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Tutorial sobre Fechamento e Aprovação da Nota Fiscal 

 

Este tutorial abordará os procedimentos necessários para o registro das notas ficais 

e a sua aprovação para o pagamento dos agricultores. Antes de disponibilizar as notas 

fiscais para a aprovação, o coordenador do PAA deve conferir bem os dados inseridos no 

documento, tais como o nome do beneficiário, seu CPF, número da nota, valor, data de 

emissão e se a DAP do produtor se encontra válida e com o nome correto. Isso é ainda 

mais importante no caso das agricultoras que, quando se casam, às vezes alteram o 

sobrenome e se esquecem de atualizar a documentação. 

O gestor também precisa se lembrar que a aquisição de um produto cuja nota fiscal 

não tenha sido cadastrada não poderá seguir para pagamento do agricultor.  

 

Fechamento da nota fiscal 

Para fechar as notas fiscais, primeiramente é necessário abrir a tela de aprovação 

da nota fiscal. Nesse processo, o usuário (coordenador do PAA) deve selecionar a opção: 

Menu - Pagamento - Aprovar Nota Fiscal  

Figura 1 – Menu para Aprovar a Nota Fiscal 

 

 

Para pesquisar as notas fiscais, o usuário deve preencher os campos marcados com 

um *. Essa tela permite a consulta de notas com diversos status. Para o processo de 

aprovação de nota fiscal, devo selecionar somente as notas com o status Gerada. 
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Figura 2 – Seleção das notas fiscais com status fechada 

 

 

O sistema então apresentará todas as notas fiscais cadastradas que precisam ser 

fechadas e encaminhadas para a aprovação do Secretário Municipal (Titular do PAA). 

Essas notas já vêm automaticamente marcadas para seleção, sendo possível desmarcar 

uma ou várias delas.  

Após selecionar as notas fiscais que serão encaminhadas para análise do 

Secretário Municipal, o usuário (coordenador do PAA) deve clicar em Fechar Notas 

Fiscais. As notas que não forem selecionadas nesta etapa permanecerão com status 

Gerada e poderão ser apreciadas posteriormente. Aquelas que forem selecionadas 

mudarão o seu status para Fechada e seguirão para o ateste. Caso queira, o SISPAA 

permite que o usuário obtenha a relação das notas selecionadas em uma planilha do Excel. 

Para isso, basta clicar em Exportar resultado completo. 
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Figura 3 – Fechamento de notas fiscais 

 

 

Para finalizar o procedimento de fechamento das notas, o usuário (coordenador 

do PAA) deve confirmar o valor total, a quantidade de notas fiscais e o número de 

beneficiários fornecedores. Depois desse procedimento, essas notas estarão disponíveis 

para que o Secretário Municipal as ateste e libere para pagamento. 

 

Figura 4 – Finalização do fechamento das notas fiscais 
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Aprovação da Nota Fiscal 

Para abrir a tela de aprovação da nota fiscal, o Secretário Municipal deve clicar em: Menu 

– Pagamento - Aprovar Nota Fiscal  

Para pesquisar as notas fiscais na folha de pagamento, é necessário preencher os 

campos marcados com um asterisco. Em Status nota, o usuário deve marcar a opção 

Fechada. O sistema então apresentará todas as notas fiscais que precisam ser aprovadas 

para pagamento. 

Figura 5 – Pesquisa de notas fiscais  

 

Dessa forma, as notas fiscais com status Fechada já virão automaticamente 

marcadas para seleção. É possível desmarcar uma ou várias notas, no caso de haver 

necessidade de análise de alguma específica.  

Após selecionar as notas fiscais que serão encaminhadas para o Ministério da 

Cidadania para compor a folha de pagamento, o usuário deve clicar no botão Aprovar 

notas fiscais.  

As notas fiscais que não forem selecionadas nesta etapa permanecerão com status 

Fechada e poderão ser tratadas posteriormente. As que forem selecionadas mudarão para 

o status Aprovada e seguirão para a folha de pagamento dos agricultores daquele mês.  
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Figura 6 – Seleção de notas fiscais 

 

Atenção: Devido a necessidade de pagamento pelo Ministério da Cidadania do INSS 

relativo a cada nota fiscal informada no SISPAA, é necessário aprovar as notas fiscais 

dentro do mês que ela foi emitida. Após o final do mês de emissão da nota fiscal, ela não 

poderá mais ser alterada ou excluída do sistema. Se uma nota for cadastrada em um mês, 

a sua aprovação poderá ser feita nos meses seguintes sem problemas. 

Após esse processo, o usuário deve confirmar o valor total, a quantidade de notas 

fiscais e o número de beneficiários fornecedores favorecidos, conforme se observa na tela 

a seguir: 

Figura 7 – Confirmação da aprovação das notas fiscais 
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Após a aprovação das notas fiscais para pagamento, o SISPAA apresentará um 

“Termo de ateste de notas fiscais da aquisição de produtos de beneficiários fornecedores 

do PAA, para fins de pagamento pelo Ministério da Cidadania”, que deverá ser impresso 

e assinado tanto pelo Secretário Municipal quanto pelo coordenador do PAA. Esse termo 

de Ateste assinado deve ser arquivado pelo município durante um período de dez anos.  

