




1. Menu do usuário
2. Empenhos operações
3. Empenhos

3.1 Pode-se pesquisar empenhos através da ferramenta “Filtro – Empenho”. 

Com essa ferramenta, você pode localizar empenhos por diversos critérios de pesquisa.

Informe o critério de pesquisa e clicar em "Filtrar".

Selecione o empenho desejado na lista que é exibida. 

3.2 Clique em “Nota de Empenho/Resto TJSE Assinatura Eletrônica”.
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Importante!

Não será permita uma nova impressão do documento caso o registro esteja pendente de assinatura.

3.3 Pode-se visualizar o documento emitido através da “Reimpressão”.

Clique em “Imprimir”.
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3.4 Pode-se invalidar o documento clicando em “Invalidar Documento”.

Importante!

Ao invalidar o documento, o usuário poderá gerar novamente a nota de empenho. O sistema 
automaticamente irá atribuir a situação Inválido no programa consulta de documentos assinatura 
eletrônica. Ao manter o cursor sobre a situação “Inválido”, será exibido o usuário, data e motivo.
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4. Menu do usuário
5. Assinatura digital
6. Validar chancela

6.1 Pode-se validar a chancela do documento clicando no programa “Validar Chancela”.

6



7. Menu do usuário
8. Assinatura Digital
9. Assinaturas Pendentes

9.1 Pode-se assinar eletronicamente o documento clicando em “Assinar Eletronicamente”.
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Importante!
O detalhe do documento será exibido após rodar o job.

9.2 Pode-se visualizar o documento assinado clicando em “Visualizar Documento”.

Importante!
Será exibida a mensagem que existem pendências de assinatura somente se estiver configurada mais 
de assinatura obrigatória para o mesmo documento e essas estiverem pendentes de serem assinadas.

9.3 Pode-se recusar a assinatura no documento clicando em “Recusa de Assinatura”.
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Importante!
Ao recusar a assinatura, o documento não será mais exibido na lista de pendentes. O usuário não 
poderá visualizar o documento na reimpressão, validação da chancela e na consulta documentos 
assinados.

10. Menu do usuário
11. Assinatura digital
12. Consulta de documentos assinatura eletrônica 

Importante!
No exemplo acima, a situação do documento é parcialmente assinado porque está pendente a 
segunda e terceira assinatura obrigatória configurada no documento.
Após o documento ser assinado por todos os usuários, o sistema automaticamente irá atribuir a 
situação assinado. Ao clicar em visualizar documento, serão exibidas todas as assinaturas.

12.1 Para visualizar o documento assinado clique em “Visualizar Documento”.

9



10


