
SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

O PROCESSO DE  SUPRIMENTO DE  FUNDOS DEVERÁ SER  ABERTO
PELO  SUPRIDO  DIRETAMENTE  NO  SEI.  NESSE  PROCESSO  SERÃO
CONSOLIDADAS  AS  FASES  DE  SOLICITAÇÃO  E  PRESTAÇÃO  DE
CONTAS,  DIFERENTE  DO  FORMATO  ANTIGAMENTE  UTILIZADO  NO
PROCESSO  FÍSICO,  QUANDO  ERAM  UTILIZADAS  DOIS  PROCESSOS
SEPARADOS.

1. LOGIN E ACESSO.

Entre no sistema SEI no link abaixo:

https://sip.uff.br/sip/login.php?
sigla_orgao_sistema=UFF&sigla_sistema=SEI&infra_url=L3NlaS8

https://sip.uff.br/sip/login.php?sigla_orgao_sistema=UFF&sigla_sistema=SEI&infra_url=L3NlaS8
https://sip.uff.br/sip/login.php?sigla_orgao_sistema=UFF&sigla_sistema=SEI&infra_url=L3NlaS8


2. ABERTURA DE PROCESSO PELO SUPRIDO

Na aba localizada ao lado esquerdo, disponibilizada ao clicar em “menu” no
canto  superior  da  tela,  clique em “iniciar  processo”.  Logo,  aparecerá  no
centro da tela o campo “Escolha do tipo de processo”.

Ao lado da frase “Escolha do tipo de processo” terá um botão esverdiado,
pelo qual clicando com o mouse aparecerá todos os processos existentes
dentro do sistema. 



Nessa opção escolha o tipo de processo “Orçamento e Finanças: Suprimento
de Fundos”.

Após isso, aparecerá a tela “Iniciar Processo” com os seguintes campos:

 Tipo de processo
 Especificação
 Classificação por assuntos
 Interessados



 Observações desta unidade
 Nível de acesso

Esse campo deverá ser preenchido conforme a forma abaixo:

Tipo de processo: “Orçamento e Finanças: Suprimento de Fundos”

Especificação: Concessão de Suprimento de fundos

Classificação  por  assunto: 052.22  -  DESPESA  (inclusive  Despesas
Correntes e de Capital, bem como Adiantamentos, Subvenções, Suprimento
de Fundos e Restos a Pagar).

Interessados: Nome do Suprido

Observações  desta  unidade:  Preencher  somente  se  houver  algo
relevante ao processo.

Nível de acesso: Nesse campo o suprido deve escolher o acesso com nível
público.



2.1 INSERÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

2.1.1 PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 
(PCSF)

Após  salvar,  aparecerá  a  seguinte  tela,  indicando  que  o  processo  já  foi
criado e apresentando o seu número no canto superior esquerdo.



Ao  centro  da  tela  aparecerá  alguns  ícones  de  manuseio  do  processo.
Nessas, selecione o opção “Incluir Documento”.

Aparecerá  a  tela  “Gerar  documento”  e  abaixo  a  aba  “Escolha  Tipo  de
Documento”. Clique no ícone esverdeado ao lado da frase “Escolha Tipo de
Documento”.



Escolha a opção: “ PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
”

Aparecerá a tela “Gerar Documento” e faça o devido preenchimento:

https://sei.homolog.uff.br/sei/controlador.php?acao=documento_gerar&acao_origem=documento_escolher_tipo&acao_retorno=documento_escolher_tipo&id_procedimento=2057&id_serie=253&arvore=1&id_procedimento=2057&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001103&infra_hash=e954cf2c73dd46a076e277c7351fd72b084d87256acf30b7e2f67be450fca5aa


Texto Inicial:

( ) Documento Padrão

( ) Texto Padrão

(x) Nenhum

Descrição: Concessão de Suprimento de Fundos

Classificação  por  Assuntos: 052.22  -  DESPESA  (inclusive  Despesas
Correntes e de Capital, bem como Adiantamentos, Subvenções, Suprimento
de Fundos e Restos a Pagar).

