
Descrição de melhoria 

  

A melhoria realizada permitirá realizar pagamentos de títulos unificados via cartão de crédito/débito no 

requerimento online, onde anteriormente era possível somente pagar os títulos um a um. 

Permite também, a possibilidade de emissão de recibo e envio de e-mail com informações dos títulos, 

após a efetivação do pagamento via cartão. 

  

1. No requerimento online foi disponibilizada a opção de selecionar mais de um título por vez para 

pagamento via cartão. 

  

Configuração do modelo de requerimento. 

Caminho: Protocolo >> Modelos de Requerimento >> Parâmetros >> Opção de pagamento para 

boleto/cartão: 

  

 

  

Caminho: Serviços Online >> Requerimento Online >> Meus Requerimentos >> Impressão de boletos de 

taxas / Pagamento por cartão: 

  



 

  

▪ Na configuração do modelo de requerimento, foram unificadas as opções de pagamento 
via cartão com as opções de pagamento via boleto, através do campo: “Forma de 
impressão de boletos”, tornando assim o campo: “Opção de pagamento para boleto/cartão”. 

  Podem ser configuradas as opções: Pagamento único, Pagamento individual e Pagamento único e 

individual. 

• Pagamento individual: Será possível efetuar o pagamento do título, somente de forma individual, 

sem a possibilidade de agrupar.  

o Na tela “Impressão de boletos de taxas / Pagamento por cartão”, será habilitado apenas 

o botão “Cartão crédito” e ao lado do “Serviço” será habilitado o checkbox, para ser 

selecionado o título a ser pago individualmente. 

  

 

 

  

• Pagamento único: Serão agrupados todos os títulos como uma única operação para a realização 

do pagamento, não liberando a possibilidade de pagamento de uma taxa específica.  

o Na tela “Impressão de boletos de taxas / Pagamento por cartão”, será habilitado apenas 

o botão “Cartão crédito pagamento único” e ao lado do “Serviço” não será habilitado o 



checkbox, assim, serão agrupado todos os títulos como uma única operação para realizar o 

pagamento somente de forma unificada. 

  

 

 

  

• Pagamento único e individual: Serão liberadas as duas formas.  

o Na tela “Impressão de boletos de taxas / Pagamento por cartão”, serão habilitados os 

botões “Cartão crédito” e “Cartão crédito pagamento único” e ao lado do “Serviço”, 

será habilitado o checkbox, sendo possível realizar o pagamento de forma individual e 

unificada. 

  

 

 

  

2. Opção de emissão de recibo e envio de e-mail após efetivação do pagamento via cartão. 

  

Configuração dos Motivos de Alertas 

Caminho: Segurança >> Motivos de Alertas >> Campo Motivos de Alertas >> Novo: 



  

 

  

▪ Criar o motivo de alerta a ser utilizado na transação via cartão de crédito: 

  

 

 

  

Configuração dos Parâmetros do módulo Financeiro: 



Caminho: Segurança >> Parâmetros >> Financeiro >> Parâmetro do módulo Financeiro >> Integração 

Catão >> Prestadora >> Parâmetros para a integração com a prestadora de cartões de crédito: 

  

 

▪  No parâmetro da integração cartão, é possível configurar para que, após a efetivação do 

pagamento via “Cartão de crédito/débito” seja enviado um e-mail de confirmação de pagamento e 

geração e envio de recibo. 

   Podem ser configuradas as opções: “Gerar recibo” ou “Motivo de alerta”, “Gerar recibo e Motivo de 

alerta”. 

• Gerar recibo: Ao marcar este checkbox, após a efetivação do pagamento via “Cartão de 

crédito/débito” será gerado apenas o recibo, que será disponibilizado para download. 

  

 



  

 



 

  

• Motivo de alerta: Ao informar um motivo de alerta neste campo, após a efetivação do pagamento 

via “Cartão de crédito/débito”, será enviado ao “Sacado”, apenas um e-mail de confirmação de 

pagamento. 

  

 



 

 



 

  

• Gerar recibo e Motivo de alerta: Ao marcar o checkbox “Gerar recibo” e  informar um “Motivo 

alerta”, após a efetivação do pagamento via “Cartão de crédito/débito”, será gerado o recibo e 

será disponibilizado para download e será enviado ao “Sacado” um e-mail de confirmação de 

pagamento com o recibo de pagamento em anexo. 

  

 



 

 



 

 


