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PAGAMENTO DE DESPESA COM REGISTRO E MANUTENÇÃO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL

QUE ATIVIDADE É?
É o processo para o pagamento de despesas com registro e manutenção de propriedade intelectual junto ao
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).

QUEM FAZ?
AGIR - Agência de Inovação

DFI/GPF - Divisão Financeira da PROPPI

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?
1. AGÊNCIA DE INOVAÇÃO - AGIR/PPI
1.1) Inicia o processo no SEI com o título Orçamento e Finanças: Pagamento de Despesa com Registro
e Manutenção de Propriedade Intelectual. Sinaliza o nível de acesso Público e clica em Salvar.

1.2)  Relaciona  o processo de pagamento ao processo de Empenho de despesas com registro de
propriedade intelectual.

Observação: Caso o empenho do recurso tenha sido realizado por processo físico, basta indicar o número
do processo por meio de despacho. Ex: Trata-se de pagamento de despesa com recurso empenhado por
meio do processo nº 23069.XXXXX/XXXX-XX.

1.3) Verifica o saldo disponível.

1.4) Caso não haja saldo suficiente, solicita reforço por meio do processo de Empenho de despesas com
registro de propriedade intelectual. Após liberação de recurso, segue para o item 1.5.1.

1.5) Caso haja saldo suficiente:

1.5.1) Anexa os boletos.

1.5.2) Elabora despacho de solicitação de pagamento e encaminhamento. Inclui o documento em
bloco de assinatura e disponibiliza para a Direção da AGIR assinar.

1.5.3) Envia o processo para a DFI/GPF.

 

2. DIVISÃO FINANCEIRA - DFI/PPI
2.1) Elabora despacho de autorização de liquidação e pagamento. Assina e inclui em bloco de assinatura
disponibilizando para as seguintes áreas: GPF e PROPPI. 

2.2) Realiza liquidação da despesa no SIAFI (ação externa ao SEI).

2.3) Anexa comprovante de liquidação.

2.4) Realiza pagamento (ação externa ao SEI).

2.5) Anexa comprovante de pagamento (GRU).

2.6) Elabora despacho com saldo atual do empenho.

2.7) Envia o processo para a AGIR.

 



3. AGÊNCIA DE INOVAÇÃO - AGIR/PPI
3.1)  Caso se trate do final do exercício, elabora despacho e conclui o processo (arquivamento).

3.2) Caso não se trate do final do exercício, aguarda próximas solicitações de pagamento e retorna ao item
1.3.

 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?
1. É necessário que exista o processo de empenho de recurso para pagamento de despesa com
registro e manutenção de propriedade intelectual.

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?

Nota de Empenho
Despacho de autorização de pagamento
Comprovante de liquidação
Comprovante de pagamento

QUAL É A BASE LEGAL?
[digite aqui o conteúdo]
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