Observações desta unidade:   Atender Despesas de pequeno vulto que não possam subordinar-se as
vias normais de pagamento, conforme art.45, Inc I e III do Decreto 93.872/86.

Nível de acesso: Restrito 

Amparo legal: Informação Pessoal (Art. 31 da Lei n° 12.527/2011)

Clique em “salvar”.



Aparecerá o documento PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PCSF

Ao centro da tela, selecione a opção “Editar Conteúdo”. 



Após isso, aparecerá uma nova janela com os campos para edição e inclusão de novos dados para a
proposta.

CONTINUE PREENCHENDO A PROPOSTA COM OS SEGUINTES DADOS:

PROPONENTE:

Nome:

CPF: Telefone: 

Órgão: Unidade:

Cargo/ Função:

Email: 

SUPRIDO:

Nome:

CPF: Telefone:

Órgão:       Unidade:

Cargo/ Função:                                               SIAPE:

Período de Férias Oficiais:

Email:



SUPRIMENTO DE FUNDOS:

Neste campo,  o  suprido deverá fazer  a  distribuição do valor  solicitado pelas naturezas de despesas
33.90.30 ( Consumo )/ 33.90.33 (Transporte Urbano)/ 33.90.39 ( Serviço). Sendo o valor máximo para
cada ato de concessão o valor de R$ 4.000,00, conforme determina o item 1.5 da Instrução Conjunta
PROPLAN/DCF N° 0001 de 29 de janeiro de 2014.

Exemplo de preenchimento segue abaixo:

Continue a preencher:

CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL – CPGF SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA SAQUE
NO LIMITE DE 20% DO VALOR TOTAL SOLICITADO PARA FATURA:  R$ _____________.” : Coloque aqui o valor
de 20% do total solicitado acima, se for o caso de saque.

TOTAL SOLICITADO (FATURA) R$: ________________: Coloque aqui o total solicitado nos quadros acima. 

FONTE DE RECURSO A SER EMPENHADA (8112 – Livre Ordenação/ 8250 – Recurso Próprio):
_______________________: Coloque aqui se a fonte do recurso a ser onerada. Se a unidade em questão disponhe de
recurso próprio e deseja que este seja onerado, deverá solicitar a fonte 8250, caso não haja, escolherá a fonte 8100.

UGR/ UG: __________: Informa aqui o número da Unidade Gestora Responsável ou Unidade Gestora da Unidade em
Questão.

Data: ___/___/___: Data do preenchimento da proposta.

Feito todos os procedimentos acima, o suprido deverá salvar o documento
no canto superior esquerdo e logo após assiná-lo. Para isso deverá clicar nos
respectivos botões “Salvar” e “Assinar”.

SUPRIMENTO DE FUNDOS

MATERIAL  DE  CONSUMO 
NAT. DESP.: 33.90.30

PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO
PESSOA  JURÍDICA
NAT. DESP.: 33.90.39

OUTROS - PASSAGENS DE ÔNIBUS E TAXI         
  NAT. DESP.: xxxx 

VALOR:  R$  2.500,00
DESCRIÇÃO  DA  FINALIDADE:
AQUISIÇÃO  DE  PEQUENO
VULTO
 COM MATERIAL DE CONSUMO 

VALOR:  R$ 1.500,00
ATENDER A NECESSIDADE 
DE SERVIÇOS DE PEQUENO 
VULTO  COM  PESSOA
JURÍDICA.

VALOR: R$ 
ATENDER NECESSIDADE DE
 LOCOMOÇÃO COM TRANSPORTE URBANO.



Para  assinatura,  aparecerá  uma  nova  janela  após  o  suprido  clicar  em
“assinar”, onde o suprido colocará sua senha de acesso ao sistema. Após
colocar  sua  senha,  pressionará  a  tecla  “Enter”  e  assim  assinará  o
documento.

