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1 APRESENTAÇÃO 

 
O presente trabalho é um Projeto de Intervenção Organizacional (PIO), objetiva apresentar, à 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), um modelo de elaboração da Guia de 

Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social 

(GFIP), para ser utilizado no âmbito das Secretarias do Estado da Bahia, Autarquias, 

Fundações instituídas e mantidas pelo poder público Estadual e Empresas Públicas usuárias 

do Sistema de Informações Contábeis e Financeiras (Sicof). 

 

Essas pessoas jurídicas estão obrigadas a informar, mensalmente, ao Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), dados cadastrais, todos os fatos 

geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto. 

Essa obrigação não abrange aos servidores estatutários filiados a regime próprio de 

previdência social. 

 

GFIP é a guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e de 

informações à Previdência Social que contém as informações de vínculos empregatícios e 

remunerações, gerada pelo aplicativo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e 

Informações à Previdência Social (Sefip). 

 

Os órgãos e entidades estão obrigados à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento 

para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), caso em que esta GFIP será 

declaratória, contendo todas as informações cadastrais e financeiras de interesse da 

Previdência Social. 

 

Os órgãos e entidades devem, obrigatoriamente, gerar e transmitir a GFIP “com movimento”, 

correspondente a cada Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), por meio da 

Conectividade Social, canal de relacionamento eletrônico desenvolvido pela Caixa 

Econômica Federal (CEF), para troca de arquivos e mensagens por meio da Rede Mundial de 

Computadores - Internet, para todas as empresas ou equiparadas que estão obrigadas a 

recolher o FGTS ou a prestar informações à Previdência Social.  , contento a relação dos 

servidores celetistas, dos temporários e dos exclusivamente comissionados vinculados ao 
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Regime Geral de Previdência Social (RGPS), assim como dos prestadores de serviços -pessoa 

física - que envolva recolhimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

 

Conforme disposto no artigo 9º da Instrução Normativa RFB nº 925, de 6 de março de 2009, 

inexistindo fatos geradores de contribuição previdenciária para o CNPJ, os órgãos e entidades 

deverão apresentar a GFIP com indicativo de ausência de fato gerador - GFIP sem movimento 

- na primeira competência da ausência de fatos geradores, dispensando-se a sua transmissão 

para as competências subsequentes até a ocorrência de fatos geradores de contribuição 

previdenciária. 

 

As GFIPs referentes à competência 13 (13º salário) devem ser enviadas todos os anos, mesmo 

que não haja movimento durante o ano. 

 

Estão desobrigados de entregar a GFIP: 

 

 O contribuinte individual sem segurado que lhe preste serviço; 

 O segurado especial; 

 

 Os órgãos públicos em relação aos servidores estatutários filiados a regime próprio de 

previdência social; 

 

 O empregador doméstico que não recolher o FGTS para o empregado doméstico; 

 

 O segurado facultativo; 

 

Prazo para transmitir a GFIP. De acordo com o disposto no item 6 do Manual da GFIP para 

SEFIP 8.4, existindo fatos geradores de contribuição previdenciária, as GFIPs deverão ser 

transmitidas pela Conectividade Social, obrigatoriamente: 

 

 Até o dia 7 (sete) de cada mês, e no caso de envolver recolhimento ao FGTS, com 

antecedência mínima de 2 (dois) úteis da data de seu vencimento; 
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 Até o dia 31 (trinta e um) de janeiro do ano seguinte, as referentes à competência 13 

(13º salário); 

 

Caso não haja expediente bancário nas datas acima, a transmissão deve ser antecipada para o 

dia de expediente bancário imediatamente anterior. 

Prazo para Recolhimento do FGTS. De acordo com o Item 6.1 do Manual da GFIP para 

SEFIP 8.4, a Guia de Recolhimento do FGTS – GRF deve ser quitada até o dia 07 (sete) de 

cada mês, em relação à remuneração do mês anterior. Se não houver expediente bancário no 

dia 07 (sete), o prazo para recolhimento sem acréscimos legais, é o dia útil imediatamente 

anterior. 

 

A remuneração referente a cada parcela de 13º salário pago, devido ou creditado ao 

trabalhador deve ser informada no mês de competência, para efeito de recolhimento exclusivo 

ao FGTS, obedecendo ao mesmo prazo da remuneração mensal. 

 

O recolhimento ao FGTS após o prazo legal implica atualização monetária, juros de mora e 

multa, além dos encargos sobre a contribuição social, se houver. 

 

Prazo para Previdência Social: O recolhimento das contribuições previdenciárias deve ser 

efetuado até o dia 20 do mês seguinte ao da ocorrência do seu fato gerador. (alínea “b” do 

inciso I do artigo 30 da Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com redação dada pela 

Lei Federal nº 11.933, de 28 de abril de 2009). 

 

Se não houver expediente bancário nas datas indicadas, o recolhimento deverá ser efetuado 

até o dia útil imediatamente anterior. (item II do § 2º do artigo 30 da Lei Federal nº 8.212, de 

24 de julho de 1991, com redação dada pela Lei Federal nº 11.933, de 28 de abril de 2009). 

 

Retificações da GFIP. As informações prestadas incorretamente devem ser corrigidas por 

meio do próprio SEFIP a partir de 01/12/2005, conforme estabelecido no Capítulo V do 

Manual da GFIP para SEFIP 8.4. 

 

Os fatos geradores omitidos devem ser informados mediante a transmissão de novo arquivo 

SEFIPCR.SFP, contendo todos os fatos geradores, inclusive os já informados, com as 

respectivas correções e confirmações. 
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No movimento com retificação de informações, será gerada uma GPS - Guia da Previdência 

Social com base na totalidade dos fatos geradores e demais informações. 

 

No modelo atual, cada unidade gestora contrata o prestador do serviço, efetua a retenção da 

contribuição previdenciária e, imediatamente, emite uma Ordem Bancária Eletrônica (OBE), a 

fim de efetivar o pagamento da quantia retida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

No início do mês subseqüente, apura o valor da despesa classificada como obrigações 

patronais, ou seja, 20% (vinte por cento) do valor dos serviços tomados no mês anterior e 

emite empenho nesse valor para quitar o pagamento correspondente a essas obrigações 

patronais. 

