
Emissão de notas fiscais e pagamento 
pelos serviços prestados - TDAP  

Montes Claros /MG 

2017 

WORKSHOP PARA MUNICÍPIOS AFETADOS 
PELA SECA/ESTIAGEM EM MINAS GERAIS 



 Processo de pagamento - TDAP; 
 

 Orientação para emissão de nota fiscal; 
 

 Tipo de nota fiscal; 

 

 Erros em nota fiscal; 

 

 Participação da Comunidade Atendida no 

TDAP. 

SUMÁRIO 



Cláusula Oitava – DO PAGAMENTO 

“... 8.1 - O pagamento será efetuado através do Sistema 
Integrado de Administração Financeira-SIAFI/MG, 
conforme rotina estabelecida para as diferentes fontes 
de recursos, a crédito do beneficiário em um dos bancos 
credenciados pelo Estado (Banco do Brasil, Bradesco, 
Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil), no prazo de até 
30 (trinta) dias corridos da data de aceitação dos 
serviços, pelo GMG... 

 

Processo de pagamento -TDAP 



Cláusula Oitava – DO PAGAMENTO 

...acompanhado dos documentos fiscais, pelo setor 
financeiro respectivo, devidamente atestadas por 02 
(dois) servidores designados pelo Gabinete Militar do 
Governador/Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, 
acompanhadas do Termo de Recebimento Definitivo...” 

 

Processo de pagamento -TDAP 



Consideração de despesas:  documento pelo qual é 
apresentada o que é devido ao Ordenador de Despesas, que 
após assinado por ele vai para a Diretoria responsável para 
pagamento, é composto por :  

• Nota de empenho; 

• Documento do TDAP (Ordem para cumprimento de rota e 
Relatório de QRCode); 

• Nota Fiscal; 

• Certificado Previdência Social – CND INSS; 

• Certificado Caixa Econômica Federal – CND FGTS; 

• Certificado Receita Federal e estadual; 

• Certificado Tribunal Superior do Trabalho - CND Trabalhista. 

 

Processo de pagamento -TDAP 



Cláusula Oitava – DO PAGAMENTO 

“...8.4-No caso de contratação financiada por 
recursos federais executados através de Cartão de 
Pagamento de Defesa Civil – CPDC, o FORNECEDOR 
deverá disponibilizar para o GERENCIADOR DA ATA 
máquina de cartão e pagamentos eletrônicos na 
bandeira VISA, para o devido pagamento dos 
serviços prestados, nos moldes do Decreto Federal 
n. 7.257/2010; 

8.4.1 - A máquina a que se refere o item 8.4 deve 
estar registrada no mesmo CNPJ do signatário do 
contrato...” 

 

Processo de pagamento -TDAP 



Após a apuração do QRCode a Gerência de 
Pagamento envia ao Prestador de Serviço 
um e-mail, solicitando a emissão da nota 
fiscal com toda orientação. 

 

Orientação para emissão de nota fiscal 



Orientação para emissão de nota fiscal 



 

Para que seja realizado o início do processo de pagamento do serviço, solicitamos que seja enviado 
a esta Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – Cedec/MG as seguintes documentações: 

1 - Documento fiscal original (NOTA FISCAL) com as seguintes observações: 

a- Número da nota; 

b- Data de emissão da nota ou vencimento; 

c- Dados do prestador de serviço devem ser os mesmo constante no contrato (Razão Social do 
contratado, CNPJ, Inscrição Estadual) ; 

d- Discriminação do serviço prestado; (texto padrão ser redigido na nota fiscal: 

Transporte e distribuição de água potável no município de ................. e 
seus  distritos/comunidade, proveniente do lote ........., no período de 11/04/2017 a 23/05/2017, 
conforme edital 358 ); para ambos os lotes. 

e- Dados bancários para pagamento (a conta deve ser aberta em nome da pessoa jurídica); 

 
 

Obs: * O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira-
SIAFI/MG, conforme rotina estabelecida para as diferentes fontes de recursos, a crédito do 
beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado (Banco do Brasil, Bradesco, Banco 
Itaú e Banco Mercantil do Brasil), no prazo de até 30 (trinta) dias corridos da data de aceitação 
dos serviços, pelo GMG, acompanhado dos documentos fiscais. 

        

 

Orientação para emissão de nota fiscal 



Tipos de nota fiscal 



Tipos de nota fiscal 



Erros em nota fiscal 

É comum erros em nota fiscal emitida pelos 
prestadores de serviço do TDAP, sendo: 

-Vencimento da nota fiscal; 

-Nome da Razão social errada; 

-CNPJ; 

-Falta de inscrição estadual; 

-Falta do período de prestação de serviço; 

-Falta da indicação do Edital; 

-Dados bancários da empresa. 

 

 



Erros em nota fiscal 

NÃO EXISTE A POSSIBILIDADE DA 
CEDEC/MG ADIANTAR O PROCESSO EM 
CASOS DE NOTA FISCAL MANUAL. 

 

 



Erros em nota fiscal 



Erros em nota fiscal 

SEM A EMISSÃO CORRETA DA NOTA FISCAL 
NÃO HÁ COMO INICIAR O PROCESSO DE 
PAGAMENTO POR PARTE DA CEDEC/MG. 

 

 



MUITO OBRIGADO! 



DEFESA    CIVIL    SOMOS    TODOS    NÓS ! 

2º Sgt PM Emerson Gonçalves Ribeiro 

Gerente de Captação e Distribuição do Transporte 

e Distribuição de Água Potável - TDAP 

Email: operacaopipa@defesacivil.mg.gov.br 

Site: www.defesacivil.mg.gov.br 

(31) 3915-0274/ 0226.  Plantão 24h: (31) 99818-2400 