Figura 8 - Termo de ateste de notas fiscais da aquisição de produtos de 

beneficiários fornecedores do PAA, para fins de pagamento pelo Ministério da 

Cidadania 

 

 

Após o ateste (confirmação) das notas fiscais pelo Secretário Municipal, basta 

acompanhar a situação de pagamento das notas aprovadas.  

Vale lembrar que os status de nota fiscal que podem ser acompanhados são: 

• Gerada: após registro da aquisição de produtos, significa que as informações da 

nota fiscal foram inseridas no SISPAA; 

• Fechada: o coordenador do município consolidou as notas emitidas no período e 

as encaminhou para o Secretário Municipal aprovar; 
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• Aprovada: o Secretário Municipal analisou, atestou e imprimiu Termo de Ateste 

das notas fiscais e encaminhou as notas do município para o pagamento pelo 

Ministério da Cidadania; 

• Liberada para pagamento: o Ministério da Cidadania encerrou a folha de 

pagamento mensal (que ocorre no dia 15 de cada mês, ressalvados os casos 

fortuitos ou por motivo de força maior). Destaca-se, contudo, que o pagamento é 

creditado no último dia de cada mês; 

• Devolvida: o coordenador pode pedir a devolução de uma nota fiscal se ela for 

registrada com erro, mesmo se ela já tiver sido aprovada pelo Titular do PAA. 

Contudo, isso só pode ocorrer antes do fechamento da folha de pagamento do mês 

de registro da nota (aproximadamente dia 15 de cada mês). Nesse caso, após a 

devolução, o coordenador deve corrigir o erro, fechar a nota e enviá-la para 

aprovação do Secretário Municipal.  

Atenção: A nota fiscal com o status Devolvida deve alterada e fechada pelo coordenador. 

Dessa forma, pode ser posteriormente encaminhada para a aprovação do Secretário 

Municipal e entrará na folha de pagamento. Esse procedimento deve ser realizado dentro 

do mesmo mês. Outro detalhe importante é que o cancelamento deve ocorrer da seguinte 

maneira: primeiro se cancela a nota, depois se cancela o Termo de Recebimento e 

Aceitabilidade e, por fim, se cancela a aquisição.  

• Pagamento Pendente: o Ministério da Cidadania enviou a folha de pagamento com 

as notas fiscais aprovadas pela unidade executora para o Banco do Brasil e 

aguarda a confirmação do pagamento e 

• Pagamento Efetivado: as notas fiscais referentes às aquisições dos agricultores do 

PAA no município têm o pagamento confirmado e o dinheiro já se encontra na 

sua conta bancária. 

 

O coordenador do PAA pode corrigir informações na nota fiscal, diretamente no 

SISPAA se esse procedimento for realizado antes do fechamento de folha de pagamento 

e se a nota ainda não tiver sido aprovada no sistema. Para isso, o coordenador deve abrir 

a tela de aquisição de produtos clicando em: Menu – Pagamento – Aprovar Nota Fiscal 
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Em seguida, o usuário deve clicar na no ícone  (coluna “Emitir Nota Fiscal”) 

referente ao agricultor que teve a nota fiscal que precisa ser alterada.  

Figura 9 – Correção de informações na nota fiscal 

 

 

Na coluna Nota Fiscal, deve-se clicar no número da nota, realizar as correções 

necessárias e salvá-las no SISPAA. O coordenador deve então fechar a nota fiscal 

corrigida e encaminhá-la para a aprovação da Secretária municipal.  

Figura 10 – Coluna Nota Fiscal 
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Nos casos em que a nota fiscal ainda não foi aprovada e a folha de pagamento do 

mês ainda não foi fechada, o coordenador pode excluir diretamente uma nota fiscal no 

SISPAA. Para isso, deve-se clicar no botão : 

Figura 11 – Exclusão da nota fiscal 1 

 

Dessa forma, basta clicar no ícone  da coluna da direita onde se encontra o 

símbolo . Logo, surgirá a mensagem Confirma a exclusão?. Basta clicar em Ok e 

a nota fiscal será excluída. 

Figura 12 - Exclusão da nota fiscal 2 
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Alertas: 

 

1) A nota fiscal do agricultor deve ser preenchida com o CNPJ do Ministério da 

Cidadania, que tem o número 05.756.246/0001-01. 

 

2) Deverá constar na nota fiscal, além do CNPJ do Ministério da Cidadania, o CPF 

e o nome completo do agricultor, que devem estar de acordo com os dados 

cadastrados no SISPAA.  

 

3) As notas fiscais devem ser registradas no SISPAA até o último dia útil do mês 

da aquisição dos produtos, pois esse é o fato gerador do recolhimento do INSS, 

que ocorre mensalmente.  

 

 


