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1 EMPENHO – PEDIDOS RH

1.1 PEDIDO DO RH

O pedido do RH representa o registro das operações realizadas pelo departamento

de recursos humanos, que serão processadas pelos demais departamentos responsáveis,

mediante os documentos de solicitação (Memorando, Ofício ou Informativo). 

Ao incluir o pedido, o sistema disponibiliza automaticamente a data do lançamento e

o usuário logado no ERP. Deverá ser preenchido o número do documento de solicitação, o

órgão emitente (vide item 1.3.7) e o responsável (atestador do Documento Credor).

Selecionando  o  campo  “Operação”  (vide  item  1.3.5),  aparecerá  no  campo

“Encaminhamento” o  destino  para  onde  o  pedido  do  RH deve  ser  enviado:  Empenho,

Reserva ou  Pagamento.  Após,  escolher  um complemento previamente  cadastrado  para

cada operação (vide item 1.3.1) para facilitar no enquadramento da operação. 

Os demais campos a serem preenchidos são:
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Processo SPI:  processo que será integrado com o FPE.

Texto:  pode-se  selecionar  um  histórico  já  cadastrado  (vide item  1.3.4) ou  digitar  as

informações manualmente.

Assinatura/Cargo:  estes  campos  vêm  preenchidos  automaticamente  conforme  o

cadastrado para cada tipo de operação (vide item 1.3.5) ou pode-se digitar as informações

manualmente.

OBS.:  Se  algum  campo  for  obrigatório  para  determinada  operação  e  não  tiver  sido

preenchido, aparecerá mensagem indicando que o campo deve ser complementado.

Ao  confirmar  o  pedido,  aparecerá  uma  “aba” conforme  o  tipo  de  operação

selecionada. 

Cada  aba  possui  campos  próprios  que  devem  ser  preenchidos  conforme  o

documento  correspondente  (Ofício,  Informação  ou  Memorando).  Basta  informar  o  dado

solicitado no campo e, se necessário, utilizar o “filtro”.

1.1.1 ITENS DO PEDIDO

1) Desconto em Folha para Depósito Judicial –  preencher os campos  “Órgão”,  “ID

Funcional” (ou  CPF do funcionário),  “Valor” e  selecionar  se o pagamento é  “Via

BRR”. Se não for via BRR, informar os dados bancários do funcionário. E selecionar

também se o “Depósito Judicial” é com guia ou sem guia.
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2) Retorno de Vencimentos (repagamento de funcionári os) – preencher os campos

“Órgão”, “Data” da devolução à conta da U.G., “Competência” do pagamento, “Valor”,

“Credor” (inscrição  do  funcionário  no  Cadastro  Geral )  e   “Conta  Credor”  (conta

bancária que vai receber o valor).

3) Post  Mortem  –  via  RHE  –  preencher  os  campos  “Órgão”,  “Competência”  do

pagamento, “Valor” e selecionar se o pagamento é “Via BRR”.

4) Post  Mortem  –  Avulso  –  preencher  os  campos  “Favorecido” (inscrição  do

funcionário no  Cadastro Geral  ou CPF),  “Código RH” (vide item 1.3.6.1)  e valor

“Bruto”. Caso existam retenções, informar nos campos correspondentes.

5) Post Mortem – Depósito Judicial -  preencher os campos “Favorecido” (inscrição do

funcionário  no  Cadastro  Geral  ou  CPF),  “Código  RH” (vide  item  1.3.6.1),  valor

“Bruto” e selecionar se o “Depósito Judicial” é com guia ou sem guia. Caso existam

retenções, informar nos campos correspondentes.

6) FGTS – Patronal e Encargos –  preencher os campos  “Órgão”,  “Competência” do

pagamento,  “Tipo”  da guia de pagamento, “Data para Pagamento”,  “Remuneração

base  para  FGTS” e  “FGTS  devido”.  Se  o  tipo  da  guia  de  pagamento  for

“Retificadora”, deverá ser informado o valor dos “Encargos”. 

