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROCESSOS DE
PAGAMENTO

Apresenta-se as documentações e certidões necessárias para a abertura dos processos de
pagamentos na sede EMSERH:

2.1

Solicitação do Diretor da Unidade Hospitalar

Justificativa na qual a Diretoria da Unidade de Saúde vai informar sobre a importância
do fornecimento ou da prestação de serviço da empresa, solicitando que seja realizado o
pagamento.
O documento precisa estar em papel timbrado da Unidade de Saúde, referenciando o
decreto ou contrato incluindo em seu teor o nome da empresa, o tipo de fornecimento ou serviço
prestado, o período, o número da nota fiscal, o valor numérico e por extenso, contendo
assinatura do Diretor da Unidade de Saúde. Vide anexo 1 (fl.20).

2.2

Solicitação da empresa

Documento feito pela empresa, em papel timbrado, na qual será informado o
fornecimento ou prestação de serviço realizado e por isso solicita que seja efetuado o
pagamento.
A solicitação precisa conter: o número da ordem de fornecimento ou do serviço
prestado, o período, o número da nota fiscal, valor da NF (numérico e por extenso), incluindo
os dados bancários como: Banco, Nº da Agencia, Nº Conta e assinatura do representante da
empresa. Vide anexo 2 (fl. 21).

2.2.1 Solicitação de Pessoa Física

Em casos de processos de pagamento de Pessoa Física (Locação de Imóvel), a
solicitação deverá conter o período de locação, valor (numérico e por extenso), dados bancários,
nº do recibo e assinatura do responsável. Vide anexo 3 (fl.22).
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2.3

Nota Fiscal/ Fatura

A empresa solicita pagamento através de Nota Fiscal e/ou Fatura emitida para
EMSERH. É necessário que a nota fiscal e/ou fatura contenha no campo de observações o
número da ordem de serviço ou fornecimento, a Unidade de Saúde demandante, o período do
fornecimento ou prestação de serviço, devendo estar atestada e assinada pela Diretoria da
Unidade de Saúde. Em caso da nota fiscal de prestação de serviços, a mesma precisará ser
emitida após a conclusão do período do serviço e necessita das seguintes informações:
a)

Retenções na fonte e sua alíquota;

b)

Alíquota do Simples Nacional (ISS);

c)

Local de prestação dos serviços;

d)

Código do serviço com suas descrições;

Vide anexos 4 e 5 (fls. 23 e 24) do modelo de nota fiscal de serviço e fornecimento com
suas observações.

2.3.1 Em Casos de Processos por Contratação (conforme Lei 8666/83; Lei 13303/2016 e
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH)

A nota fiscal deverá conter o atesto e a assinatura do fiscal técnico do contrato. No
campo observação acrescentará o número do contrato, ordem de fornecimento ou serviço, o
período (caso de prestação de serviço) e nome da Unidade de Saúde.

2.3.2 Em Casos de Processos de Pagamento de Pessoa Física - Locação de Imóvel

Trata-se de RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo. O recibo deverá conter número,
período de locação, dados da EMSERH, valor numérico e por extenso, número de inscrição PIS
e CPF, documento de Identidade, valor líquido, nome completo do locatário, localidade.
Contendo também assinatura do Diretor da Unidade e/ou Fiscal do Contrato devidamente
atestada. Vide anexo 6 (fl. 25) do modelo de RPA.
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2.4

Cópia da Ordem de Serviço ou Fornecimento

Documento emitido pelos setores competentes da EMSERH entregue às empresas antes
de cada prestação de serviço ou fornecimento, devidamente assinado.

2.5

Relatório da Prestação de Serviço ou Fornecimento

Documento que deverá conter a informação acerca do serviço prestado, ou fornecimento
de material, incluindo o período correspondente, devidamente assinado (carimbado e legível)
pela empresa e pela Diretoria da Unidade de Saúde.

2.5.1 Em casos de Serviços Médicos

Apresentar Escala de Honorários Médicos, a ser feito no período correspondente,
devidamente assinada pela Diretoria da Unidade de Saúde e pelo responsável da empresa, de
acordo com o modelo padrão da EMSERH para Escala Médica de Plantonista e Escala Médica
Ambulatório. Vide anexos 7 e 8 (fl. 26 e 27) dos modelos de escala.