Documento assinado é apresentado abaixo:



CRIANDO BLOCO DE ASSINATURA PARA O PROPONENTE ASSINAR A
PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Após  criar  o  documento  devidamente  preenchido,  o  suprido  deverá
disponibilizar  o  documento para  assinatura  do seu  proponente assinar  a
proposta.

Passo a Passo:

Clique no documento criado no lado esquerdo superior da tela.

Ao clicar, aparecerá o documento. No meio da tela, clique no ícone “Bloco
de assinatura”.



Aparecerá a tela “Incluir Bloco de Assinatura”.

Clique no botão “Novo”.



Aparecerá a tela “Novo Bloco de Assinatura”.

Preencha com os seguintes dados:

Descrição:   Coloque  informações  pertinentes  ao  envolvido  a  quem  se
destina o bloco de assinatura  PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO
DE FUNDOS PARA O (NOME DO PROPONENTE ASSSINAR).

Unidade para preenchimento:  Unidade onde o proponente está lotado
atualmente.

OBS: É importante o suprido ter ciência da atual  lotação do proponente
junto ao sistema. Para isso, é aconselhável que o proponente faça um prévio
login no SEI antes para saber sua atual lotação. 



Feito isso, clique em “Salvar”.

Aparecerá novamente a tela “Incluir Bloco de Assinatura”



Marque o documento criado e clique em “incluir”.

Clique no número do Bloco que foi criado.



Após clicar no número do Bloco, aparecerá a tela “Blocos de Assinatura”

Aparecerão todos os respectivos blocos com os seguintes atributos:



Número/Estado/Geradora/ Disponibilização/Descrição/Ações

Na descrição “Ações”  clique em “Disponibilizar  Bloco”.  Logo o bloco  fica
disponibilizado ao Proponente. 

É recomendável que o suprido faça contato com o proponente lembrando
que  disponibilizou  um  documento  para  ser  assinado:  com  a  descrição
PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O (NOME DO
PROPONENTE ASSSINAR).

COMO O PROPONENTE ASSINA O BLOCO

Passo a Passo

Prononente faz login no SEI.



Após clique em “Menu” na parte  superior  da tela aparecerá  o menu no
campo esquerdo.

Clique em “Bloco de assinatura”. 

Aparecerá a tela “Blocos de Assinatura”. Após identifique com a descrição
feita pelo suprido e clique no número do bloco a assinatura do documento
gerado.



Clique no número do processo

Clique no botão “assinar documentos”.



Aparecerá a tela abaixo, onde o proponente colocará sua senha de acesso
ao sistema. Após pressionará a tecla “Enter” para assinatura.

Afinal constarão as duas assinaturas no documento do processo.



TERMO DE COMPROMISSO E AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO



Feita a assinatura do proponente na Proposta de Concessão de Suprimento
de Fundos, através do bloco de assinatura, o suprido continuará inseriando
documentos ao processo. Deste vez colocará o Termo de Compromisso e
Autorização de Débito.

PASSO A PASSO

Clique no número do processo.

Ao centro da tela aparecerão algumas opções de manuseio do processo.
Nestas, selecione o opção “Incluir Documento”.



Aparecerá  a  tela  gerar  documento  e  abaixo  a  aba  “Escolha  Tipo  de
Documento”. Clique no ícone esverdeado ao lado da frase “Escolha Tipo de
Documento”. 

Escolha a opção: “ TERMO DE COMPROMISSO E AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO ”

https://sei.homolog.uff.br/sei/controlador.php?acao=documento_gerar&acao_origem=documento_escolher_tipo&acao_retorno=documento_escolher_tipo&id_procedimento=2057&id_serie=253&arvore=1&id_procedimento=2057&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001103&infra_hash=e954cf2c73dd46a076e277c7351fd72b084d87256acf30b7e2f67be450fca5aa


Aparecerá a tela “Gerar Documento” e faça o devido preenchimento:

Texto Inicial:

( ) Documento Padrão

( ) Texto Padrão

(x) Nenhum

Descrição: Concessão de Suprimento de Fundos

Classificação  por  Assuntos: 052.22  -  DESPESA  (inclusive  Despesas
Correntes e de Capital, bem como Adiantamentos, Subvenções, Suprimento
de Fundos e Restos a Pagar).