7) INSS – Patronal  e Encargos -  preencher os campos  “Órgão”,  “Competência” do

pagamento,  “Tipo”  da guia de pagamento,  “Data para Pagamento”,  “Remuneração

base para INSS” e “INSS devido” (patronal e retido). Se o tipo da guia de pagamento

for  “Retificadora”,  deverá  ser  informado  o  valor  dos  “Encargos”.  E  se  houver

“Reembolso de Licença Gestante”, informar no campo apropriado.

8) IPERGS – Patronal e Encargos -  preencher os campos “Órgão”, “Competência” do

pagamento,  “Tipo”  da guia de pagamento,  “Data para Pagamento”  e  “Valor  dos

Ativos, Inativos e Pensionistas”. Se o tipo da guia de pagamento for  “Retificadora”,

deverá ser informado o valor dos “Encargos”.

9) Folha – Avulsa –  preencher os campos  “Órgão”,  “Credor” (inscrição da Folha de

Pagamento no Cadastro Geral ), “ID Funcional” (ou CPF do funcionário), “Categoria”

do funcionário, “Conta” (conta bancária que vai receber o valor) e “Valor”.
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11) Folha – Devolução -  preencher os campos “Órgão”, “Credor” (inscrição da Folha de

Pagamento no Cadastro Geral ), “ID Funcional” (ou CPF do funcionário), “Categoria”

do funcionário, “Conta” (conta bancária que vai receber o valor) e “Valor”.

12) Folha –  Auxílio  Funeral  -  preencher  os  campos  “Órgão”,  “Credor” (inscrição da

Folha de Pagamento no  Cadastro Geral ),  “ID Funcional” (ou CPF do funcionário),

“Categoria” do funcionário, “Conta” (conta bancária que vai receber o valor) e “Valor”.

14) Folha  de  Pagamento  –  preencher  os  campos  “Órgão”,  “Título” (tipo  da  folha),

“Valor” e  selecionar  um  “Item” da  listagem cadastrada na  Tabela  -  Parâmetros

Operação/Conta Bancária  (vide item 1.3.8), que fará a montagem dos valores .

15) PERGS – Retenção -  preencher os campos “Órgão”, “Competência” do pagamento,

“Valor” e selecionar se o pagamento é “Via BRR”.  Se não for via BRR, informar os

dados bancários do credor.

16) Ajuda  de  Custo  -  preencher  os  campos  “Órgão”,  “ID  Funcional” (ou  CPF  do

funcionário),  “Tipo” (conforme o cadastrado na Tabela - Tipo de Diárias ),  “Motivo”

(conforme o cadastrado na  Tabela -  Motivo Diárias ),  “Origem” (local  de onde o

funcionário  está  saindo)  ,  “Destino” (local  para  onde  o  funcionário  está  indo),

“Categoria” do funcionário, “Conta” (conta bancária que vai receber o valor) e “Valor”.

Estas dados são de grande importância pois daqui serão geradas as informações

para a criação do controle de diárias.

OBS.:  quando um tipo de operação exigir conta bancária, os dados podem ser digitados ou

virão automaticamente conforme o cadastro do credor. No caso de auxílio funeral, deve ser

informada a conta do beneficiário e não a do funcionário (falecido).

Após a digitação dos campos, devem ser gerados os termos para a conferência dos

valores e que serão enviados para os departamentos correspondentes. Depois, clicar no

vinculado Fechar  Pedido , para dar o encaminhamento devido do processo:

– Se for para empenho:   ao fechar o pedido, é criado um documento credor que fará a

integração  automática  com  o  FPE.  Após,  enviar  o  processo  para  o  setor  de

empenho. Se for necessário excluir o pedido do RH, antes de reabri-lo deve ser feita

a exclusão do documento credor;

– Se for para reserva  : ao fechar o pedido, além de criar o documento credor, o sistema

também gera um pedido de compra, que será utilizado pela UPRO para a reserva da

6



dotação.  Se for necessário excluir o pedido do RH, antes de reabri-lo deve ser feita

a exclusão do documento credor e do pedido de compra.

