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1. NOTA DE RESERVA

O programa Nota de Reserva  foi desenvolvido com a finalidade de “guardar”

determinado valor nas dotações orçamentárias do exercício ou de exercícios futuros,

para  garantir  que  o  valor  disponível  da  dotação  não  seja  utilizado  para  outro

propósito. Podem ser criadas reservas manuais (como mostrado na tela abaixo) ou

automáticas, através dos programas Pedido de Compra ,  Ordem de Autorização ,

Licitação  e Contrato .

Para criar uma nota de reserva manual, devem ser preenchidos os seguintes

campos: 

Data:  o sistema oferece a data do dia, podendo ser alterada;

Nº Reserva:  se a nota for para reserva futura, deve-se alterar o exercício conforme o

desejado;

Processo Inicial/Processo Referência:  campos não obrigatórios, mas que podem

ser utilizados para informar o número do processo para a reserva;

Processo:  pode-se  informar  o  processo  cadastrado  no  sistema de  protocolo  da

Thema, se necessário;

Destino:  informar o local para onde será destinada a dotação reservada;



Nº Reduzido:  informar o número reduzido da dotação. Com isso, os outros campos

são preenchidos automaticamente pelo sistema;

Nº Parcelas:  número de parcelas nas quais o valor reservado será dividido. Cada

parcela representa um mês e, caso o número de parcelas ultrapasse o número de

meses do exercício, ao confirmar o registro o sistema permite que seja criada uma

nota de reserva futura automática para esta dotação, conforme mensagem abaixo:

Ao clicar em “SIM” , o sistema verifica se já existe uma projeção de valor para

a  referida  dotação  no  exercício  seguinte.  Se  não  houver,  pode-se  incluir

automaticamente o valor fixado da dotação do exercício corrente:

Se o valor da dotação for menor que o valor da reserva, há a possibilidade de

deixar o valor igual, ou se o usuário preferir, pode ajustar o valor manualmente:

Data Início  Parc.:  pode ser  a mesma data  da criação da reserva  ou uma data

posterior, de onde começa a contagem para a geração das parcelas;

Valor Reserva:  informar o valor total que se quer reservar;

Finalidade:  informar a finalidade da reserva.

Exemplo 1:  inclusão de uma reserva em 05/04/2011 no valor de R$ 100.000,00, em

cinco parcelas = 5 x R$ 20.000,00.



Depois da confirmação do registro, é gerado o número da reserva, que serve

para o controle. O campo  “Valor Disponível”  representa o valor reservado e as

movimentações  realizadas  posteriormente  (reforço/anulação)  menos  o  valor  da

reserva já utilizado em alguma operação orçamentária.

1.1. NOTA DE RESERVA - PARCELAS
(Menu Orçamento – Reservas/Nota de Reserva)



Quando a nota  de  reserva  for  criada  com mais  de  uma parcela,  pode-se

visualizar e manipular os dados constantes neste vinculado, desde que obedecidas

as consistências do programa.

Exemplo 2:  redistribuição dos valores das parcelas de 5 x R$ 20.000,00 para 8 x R$

12.500,00.

OBS.1:  Ao aumentar/diminuir o número de parcelas na tela acima, automaticamente

é alterado o número no campo “Nº Parcelas”  da Nota de Reserva .

OBS. 2:  A soma das parcelas deve ser igual ao valor da reserva mais o reforço (se

houver).  No caso de inconsistências, não é possível  a confirmação da alteração,

ficando destacado o valor da diferença para que seja ajustada. 

OBS. 3:  O campo “Data Início Parc.” pode ser alterado após a geração da reserva,

desde que o número de meses até o final do exercício seja suficiente para cobrir o

número de parcelas remanejadas.

1.2. REFORÇO – NOTA DE RESERVA
(Menu Orçamento - Reservas)

Este programa deve ser utilizado quando houver a necessidade de aumentar

o valor de uma reserva já existente. Para tanto, basta informar a data, o número da

reserva,  o  valor  do reforço e a  quantidade de parcelas nas quais o reforço será

dividido.



Exemplo 3:  reforço da reserva em 02/05/2011 no valor de R$ 10.000,00, em cinco

parcelas = 5 x R$ 2.000,00. 

