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Gestão de Contas de Consumo - GCC

Objetivo – O sistema GCC tem como objetivo principal proporcionar a conciliação das
contas de água, energia e telefonia de todas as unidades da estrutura organizacional do
governo, possibilitando prognósticos baseados nas informações obtidas de cada unidade
organizacional e das concessionárias que prestam esses serviços.

Legislação:

- Decreto Estadual 15.153 de 23 de maio de 2014

http://www.saeb.ba.gov.br/uploads/Decreto_Estadual_N_15_153_de_23_de_maio_de_20
14.pdf

- Instrução Conjunta Saeb-Sefaz n. 002 de 08 de agosto de 2014

http://www.saeb.ba.gov.br/uploads/Instrucao_Conjunta_SAEB_SEFAZ_N_002_de_08_de_a
gosto_de_2014.pdf

http://www.saeb.ba.gov.br/uploads/Decreto_Estadual_N_15_153_de_23_de_maio_de_2014.pdf


Acessando o Sistema

O acesso ao GCC se dá através do link:

http://contaspublicas.ba.gov.br/





Criando associação

Para criar a associação da fatura, é necessário estar com o processo SEI
aberto, pois serão necessárias algumas informações contidas no mesmo.

• Um processo SEI pode conter uma ou mais faturas a serem associadas.

Após realizar o login no GCC, a seguinte tela será apresentada: acesse a aba
“fatura” e escolha a opção “salvar associação faturas” conforme a seguir:





Após acessar a aba fatura

• Selecione os campos: “concessionária”, “mês e ano” 

• Em seguida, deslize a tela até o segundo botão “pesquisar” e 
confirme a pesquisa. 







Após confirmação de pesquisa

• Ao realizar a pesquisa, o GCC exibirá uma tela contendo informações
de “Conta pagamento” (estes dados não precisam/devem ser
preenchidos ou alterados) e “Processo de pagamento”

Observe a seguir...





As informações de “Processo de pagamento” serão preenchidas de 
acordo a cada processo SEI.

Três campos são de preenchimento obrigatório nessa seção:

• “Ordenador despesa”, 

• “Processo foi autuado com data inferior a 17/04/2018?”

• “Processo eletrônico SEI Bahia” – Aqui será colocado o número do 
processo SEI – apenas números. 

• Acompanhe na tela a seguir:





Campos adicionais

Caso trate-se de um processo de DEA ou que contenha um Termo de
Reconhecimento de Débito, os respectivos campos deverão ser
marcados.





Seção Faturas

•Deslizando a barra, serão exibidas todas as faturas do mês selecionado
que podem ser associadas.

Selecione as que se encontram no referido processo SEI informado e
pressione o botão “salvar”

Acima do botão “salvar”, será informado o total de faturas e valor.
CONFIRA AS FATURAS E VALORES.





Salvando associações.

• Após pressionar o botão salvar, será exibida uma caixa de mensagem
de confirmação. Nela, inclusive, já consta a instrução para próxima
etapa: confirmar associação de faturas.





Confirmando associação de faturas. 

• Para que o GCC possa finalizar a associação das faturas e só depois as 
mesmas serem consultadas no FIPLAN, é necessário confirmar essas 
associações feitas anteriormente. 

• Na tela inicial, escolhemos a opção “salvar associação”





Salvando associação

• Novamente, iremos informar qual a concessionária, bem como o mês 
e o ano.





Pesquisando associações a serem salvas.

• Deslizaremos a barra até o final da tela e escolheremos o botão 
“pesquisar”





Selecionando associações a serem salvas.  

• Na sequencia, será/serão listadas todas as faturas associadas 
anteriormente. 

• Para confirmar, selecione a/as fatura/as e clique o botão concluir. 

Caso queira cancelar a associação realizada anteriormente, selecione a 
referida fatura e escolha a opção “reverter associação”







Agora é só aguardar para consultar no FIPLAN os PED’s e 
EMPENHOS que serão gerados, e inseri-los em seus 

respectivos processos no SEI. 


