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Sistema de Gestão Integrado (ERP SIGM)
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1 . 1 E M P E N H O  E  L I Q U I D A Ç Ã O  D E 
P A G A M E N T O S

1.1.1ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 Inclusão de empenho sem ordem de compra

Descrição:
Para criar empenhos sem ordem de compra, como empenhos da folha de pagamento, dívida 
fundada, precatórios, etc.

Menu:
Empenho [Operações] > Empenho

Empenhar:

• Para fazer um empenho, deve-se clicar em [CRIAR] ;

• Preencher os campos, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*);

• Clicar em [SALVAR] ;

• Após o preenchimento das abas do Empenho, clicar em [FECHAR] .

 

Utilizando filtros de campos : para auxílio do preenchimento das informações é 
possível executar pesquisas avançada, de informações organizadas por critérios. Ex: Hierarquia/ 
Nº Orgão/ Unidade/ Função/ etc.
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Abas:

As abas na tela de empenho deverão ser utilizadas de acordo com a necessidade de adicionar 
informações na operação.

 

• Aba Descrição: Atentar para o campo DESCRIÇÃO DO EMPENHO, pois é tomado como 

obrigatório para fechamento ( ) do empenho.
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OUTRAS FUNCIONALIDADES:

 

Localizar um empenho:

Para localizar um ou vários empenhos há duas possibilidades

• Clicar em [Localizar] ;

• Inserir a informação exata em qualquer um dos campos;

• clicar em [Recuperar]

 

OU

• Clicar em [Filtro] ;

• Inserir informações conforme a necessidade;

• Clicar em [Retornar] ;

  

 

Copiar um empenho:

Para empenhos com periodicidade fixa, ex: Luz, Água, telefone, etc, é possível copiar dados de um 
empenho existente.
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• Localizar empenho a ser utilizado para cópia, e clicar em [Cópia do Empenho] 

;

• Informar a categoria e valor do empenho e alterar descrição, caso necessário;

• Após procedimento, clicar em [SALVAR] ;

• Clicar em [FECHAR] .

 

 

Relatórios:

É possível extrair e imprimir notas de empenhos e relatórios, através do menu [RELATÓRIOS], 
conforme abaixo:

Empenho incorretos:  Caso tenha sido gerado um empenho com informações incorretas, este 
deverá ser anulado, utilizando o programa Solicitação de Anulação de Empenho ou Anulação 
de Empenho.
 

 

1.1.1.1 Inclusão de empenho com ordem de compra

Descrição:
Para criar empenhos com ordem de compra, como empenhos da de compra, aditivos de contrato, 
etc.

  
Menu: 

Empenho [Operações] > Empenho

 

Incluir Empenho
 

• Para fazer um empenho, deve-se clicar em [CRIAR] ;
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• Preencher o campo “ordem” informando o número da ordem compra, atentando 
aos demais campos sinalizados como obrigatórios (*);

• Clicar em [SALVAR] ;

• Após o preenchimento das abas do Empenho, clicar em [FECHAR] .

 
OUTRAS FUNCIONALIDADES:

 

Localizar um empenho:

Para localizar um ou vários empenhos há duas possibilidades

• Clicar em [Localizar] ;

• Inserir a informação exata em qualquer um dos campos;

• clicar em [Recuperar]

 

OU

• Clicar em [Filtro] ;

• Inserir informações conforme a necessidade;
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• Clicar em [Retornar] ;

CÓPIA DE EMPENHO
 
Para empenhos com periodicidade fixa, ex: Luz, Água, telefone, etc, é possível copiar dados de um 
empenho existente, para ajuste e fechamento, criando novos empenhos, de forma ágil .
 

• Localizar empenho a ser utilizado para cópia, e clicar em ;
• Inserir valor a ser utilizado e alterar descrição, caso necessário;
• Após procedimento, clicar em .