Observações desta unidade:   Atender Despesas de pequeno vulto que não possam subordinar-se as
normais de pagamento, conforme art.45, Inc I e III do Decreto 93.872/86.

Nível de acesso: 

Restrito:  Se  houver  informações  pessoais  constantes  aos  documentos
inseridos.

Amparo legal: Informação Pessoal (Art. 31 da Lei n° 12.527/2011)

Clique em “salvar”.



Aparecerá o documento TERMO DE COMPROMISSO E AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO

Ao centro da tela, selecione a opção “Editar Conteúdo”. 



Após isso, aparecerá uma nova janela com os campos para edição e inclusão de novos dados para a
proposta. Continue preenchendo com as informações referentes à:

Nome/  CPF/ SETOR/ PROCESSO/ RAMAL

Após isso clique na opção assinar documento:

Aparecerá a tela abaixo, onde o suprido colocará sua senha de acesso ao
sistema. Após pressionará a tecla “Enter” para assinatura:



Processo Assinado:

ENCAMINHAMENTO AO SETOR RESPONSÁVEL:

Após inseridos os documentos necessários (PCSF e TCAD), o suprido deverá
encaminhar o processo ao DCC/CCONT para análise de sua proposta.

PASSO A PASSO:

Clique no número do processo ao lado esquerdo da tela

Selecione a opção “Enviar Processo”.

Aparecerá a tela “Enviar Processo”. No campo “Unidades:” insira a unidade
“DCC/CCONT – DIVISÃO DE CONTABILIZAÇÃO DE CONTRATOS”



Após isso selecione a opção “ Enviar”



Aparecerá enfim a seguinte tela:

Liberação de suprimento de fundos

Após o suprido receber o processo de volta com o despacho abaixo:



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Para a prestação de contas é necessário que o suprido insira os seguintes 
documentos:

 DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO – RESUMO I
 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO – RESUMO II
 NOTAS FISCAIS E DEMAIS COMPROVANTES

Para isso antes é necessário o suprido identificar seu processo e se basear 
nas informações prestadas pela DCC/CCONT na concessão do recurso.

Identificação e localização do processo:

PASSO A PASSO

Clique no seu processo de suprimento de fundos ou consulte pelo número 
gerado no campo “pesquisa”.



Após abrir  o  processo,  clique em seu último despacho.  É por  ele que o
suprido se baseará para a elaboração de sua prestação de contas.



Agora podemos começar a inserir documentos:

INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PASSO A PASSO.

Clique no número do processo no canto superior esquerdo e escolha a 
opção “inserir documento”.



No campo “escolha o tipo de documento” escreva “declaração de prestação 
de contas” e clique nela.

Aparecerá a tela “gerar documento.



PREENCHA CONFORME ABAIXO:

Texto Inicial:

( ) Documento Padrão

( ) Texto Padrão

(x) Nenhum

Descrição:  Prestação de Contas de Suprimento de Fundos

Classificação  por  Assuntos: 052.22  -  DESPESA  (inclusive  Despesas
Correntes e de Capital, bem como Adiantamentos, Subvenções, Suprimento
de Fundos e Restos a Pagar).

Observações desta unidade:   Atender Despesas de pequeno vulto que não possam subordinar-se as
normais de pagamento, conforme art.45, Inc I e III do Decreto 93.872/86.

Nível de acesso: Público

Clique em “salvar”.

Aparecerá o documento DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



Ao centro da tela, selecione a opção “Editar Conteúdo”. 



Clique em “Assinar documento”.