2.6

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

É o documento emitido para serviços e obras de Engenharia executados, conforme
anexo III da Portaria Nº 130/2017 - GAB/EMSERH e anexo III da Portaria Nº 90/2019 GAB/EMSERH.

2.7

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF (art. 2º da Lei 9.012/95, art. 29,

incisos III e IV, e 55, inciso XIII da Lei 8.666/93)

Consulta de regularidade perante ao Fundo de Garantia do tempo de Serviço, devendo
a empresa estar em dia com as contribuições. Documento emitido virtualmente, sendo
necessário que a razão social e o endereço da empresa estejam conforme dados constantes na
Nota Fiscal.
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2.8

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida

Ativa da União (art. 195, § 3º da CF, art. 2º da Lei 9.012/95, art. 29, incisos III e IV, e
55, inciso XIII da Lei 8.666/93.)

Consulta da regularidade perante as obrigações tributários e não tributarias regulamente
inscritos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional –PGFN. Documento emitido
virtualmente sendo necessário que a empresa e/ou cidadão esteja em condição regular.

2.9

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Certidão emitida virtualmente para atestar a inexistência de débitos perante a Justiça do
Trabalho, documento necessário apenas para serviços de terceirização de mão de obras
conforme Portaria Nº 130/2017 - GAB/EMSERH e anexo II da Portaria Nº 90/2019 GAB/EMSERH.

2.10

Comprovantes de Pagamento

Trata-se dos comprovantes de pagamentos de salários, férias, encargos sociais,
previdenciários, INSS e FGTS detalhados a seguir:

2.10.1 Comprovantes de Salários

São os comprovantes de pagamentos (remuneração) dos funcionários terceirizados,
correspondente ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida. Necessários para processos de
terceirização de obra, conforme anexo II da Portaria Nº 130/2017- GAB/EMSERH e anexo II
da Portaria 90/2019 - GAB/EMSERH. Devem ser anexados:
a)

Inclusive férias e 13º salário quando cabível;

b)

vale transporte (caso não haja recebimento de vale transporte por parte do

funcionário que prestam serviço na Unidade de Saúde, apresentar declaração ou documento
comprobatório);
c)

vale alimentação (caso não haja recebimento de vale alimentação por parte dos

funcionários que prestam serviço na Unidade de Saúde, apresentar uma declaração ou
documento comprobatório).
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2.10.2 Comprovantes dos Encargos Sociais e Previdenciários

São os comprovantes de pagamento das Contribuições Sociais correspondentes ao mês
da última nota fiscal ou fatura vencida compatível com os empregados da execução dos
serviços, nominalmente identificados (art.31 da Lei n° 9.032, de 28 de abril de 1995).
Requeridos para processos de terceirização de mão de obra e serviços e obras de engenharia,
conforme anexo II e anexo III da Portaria Nº 130/2017 - GAB/EMSERH. E anexo II e anexo
III da Portaria 90/2019- GAB/EMSERH.
Será cabível a apresentação desses comprovantes de pagamento, para serviços prestados
a partir do mês de fevereiro de 2019, nos seguintes casos a seguir:

2.11

✓

serviços de vigilância;

✓

serviços de portaria;

✓

serviços de limpeza;

✓

manutenção predial;

✓

manutenção de equipamentos hospitalares.

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

Documento emitido virtualmente, pela Secretaria da Fazenda Estadual dando prova a
inexistência de pendências e débitos tributários do contribuinte, devendo estar em condição
regular com os tributos. Em caso de empresas fora do Estado do Maranhão que não for emitida
virtualmente, deverá ser entregue a certidão original ou cópia autenticada em cartório emitida
manualmente ou selo digital.
Em caso de inexistência da certidão, é necessário apresentar declaração da Fazenda
Estadual devidamente autenticada em cartório, informando da inexistência expressa em Lei,
decreto ou instrução normativa.

2.12

Certidão Negativa de Débitos da Dívida Ativa Estadual

Documento emitido virtualmente, pela Secretaria da Fazenda Estadual dando prova da
inexistência de pendências e débitos tributários do contribuinte, devendo estar em condição
regular com os tributos. Em caso de empresas fora do Estado do Maranhão que não for emitida
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virtualmente deverá ser entregue em certidão original ou cópia autenticada em cartório emitida
manualmente ou selo digital.
Em caso de inexistência da certidão, é necessário apresentar uma declaração da Fazenda
Estadual devidamente autenticada em cartório, informando da inexistência expressa em Lei,
decreto ou instrução normativa.