 

Em seguida, preenche, manualmente, uma GFIP relativa aos serviços que lhes são prestados 

por pessoa física abrangida pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e a envia a 

Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb), para proceder a consolidação em um 

único Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, abrangendo todas as unidades gestoras a ele 

vinculadas e transmitir a Receita Federal do Brasil (RFB). 

 

Propõe-se mudar essa situação com a apresentação de um modelo capaz de criar condições 

para as unidades gestoras preencherem, de forma correta, a Guia de Recolhimento do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social. Pretende-se apresentar 

um método de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da 

Receita Federal do Brasil de maneira eficiente, eficaz e efetiva. Assim, as informações 

transmitidas são confiáveis e fidedignas, por retratarem a real situação dos fatos geradores de 

contribuição Previdenciária. 

 

Um mapeamento das deficiências existentes na confecção da GFIP demonstrou que as 

informações prestadas a Receita Federal do Brasil, através desse documento, carece de 

fidedignidade e compromete a confiabilidade das informações constantes neste documento, de 

modo a confirmar a necessidade de melhorias no método de preenchimento e transmissão da 

GFIP. Sugere-se a implementação de um sistema de controle capaz de imprimir abrangência, 

exatidão e fidedignidade as informações provenientes do SICOF, para compor os dados 

transmitidos à RFB através da GFIP. 
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O modelo de preenchimento e transmissão da GFIP, ora proposto, consiste na geração, no 

SICOF, de um arquivo contendo todas as informações, quanto aos dados cadastrais, os fatos 

geradores, a base de cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras 

informações de interesse da RFB e do INSS, na forma estabelecida na Legislação Federal. 

 

Este arquivo deve conter colunas para informar o número do Programa de Integração Social 

(PIS) ou equivalente, nome do trabalhador, Classificação Brasileira de Ocupação (CBO), 

ocorrência 5, valor do serviço prestado, valor da contribuição retida. Essas são as informações 

essenciais a serem transmitidas à RFB, por meio da GFIP. 

 

Gerado esse arquivo, a unidade responsável pelo preenchimento e transmissão da GFIP, 

importa as informações deste arquivo para o Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e 

informações à Previdência Social (SEFIP), aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica 

Federal (CEF), por meio do qual o empregador/contribuinte consolida os dados cadastrais e 

financeiros da empresa e trabalhadores, que permitirá a geração da GFIP e do arquivo de 

informações a serem repassados ao FGTS e à Previdência Social. 

 

A motivação para escolha desse tema decorreu da percepção da necessidade de melhoria das 

informações prestadas, mensalmente, à Receita Federal do Brasil referente aos fatos geradores 

de Contribuição Social através da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e Informações à Previdência Social. 

 

Esse fato, associado ao desejo de realização profissional, despertou a atenção do autor em 

descrever um modelo de elaboração desse documento, capaz de reduzir a ação do usuário no 

momento do preenchimento da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e Informações à Previdência Social, de modo que as informações transmitidas sejam 

dotadas dos atributos de confiabilidade, fidedignidade e, ainda, isentas de omissões e 

incorreções. 

 

Sendo os dados armazenados em arquivo e exportados diretamente do Sicof para o programa 

gerador da GFIP, tem-se certeza de que as informações transmitidas, por meio da GFIP, são 

fidedignas e contém o atributo de confiabilidade. Isso afasta a imposição de penalidade por 

prestar informações incorretas ou com omissões, já que esses dados são consistentes e 

espelham a realidade dos registros contábeis existentes na base de dados do Sicof. 



9 

 

Disso decorrem, imediatamente, diversos benefícios; informações exatas, já que a intervenção 

do usuário será mínima; confiabilidade no modelo de elaboração da GFIP; facilidade em 

cumprir o prazo de entrega; redução de custos, visto que reduz drasticamente a quantidade de 

OBEs transmitidas, as GPS serão geradas a partir das informações constantes da GFIP; os 

valores retidos ficarão aplicados rendendo juros até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente;  

possibilidade de cada unidade usuária do SICOF transmitir sua própria  GFIP 

independentemente da Secretaria de Administração do Estado da Bahia, (Saeb). 

 

Não implementando a proposta, o Estado continua absorvendo prejuízo financeiro, em 

decorrência do pagamento de multas por prestar informações incorretas ou omissas, quando 

da apresentação da GFIP à Receita Federal do Brasil (RFB). E ainda, pagar multas e juros por 

atraso no pagamento das contribuições retidas dos pagamentos efetivados às pessoas físicas 

ou jurídicas que lhes prestam serviços. 

 

Os objetivos almejados com a elaboração desse trabalho são: 

 

 Apresentar, a Receita federal do Brasil a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) no prazo fixado, 

isenta de incorreções e omissões; 

 

 Prestar corretamente as informações de interesse da RFB e da Previdência Social, por 

meio da GFIP, quanto aos dados cadastrais, os fatos geradores, a base de cálculo e os 

valores devidos das contribuições sociais e outras informações de interesse da RFB e 

do INSS, na forma estabelecida na Legislação Federal; 

 

 Redução da ação do usuário no preenchimento da GFIP; 

 

 Decréscimo da quantidade de OBE transmitida para efetuar o pagamento das 

contribuições retidas dos prestadores de serviço; 

 

 Reduzir o número de imposição de penalidade por descumprimento da legislação que 

regulamenta a GFIP; 
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 Redução no valor das multas pagas em decorrência de erros ou omissão nas 

informações prestada a RFB, através da GIP; 

  

 Redução no valor das multas e juros pagos por atraso do pagamento das contribuições 

retidas dos prestadores de serviço; 

 

A metodologia utilizada consistiu no levantamento da situação atual, por meio de análise das 

informações prestadas à Receita Federal do Brasil; entrevistas com os atores interessados; 

estudo da legislação e da bibliografia. Foram analisadas as GFIP transmitidas e consultas 

geradas pelos sistemas envolvidos e, então, esse material coletado foi analisado e comparado 

com o que determina a legislação vigente. 

