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Na opção FINANCEIRO, você tem
acesso a todos os documentos
financeiros relacionados a sua
empresa com o Serpro.

Acesso a Área do Cliente

O perfil TÉCNICO PRODUÇÃO não tem acesso
a esse Menu.

ATENÇÃO



O intervalo do período selecionado deve ser
de no máximo 12 meses.

ATENÇÃO

Acesso a Área do Cliente

Selecione o período desejado e o
STATUS para pesquisa, e clique
em PESQUISAR DOCUMENTOS.

Aparecerão os documentos
disponíveis de acordo com os
parâmetros utilizados na
pesquisa inicial. 

1234 091950

1234 081950



Acesso a Área do Cliente

Para cada Status dos
documentos relacionados, as
ações permitidas, são diferentes,
conforme abaixo:

Contrato (Número do contrato firmado com o Serpro)
Referência (Mês de referência do documento)
Serviço (Qual serviço ou produto contratado)
Status (Liquidado ou Em_aberto)
Data vencimento original (Data de vencimento definida em contrato)
Ações (Opções de acordo com o Status do documento no boleto).

As informações disponíveis são:

1234 091950

1234 071950



É possível ainda ter acesso ao MOSTRAR
HISTÓRICO DE EVENTOS que traz informações
de quem recebeu esse documento, com data,
horário e e-mail para o qual o documento foi
enviado.

Acesso a Área do Cliente

No status LIQUIDADO, é possível
apenas acessar alguns
documentos novamente.
Para fazer download, clique na opção desejada:
Nota Fiscal, XML e RPC (Relatório de prestação
de contas). Enviar documentos por e-mail (o
documento será reenviado para todos os
contatos com o perfil "Financeiro Corporativo").

joaodasilva@123mail
maria.jm@123mail mqdca@123mail

carneirosme@123mail

lmagro@123mail

joaodasilva@123mail
maria.jm@123mail mqdca@123mail

carneirosme@123mail

lmagro@123mail

financeyro@123mail

financeyro@123mail



Acesso a Área do Cliente

No status EM_ABERTO, temos as
mesmas opções do documento
com status LIQUIDADO, além da
opção para baixar o boleto em
PDF.

O boleto baixado com o status EM_ABERTO,
sempre terá a data de vencimento e o valor
originais. Caso o boleto seja pago com atraso,
os encargos serão recalculados
automaticamente no momento do
pagamento.

ATENÇÃO

Caso queira Contestar o valor da fatura, isso
pode ser feito na Central de ajuda através
do menu FINANCEIRO> CONTESTAÇÃO DE
FATURAMENTO.

ATENÇÃO

https://centraldeajuda.serpro.gov.br/duvidas/pt/financeiro/contestafaturamento/


Conheça nossos produtos e serviços acessando a loja.serpro.gov.br 
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Acesso a Área do Cliente

Em caso de dúvida ou para mais
informações, acesse a Central de Ajuda 
centraldeajuda.serpro.gov.br

https://www.loja.serpro.gov.br/?utm_source=posvenda&utm_medium=informe
https://www.facebook.com/SerproBrasil
https://twitter.com/SERPRO
https://www.linkedin.com/company/serpro-brasil/mycompany/
https://www.instagram.com/serprobrasil/
https://centraldeajuda.serpro.gov.br/duvidas/pt/area-do-cliente/primeiroacesso/