2.13

Certidão Negativa de Débitos Municipais (relativa ao ISSQN ou equivalente) e

Certidão Negativa de Débitos da Dívida Ativa Municipal (relativa aos tributos ISS e
TLVF ou equivalente)
Certidão relativa ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN ou
equivalente para Certidão Negativa de Débitos Municipais e relativa aos tributos ISS e TLVF
ou equivalente para Certidão Negativa de Débitos da Dívida Ativa Municipal, emitido
virtualmente devendo estar devidamente regular. Em caso de empresas fora do Município de
São Luís que não for emitida virtualmente, deverá ser entregue a certidão original ou cópia
autenticada em cartório emitida manualmente ou selo digital.
Em caso de inexistência da certidão, é necessário apresentar uma declaração do
Município também autenticada em cartório, informando da inexistência expressa em Lei,
decreto ou instrução normativa. Este documento é necessário apenas para processos via
contratação, assinados em data anterior a 22 de dezembro de 2017, regulados via Portaria Nº
130/2017- GAB/EMSERH.

2.14

Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com

Mercadorias e Serviços –SINTEGRA

Documento de situação cadastral do contribuinte no Estado, emitido virtualmente. Esta
consulta é necessária para processos que são regulados pela Portaria nº 90/2019 –
GAB/EMSERH.
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2.15

Consulta Optante Simples Nacional

Consulta realizada com o objetivo de identificar se a empresa se encontra no regime
tributário diferenciado, ou seja, no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para as devidas
retenções, emitido virtualmente.

2.16

Cadastro Estadual de Inadimplentes- CEI

Consulta realizada no banco de dados do Estado (pelo setor financeiro da EMSERH),
onde estão registrados os nomes de pessoas físicas e jurídicas quanto a débitos com os órgãos
e entidades da Rede Pública Estadual de forma direta ou indireta, emitido virtualmente.

2.17

Certidão Vintenária ou Registro/Escritura Pública do Imóvel Locado

Documento comprobatório do imóvel, com descrição e dados do proprietário, afim de
legitimar que o título aquisitivo o pertence. É necessário ser entregue cópia autenticada em
cartório.

2.18

Comprovante de Endereço do Proprietário do Imóvel

É o documento do proprietário que confirma o endereço do imóvel locado para a
EMSERH, devendo ser o comprovante atualizado (últimos 3 meses).

2.19

Certidão Negativa de Débitos ou Declaração de Quitação ou Parcelamento do

IPTU do Imóvel Locado

Documento emitido virtualmente devendo estar e dentro do prazo de validade, ou
emitido pela Prefeitura, sendo necessária a via original ou cópia autenticada em casos de
contratos de aluguel para pessoa física e jurídica.
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2.20

Cópia da Identidade e CPF do Proprietário do Imóvel

Documentos de forma legível para comprovação dos dados da Pessoa Física contratada.

2.21

Cópia do Contrato e das Publicações do Extrato do Contrato e da Portaria dos

Fiscais do Contrato no Diário Oficial do Estado

Documento necessário para processos por contrato de acordo com a Portaria N°
130/2017- GAB/EMSERH e Portaria Nº 90/2019- GAB/EMSERH. Recebido no ato de
assinatura do contrato podendo ser consultados virtualmente. Caso não tenha em mãos o
referido documento, entrar em contato com fiscal do contrato para recebimento.

2.22

Cópia do Termo de Aditivo (quando houver) e das Publicações do Extrato do

Termo Aditivo e da Portaria dos Fiscais do Termo Aditivo no Diário Oficial o Estado

Documento necessário para processos por contrato de acordo da Portaria Nº 130/2017 GAB/EMSERH e Portaria Nº 90/2019- GAB/EMSERH. Recebido no ato de assinatura do
contrato. Caso não tenha em mãos o referido documento, entrar em contato com fiscal do
contrato para recebimento.