Coloque a senha IDUFF e assine o documento. O documento assinado é 
demonstrado abaixo:



INSERÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – RESUMO I

PASSO A PASSO

Selecione o número do processo no canto superior esquerdo.

Aparecerá no centro a tela “gerar documento”, digite “PRESTAÇÃO DE 
CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS – RESUMO I”.



Clique nela e aparecerá a tela “Gerar Documento”.

PREENCHA CONFORME ABAIXO:

Texto Inicial:

( ) Documento Padrão

( ) Texto Padrão

(x) Nenhum

Descrição:  Prestação de Contas de Suprimento de Fundos

Classificação  por  Assuntos: 052.22  -  DESPESA  (inclusive  Despesas
Correntes e de Capital, bem como Adiantamentos, Subvenções, Suprimento
de Fundos e Restos a Pagar).

Observações desta unidade:   Atender Despesas de pequeno vulto que não possam subordinar-se as
normais de pagamento, conforme art.45, Inc I e III do Decreto 93.872/86.

Nível de acesso: Público

Clique em “salvar”.



Aparecerá o documento “PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
SUPRIMENTO DE FUNDOS – RESUMO I”.

Selecione a opção “Editar Conteúdo”.



Todos  o  campos  deverão  ser  preenchidos  conforme  as  informações
prestadas pela DCC/CCONT em seu despacho decisório. Após edição, clique
em “salvar” e após em “assinar”.

Após clicar em assinar, aparecerá a tela “Assinatura de Documento”, onde o
servidor deverá assinar o documento com sua senha de IDUFF.













ENVIO DO PROCESSO AO PROTOCOLO

Agora é necessária a inserção dos comprovantes de despesas, que será 
realizado através do protocolo.

PASSO A PASSO.

Clique no número do processo

Ao centro da tela selecione a opção “enviar processo”.

No campo unidades digite o nome do protocolo que desejar fazer o envio e 
depois clique em enviar.



Por último aparecerá essa tela que demonstra que o processo foi enviado.



DIGITALIZAÇÃO PELO PROTOCOLO

Após o suprido enviar o processo ao protocolo via SEI, o suprido levará as
notas fiscais ao mesmo protocolo que digitalizará e autenticará todas as
notas e fará a inserção ao processo. Para isso o suprido deverá informar ao
protocolo o número do processo gerado. 

PASSO A PASSO

Pessoa do protocolo entra no sistema SEI com login e iduff

Selecione o processo recebido informado pelo suprido.



Aparecerá a tela com o processo e ao centro opção de manuseio do 
processo. Selecione a opção “Incluir Documento”.

Aparecerá a tela “Gerar Documento” e o campo “Escolha o Tipo de 
Documento”. Digite “Externo” e clique nele.



Aparecerá a tela “Registrar Documento Externo”.

Faça o devido preenchimento:

Tipo de documento: “NOTA”/ “COMPROVANTE”

Data do Documento: Data de inserção.

Formato: Digitalizado nesta Unidade.

Tipo de Conferência: Documento Original

Remetente: Protocolo de envio

Interessados: Nome do Suprido e Unidade

Classificação por Assunto: 052.22 - DESPESA (inclusive Despesas 
Correntes e de Capital, bem como Adiantamentos, Subvenções, 
Suprimento de Fundos e Restos a Pagar).

Nível de Acesso: Público



Seleção de documento:

PASSO A PASSO

Selecione a opção “Escolher Arquivo”.



Abrirá a seguinte tela. Selecione o arquivo desejado.



Após inserido o arquivo fica assim:

Envio do processo a DCC/CCONT

PASSO A PASSO

Selecione o número do processo no canto esquerdo e selecione a opção 
“Enviar Processo”.



No campo “Unidades” preencha DCC/CCONT e após clique na opção 
“Enviar”.

Por fim aparecerá a tela a seguinte tela, sinalizando que o processo enfim 
foi enviado.