 

Não se constatou a existência de outro trabalho na Sefaz sobre o tema. O que existe é o 

sistema da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), com características muito 

semelhantes ao sistema da GFIP proposto neste trabalho. 

 

Foram analisados e definidos os dados essenciais que precisam constar no cadastro dos 

prestadores de serviços para serem transmitidos à Receita Federal do Brasil. 

 

A estrutura deste documento e a seqüência dos itens ficaram da forma que segue. Na seção 1 

apresenta-se o projeto, com a natureza da intervenção, o eixo de pesquisa, a motivação para a 

escolha do tema, a justificativa do trabalho, os objetivos da intervenção e metodologia 

empregada. Na seção 2, é apresentado o diagnóstico, contextualizando e definindo o problema 

e analisando dados pré-existentes. A seção 3 traz contribuições teóricas e técnicas que 

sustentam a proposta de solução. Na seção 4, expõe-se o prognóstico, detalhando a situação 

pretendida, as recomendações, os envolvidos no projeto, definem-se as responsabilidades e 

ressalva-se a limitação das recomendações. A seção 5 traz o cronograma de implantação do 

projeto e os recursos financeiros necessários. A seção seguinte refere-se às considerações 

finais, avaliando o processo de elaboração do projeto, evidenciando as possibilidades de 

entraves ao processo de implantação da solução recomendada. Segue-se, na seção 7 com as 

referências de bibliografia utilizada. 
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2 DIAGNÓSTICO 
 

2.1 CONTEXTO DO PROBLEMA  

 

A legislação Brasileira impõe a todos os empregadores o dever de cumprir duas obrigações 

tributárias: uma principal, outra acessória. A obrigação tributária principal é a entrega de 

dinheiro ao Estado, proveniente do pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária, tendo 

sempre conteúdo patrimonial. É a obrigação de dar (pagar) ao sujeito ativo. As obrigações 

tributárias acessórias são os deveres instrumentais exigidos pelo sujeito ativo com o intuito de 

assegurar o interesse da arrecadação dos tributos e também para facilitar a atividade de 

fiscalização no sujeito passivo. 

 

A Lei  nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e 

institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios, em seu 

art. 113, dispõe que: 

 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.  

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por 

objeto pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se 

juntamente com o crédito dela decorrente.  

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto 

as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 

arrecadação ou da fiscalização dos tributos.  

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-

se em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária.  

 

Da análise do § 1º, tem-se que a obrigação é principal quando o contribuinte tem por 

prestação (por dever) o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária (multa em dinheiro). A 

seu turno, de acordo com o disposto no § 2º, a obrigação é acessória quando, por força de lei, 

a prestação a ser cumprida é a de fazer ou não fazer alguma coisa, ou permitir que ela seja 

feita pelo Fisco, tudo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

 

Vale acrescentar que, independentemente de ser exigido ou não o cumprimento de obrigação 

principal, o contribuinte é sempre obrigado a cumprir a obrigação acessória. Uma venda 
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isenta do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações 

de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) não 

desobriga o comerciante da emissão da respectiva Nota Fiscal, acobertando a operação. 

 

De acordo com Torres (2007), quanto ao objeto da obrigação tributária principal diz que o 

tributo é o dever fundamental, consistente em prestação pecuniária, que é exigido de quem 

tenha realizado o fato descrito em lei. 

 

O presente trabalho trata da obrigação tributária acessória denominada GFIP, que significa 

Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 

Previdência Social, compreendendo o conjunto de informações destinadas ao Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Previdência Social. 

 

Tal obrigação nasceu com o advento da Lei nº 9.528 - de 10 de dezembro de 1997, que altera 

dispositivos das leis n°s 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras 

providências. Essa norma legal introduziu uma nova modalidade de obrigação acessória no 

ordenamento jurídico Brasileiro. Trata-se da obrigatoriedade de apresentação da Guia de 

Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência 

Social (GFIP). 

 

Desde a competência janeiro de 1999, todos os empregadores, pessoas físicas ou jurídicas 

sujeitas ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como às 

contribuições e/ou informações à Previdência Social, estão obrigados ao cumprimento desta 

obrigação. De acordo com esse diploma legal, deverão ser informados os dados da empresa e 

dos trabalhadores, os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), bem como as remunerações dos trabalhadores e 

valor a ser recolhido ao FGTS. 

 

Até dezembro de 1998, a legislação exigia apenas a Guia de Recolhimento da Previdência 

Social (GPS) e a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (GRF). 

 

A GFIP contém informações indispensáveis para o reconhecimento dos direitos 

previdenciários dos segurados abrangidos pelo Regime Geral da Previdência Social. Os dados 
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coletados alimentam o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que serve de base 

para o reconhecimento de direitos e concessão de benefícios previdenciários. 

 

Destina-se a informar todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, 

compreendendo as remunerações de trabalhadores (empregado, avulso e contribuinte 

individual), comercialização da produção, pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho, 

receitas de eventos desportivos e patrocínios, além de outras informações. 

 

AGFIP é documento utilizado para colhimento do FGTS dos 

trabalhadores, para prestar informações de todos os fatos geradores de 

contribuições sociais à previdência social, evolvendo as remunerações 

dos trabalhadores para fins de cálculo e concessão dos benefícios, 

servindo também de termo de confissão de dívida, quando não 

recolhidos os valores nela declarados (VIEIRA, 2006, p. 262). 

 

A obrigação de prestar informações relacionadas aos fatos geradores de contribuição 

previdenciária e outros dados de interesse do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi 

instituída pela Lei nº 9.528 - de 10 de dezembro de 1997, que altera dispositivos das leis n°s 

8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. 

