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I.  OBJETIVO 

 

Destina-se a orientar a modificação da condição dos pagamentos “não efetivados”, 

oriundos da transmissão eletrônica, para a condição de “não transmitidos”. Esta 

ação permitirá que se façam as correções devidas no pagamento a fim de efetivá-lo. 

 

II. PROCEDIMENTOS 

 
1. Acessar o sistema Fiplan no módulo – Documentos opção Transmissão 
Eletrônica. 

 

2. Selecione a funcionalidade - Retornar Pagamento não Efetivado p/ Não 
Transmitido. 

 

 

2.1. Na tela selecionada, o sistema exibirá a tela com o exercício financeiro no qual o 
usuário está “logado”, não permitindo ao usuário alterá-lo. 
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2.2. O sistema exibe as opções do tipo de Documento que se quer retornar (NOB, 
NEX ou ARR) e o usuário deverá selecionar o botão correspondente.  

Somente uma opção poderá ser selecionada por vez. 

 

3.0. O usuário informa ou pesquisa, o Número do Documento.  

 

3.1. Em caso de pesquisa, deverão ser definidos, obrigatoriamente, os critérios da 
pesquisa:  

 

• Exercício igual ao exercício “logado” pelo usuário; 

• Tipo de Documento escolhido (NOB, NEX ou ARR); e 

• Indicativo de Situação da transmissão eletrônica = “Pagamento não 
efetivado”. 

 

 

OBS.: Caso o servidor NÃO possua, em seu usuário negocial, o item de acesso a 
dados igual a “Acesso – Todas as Unidades Orçamentárias”, o sistema deve definir 
a Unidade Orçamentária correspondente à Unidade Orçamentária “logada”, para 
realizar a filtragem dos documentos. 
 

3.2. O sistema, a partir do número do documento informado ou do resultado da 
pesquisa, exibirá as informações abaixo, como resultado: 

• Número do Documento; 

• Código da Unidade Orçamentária; 

• Nome da Unidade Orçamentária; 

• Código da Unidade Gestora; 

• Nome da Unidade Gestora; 

• Código do Credor; 

• Nome do Credor; 

• CPF/CNPJ do Credor; 

• Data de Transmissão; 

• Data de Retorno; 

• Valor do Pagamento; 

• Data de Volta p/ Não Transmitido (Data atual); e 

• Hora de Volta p/ Não Transmitido (Hora atual); 
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4.0. O usuário deverá informar a Justificativa, obrigatoriamente, pois, caso 
não informe, o sistema mostrará uma mensagem de erro. 

 

5.0. O usuário confirma a operação. 
 
5.1.O sistema verifica o tipo de documento selecionado: 
 

Para o Tipo de Documento = NOB, o sistema: 

• Limpa a data da ocorrência; 

• Limpa o número do arquivo de lote; 

• Altera o indicativo de situação da transmissão eletrônica para pagamento 
não transmitido; e 

• Limpa o indicativo de pagamento imediato e a Data Efetiva de Pagamento. 

 

Para o Tipo de Documento = NEX, o sistema: 

• Limpa o número do arquivo de lote; 

• Limpa a data da ocorrência; 
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• Altera o indicativo de situação da transmissão eletrônica para pagamento 
não transmitido; 

• Limpa o indicativo de pagamento imediato; e 

• Limpa a data efetiva de pagamento. 

 

Para o Tipo de Documento = ARR, o sistema: 

• Limpa a data da transmissão; 

• Altera o indicativo de situação da transmissão eletrônica para pagamento 
não transmitido; 

• Limpa o número do arquivo de lote; 

• Limpa a forma de recebimento do pagamento; e 

• Limpa o indicativo de pagamento imediato. 

 

6.0. O sistema finaliza, gravando as informações. 

 

OBS.: Status do Indicativo de situação da transmissão eletrônica: 

 
0 - Pagamento não transmitido; 
2 - Pagamento transmitido; 
3 - Pagamento efetivado; 
5 - Estornado por autorização; e 
6 - Pagamento não efetivado. 