2.23

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores- SICAF

Declaração emitida virtualmente, onde as informações deverão estar com todos os
campos dentro do prazo de validade. O SICAF substitui os seguintes documentos: Certificado
de Regularidade do FGTS, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e a Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão
Negativa de Débitos Fiscais Estaduais, Certidão Negativa de Débitos Municipais.
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3 FLUXOGRAMA

Apresenta-se a seguir o fluxograma atualizado do trâmite processual para pagamento.
3.1 Fluxo de Pagamento – Contrato

3.2 Fluxo de Pagamento – Demais Pagamentos
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4 ATRIBUIÇÕES DOS SETORES

Apresenta-se as informações quanto as principais atribuições realizadas em cada setor
que atua no trâmite processual de pagamento:
•

Gerência de Processos Financeiros - GProF (Triagem) - Receber, analisar e

separar a documentação de acordo com as portarias.
•

Protocolo - Executar a abertura do processo, paginar, realizar o lançamento e

gerar o número do processo no E-processo e no Sistema de Controle de Processos- C-Pro.
•

Fiscal - Gerir a execução dos contratos, acompanhando todos os atos dela

decorrentes, fazer a conferência da ordem de fornecimento de materiais ou serviços; Elaborar
Relatórios de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato e Cronograma de desembolso.
•

Gerência de Processos Financeiros (GProF) - Lançar as notas fiscais no

sistema C-Pro; verificar e validar as notas fiscais, certidões e documentos exigidos nos
processos de pagamentos e de contratos (licitação); cobrar e fazer cumprir as exigências quanto
aos documentos e certidões necessárias junto aos fornecedores e diretores das unidades.
•

Diretoria Clínica / Administrativa / Engenharia - Conferir a ordem de

fornecimento de materiais ou serviços de acordo com a Nota Fiscal apresentada; justificando a
aquisição pela compra.
•

Contabilidade – Realizar o registro dos processos/notas fiscais no Sistema

Alterdata.
•

Dir. Financeira – Tomar conhecimento do lançamento contábil após aprovação

da despesa e solicitar o prosseguimento do processo administrativo visando o pagamento.
•

Jurídico – Análise jurídica em torno de quaisquer pendências verificadas no

processo.
•

Auditoria – Emitir declaração de conformidade.

•

Gabinete - Confeccionar e intermediar a assinatura do Termo de Ajuste de

Contas (TAC).
•

Presidência - Autorizar o pagamento de despesa.

•

Financeiro - Verificar a validade das certidões, analisar o processo e a

conformidade, conferir previsão e realizar o pagamento do processo.

15

5 CHECK LIST DE DOCUMENTOS POR TIPO DE PROCESSO

Os documentos mencionados abaixo podem ser consultados nas Portarias¹ 130/2017 GAB/EMSERH, de 19 de maio de 2017 e 90/2019 - GAB/EMSERH, de 25 de março de 2019,
conforme mencionado em todo este manual.

5.1

Check List Processos de Pagamento por Contratação
• Solicitação da Empresa
• Nota Fiscal Eletrônica ou Fatura atestada
• Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
• Certificado de Regularidade do FGTS – CRF
• Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a
Dívida Ativa da União
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (em casos de Contratos assinados
em data anterior a 22 de dezembro de 2017) ou (em casos de serviço de terceirização
de mão de obra para contratos assinados em data posterior a 22 de dezembro de 2017)
• Certidão Negativa de Débitos Estaduais
• Certidão Negativa de Débitos na Dívida Ativa Estadual
• Certidão Negativa de Débitos Municipais (em casos de Contratos assinados
em data anterior a 22 de dezembro de 2017)
• Certidão Negativa de Débitos na Dívida Ativa Municipal (em casos de
Contratos assinados em data anterior a 22 de dezembro de 2017)
• Cópia do Contrato e das Publicações do Extrato do Contrato e da Portaria dos
Fiscais do Contrato no Diário Oficial do Estado
• Cópia do Termo de Aditivo (quando houver) e da Publicações do Extrato do
Termo Aditivo e da Portaria dos Fiscais do Termo Aditivo no Diário Oficial o Estado
• Cópia da Ordem de Serviço ou Ordem de Fornecimento
• Consulta SINTEGRA (em casos de Contratos assinados em data posterior a
22 de dezembro de 2017)
• Consulta da Situação Atual do Contribuinte no Simples Nacional
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¹ As Portarias estão sujeitas as alterações, que será informado mediante publicação em diário
oficial.