 

Frequentemente, os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual são autuados por 

deixar de apresentar a GFIP, apresentá-la com dados não correspondentes aos fatos geradores, 

bem como apresentá-la com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos 

geradores. Isso sujeita os responsáveis às multas previstas no Capítulo X da Lei Federal nº 

8.212/91 e alterações posteriores. nos seguintes termos: 

 

“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata 
o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar 
com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar 
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei nº 
11.941, de 2009). 
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações 
incorretas ou omitidas; e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009). 
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o 
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no 
caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 
20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído 
pela Lei nº 11.941, de 2009). 
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§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste 
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do 
prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva 
entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de 
infração ou da notificação de lançamento. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 
2009). 
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: 
(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009). 
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de 
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009). 
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração 
no prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009). 
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei nº 11.941, de 
2009). 
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem 
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído 
pela Lei nº 11.941, de 2009). 
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei nº 
11.941, de 2009).” 

 

Nos casos acima, a correção da falta, antes de qualquer procedimento administrativo ou fiscal 

por parte do INSS, caracteriza a denúncia espontânea, afastando a aplicação das penalidades 

previstas.  

 

O pagamento da multa pela ausência de entrega da GFIP não supre a falta deste documento, 

permanecendo o impedimento para obtenção de Certidão Negativa de Débito (CND). 

 

Daí, observa-se a importância das informações transmitidas à RFB através da GFIP. Ocorre, 

entretanto, que os órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual não preenchem a 

GFIP conforme os mandamentos da legislação pertinente. Isso porque não dispõem de meios 

seguros para importar, do Sicof, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, 

compreendendo as remunerações de trabalhadores (empregado, avulso e contribuinte 

individual), pagamentos efetuados as cooperativas de trabalho, além de outras informações. 

 

Na situação atual, os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, quando do 

preenchimento da GFIP, extraem manualmente do Sicof as informações a serem prestadas à 

Receita Federal do Brasil e as inserem no programa gerador da GFIP, salva em um CD e o 

remete à Saeb para que essas informações sejam consolidadas com os dados da folha de 

pagamento e em seguida transmitidas via GFIP à RFB. 

 



15 

O problema consiste no erro de preenchimento, por não contemplar todos os dados 

relacionados aos fatos geradores das contribuições Previdenciária.  

 

2.2 ANÁLISE DE DADOS 

 

Ao analisar 20 (vinte)  GFIPs relativas a competências anteriores, constatou-se um número 

muito grande de erros. Inconsistências em sua elaboração, com conseqüências negativas para 

quem as emite, divergências entre GFIP e a Guia de Recolhimento da Previdência Social 

(GPS); passível de  impedimento à obtenção Certidão Negativa de Débito (CND) e sujeitar o 

Órgão desnecessariamente a Autos-de-Infração ou até Representação Fiscal. 

 

Na GFIP, a categoria dos servidores comissionados e temporários é a categoria 20. Entretanto, 

muitas vezes os Órgãos erram nesse campo, o que pode acarretar multas e prejuízos ao 

trabalhador. 

 

Todos os órgãos ainda não adequaram seus recolhimentos às novas alíquotas dos Riscos 

Ambientais de Trabalho (RAT) que é uma contribuição patronal calculada sobre a folha de 

pagamento dos servidores. É determinado pelo Código de Atividade Econômica (CNAE) 

preponderante e a alíquota de 1, 2 ou 3% do RAT é aquela da atividade com o maior número 

de trabalhadores (quando há mais de um CNAE cadastrado para o órgão).  

 

Obrigatório desde janeiro de 2010, vários órgãos ainda não informam corretamente o Fator 

Acidentário de Prevenção (FAP), um multiplicador do Risco Ambiental de Trabalho (RAT) e 

que é divulgado pela Previdência Social por CNPJ. Em 2010 e 2011, em auditoria da RFB, 

todos os órgãos fiscalizados sofreram auto-de-infração por pagamento a menor relativo à 

alíquota do Risco Ambiental de Trabalho. 

 

Os quatro meses de licença-maternidade da servidora originam os 4/12 avos de 13º salário, 

cujo valor deve ser deduzido das contribuições do órgão, quando do pagamento da GPS do 

13º salário ou até antes, caso haja desligamento da servidora. Porém, vários órgãos 

desconhecem essa dedução.  Isso resulta em pagar contribuição previdenciária a maior que o 

devido. 

 

2.3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 
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Os órgãos públicos e Entidades da administração direta, indireta, autarquias e fundações são 

equiparados às empresas, no que tange às obrigações previdenciárias principais e acessórias.  

 

A GFIP – Guia de Informações ao FGTS e à Previdência Social é uma obrigação acessória 

mensal dos órgãos públicos que admitem servidores comissionados, temporários, de emprego 

público ou contratam trabalhadores autônomos, cooperativas de trabalho ou adquirem 

produtos de produtores rurais pessoas físicas, devendo ainda ser informados os agentes 

políticos não amparados por Regime Próprio da Previdência Social (RPPS). Todos estes 

trabalhadores são amparados pelo RGPS, e devem ter suas contribuições ou retenções, bem 

como a contribuição patronal previdenciária, informados mensalmente, até o dia 07 (sete) do 

mês seguinte ao da ocorrência do fato gerador, através da GFIP. 

 

Entretanto, vários são os erros cometidos na geração da GFIP, o que pode ocasionar tanto 

prejuízos aos trabalhadores nela informados (ou deixados de informar), quanto ao próprio 

órgão, como a geração de multas previdenciárias pela omissão ou erro no preenchimento da 

GFIP e o impedimento da emissão da Certidão Negativa de Débitos (CND) do órgão. 

 

Vários órgãos, por falta de controle, deixam de relacionar os contribuintes individuais na 

GFIP, deixando de informar o valor retido quando do pagamento ao prestador dos serviços 

tomados e pagar a contribuição patronal. Entre esses, citam-se os prestadores de serviços 

como motoristas, pintores, palestrantes, médicos, conselheiros, advogados e outros. A falta de 

informação gera prejuízos, pois o trabalhador não terá sua contribuição previdenciária 

registrada pela Previdência Social e quando precisar de algum benefício previdenciário não 

terá o valor e o tempo de contribuição contados. 
 