O valor atual disponível da reserva é a soma do valor original com o valor do

reforço. O reflexo destas alterações pode ser verificado na nota de reserva:



Como a data do reforço foi 02/05/2011, o valor distribuído entre as parcelas

começa a contar a partir dela, até atingir o número total de parcelas.

1.3. ANULAÇÃO – NOTA DE RESERVA
(Menu Orçamento - Reservas)

Este programa deve ser utilizado quando houver a necessidade de diminuir o

valor de uma reserva já existente. Para tanto, basta informar a  data, o  número da

reserva e o valor da anulação. 

Na  anulação  não  há  divisão  em parcelas.  O  valor  anulado  é  abatido  da

parcela mensal em que a anulação é feita e, se o saldo não for suficiente, então o

valor da diferença é abatido no mês seguinte. 

Exemplo 4:  anulação da reserva em 20/04/2011 no valor de R$ 20.000,00.

O valor atual disponível da reserva é a soma do valor original com o valor do

reforço, diminuindo o valor anulado. O reflexo destas alterações pode ser verificado

na nota de reserva:



Como a data da anulação foi 20/04/2011, o valor é reduzido totalmente da

parcela do mês e o saldo restante é diminuído no mês de maio. 

1.4. PROJEÇÃO DE DOTAÇÃO – EXERCÍCIOS FUTUROS
(Menu Orçamento – Reservas)

Este  programa  é  utilizado  para  realizar  a  projeção  das  dotações  que  se

pretende fixar para o(s) exercício(s) seguinte(s). Com ele são estimados os valores

das reservas  que  podem ser  feitas para  exercícios  futuros,  pois  na medida que

forem  sendo  incluídas  as  notas  para  a  dotação  futura,  o  saldo  disponível  vai

diminuindo, sendo usado como base para a assunção de novos compromissos.



Para criar uma projeção, basta informar o exercício de referência e o número

da dotação e o sistema trará automaticamente o valor inicial fixado para ela neste

exercício. Após, deve-se incluir o exercício da projeção para esta dotação.

Exemplo 5:  aumento do valor inicial para R$ 220.000,00 e nota de reserva de R$

100,00 em 2012.

O  valor inicial pode ser ajustado quando necessário e o  valor disponível é

alterado na medida em que forem sendo feitas reservas no exercício de projeção. 

1.5. FECHAMENTO – RESERVAS FUTURAS
(Menu Orçamento – Reservas)

Após incluído um exercício nesta tabela, o sistema não permite que sejam

efetuadas novas reservas para ele.  Se necessário,  basta excluir  o exercício  que

será possível a criação da reserva. 

1.6. CONVERSÃO DOTAÇÕES ENTRE EXERCÍCIOS
(Menu Orçamento – Tabelas)

Quando  houver  reserva  futura  e  for  necessário  liberar  o  orçamento  do



exercício  desta reserva,  antes deve-se fazer a vinculação das dotações entre os

exercícios. 

Nesta  tabela  são relacionadas as dotações do exercício  corrente  (origem)

com  as  dotações  do  exercício  futuro  (destino)  e  no  momento  da  liberação  do

orçamento, o sistema fará a atualização das notas de reservas futuras, trocando a

dotação antiga pela nova, passando a reservar valor no novo orçamento.

1.7. VINCULADOS DA NOTA DE RESERVA

1.7.1. OBJETOS RELACIONADOS - NOVO
(Menu Orçamento – Reservas/Nota de Reserva)

Este vinculado serve para anexar algum documento à nota de reserva. Para

isso,  deve  ser  selecionado  o  local  onde  está  salvo  o  arquivo  e  depois  basta

visualizá-lo no botão “Visualizar Documento” .

1.7.2. PROCESSOS VINCULADOS À RESERVA
(Menu Orçamento – Reservas/Nota de Reserva)



Tabela onde podem ser visualizados os programas onde a nota de reserva foi

utilizada.

1.7.3. ALTERAÇÃO DO VALOR COMPROMETIDO
(Menu Orçamento – Reservas/Nota de Reserva)

Este vinculado é utilizaddo para o lançamento do valor ainda não reservado

na dotação, mas que já está comprometido. Por exemplo, no caso de uma dotação

sem saldo à espera de suplementação, pode-se fazer a reserva no valor disponível e

lançar o valor comprometido para informar que esta reserva, após incremento na

dotação, necessita de um reforço.

