
 
 

 

 

 
DIVISÃO DE PAGAMENTO/CAP/Progep/RTR 

Cidade Universitária - Caixa Postal 549 – Campo Grande/MS - CEP 79070-900 
Telefone: (67) 3345-7070 - Ramais: 7058/7059/7067/7068 

E-mail: dipg. progep@ufms.br – Site: www. progep.ufms.br 

CI-Circular Nº 16/2014-DIPG/CAP/Progep  
Campo Grande, 28 de julho de 2014. 

Da:  Divisão de Pagamento/CAP/Progep 
Para:  Todos os setores da UFMS 
Assunto:  Cronograma da folha de pagamento de agosto/2014 
 

Prezados(as) Senhores(as): 
 
Solicitamos dar amplo conhecimento aos servidores lotados nesse setor, para a 

informação do quadro abaixo, referente ao cronograma da folha de pagamento de 
agosto/2014: 

Atividade Prazo máximo 
Entrega dos controles de frequência e RMO referente a 
julho/2014 

Quinta-feira, 7/8/2014 

Entrega de documentos para processamento da folha 
de agosto/2014 

Quarta-feira, 13/8/2014 

Entrega de determinações judiciais e dos órgãos de 
controle – AGU, AUD/RTR, Audir/Segep, CGU, TCU, 
etc. para processamento na folha de agosto/2014 

Sexta-feira, 15/8/2014 

Fechamento da folha de pagamento de agosto/2014 Sexta-feira, 15/8/2014 

Consulta à prévia do contracheque de agosto/2014 
Segunda e terça-feira, 18 e 

19/8/2014 
Homologação da folha de pagamento de agosto/2014 Terça-feira, 19/8/2014 
Previsão de entrega dos controles de frequência e 
RMO referente a agosto/2014 

Quinta-feira, 5/9/2014 

2. Informamos que documentos entregues nesta DIPG fora do prazo estabelecido, 
somente terão processamento na folha de agosto/2014, após os registros dos documentos 
entregues no prazo e havendo tempo hábil para tal registro, com exceção dos controles de 
frequência e RMO e nas hipóteses de regulamentação específica. 

3. Esclarecemos que o cronograma é estabelecido a nível nacional pela Secretaria de 
Gestão Pública (Segep) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG); 
portanto, qualquer alteração no quadro acima ocorrerá em decorrência de deliberação da 
Segep. Cumpre também à Segep a auditoria e autorização de pagamento de valores que não 
compõem a remuneração (por exemplo: plantão hospitalar, hora extra, adicional noturno, 
gratificação por cursos/concursos, substituição de função, etc.). 

Atenciosamente, 
 

 

Marlos da Silva Pereira 
Administrador - CRA/MS 4611 
Chefe da Divisão de Pagamento 

CAP/Progep/RTR  

563622 