Os Órgãos e Entidades, quando ocorre exoneração de servidor, informam a data de 

desligamento posterior à data real. Isso porque, eventualmente, o documento oficial de 

exoneração do servidor só é publicado em mês posterior ao desligamento, ocasionando 

pagamentos em meses posteriores. Esse fato constitui fraude à Previdência Social, pois o 

órgão estará aumentando o tempo de contribuição do trabalhador ficticiamente. 
 

Também por falta de publicação do ato de admissão, servidores recebem salários 

acumuladamente em mês posterior à admissão, o que também prejudica o servidor, já que ele 

terá seu tempo de contribuição reduzido. 
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Os códigos básicos das contribuições previdenciárias dos órgãos Públicos são o código 2402 e 

o código 2640 para retenções das pessoas jurídicas. Porém, várias vezes esses códigos são 

informados incorretamente quando do pagamento da Guia de Recolhimento à Previdência 

Social (GPS) pelos Órgãos Públicos, podendo ocasionar bloqueio da CND, em decorrência  

das divergências apontadas entre as informações na GFIP e os recolhimentos efetuados com a 

GPS. 

 

Constatou-se, através das 20 (vinte) GFIPs analisadas, que  os Órgãos Públicos não vêem 

informando, na GFIP, o valor das diárias que ultrapassam a 50% (cinqüenta por cento) da 

remuneração do servidor, redundando dessa forma em infração à legislação previdenciária.  

 

Frequentemente, as unidades gestoras consultam a Gecor, buscando sanar dúvidas quanto ao 

preenchimento da GFIP. Reclamam da dificuldade de controlar, manualmente, todas as 

informações relativas aos serviços prestados por pessoa física ou jurídica e as enviar a Saeb - 

Secretaria de Administração do Estado Bahia, a fim de consolidar esses dados em uma única 

GFIP  correspondente  as unidades gestoras vinculadas ao mesmo Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ). Confessam, ainda, cometer erros, omissões e incorreções, alegando 

não dispor de condições de controlar os dados referentes aos fatos geradores de contribuição 

previdência. Isso impede que as informações transmitidas via GFIP  sejam fidedignas, já que 

não retratam a realidade. 

 

O estado deve prestar corretamente as informações de interesse da RFB e da Previdência 

Social, por meio da GFIP, para não sofrer imposição de penalidade. O preenchimento manual 

conduz a erros, quando da digitação e causa incorreções ou omissões de dados, tornando as 

informações transmitidas na GFIP inconsistentes. Isto se deve ao fato de não existir um 

controle, nas unidades gestoras, de todas as pessoas físicas ou jurídicas que lhes prestam 

serviços, nem dos fatos geradores de contribuição previdenciária, possibilitando, assim, a 

aplicação de multa conforme previsto na legislação. 

 

A lei nº 8.212, de 24 de julho de 1999, dispõe que o contribuinte que deixar de apresentar a 

GFIP no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a 

apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á a multas. 
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Essas multas são de três espécies: a) por deixar de apresentar a GFIP b) por apresentar a 

GFIP, mas deixar de relacionar todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e c) 

apresentar a GFIP, mas contendo informações inexatas, incompletas ou omissas com relação 

aos campos não relacionados com os fatos geradores de contribuição previdenciária. Todas 

essas penalidades estão elencadas no artigo 32 - A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 

que  dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras 

providências. 

 
Art. 32-A.  O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata 
o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar 
com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar 
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei nº 
11.941, de 2009). 
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações 
incorretas ou omitidas; e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009). 
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o 
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no 
caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 
20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído 
pela Lei nº 11.941, de 2009). 
§ 1o  Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste 
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do 
prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva 
entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de 
infração ou da notificação de lançamento. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 
2009). 
§ 2o  Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: 
(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009). 
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de 
qualquer procedimento de ofício; ou  (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009). 
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração 
no prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009). 
§ 3o  A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei nº 11.941, de 
2009). 
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem 
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído 
pela Lei nº 11.941, de 2009). 
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei nº 
11.941, de 2009 

 

Todo mês o Estado sofre prejuízo financeiro, visto que as unidades gestoras recolhem, 

antecipadamente, as contribuições retidas dos pagamentos efetuados aos prestadores de 

serviços. Esse prejuízo consiste na perda do rendimento financeiro que o valor das 

contribuições retidas produziria, se aplicado, desde a data da efetiva retenção, até o dia vinte 

do mês subseqüente àquele em que se pagou a pessoa prestadora dos serviços tomados. Vale 
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ressaltar que as unidades gestoras devem recolher as importâncias retidas até o dia vinte do 

mês subseqüente ao da competência. 

 

Outra perda de recursos financeiros ocorre em virtude da grande quantidade de Ordem 

Bancária Eletrônica (OBE) gerada para realizar cada pagamento extra orçamentário 

correspondente a cada valor retido, quando do pagamento orçamentário ao prestador de 

serviço, uma vez que o banco cobra por cada OBE transmitida. 

 

Essa forma manual de preencher a GFIP não pode perdurar no tempo, uma vez que não atende 

as exigências impostas pela legislação que rege essa obrigação acessória. 

 

3 MARCO TÉCNICO 
 

O sistema da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) existente na Sefaz , 

com o objetivo de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil o valor do imposto de 

renda e/ou contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus 

beneficiários apresenta os resultados esperados, por esse motivo, serviu de paradigma para 

esse trabalho. 

 

Os critérios utilizados para captura dos dados no Sicof consistem em toda 

liquidação/pagamento que tenha retenção de imposto de renda fará parte da Dirf.  

 

Também deverá ser verificado se no empenho que deu origem à retenção de imposto de 

renda, também existiu retenção de INSS. Caso positivo, migrar para o banco de dados da Dirf, 

todas as liquidações referentes ao empenho, para compor o valor do Rendimento Tributável.  

 

Os pagamentos de pessoa física, toda liquidação que houve retenção de INSS (mesmo sem ter 

havido retenção de imposto de renda), igualmente devem migra para o banco de dados da 

Dirf. 

 

Não se constataram fatos semelhantes em outras áreas. 