OBS.:  Nos  programas  Pedido  de  Compra  e  Licitações  também  existe  a

possibilidade  de  informar  o  valor  comprometido.  O  campo  está  disponível  no

vinculado Destino dos Itens  de ambos os programas.



2. PROGRAMAS DO SISTEMA QUE UTILIZAM A NOTA DE RESE RVA

2.1. PEDIDO DE COMPRA – REQUERENTE
(Menu Controle Materias)

Quando  for  feito  um pedido  de  compra,  há  duas  formas  de  preencher  o

vinculado  Destino  dos  Itens  do  Pedido :  informar  o  número  da  reserva  feita

manualmente antes do pedido ou informar a dotação e rubrica, que o sistema irá

gerar a nota de reserva automaticamente. No segundo caso, será reservado o valor

do pedido na data de sua autorização.

Exemplo 6:  pedido de compra de R$ 12.000,00 autorizado em 07/04/2011 (reserva

automática).

Ao consultar a nota de reserva gerada pelo pedido, pode-se verificar que o

valor disponível é zero, devido à vinculação ao pedido de compra, como descrito no

campo “Finalidade” , gerando uma parcela única no valor total do pedido.



 
OBS.1:  se for informada a nota de reserva manual no pedido, o  valor utilizado é

atualizado, diminuindo o valor disponível para uso.

Exemplo 7:  inclusão da nota de reserva 2011/35 num pedido de compra.



OBS. 2:  caso a reserva esteja com o valor parcial ou total utilizado e ela seja usada

para outros pedidos, ordens, licitações ou contratos, o valor da reserva pode ser

reajustado automaticamente, desde que esteja habilitado o controle “Automático”

no programa Informações – Compras/Licitações . Do contrário, deverá ser feito o

reforço ou anulação da reserva manualmente.

OBS.  3:  existe  a  possibilidade de parcelamento  do pedido de compra,  que cria

automaticamente  as  mesmas  parcelas  na  nota  de  reserva.  Para  tanto,  deve-se

utilizar  o vinculado Destino dos itens do pedido por  ano/mês –  Inclusão  por

intervalo  do  pedido ,  informando  o  período  inicial  e  final do  parcelamento,  a

quantidade desejada para cada mês, a dotação e a rubrica. Após a autorização do

pedido, será criada a nota de reserva, conforme os dados preenchidos.

Também pode-se  lançar  as  informações  manualmente,  com  quantidades,

dotações  e  rubricas  diferentes  para  cada  mês.  A  única  consistência  deste

procedimento é que a soma das quantidades lançadas em cada mês deve ser igual

à quantidade informada no Destino dos Itens do Pedido.  



OBS. 4:  se for necessária  a postergação das parcelas do pedido de compra,  e

consequentemente das parcelas da nota de reserva,  pode-se utilizar  o vinculado

Reprocessamento parcelas da Reserva  (constante também no programa Entrada

Licitações – Protocolo ). Nele, deve-se informar os seguintes campos:

• Data de Reprocessamento - data em que o sistema vai cancelar a reserva antiga

e realizar a nova, com a redistribuição das parcelas;

• Data de Início do Parcelamento - data de incício do novo parcelamento.

 

2.2. ORDEM DE AUTORIZAÇÃO
(Menu Controle de Licitação)

Da mesma forma que acontece com o pedido de compra, quando for feita

uma ordem de autorização, há duas formas de preenchimento: informar o número



da reserva feita manualmente antes da ordem ou confirmar os dados dela, que o

sistema irá  gerar  a  nota  de  reserva  automaticamente.  O processo  ocorrido  é  o

mesmo constante nos exemplos 6 e 7.

Se a ordem for gerada diretamente dos programas do  Pedido de Compra ,

Licitação  e  Contrato ,  as  informações  mostradas  serão  as  migradas  destes

módulos.

Exemplo 8:  ordem de autorização de R$ 5.000,00 criada em 08/04/2011, parcelada

em três vezes (reserva automática).