OBS 1:
➢

De acordo com folha 12, os referidos documentos podem ser substituídos

pelo SICAF (Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores).
OBS 2:
Em caso de contratos de TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, devem ser
incluídos:
➢

Comprovante de pagamento das Contribuições Sociais (FGTS e

PREVIDENCIA SOCIAL) correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura
vencida compatível com os empregados à execução contratual nominalmente
identificados.
➢

Comprovante de pagamento de salário (remuneração), inclusive férias

e 13º salário, quando cabível de vale transporte e de vale alimentação correspondente
ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida compatível com os empregados à
execução contratual nominalmente identificados.
OBS 3:
Em caso de contratos de SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA, devem ser
incluídos:
➢

Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), assim como

cópia da comprovação de inscrição da obra junto ao INSS;
➢

Comprovante de pagamento das Contribuições Sociais (FGTS e

PREVIDENCIA SOCIAL) correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura
vencida compatível com os empregados à execução contratual nominalmente
identificados;
➢

Comprovante de pagamento dos encargos previdenciários resultantes

da execução do Contrato, com apresentação da Guia de Recolhimento do INSS e
FGTS, referente ao mês imediatamente anterior à solicitação de pagamento.

5.2

Check List Processos de Pagamento Para Locação de Imóvel – Pessoa Física
• Solicitação de Pagamento
• Recibo de Pagamento atestado pelo Diretor da Unidade e/ou Fiscal do Contrato.
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• Certidão Vintenária ou Registro/Escritura Pública do imóvel (anexar cópia
autenticada em cartório).
• Comprovante de Endereço Atualizado – Proprietário do imóvel.
• Certidão Negativa de Débitos do IPTU ou Nada Consta do IPTU do imóvel
locado.
• Cópia da Identidade do Proprietário do imóvel.
• CPF do Proprietário do imóvel.
• Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União – Proprietário do imóvel.
• Certidão Negativa de Débitos Estaduais – Proprietário do imóvel.
• Certidão Negativa de Débitos na Dívida Ativa Estadual – Proprietário do imóvel.
• Cópia do Contrato de Locação.

5.3

Check List Processos de Pagamento Para Locação de Imóvel – Pessoa Jurídica
• Solicitação de Pagamento da Empresa
• Fatura ou Recibo de Pagamento atestado pelo Diretor da Unidade e/ou Fiscal do
Contrato.
• Certidão Vintenária ou Registro/Escritura Pública do imóvel (anexar cópia
autenticada em cartório).
• Certificado de Regularidade do FGTS
• Certidão Negativa de Débitos do IPTU ou Nada Consta do IPTU do imóvel
locado.
• Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União
• Certidão Negativa de Débitos Estaduais
•

Certidão Negativa de Débitos na Dívida Ativa Estadual

• Cópia do Contrato de Locação.

5.4

Check List Processos para Demais Pagamentos
• Solicitação do Diretor da Unidade Hospitalar
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• Solicitação da Empresa
• Nota Fiscal Eletrônica ou Fatura atestada
• Certificado de Regularidade do FGTS – CRF
• Relatório de Serviço Prestado
• Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a
Dívida Ativa da União
• Certidão Negativa de Débitos Estaduais
• Certidão Negativa de Débitos na Dívida Ativa Estadual
• Cópia da Ordem de Serviço ou Ordem de Fornecimento
• Consulta Sintegra
• Consulta Simples Nacional
OBS 1:
Em caso de serviços MÉDICOS, devem ser incluídos:
➢

A Escala de Honorários Médicos, a ser feita no período correspondente

ao serviço, devidamente assinada pela Diretoria da Unidade Hospitalar e pelo
responsável da empresa prestadora de serviço, conforme modelo padrão da EMSERH,
anexo 7 e 8 (fls. 26 e 27).
OBS 2:
Em caso de serviços de TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, prestados com
data anterior ao mês de fevereiro de 2019 devem ser incluídos:
➢

Comprovante de pagamento das Contribuições Sociais (FGTS e

PREVIDENCIA SOCIAL) correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura
vencida compatível com os empregados à execução contratual nominalmente
identificados.
➢

Comprovante de pagamento de salário (remuneração), inclusive férias

e 13º salário, quando cabível de vale transporte e de vale alimentação correspondente
ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida compatível com os empregados à
execução contratual nominalmente identificados.
OBS 3:
Em caso de SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA, devem ser incluídos:
➢

Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), assim como

cópia da comprovação de inscrição da obra junto ao INSS;
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➢

Comprovante de pagamento das Contribuições Sociais (FGTS e

PREVIDENCIA SOCIAL) correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura
vencida compatível com os empregados à execução contratual nominalmente
identificados;
➢