 
 
RELATÓRIOS
 
É possível extrair e imprimir relatórios da operação, através do menu [RELATÓRIOS], conforme 
abaixo:
 

 
 
 
 
Empenho incorretos:  Caso tenha sido gerado um empenho com informações incorretas, este 
deverá ser anulado, utilizando o programa Solicitação de Anulação de Empenho (ver item 
Solicitar anulação de empenho) ou Anulação de Empenho (ver item anular empenho).
 

1.1.1.2 Solicitar anulação de empenho

Descrição:
 A solicitação de anulação pode ser realizada pelo valor total ou parcial do empenho.

 
Menu: 
Empenho [Operações] > Solicitação de Anulação
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Solicitar anulação/Anular:

 

Ações do usuário

• Para fazer uma solicitação de anulação de empenho, deve-se clicar em [CRIAR] ;

• Preencher os campos, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*);

• Clicar em [SALVAR] ;

• Clicar em [LIBERAR] ;

Ações do responsável pelas anulações de empenhos:

• Após conferência da solicitação de anulação, clicar em [CONFERIR] , ou 

[DEVOLVER] ; 

• Para anular empenho, clicar em [ANULAR] , ou [DEVOLVER] ; 

  

Utilizando filtros de campos : para auxílio do preenchimento das informações é 
possível executar pesquisas avançada, de informações organizadas por critérios. Ex: Hierarquia/ 
Nº Orgão/ Unidade/ Função/ etc.

 
OUTRAS FUNCIONALIDADES:
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Localizar uma Solicitação de Anulação:
Para localizar uma ou várias solicitações há duas possibilidades:

• Clicar em [Localizar] ;
• Inserir a informação exata em qualquer um dos campos;

• clicar em [Recuperar] ;

OU

• Clicar em [Filtro] ;
• Inserir informações conforme a necessidade;

• Clicar em [Retornar] ;

 
Relatórios:
É possível extrair e imprimir relatórios da operação, através do menu [RELATÓRIOS], conforme 
abaixo:

 

 

1.1.1.3 Anular empenho

Descrição:
Em algumas situações, a anulação do empenho poderá ser realizada sem solicitação prévia, pode 
ser realizada pelo valor total ou parcial do empenho.

Menu: 
Empenho [Operações] > Anulação de Empenho

 

Anular:

• Para fazer uma solicitação de anulação de empenho, deve-se clicar em [CRIAR] ;

• Preencher os campos, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*);
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• Clicar em [SALVAR] ;

 

Utilizando filtros de campos : para auxílio do preenchimento das informações é 
possível executar pesquisas avançada, de informações organizadas por critérios. Ex: Hierarquia/ 
Nº Orgão/ Unidade/ Função/ etc.

 

OUTRAS FUNCIONALIDADES:
 
Localizar uma Anulação de Empenho:
Para localizar uma ou várias anulações há duas possibilidades:

• Clicar em [Localizar] ;
• Inserir a informação exata em qualquer um dos campos;

• clicar em [Recuperar] ;

 
OU

• Clicar em [Filtro] ;

• Inserir informações conforme a necessidade;

• Clicar em [Retornar] ;

 
Relatórios:
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É possível extrair e imprimir relatórios da operação, através do menu [RELATÓRIOS], conforme 
abaixo:

 

 

1.1.1.4 Receber comprovantes e inserir em lote de recebimento

Descrição:
Este programa serve para cadastrar notas ficais, recibos, contas, títulos, impostos, bilhetes de 
passagens, faturas, cupons, etc.

Menu: 
Empenho – Comprovante Liquidação > Recebimento de Comprovante

 
 
Receber:

• Para fazer um recebimento, deve-se clicar em [CRIAR] ;
• Preencher os campos, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*);
• Clicar em [SALVAR] ;

• Após conferência, informar o atestador e clicar em [ATESTAR]

 

Utilizando filtros de campos : para auxílio do preenchimento das informações é 
possível executar pesquisas avançadas, de informações organizadas por critérios. Ex: Nº 
Unidade/Local/Código/etc.
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Ao preencher o campo “Tipo”, o sistema irá disponibilizar os campos específicos para o 
preenchimento de acordo com o tipo de comprovante selecionado.

