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Assembleia Legislativa do Estado de 

nesta Instrução Normativa.

Art. 2º.Fica estabelecido O

da Folha de Servidores e Parlamentares do

Anexo Único, desta Instrução No

Art. 3º. As orientações contidas nesta normativa obedece

estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/64, nos artigos 58, c/c 61, 62 e 

do empenhamento, liquidação e pagamento da despesa públicas, aplicando

despesas com pagamento de servidores ativos e inativos, e ainda de parlame

Art. 4º. É de responsabilidade da Secretaria Geral 

as medidas necessária quanto a ampla divulgação e implementação desta Instrução 

Normativa. 

Art. 5º.É de responsabilidade da 

cumprir fielmente todas as condições 

propor, a qualquer instante, melhorias que possam dar celeridade ao processo 

exoneração de servidores.

Art. 6º.Ficam todos os setores relacionados ao processo 

folha de servidores e de parlamentares

processual, fluxograma e utilização dos modelos de documentos 

nesta Instrução Normativa.

Art. 7º.  Compete a Controladoria Geral, fiscalizar o cumprimento das

condições e normas implantadas para fins de dar eficiência e eficácia 

processoatos normativos 

Parlamentares, nos termos do art. 1º desta Instrução Normativa.

Art. 8º. As competências 

liquidação e pagamento da folha de servidores e parlamentares, dentre outras 

atribuições contidas na Lei complementar nº 1.056/2020, 

             §1º. São atribuições da 

I – Gerar o 

mensalmente, mensal por vínculo;

II – Determinar a abertura de processo administrativo com essa finalidade;
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, obedecerão às normas previstas 

mativa. 

ica estabelecido O Fluxograma para procedimentos de p

da Folha de Servidores e Parlamentares do Poder Legislativo de Rondônia conforme 

, desta Instrução Normativa. 

As orientações contidas nesta normativa obedece

Lei Federal nº 4.320/64, nos artigos 58, c/c 61, 62 e 

do empenhamento, liquidação e pagamento da despesa públicas, aplicando

despesas com pagamento de servidores ativos e inativos, e ainda de parlame

É de responsabilidade da Secretaria Geral – ALE

as medidas necessária quanto a ampla divulgação e implementação desta Instrução 

É de responsabilidade da Superintendência de Recursos Humanos

cumprir fielmente todas as condições estabelecidas nesta normativa, podendo 

propor, a qualquer instante, melhorias que possam dar celeridade ao processo 

exoneração de servidores. 

Ficam todos os setores relacionados ao processo 

olha de servidores e de parlamentares, responsáveis pelo cumprimento 

, fluxograma e utilização dos modelos de documentos 

nesta Instrução Normativa. 

Compete a Controladoria Geral, fiscalizar o cumprimento das

e normas implantadas para fins de dar eficiência e eficácia 

atos normativos para pagamento da Folha de Servidores e de 

, nos termos do art. 1º desta Instrução Normativa. 

As competências e atribuições paraelaboração, empenhamento, 

liquidação e pagamento da folha de servidores e parlamentares, dentre outras 

contidas na Lei complementar nº 1.056/2020, são as seguintes:

§1º. São atribuições da Superintendênciade Recursos Humano

Gerar o Folha de Pagamento de servidores e parlamentares, 

mensalmente, mensal por vínculo; 

Determinar a abertura de processo administrativo com essa finalidade;

, obedecerão às normas previstas 

para procedimentos de pagamento 

Poder Legislativo de Rondônia conforme 

As orientações contidas nesta normativa obedecem aos dispositivos 

Lei Federal nº 4.320/64, nos artigos 58, c/c 61, 62 e 63, que tratam 

do empenhamento, liquidação e pagamento da despesa públicas, aplicando-se as 

despesas com pagamento de servidores ativos e inativos, e ainda de parlamentares. 

ALE-RO, adotar todas 

as medidas necessária quanto a ampla divulgação e implementação desta Instrução 

Superintendência de Recursos Humanos, 

nesta normativa, podendo 

propor, a qualquer instante, melhorias que possam dar celeridade ao processo de 

Ficam todos os setores relacionados ao processo de pagamento da 

esponsáveis pelo cumprimento do tramite 

, fluxograma e utilização dos modelos de documentos estabelecidos 

Compete a Controladoria Geral, fiscalizar o cumprimento das 

e normas implantadas para fins de dar eficiência e eficácia ao 

para pagamento da Folha de Servidores e de 

 

ão, empenhamento, 

liquidação e pagamento da folha de servidores e parlamentares, dentre outras 

são as seguintes: 

rintendênciade Recursos Humano: 

Folha de Pagamento de servidores e parlamentares, 

Determinar a abertura de processo administrativo com essa finalidade; 
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FLUXOGRAMA DE PROCESSO DE 
FLUXOGRAMA DO PROCESSO FOLHA DE PGAMENTO - SUB PROCESSO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 
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SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Abre o Processo 
Administrativo

Empenha a 
Despesa

Autoriza 
Empenhamento da 

Folha

Emite Nota de 
Liquidação da 
Folha Liquida

Classifica a 
Programação 
Orçamentaria

Emite Programa de 
Desembolso da 

Folha e Encargos

Gera a Folha de 
Pagamento

Emite NL  dos 
Encargos 

Previdenciários e 
Tributarios

Emite Ordem 
Bancaria da Folha 

e Encargos

Determina 
abertura de 
processo por 
memorando
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ANEXO ÚNICO 
FLUXOGRAMA DE PROCESSO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL – SERVIDORES E PARLAMENTARES

SUB PROCESSO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL – SERVIDORES E PARLAMENTARES

Instrui a folha de 
pagamento por 

vinculo

Emite RE da Folha 
e Encargos

Autoriza o Pagamento 
da Folha e Encargos

Envia arquivo ao 
Banco e Paga a 

Folha de Pessoal

Recolhe os Encargos 
s/a Folha de Pessoal

Regulariza a Folha e 
Encargos no Siafem Despacha a SF

Confere o 
Pagamento da 

Folha Liquida por 
vínculo

Despacha a SRH

SERVIDORES E PARLAMENTARES 

Fim

Certifica a 
Conformidade da 

Folha de Pagamento 
Mensal

Arquivo

 


