
Manual Prático - Atesto



Visão geral do 
Processo de 
Pagamento



Primeiro Passo:

• Gerar um novo documento 

do Tipo “Atesto – Materiais”.



Segundo Passo: 

• Preencher o campo 

“Descrição”;

• Selecionar o Nível de 

Acesso como “Público”.

• Preencher o campo 

“Descrição”;

• Selecionar o Nível de 

Acesso como “Público”.

• Clicar em “Confirmar 

Dados”.



Terceiro Passo: 

Preencher o campo destacado 
em laranja da primeira imagem 
de acordo com as informações 
presentes na Folha de Rosto do 
Processo.
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A) Clique na raiz 
do processo;

B) Acesse a folha 
de rosto do 
processo.
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Preencher as 
informações solicitadas.

Nota: não é necessário 
inserir o Nº SEI

Utilize as informações 
presentes no campo 
“Especificação”.



Quarto Passo:

• Preencha as informações 

de acordo com o informado 

no Pré-empenho, que pode 

ser consultado dentro do 

processo de pagamento e 

costuma ser o segundo 

documento inserido.

Nota 1: a “Data do Atesto” é a data 
em que se realiza o preenchimento 
do documento. 
Nota 2: o “Vencimento” pode ser 
encontrado no campo “Condição de 
Pagamento” do Pré-empenho e é 
contado da data em que se assina o 
Atesto.

Material de Consumo

Nota 1: a “Data do Atesto” é a data 
em que se recebeu o produto. 
Nota 2: o “Vencimento” pode ser 
encontrado no campo “Condição de 
Pagamento” do Pré-empenho e é 
contado da data em que se assina o 
Atesto.

Material Permanente



Quinto Passo

Inserir os dados para pagamento, 
número da Nfe, data de emissão e 
valor. Conforme contido na Nfe, 
que pode ser consultada no 
próprio processo de pagamento.

Utilize os dados presentes na própria Nfe por serem 
atualizados (campo de informações complementares, no 
rodapé). Caso não estejam presentes, consulte o Pré-
empenho.

Atenção: é preciso inserir o 
link do Documento SEI, 
através do botão que pode 
ser visto acima, utilizando o
Nº SEI.

Nota: pode-se inserir o 
nome do banco, ao invés 
de  seu código



Sexto Passo

Insira os dados do Empenho, 
presentes no próprio Processo 
de Pagamento.

Atenção: é preciso inserir o 
link do Documento SEI, 
através do botão que pode 
ser visto ao lado.

Insira o valor de acordo 
com o informado na NFe

Insira o número do Empenho



Sétimo Passo

Utilize este campo caso 
tenham se passado 30 dias 
entre a emissão da Nota 
Fiscal e a realização do 
Atesto. Neste caso, será 
necessário justificar o motivo 
pelo qual o Atesto não foi 
realizado antes.



Oitavo Passo

Insira as informações referentes 
a data de assinatura, responsável 
pelo Atesto, cargo/função e 
matricula SIAPE.

Ao final, assine o documento e  
envie o processo para a DIGAP 
dar andamento ao processo de 
pagamento.

Atenção: Não se esqueça de 
enviar o processo SEI para a 
DIGAP, através do botão que 
pode ser visto acima.