Comprovante de pagamento dos encargos previdenciários resultantes

da execução do Contrato, com apresentação da Guia de Recolhimento do INSS e
FGTS, referente ao mês imediatamente anterior à solicitação de pagamento.
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LISTA DE ANEXOS
✓ Anexo 1- MODELO DE SOLICITAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE
HOSPITALAR
✓ Anexo 2 – MODELO DE SOLICITAÇÃO DA EMPRESA
✓ Anexo 3- MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
✓ Anexo 4- MODELO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
✓ Anexo 5- MODELO DE NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO
✓ Anexo 6- MODELO DE RPA
✓ Anexo 7- MODELO DE RELAÇÃO DE HONORÁRIOS MÉDICOS
✓ Anexo 8- MODELO DE RELAÇÃO DE HONORÁRIOS MÉDICOS
DE AMBULATÓRIO
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ANEXO 1 – MODELO DE SOLICITAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE
HOSPITALAR

TIMBRE OU NOME DO HOSPITAL

Senhor Presidente da EMSERH,

Considerando o contrato nº XXXX celebrado com o Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria da
Saúde e a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH.
Considerando que a EMSERH poderá promover a aquisição de bens, realizar a compra de equipamentos,
insumos, suprimentos, contratar auditorias especializadas em gestão hospitalar, sistemas de controle e
tecnologia e consultoria de gestão.
Considerando a necessidade imperiosa da não interrupção dos serviços hospitalares, e nem prejuízo à
população maranhense;
Considerando que entre as obrigações do Estado, está a de garantir a saúde de sua população.
Considerando que a opção da escolha do fornecedor se dá pelo fato que o mesmo vinha fornecendo de forma
satisfatória, atendendo as especificações exigidas por esta Unidade;

Considerando que (explicar a necessidade do serviço ou material, incluir neste campo o nome do fornecedor,
nº das NF’s).

Solicito de Vossa Senhoria, que adote os procedimentos necessários ao pagamento no valor de R$
______________ (________________________________________________________) referente ao
período de ____ / _____/ _____ à _____/ ____/ _____ executado nesta Unidade de Saúde.

_____________, Ma ____ de _____________ de ____.

______________________
Diretor da Unidade (Nome e assinatura)

Nome do Hospital, endereço, telefone e e-mail
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ANEXO 2 – MODELO DE SOLICITAÇÃO DA EMPRESA
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ANEXO 3 - MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
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ANEXO 4 - MODELO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Emp. Maranhense de Serv. Hospitalares/EMSERH

ATESTO QUE
 OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
Em:____/____/_____
Hora: __________
Ass:____________________________________
_

LEGENDA (ANEXO 4):
1-

Número da Nota Fiscal – legível;

2-

Data de Emissão da Nota – legível;

3-

Código de Verificação- legível;

4-

Dados do Prestador de Serviços – dados atualizados e compatíveis com as certidões;

5-

Dados do Tomador de Serviços – dados atualizados da EMSERH;

6-

Discriminação do Serviço – necessário conter descrição e período do serviço prestado e Unidade Hospitalar. OBS: Em

casos de serviços via contratação, deverá incluir número do contrato e ordem de serviço;
7-

Código do Serviço e sua descrição – de acordo com o serviço prestado;

8-

Devidamente assinado pelo Diretor da unidade ou Fiscal do Contrato, com carimbo de Atesto corretamente preenchido;

9-

Outras Informações: atenção ao Local de Prestação do serviço para a devida tributação.
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ANEXO 5 - MODELO DE NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO

Emp. Maranhense de Serv. Hospitalares/EMSERH

ATESTO QUE
 OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
Em:____/____/_____
Hora: __________
Ass:____________________________________
_

LEGENDA (ANEXO 5):

1-

Número da Nota Fiscal – legível;

2-

Dados do Fornecedor – dados atualizados e compatíveis com as certidões

3-

Código de Validação- legível;

4-

Dados do Destinatário – dados atualizados da EMSERH;

5-

Descrição dos produtos – de acordo com a ordem de fornecimento (descrição do item, quantidade e valor unitário);

6-

Devidamente assinado pelo Diretor da unidade ou Fiscal do Contrato, com carimbo de Atesto corretamente preenchido;