Algumas especificidades:
• Bilhete de Passagem: para este comprovante, o campo “Credor” é o emitente da 

passagem e o campo “Favorecido” é quem utilizou a passagem;
• Diárias: o campo “Tipo de diária” irá determinar o valor de cada diária;

• NF/Fatura/Boleto/Cupom de Materiais: no campo “Sequência Nota” deverá ser inserido o 
número sequencial que o sistema gerou ao incluir a nota no programa “Nota de Compra” 
(Módulo Materiais); 

 
 
Comprovantes relacionados à contratos:

• Em caso de cadastros de comprovantes de Materiais ou Serviços que possuam contratos 
vinculados, será habilitado o Checklist (imagem abaixo) de documentos relacionados ao 
Contrato.

 

• Para Atestar o cadastro do comprovante, este Checklist deverá estar completo (nenhum 
documento pendente) 
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OUTRAS FUNCIONALIDADES:
 
Localizar um comprovante:
Para localizar um ou vários comprovantes há duas possibilidades:

• Clicar em [Localizar] ;
• Inserir a informação exata em qualquer um dos campos;

• clicar em [Recuperar] ;

 

OU
• Clicar em [Filtro] ;

• Inserir informações conforme a necessidade;

• Clicar em [Retornar] ;

 
Vinculados:
 

• Anexar Documento: Permite anexar arquivos (em diversos formatos, como PDF, JPEG, 
etc.) relacionados ao comprovante;

• Manutenção de Anexos: Permite excluir os arquivos anexados;
• Recebimento Comprovante Checklist: Em casos de comprovantes relacionados a um 

contrato, este checklist deverá ser preenchido;

• Histórico do Documento: Demonstra todas as movimentações do processo.

LOTE RECEBIMENTO
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Descrição:

O Lote de recebimento serve para agrupar (por determinados critérios) os comprovantes recebidos 
com a finalidade de executar a liquidação dos documentos

 

Menu: 

Empenho – Comprovante Liquidação > Lote recebimento

 
Criar Lote:
 
Ações do usuário:

• Para fazer um lote, deve-se clicar em [CRIAR] ;
• Preencher os campos, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*);
• Clicar em [SALVAR] ;
• Acessar o vinculado “Comprovantes”, para inserir os comprovantes que deverão fazer 

parte do Lote recebimento;

• Clicar em [FECHAR] ;

 
Ações do responsável pelas liquidações

• Ao ser recebido pelo devido setor, clicar em [RECEBER] ;

• Clicar em [CONFERIR] ;
• Para liquidar o lote, clicar em [LIQUIDAR] ;

• Para consultar a liquidação gerada, acessar o programa “Liquidação” (item 3).
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Vinculados:
 

• Comprovantes: é utilizado para inserir os comprovantes que deverão fazer parte do Lote 
recebimento:

• Clicar em [Incluir Itens] ;
• Será demonstrado os comprovantes que atendem os seguintes critérios: 

• tipo de comprovante igual ao do lote de recebimento;
• a data de emissão deve estar na mesma competência do lote de 

recebimento;
• a data de emissão dever ser anterior a data de inclusão do lote de 

recebimento;
• Marcas os comprovantes desejados;
• Informar os empenhos para cada comprovante;

• Clicar em [Salvar] ;

• Comprovantes Pendências: este vinculado apenas mostrará se foi adicionada alguma 
pendência relacionada os comprovantes adicionados. 

• Histórico lote recebimento: registra as movimentações que ocorre com o Lote.
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1.1.1.5 Fazer liquidação

Descrição:
A liquidação é o reconhecimento do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e 
documentos comprobatórios, a liquidação pode ser parcial ou total.

 
Menu: 

Empenho [Operações] > Liquidação

Existem duas maneiras de efetuar uma liquidação, a primeira manual pela tela de liquidação e 
através do módulo Recebimento de Comprovante 

 
 Efetuando uma Liquidação:

• Para fazer uma liquidação, deve-se clicar em [CRIAR] ;

• Preencher os campos, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*);

• Clicar em [SALVAR] ;

• Após o preenchido das abas clicar em [FECHAR] , após o fechamento, o sistema 
criará automaticamente a ordem de pagamento orçamentária.