 

4 PROGNÓSTICO 
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4.1 SITUAÇÃO PRETENDIDA  

 
Em função do problema levantado, será necessário adotar medidas, visando melhorar a 

qualidade das informações prestadas à Receita Federal do Brasil, através da GFIP. Dessa 

forma, deve-se ter um meio de coleta das informações referentes aos fatos geradores de 

contribuição Previdenciária que seja capaz de se obter dados que reflitam a realidade.  

 

Propõe-se um modelo de preenchimento da GFIP capaz de criar condições para as unidades 

gestoras preencherem, de forma correta, a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social. Pretende-se apresentar um método de 

prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Receita Federal 

do Brasil de maneira eficiente, eficaz e efetiva. Assim, as informações transmitidas são 

confiáveis e fidedignas, por retratarem a real situação dos fatos geradores de contribuição 

Previdenciária. 

 

Com a implantação das recomendações, espera-se que os dados encaminhados para a GFIP 

sejam extraídos do Sistema de Informações Contábeis e Financeiras (Sicof) e agregados aos 

dados da folha de pagamento do Governo do Estado da Bahia, fornecido pela Saeb. Estes 

dados devem ser enviados para a Receita Federal do Brasil através da GFIP pela Saeb de 

forma consolidada por cada órgão. 

 

Com a implementação do projeto ocorre a possibilidade de apresentar, a Receita federal do 

Brasil (RFB) a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 

Informações à Previdência Social (GFIP) no prazo fixado, isenta de incorreções e omissões; 

 

Espera-se, também, uma redução do número de imposição de penalidades imposta ao Estado 

por descumprimento da legislação que regulamenta a GFIP, bem como inexistência de 

pagamento de multas por descumprimento da legislação relativa a essa obrigação acessória.  

 

4.2 RECOMENDAÇOES 
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A solução, aqui proposta, consiste em fazer uma cópia de segurança (backup) do arquivo 

GFIP/SEFIP extraído diretamente do Sicof, dos dados cadastrais, de todos os fatos geradores 

de contribuição previdenciária e outras informações de interesse da Previdência Social. 

 

As informações relativas à Previdência Social, referem-se aos empregados públicos estaduais, 

aos titulares de cargo público em comissão, aos contratos por tempo determinado e à retenção 

sobre nota fiscal/fatura nos casos de contratação de serviços prestados por pessoas físicas, 

classificadas como segurado contribuinte individual.  

 

Gerado o arquivo, este será encaminhado à Saeb para consolidação das informações da folha 

de pagamento e transmitido à RFB através do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e 

Informações à Previdência Social (SEFIP). Este sistema é um aplicativo desenvolvido pela 

Caixa Econômica Federal (CEF) por meio do qual o empregador/contribuinte consolida os 

dados cadastrais e financeiros da empresa e trabalhadores, que permitirá a geração da GFIP e 

do arquivo de informações, a serem repassados ao FGTS e à Previdência Social. 

 

A transmissão pelo GFIP/SEFIP ocorre após a geração de uma chave GFIP/SEFIP que são 

dados básicos que identificam o arquivo a ser transmitido à CEF após o fechamento do 

movimento no SEFIP (geração do arquivo). Constituem dados da chave: CNPJ/CEI (Cadastro 

Específico do INSS) do empregador/contribuinte, mês de competência, o código de 

recolhimento e a FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social). Para a Previdência, deve 

haver apenas uma GFIP/SEFIP para cada chave. 

 

Os arquivos são transmitidos por meio da Conectividade Social que consiste em um canal 

eletrônico de relacionamento desenvolvido pela CEF, para troca de arquivos e mensagens por 

meio da Rede Mundial de Computadores – Internet, para todas as empresas ou equiparadas 

que estão obrigadas a recolher o FGTS ou prestar informações à Previdência Social. 

 

As informações contempladas no arquivo extraído diretamente do Sicof são as constantes do 

quadro abaixo: 

 

INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA GFIP 

 

CÓDIGO DA UNIDADE: 
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NOME DA UNIDADE: 

 

COMPETÊNCIA: 

 

 

QTD 

 

PIS/PASEP/CI 

 

 

Nome do 

Trabalhador 

 

 

Categoria 

 

 

CBO 

 

 

Ocorrência 5 

Sim/Não 

 

 

Valor do 

Serviço 

 

 

Valor 

Retido 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

 

Sendo que: 

Ci – Contribuinte Individual 

 

CBO – Classificação Brasileira de Ocupação 

 

Ocorrência 5 – Quando o prestador do serviço  tem mais de um vínculo empregatício ou mais 

de uma fonte pagadora 

 

CATEGORIAS DOS TRABALHADORES 

 

 01  servidor público COM FGTS (ex: ocupante de emprego público – CLT) 

 

 12  servidor público não enquadrado como 19, 20 e 21 (ex: servidor estável não 

efetivo – art. 19 ADCT); 

 

 19  agente político 
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 20  servidor público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão ou de cargo 

temporário; 

 

 21  servidor público titular de cargo efetivo, magistrado ou membro do MPE/TCE, 

se vinculados ao RGPS; 

 

 13  contribuinte individual; 

 15  contribuinte individual transportador autônomo; 

 

AGENTES POLÍTICOS (categoria 19) 

 

 São os titulares dos cargos estruturais da organização política do País, ou seja, são os 

ocupantes dos cargos que compõem o arcabouço constitucional do Estado.  

 

 Ex: Governadores, Secretários de Estado e Deputados Estaduais. 

 

SERVIDOR TEMPORÁRIO (categoria 20) 

 

 É aquele contratado, por prazo determinado, para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público, como tal definido em lei (federal, estadual, municipal).  