7-

Informações Complementares: necessário conter número da ordem de fornecimento e Unidade Hospitalar. OBS: Em

casos de fornecimento via contratação, deverá incluir número do contrato.
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ANEXO 6 – MODELO DE RPA
Nº DO
RECIBO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCI AL DA EMPRESA

PERÍODO DE
LOCAÇÃO

MATRÍ CULA (CPF)

RECEBI DA PESSOA JURÍ DI CA ACI MA I DENTI FI CADA, O VALOR DE R$ 0,00(VALOR POR EXTENSO) REF.AO ALUGUEL DE I MÓVEL DE Nº XXX NA RUA XXX

ESPECIFICAÇÃO

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO NI T / PI S:
NO CPF:

IRRF

VALOR LÍQUIDO

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NÚMERO

R$

-

ASSINATURA

ÓRGÃO EMI SSOR
SSP/MA

LOCALIDADE

DATA

NOME COMPLETO
-

PREENCHIMENTO CADASTRAL
0

NOME DO PRESTADOR
CPF

0

PI S/NI T

0

I DENTI DADE

0

ÓRGÃO
EXPEDI DOR:

SSP/MA

MUNI CÍ PI O DA PRESTAÇÃO DO
SERVI ÇO
DESCRI ÇÃO DO SERVI ÇO
DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVI ÇO
BANCO PARA DEPÓSI TO

Retenção Obrigatória

Emp. Maranhense
de -Serv.
Hospitalares/EMSERH
TABELA DO IRRF
APLICÁVEL
A PARTIR DE 04.2015
Base de cálculo (R$)
ATESTO

Alíquota (%)
QUE

 OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
-

Até 1.903,98

Em:____/____/_____

Parcela a
deduzir do
IRPF (R$)

-

Hora: __________

Quando o locatário for pessoa jurídica e o locador pessoa física, a retenção na fonte
sobre rendimentos de aluguéis é obrigatória, mesmo na hipótese do recebimento ser
efetuado por intermédio de pessoa jurídica administradora de bens (artigo 631 do
RIR/1999)

De
1.903,99 até 2.826,65
7,5
142,8
Ass:_____________________________________
De 2.826,66 até 3.751,05
15
354,8
De 3.751,06 até 4.664,68
22,5
636,13
Acima de 4.664,68
27,5
869,36

LEGENDA (ANEXO 6):
1-

Nome e razão social da empresa contratante EMSERH, nº do recibo, período e informações complementares do valor

2-

Valor do serviço, locação;

3-

Nº de inscrição do PIS e do CPF;

4-

Nº da identidade e valor líquido;

5-

Assinatura da Pessoa Física;

6-

Informar Localidade (endereço do imóvel locado), data e Nome completo da Pessoa Física

7-

Preenchimento Cadastral do prestador de serviço, locatário pessoa física.

recebido;

8- Devidamente assinado pelo Diretor da unidade ou Fiscal do Contrato, com carimbo de Atesto corretamente preenchido.
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ANEXO 7 - MODELO DE RELAÇÃO DE HONORÁRIOS MÉDICOS

OBSERVAÇÕES:
1- Atenção para o preenchimento das informações gerais: Nome da unidade, CNPJ,
razão social da empresa, mês e ano da prestação do serviço, nome do profissional, CRM,
especialidade, turno/horário, nº de plantões, data, valor do plantão e valor total.
2-

Verificar o teto de despesas com serviços assistenciais da rede estadual de saúde,

conforme Portaria N° 1.044- SES/MA de 30 de outubro de 2018, constante nos anexos.
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ANEXO 8 - MODELO DE RELAÇÃO DE HONORÁRIOS MÉDICOS DE
AMBULATÓRIO

OBSERVAÇÕES:
1- Atenção para o preenchimento das informações gerais: Nome da unidade, CNPJ,
Razão Social da Empresa, mês e ano da prestação do serviço, nome do profissional, CRM,
especialidade, turno/horário, nº de plantões, data, valor do plantão, incluir a carga horária e
por fim o valor total.
2- Atentar-se para a coluna 05 (nº de ambulatório) para preenchimento correto.
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DOCUMENTOS REFERÊNCIA
✓

Portaria Nº 130/2017 - GAB/EMSERH, de 19 de maio de 2017;

✓

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, de 21 de dezembro
de 2017;

✓

Portaria Nº 90/2019 - GAB/EMSERH, de 25 de março de 2019;

✓

Portaria N° 1.044/2018 –SES/MA de 30 de outubro de 2018;
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