Quando for feita uma ordem parcelada, pode-se fazer o empenho do valor

total da ordem ou de cada parcela separadamente, mas a reserva continua sendo

única, pois neste caso, as parcelas se referem à forma de pagamento e não à forma

da reserva.

2.3. ENTRADA DE LICITAÇÕES - PROTOCOLO
(Menu Controle de Licitação)



Quando for incluído um item em uma licitação, há duas formas de preencher o

vinculado  Destino  Itens  da  Licitação :  informar  o  número  da  reserva  feita

manualmente antes da licitação ou informar a dotação e rubrica, que o sistema irá

gerar a nota de reserva automaticamente. O processo ocorrido é o mesmo constante

nos exemplos 6 e 7.

Se  a  licitação  for  vinculada  a  um  Pedido  de  Compra ,  as  informações

mostradas serão as migradas deste módulo.

Exemplo 9:  licitação de R$ 40.000,00 criada em 08/04/2011 (reserva automática).

  

2.4. CONTRATOS
(Menu Controle de Licitação)

Quando for incluído um item em um contrato, há duas formas de preencher o

vinculado  Destino  dos  Itens  do  Contrato :  informar  o  número  da  reserva  feita

manualmente antes do contrato ou informar a dotação e rubrica, que o sistema irá

gerar a nota de reserva automaticamente. No segundo caso, será reservado o valor

do contrato na data da geração da ordem de autorização dele.

Se o contrato for vinculado a uma Licitação , as informações mostradas serão

as migradas deste módulo.

Exemplo 10:  contrato de R$ 24.000,00, com ordem gerada em 08/04/2011 (reserva

automática).

 



2.4.1. ADITIVO DE CONTRATO
(Menu Controle de Licitação/Contratos)

Quando for incluído  um item num aditivo  de contrato,  há duas  formas de

preencher o vinculado  Destino dos aditivos : informar o número da reserva feita

manualmente antes do aditivo ou informar a dotação e rubrica, que o sistema irá

gerar a nota de reserva automaticamente. No segundo caso, será reservado o valor

do aditivo na data da geração da ordem de autorização dele.  O processo ocorrido é

o mesmo constante no exemplo 10.

Se  o  aditivo  do  contrato  for  vinculado  a  um  Pedido  de  Compra ,  as

informações mostradas serão as migradas deste módulo.

    



3. ESTRUTURA DO ORÇAMENTO – FIXAÇÃO DESPESA

O campo  “Liberação Orçamento”  foi criado com o objetivo  de permitir  a

utilização  do  orçamento  de  um  exercício  após  a  exportação  do  projeto  para  a

execução. Neste momento, ao mudar a situação de “NÃO”  para “SIM” , o sistema

fará as consistências para a passagem das notas de reserva futura para notas de

reserva do exercício em questão.

• Relação  de  Inconsistências  de  Notas  de  Reservas  - se  o  sistema encontrar

inconsistências  na  liberação  do  orçamento,  será  gerado  o  relatório  abaixo,

mostrando os itens a serem ajustados. Após a correção dos problemas, pode-se

liberar o orçamento normalmente.

  

    



4. REGISTRO DO SISTEMA

No Registro do Sistema  (menu Utilitários) pode-se cadastrar os despachos,

os fluxos e as assinaturas que serão utilizados na geração do relatório Indicação de

Dotação  Orçamentária  de  Despesa  –  Processo  (e  demais  relatórios  que

possibilitem a seleção dos campos). Para isso, deve-se incluir as informações em

cada “chave” do registro.

• Assinaturas – incluir os usuários que irão assinar os termos das reservas e seus

respectivos cargos;

• Despachos – incluir os despachos para o encaminhamento dos termos à outros

setores;

• Fluxos – incluir os destinatários do termo após assinatura dos responsáveis.

 
Após a inclusão dos parâmetros acima, no momento da geração do relatório,

deve-se selecionar entre as opções cadastradas. 

Também existe a possibilidade de complementar as informações mostradas

em  cada  campo,  bastando  digitar  os  dados  neles.  Já  o  campo  “Objeto  da

Despesa”  traz  as  informações  constantes  no  campo  “Finalidade”  da  nota  de

reserva.

 