 

 No âmbito Federal  Lei nº. 8.745/93 (ex: calamidade pública, combate a surtos 

endêmicos, professor substituto e outros), 

 

CÓDIGOS DE OCORRÊNCIA 

 

Trabalhadores com apenas um vínculo empregatício ou fonte pagadora: 

 

 00  sem exposição a agente nocivo (nunca esteve) 

 

 01  sem exposição a agente nocivo (mas já esteve) 

 

 02  agente nocivo (aposentadoria especial 15 anos) 
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 03  agente nocivo (aposentadoria especial 20 anos) 

 

 04  agente nocivo (aposentadoria especial 25 anos) 

 

Trabalhadores com mais de um vínculo empregatício ou fonte pagadora vinculado ao 

RGPS 

 05  sem exposição a agente nocivo (mas já esteve) 

 

 06  agente nocivo (aposentadoria especial 15 anos) 

 

 07  agente nocivo (aposentadoria especial 20 anos) 

 

 08  agente nocivo (aposentadoria especial 25 anos) 

 

4.3 ENVOLVIDOS 

 

Todas as Secretarias de Estado; as Autarquias; as Fundações criadas e mantidas pelo Estado e 

as Empresas Públicas usuárias do Sicof são destinatárias desse Projeto de Intervenção 

Organizacional (PIO), visto serem pessoas obrigadas a apresenta a GFIP e contribuirão 

oferecendo sugestões importantes para implementação desse Projeto. 

 

A Caixa Econômica Federal tem relevância na implementação dessa media, pois  fornecerá as 

características do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência 

Social (SEFIP), para possibilitar, o Sicof,  gerar  o arquivo compatível com o SEFIP.  

 

A Receita Federal do Brasil e o Instituto Nacional do Seguro Social são pessoas jurídicas 

fundamentais na aprovação do Projeto. Estes autores ratificarão a proposta apresentada, após 

verem atendidas as exigências estabelecidas pela legislação Federal no que se refere à 

transmissão da GFIP. 

 

A Gerência de Controle e Orientação (Gecor), estando em contato permanente com as 

unidades gestoras, mapeará as dificuldades e sugestões desses usuários e que servirão de base 
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para a elaboração da solução apresentada neste trabalho. Isso imprime legitimidade a medida 

adotada o que facilita a aceitação dos órgãos e entidades obrigados a apresentar a GFIP à 

Receita Federal do Brasil (RFB). 

 

4.4 DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES PARA A IMPLEMENTAÇÂO DAS 

RECOMENDAÇÔES 

 

Cabe ao Órgão ou Entidade que tem a folha de pagamento processada no mesmo CNPJ 

utilizado na execução de suas despesas encaminhar a Secretaria de Administração do Estado 

da Bahia (Saeb) o arquivo GFIP/SEFIP relativo à retenção sobre nota fiscal/fatura nas 

contratações de serviços prestados por pessoa física. 

 

A Coordenação de Gestão do Sistema Integrado de Recursos Humanos (CSIRH) da Diretoria 

de Administração de Recursos Humanos (DRH) da Saeb, setor responsável pelo 

processamento da folha de pagamento dos servidores do Estado, fica encarregada do 

recebimento do arquivo GFIP/SEFIP. 

 

Cada Órgão ou Entidade deve obrigatoriamente verificar junto a CSIRH/DRH/SAEB sobre o 

número do CNPJ no qual é processada a sua folha de pagamento. 

 

 Vale ressaltar que a data limite de envio do arquivo GFIP/SEFIP para a CSIRH/DRH/SAEB 

deve ser o dia 2 (dois) do mês seguinte àquele em que a remuneração foi paga, creditada ou se 

tornou devida ao trabalhador e/ou tenha ocorrido outro fato gerador de contribuição ou 

informação à Previdência Social. Caso não haja expediente na data limite estabelecida, o 

envio do arquivo deve ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior. 

 

Caso o Órgão ou Entidade possua dentro de sua estrutura de execução de despesa mais de 

uma unidade, o seu dirigente máximo deve eleger uma unidade responsável pela consolidação 

das informações de todas as suas unidades em um único arquivo GEFIP/SEFIP, relativas a 

retenção de INSS sobre prestação de serviço efetuado por pessoa física. 

 

A CSIRH/DRH/SAEB efetuará o envio do arquivo GFIP/SEFIP à CEF relativa aos CNPJs 

dos Órgãos/Entidades os quais são de sua responsabilidade o processamento da folha de 

pagamento. 
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A CSIRH/DRH/SAEB deve providenciar a consolidação das informações da Folha de 

Pagamento com as informações recebidas dos Órgãos ou Entidades relativas à retenção do 

INSS sobre prestação de serviço efetuado por pessoa física.  

 

Devem encaminhar o arquivo GFIP/SEFIP diretamente à CEF: 

 

 O Órgão ou Entidade que tem sua folha de pagamento processada com CNPJ distinto 

daquele utilizado na execução de sua despesa; 

 

 A unidade que possua CNPJ distinto ao do órgão ou entidade a que pertence. 

Cabe à unidade verificar se seu CNPJ é ou não distinto ao do órgão ou entidade a que 

pertence.   

 

A data limite para envio do arquivo GFIP/SEFIP à CEF é o dia 7 (sete) do mês seguinte 

àquele em que a remuneração foi paga, creditada ou se tornou devida ao trabalhador e/ou 

tenha ocorrido outro fato gerador de contribuição ou informação à Previdência Social. Caso 

não haja expediente bancário na data limite estabelecida, a transmissão deve ser antecipada 

para o dia do expediente bancário imediatamente anterior. 

 

O arquivo GFIP/SEFIP deve ser enviado à CEF através do programa Conectividade Social.  

 

O Órgão ou entidade que tem a folha de pagamento processada pela Saeb e que utiliza o 

mesmo CNPJ na execução de suas despesas deve observar o seguinte: 

 

Caso exista apenas uma unidade executora de despesa: 

 

 A unidade deve incluir no SEFIP os dados do movimento financeiro (mês de 

competência); 

 

 Simular o fechamento do movimento; 

 

 Verificar a consistência dos dados; 
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 Fazer cópia de segurança (backup) do arquivo GFIP/SEFIP; 

 

 Encaminhar cópia de segurança (backup) do arquivo GFIP/SEFIP à 

CSIRH/DRH/SAEB; 

 

Caso exista mais de uma unidade executora de despesa: 

 

As unidades que executam despesas deverão: 

 

 Providenciar as informações relativas à contratação de pessoas físicas  

 

 Enviar para a unidade responsável pela consolidação os dados do movimento 

financeiro ou a informação que não houve movimento na competência; 

 

 A data limite de envio do arquivo GFIP/SEFIP para as unidades responsáveis pela 

consolidação dos dados deve ser o último dia do mês em que a remuneração foi paga, 

creditada ou se tornou devida ao trabalhador e/ou tenha ocorrido outro fato gerador de 

contribuição ou informação à Previdência Social. Caso não haja expediente na data 

limite estabelecida, o envio do arquivo deve ser antecipado para o último dia útil do 

mês. 