– Se for para pagamento  : neste caso, não é criado o documento credor. O processo

apenas deve seguir para a Tesouraria fazer a baixa dos valores.

OBS.1:  Ao fazer novo pedido, pode-se utilizar o vinculado Criar novo pedido a partir do

registro atual  e o sistema fará a cópia das informações constantes no pedido atual para

outro.

OBS.2:  Depois  de encaminhado o pedido do RH aos departamentos responsáveis  e os

mesmos finalizarem os procedimentos pertinentes,  o pedido do RH passará da situação

“Fechado” para  “Processado”, sendo possível sua reabertura somente mediante exclusão

dos procedimentos posteriores.

1.2 ENCAMINHAMENTOS DO PEDIDO DO RH

1.2.1 EMPENHO

Quando o  pedido do RH tiver  que ser  encaminhado para  EMPENHO,  o  usuário

deverá utilizar  o programa  Pedido do RH – EMPENHAMENTO .  Nele,  basta localizar  o

número  do  pedido  do  RH  constante  no  termo  e  clicar  no  vinculado  Geração  –  Pré-

Empenhos .  Os  pré-empenhos  serão  gerados  de  acordo  com  as  informações

parametrizadas no vinculado Especificação Reservas de Verbas – RH  para as operações

FGTS, INSS e IPERGS (vide item 1.3.5) e na tabela  Parâmetros RH - Geração de Pré-

Empenho  para as demais operações (vide item 1.3.3).

Após a geração dos empenhos, os mesmos podem ser consultados no programa

Entrada de Pré-Empenho.

OBS.1:  No caso dos Post Mortem, se não houver dotação disponível para o empenho da

despesa, deverá ser feita uma transferência de valores para suprir o valor da reserva. Para

tanto,  basta  gerar  os  relatórios  que  indicam  as  dotações  e  os  valores  a  serem

suplementados.

OBS.2:  Quando houver retenções nos pré-empenhos, antes de liberá-los, elas já devem

estar integradas com o FPE. Assim, quando for criada a ordem de pagamento orçamentária

do  pré-empenho,  as  retenções  serão  lançadas  em  ordens  extraorçamentárias

automaticamente. 
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1.2.2 PAGAMENTO

Quando o pedido do RH tiver que ser encaminhado para  PAGAMENTO, o usuário

deverá utilizar  o programa  Ofícios Bancários .  Nele,  deve-se incluir  um novo registro e

informar o número do pedido do RH constante no termo, que o sistema trará as informações

prontas para o pagamento das folhas. As contas e valores de débito e crédito são definidas

na Tabela - Parâmetros Operação/Conta Bancária  (vide item 1.3.8).

Depois de lançadas as informações, para a geração do ofício a ser encaminhado ao

banco, devem ser preenchidos os campos “Competência” e “Data Pagamento”, para que os

dados apareçam no relatório.
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1.2.3 RESERVA

Quando  o  pedido do  RH tiver  que ser  encaminhado  para  RESERVA,  o  usuário

deverá utilizar o programa Pedido de Compra - Requerente . Nele, basta localizar o número

do  pedido  gerado  no  RH  e  clicar  no  vinculado  Destino  dos  Itens  do  Pedido  com

Administração ,  para  informar  a  dotação/rubrica  a  ser  reservado  o  valor.  Depois  de

reservada  a dotação e autorizada a despesa, deve-se utilizar o vinculado Geração Ordem

de  Fornecimento/Pré-Empenho ,  de  onde  será  dado  o  comando  para  a  geração  do

empenho do pedido do RH.