•  Para consultar a ordem de pagamento criada, acessar o programa “Ordem de 
pagamento orçamentária”.
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Utilizando o filtro de campo: Os filtros de campo , possibilitam executar pesquisas 
avançadas de informações organizadas por critérios. Ex: Nº Empenho/Credor/Situação/etc. 

 

Abas:

As abas na tela de liquidação deverão ser utilizadas de acordo com a necessidade de adicionar 
informações na operação.

• Para acessar as demais abas, primeiramente deverão ser salvas ( ) as 
informações obrigatórias;

Retenções: Para inclusão das retenções verificar o item "Retenções".
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Documentos vinculados a liquidação: Nessa aba são apresentados os documentos 
comprobatórios relacionadas a liquidação.

 

 

OUTRAS FUNCIONALIDADES:

 

Localizar uma liquidação:

Para localizar uma ou várias liquidações há duas possibilidades:

• Clicar em [Localizar] ;

• Inserir a informação exata em qualquer um dos campos;

• clicar em [Recuperar] ;

 

OU

• Clicar em [Filtro] ;

• Inserir informações conforme a necessidade;

• Clicar em [Retornar] ;

 

Relatórios:

É possível extrair e imprimir relatórios da operação, através do vinculado [RELATÓRIOS].

 

1.1.1.6 Informar retenções

Descrição:
Para os empenhos que possuem retenções, cadastrar conforme instruções abaixo.

 

Menu: 

Empenho [Operações] > Liquidação > Aba retenções
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 Efetuando uma Retenção:

• Para fazer uma retenção, deve-se clicar em [CRIAR] ;

• Preencher os campos, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*);

• Clicar em [SALVAR]  (este botão está localizado na parte superior, é único para 
todas as abas da liquidação);

Importante: Para retenções extra-orçamentárias o sistema irá gerar automaticamente as ordens 
de pagamento extra-orçamentárias, para as retenções do INSS será obrigatório ter preenchido a 
competência e NF'S.

 

Utilizando o filtro de campo:Os filtros de campo , possibilitam executar pesquisas 
avançada de informações organizadas por critérios. Ex: Nº reduzido receita, recurso, descrição,etc. 

 

 

1.1.1.7 Criar ordem de pagamento extra

Descrição:

É a ordem para o pagamento de retenções executadas
 
Menu: 
Empenho [Operações] > Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária
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Gerar Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária:

• Para fazer uma OPE, deve-se clicar em [CRIAR] ;
• Preencher os campos, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*);

• Clicar em [SALVAR] ;

  

Utilizando filtros de campos : para auxílio do preenchimento das informações é 
possível executar pesquisas avançada, de informações organizadas por critérios. Ex: Orgão/Nº 
Empenho/Credor/etc. 

 

 

OUTRAS FUNCIONALIDADES:
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Localizar uma Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária:

Para localizar uma ou várias OPE há duas possibilidades:

• Clicar em [Localizar] ;

• Inserir a informação exata em qualquer um dos campos;

• clicar em [Recuperar] ;

 

OU

• Clicar em [Filtro] ;

• Inserir informações conforme a necessidade;

• Clicar em [Retornar] ;

 

 

Relatórios:

É possível extrair e imprimir relatórios da operação, através do menu [RELATÓRIOS], conforme 
abaixo:

 
 

1.1.1.8 Criar ordem de pagamento orçamentária

Descrição:

É a ordem para o pagamento das liquidações executadas.
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Menu: 

Empenho [Operações] > Ordem de Pagamento Orçamentária

 

 Gerar Ordem de Pagamento Orçamentária:

• Para fazer uma OP, deve-se clicar em [CRIAR] ;

• Preencher os campos, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*);

• Clicar em [SALVAR] ;

• Clicar em [FECHAR] .