 

As unidades responsáveis pela consolidação dos dados deverão: 

 

 Receber as informações das unidades e incluir no SEFIP os dados do movimento; 

 

 Simular o fechamento do movimento; 

 

 Verificar a consistência dos dados; 

 

 Fazer cópia de segurança (backup) do arquivo GFIP/SEFIP; 
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 Encaminhar cópia de segurança (backup) do arquivo GFIP/SEFIP à 

CSIRH/DRH/SAEB; 

 

Procedimento para envio da GFIP/SEFIP diretamente à Caixa Econômica Federal (CEF): 

 

Caso exista apenas uma unidade executora de despesa: 

 

 A unidade deve incluir no SEFIP os dados do movimento financeiro (mês de 

competência); 

 

 Simular o fechamento do movimento; 

 

 Verificar a consistência dos dados; 

 

 Executar o fechamento do movimento; 

 

 Transmitir o arquivo à CEF por meio da Conectividade Social. 

 

4.5 LIMITAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES 

 

Apresentar, a Receita federal do Brasil (RFB), a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) no prazo fixado, isenta de 

incorreções e omissões; será atendido, entretanto, não se deve esperar o fim do pagamento de 

multas por descumprimento da legislação da previdência Social.  

 

Consequentemente, as unidades devem lançar mensalmente em títulos próprios de sua 

contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o 

montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. 

 

É verdade que a geração de cópia de segurança (backup) do arquivo GFIP/SEFIP; certamente 

apresenta melhorias consideráveis ao processo atual, pois os dados transmitidos via GFIP são 

fidedignos o que reduz significativamente a imposição de penalidades por descumprimento da 

legislação da Previdência social. 
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5 CRONOGRAMA E RECURSOS  
 

5.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

Pretende-se implantar as modificações em um período de seis meses, iniciando com a 

formação do grupo de trabalho. Esse grupo irá levantar e definir os requisitos para alteração 

dos Sicof. A área de Tecnologia irá, posteriormente a essa etapa, desenvolver as 

funcionalidades requeridas e executar os testes necessários. As áreas gestoras do Sicof  irão 

efetuar o processo de homologação das alterações solicitadas e, após a verificação do correto 

desempenho das funcionalidades, as informações serão liberadas para divulgação. O grupo de 

trabalho passará então a avaliar os resultados obtidos com a intervenção e monitorá-los por 

um período de três meses. 

 

Atividade 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

Formação de grupo de trabalho           

Definição de requisitos para alterações no 

Sicof 

 
       

Desenvolvimento das funcionalidades       

Testes       

Homologação       

Avaliação das alterações         

Monitoramento         

 

5.2 ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO 

 

A estimativa de custos para implantação do projeto baseia-se nas seguintes premissas: 

 

 Para desenvolvimento e manutenção de sistemas, a Sefaz utiliza a terceirização de 

pessoal; 
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 O contrato com a empresa que atualmente presta serviços à Sefaz estabelece em 

R$ 44,92 (quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) o valor unitário da 

hora da mão-de-obra do analista de sistemas sênior e R$ 54,30 (cinqüenta e quatro 

reais e trinta centavos) o valor para um coordenador. 

 

De acordo com o cronograma estabelecido, a demanda de serviços que implicará a 

utilização de pessoal terceirizado foi estimada da forma descrita no quadro a seguir: 

 

Orçamento para implantação do Projeto de Intervenção Organizacional  

 

Obrigações Tributárias Acessórias No Setor Público: Implementação de Controles Para 

Atender às Exigências da Legislação Federal 

 

Custo Unitário de Mão-de-Obra terceirizada  

 

Analista de sistemas  R$ 44,92 

Coordenador R$ 54,30 

 

 

Mês 

Serviço  

Total Geral Analista Coordenador 

Horas C. Unit. Total Horas C. Unit. Total 

1º  Mês 50 44,92 2.246,00 9 54,30 488,70 2.734,70 

2º  Mês 150 44,92 6.738,00 20 54,30 1.086,00 7.824,00 

3º Mês 90 44,92 4.042,80 10 54,30 543,00 4.585,80 

4º Mês 90 44,92 4.042,80 10 54,30 543,00 4.585,80 

Total 380  17.069,60   2.660.70 19.730,30 

1° Mês Definição de requisitos para alteração do Sicof 

2º Mês Desenvolvimento das funcionalidades e testes 

3º Mês Homologação 

4º Mês Implantação 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O Preenchimento manual da GFIP é uma realidade, no âmbito de todas as Secretarias de 

Estado; as Autarquias; as Fundações criadas e mantidas pelo Estado e as Empresas Públicas 

usuárias do SICOF, que precisa de mudança. Viu-se que o Estado paga multas por não prestar 

informações corretas, quando da transmissão da GFIP e juros por conta do atraso no 

pagamento das contribuições retidas dos pagamentos aos prestadores de serviço. 

 

É imprescindível uma ação no sentido de eliminar as deficiências existentes no sistema de 

controle dos dados a serem transmitidos a RFB via GFIP. Apresentou-se, então, a geração de 

um arquivo no Sicof, contendo todas as informações a serem prestadas à RFB, para atender as 

exigências de legislação Federal a respeito da GFIP. 

 

Os prováveis obstáculos à implantação do trabalho são a falta de pessoal da área de TI e a 

limitação do Sicof. Os profissionais de TI encontram-se comprometidos com outros projetos 

já em andamento o que dificulta a sua movimentação para outra área. O Sicof é sistema antigo 

e de tecnologia obsoleta o que o torna incompatível com outros sistemas de geração moderna. 
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