No caso da dotação não ter saldo suficiente para o empenho da despesa, antes deve

ser feita a suplementação da verba pela UPRO.
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1.3 TABELAS DO RH

1.3.1 COMPLEMENTOS DOS PEDIDOS DO RH

Nesta tabela são cadastrados os tipos de folha que servem de complemento para as

operações do pedido do RH, para facilitar no momento da identificação da folha ou em uma

pesquisa.

10



1.3.2 ESPECIFICAÇÃO DA RESERVA

Aqui são cadastrados os enquadramentos das despesas do INSS, FGTS e IPERGS,

para que no momento do empenhamento delas o sistema identifique o tipo da despesa e

correlacione com a reserva a ser utilizada. 
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1.3.3 PARÂMETROS RH - GERAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO

Nesta tabela devem ser definidos os parâmetros para o pré-empenho das operações

da folha que não tenham sido definidos no vinculado Especificação Reservas de Verbas –

RH, ou seja, nas operações cujo encaminhamento seja  EMPENHO, o sistema olha para

uma ou outra tabela para gerar o pré-empenho automaticamente.

1.3.4 HISTÓRICOS PADRÕES - OFÍCIOS

Esta  tabela  é  utilizada  para  o  cadastro  dos  históricos  padrões  que  podem  ser

selecionados no momento da inclusão de um pedido do RH, para facilitar a geração dos

termos dos ofícios e o usuário não precisar ficar digitando tudo.
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1.3.5 PEDIDOS DO RH - TIPOS DE OPERAÇÕES

Cada operação cadastrada para  a inclusão de um pedido  do RH deve ter  seus

parâmetros definidos aqui, tais como o tipo do encaminhamento, as assinaturas e os cargos

dos responsáveis, entre outros.

Existem também os campos opcionais como o “Enviar e-mail”. Se marcado “Sim”, o

sistema enviará um e-mail para os endereços informados, com o termo do ofício em anexo,

para que os usuários tomem ciência do pedido 

OBS:  Após  o  cadastramento  da  tabela  anterior,  para  as  operações  do  INSS,  FGTS e

IPERGS Patronais ainda devem ser preenchidos os campos do vinculado  Especificação

Reservas de Verbas – RH , para a definição das reservas de onde serão diminuídos os

valores para o pré-empenho, assim como as demais configurações para a integração com o

FPE.
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1.3.6 TABELA – EVENTOS RH

Tabela utilizada para o cadastro dos eventos do RH associados às operações do

Post Mortem – Depósito Judicial e Post Mortem – Avulso. 
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Estes eventos, juntamente com a definição da categoria do funcionário (Ativo, Inativo

ou Pensionista), formam o  “Código RH”, utilizado no sistema para o enquadramento das

operações de Post Mortem nas dotações a serem utilizadas para o pré-empenho destes.

1.3.6.1 TABELA - CONVERSÃO EVENTOS RH E DOTAÇÕES

Como mencionado anteriormente, o campo “Código RH”, utilizado nas operações do

Post Mortem, é definido nesta tabela, onde será relacionado a uma dotação/rubrica para o

empenhamento das operações no Pedido do RH .

1.3.7 TABELA - ÓRGÃO EMITENTE RH

Nesta tabela  devem ser  cadastrados os órgãos (departamentos/setores)  que irão

gerar os pedidos do RH. Esta informação é necessária pois  deverá ser selecionada no

momento da inclusão de um pedido, para a geração do termo do ofício de encaminhamento

do referido pedido.
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1.3.8 TABELA - PARÂMETROS OPERAÇÃO/CONTA BANCÁRIA

Nesta  tabela  são  cadastradas  as  operações  cujo  encaminhamento  seja

PAGAMENTO, relacionando-as com as suas respectivas contas bancárias de débito e/ou

crédito, para que os sistema faça os lançamentos automaticamente no momento da inclusão

do pedido do RH no ofício bancário, de acordo com o estipulado nos campos .  
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