 

Utilizando filtros de campos : para auxílio do preenchimento das informações é 
possível executar pesquisas avançada, de informações organizadas por critérios. Ex: Orgão/Nº 
Empenho/Credor/etc. 
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OUTRAS FUNCIONALIDADES:

 

Localizar uma Ordem de Pagamento Orçamentária:

Para localizar uma ou várias OP há duas possibilidades:

• Clicar em [Localizar] ;

• Inserir a informação exata em qualquer um dos campos;

• clicar em [Recuperar] ;

OU

• Clicar em [Filtro] ;

• Inserir informações conforme a necessidade;

• Clicar em [Retornar] ;

 

Relatórios:

É possível extrair e imprimir relatórios da operação, através do menu [RELATÓRIOS], conforme 
abaixo:
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1.1.1.9 Gerar e criar boletim de pagamento

Descrição:
O Boletim de Pagamento tem como finalidade agrupar pagamentos por Órgãos/Unidades e 
Credores.

Menu: 

Empenho [Operações] > Geração de boletim de pagamento

 

Gerar boletim de pagamento:

• Para gerar um boletim de pagamento, deve-se pesquisar as ordens e recibos desejados 
preenchendo os campos necessários, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*) e, 

clicar em [Localizar] ;

• O sistema retorna com os registros localizados, deve-se selecionar as ordens e recibos de 

interesse e clicar em [Gerar boletim de pagamento] ;

• Os boletins serão gerados agrupando os comprovantes pelos critérios:  Órgão, Unidade e 
Credor;

• Para localizar os boletins de pagamento gerados, acessar o programa “Boletim de 
Pagamento”. 
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OUTRAS FUNCIONALIDADES:

 

Vinculados:
 

• Geração de Boletim de Pagamento - Detalhes : este vinculado mostra os detalhes das 
ordem e recibos selecionados no resultado da pesquisa.

 

Boletim de Pagamento

O boletim de Pagamento também pode ser criado manualmente.

 Menu:

Empenho [Operações]> Boletim de Pagamento
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Criar boletim de pagamento:
• Para fazer um boletim de pagamento, deve-se clicar em [CRIAR] ;
• Preencher os campos, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*);
• Clicar em [SALVAR] ;
• No vinculado “Itens do Boletim de Pagamento”, inserir as ordens e recibos que deverão 

fazer parte do Boletim de pagamento;
• Só será permitido inserir comprovantes pertencentes ao mesmo Órgão, Unidade e 

Credor da “capa” Boletim de Pagamento;

• Clicar em [FECHAR] ;

 

Utilizando filtros de campos : para auxílio do preenchimento das informações é 
possível executar pesquisas avançada, de informações organizadas por critérios. Ex: Inscrição/ Nº 
Orgão/ Unidade/ Função/ etc.
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Vinculados:
 

Itens do Boletim de Pagamento: é utilizado para inserir as ordens e recibos que deverão fazer 
parte do Boletim de Pagamento (os itens deverão ter Órgão, Unidade e Credor iguais aos do 
Boletim).

• Clicar em [CRIAR] ;
• Preencher os campos, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*);

• Clicar em [Salvar] ;

 

 

OUTRAS FUNCIONALIDADES:
 
Localizar um boletim de pagamento:

Para localizar um ou vários boletins de pagamento há duas possibilidades:
• Clicar em [Localizar] ;
• Inserir a informação exata em qualquer um dos campos;

• clicar em [Recuperar] ;

OU

• Clicar em [Filtro] ;
• Inserir informações conforme a necessidade;

• Clicar em [Retornar] .

7/23/2015 29


	1.1 Empenho e liquidação de pagamentos
	1.1.1 Elementos do processo
	1.1.1.1 Inclusão de empenho sem ordem de compra
	1.1.1.1 Inclusão de empenho com ordem de compra
	1.1.1.2 Solicitar anulação de empenho
	1.1.1.3 Anular empenho
	1.1.1.4 Receber comprovantes e inserir em lote de recebimento
	1.1.1.5 Fazer liquidação
	1.1.1.6 Informar retenções
	1.1.1.7 Criar ordem de pagamento extra
	1.1.1.8 Criar ordem de pagamento orçamentária
	1.1.1.9 Gerar e criar boletim de pagamento



