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1. PEDIDO DE COMPRA - REQUERENTE 
 

 O Pedido de Compra é utilizado para reservar a dotação que será utilizada 

futuramente para a geração de empenhos. 

 

 Para incluir um novo pedido basta clicar no botão “Novo” e preencher os seguintes 

campos: 

− Processo SPI 

− Local: 15216 – DEPARTAMENTO DE DESPESA 

− Especificação (histórico que vai para o pré-empenho) 

− Responsável 

 Após a criação da “capa” do pedido, deve-se preencher o vinculado Itens do Pedido 

de Compra – Autorização - Produto, onde serão informados o código do produto (de 

acordo com o tipo do pedido), quantidade (1), preço unitário (valor para a rubrica) e 

fornecedor (Foro). 

 

 



 

 

 

 Logo após o preenchimento deste vinculado, deve-se clicar no botão Fechar Pedido 

e gerar o relatório a ser encaminhado para a UPRO, que fará a inclusão da dotação e a 

autorização da despesa para a reserva do valor.  

 

1.1. GERAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA/PRÉ-EMPENHO 
 
 Quando o pedido de compra estiver com a situação “Despesa Autorizada”, pode-se 

fazer a inclusão do pré-empenho através do vinculado Geração Ordem de 

Fornecimento/Pré-Empenho. Ao clicar neste vinculado, será necessário preencher todos 

os campos para a criação do pré-empenho. Depois, basta clicar no botão “Gerar”. 

 

OBS. 1: Não esquecer de selecionar a categoria do empenho “11 - Disponibilização de 

Numerários” (para os adiantamentos dos Foros) ou “2 – Adiantamento” (para as diárias). 

 

OBS. 2: Se a operação selecionada for “Empenho/Liquidação”, o documento credor 

referente à despesa já deve estar com a situação “Atestado”. 



 

 

 

1.2. CÓPIA DO PEDIDO DE COMPRA 
 

 Para copiar um pedido já existente, deve-se localizar o pedido em questão e clicar no 

vinculado Cópia do Pedido de Compra. O sistema irá duplicar os dados em um outro 

pedido, apresentando uma mensagem com o número dele. Após, localizar este novo pedido 

e atualizar os campos necessários, na “capa” ou nos itens. 

 

1.3. CANCELAMENTO DO PEDIDO DE COMPRA 
 

 Caso seja necessário realizar o cancelamento de um pedido, é obrigatório o 

preenchimento do campo “Motivo Cancelamento” na “capa” do pedido, e logo após clicar no 

vinculado Cancelar Pedido. 



 

 

 

OBS.: Caso haja a necessidade de utilizar novamente um pedido que foi cancelado, basta 

clicar no vinculado Reabrir Pedido que ele voltará para a situação “Digitado”, podendo 

assim alterar os campos desejados. 

 

2. ADIANTAMENTOS - ESPECIAIS 
 

 O programa Adiantamentos - Especiais foi desenvolvido com a finalidade de 

controlar as disponibilidades concedidas a terceiros (Foros), bem como os gastos realizados 

com os numerários disponibilizados. Dessa forma, é possível verificar se a prestação de 

contas elaborada pelos terceiros se enquadra nos parâmetros definidos pela entidade.   

 

 Em primeiro lugar, deve-se localizar o(s) adiantamento(s) através do “Filtro” ou da 

pesquisa diretamente na tela do programa. Como a data do adiantamento é a mesma da 

data do pagamento da ordem orçamentária, só podem ser localizados os empenhos de 

numerários que já foram pagos no sistema, cuja categoria seja “11 – Disponibilização de 

numerário”. 



 

 

 

Ex. 1: Filtro dos adiantamentos por credor. 

 

 Ao retornar o registro, aparecem os dados do “Responsável” e dos “Contatos” do 

respectivo Foro, desde que os mesmos estejam preenchidos no programa Cadastro Geral 

– Fornecedores (o responsável é preenchido no vinculado Representantes e sempre 

aparecerá o último cadastro efetuado).  

 As datas de limite de devolução do saldo e limite da prestação de contas são 

calculados com base nos parâmetros informados na tabela Categoria Empenho (vide item 

2.3.1). 

 

2.1. COMPROVAÇÃO – ADIANTAMENTO ESPECIAL 
 
 Neste vinculado devem ser lançados os documentos comprobatórios dos gastos 

efetuados com o numerário, conforme os campos a seguir: 



 

 

 
Tipo: selecionar o tipo do documento. 

Data Documento/Data Pagamento: a data do documento/pagamento não pode ser menor 

que a data do adiantamento nem maior que a data limite de devolução do saldo. 

Doc.: informar o número do documento. 

Nº Cheque: informar o número do cheque do pagamento do documento. 

Valor: se for estipulado um limite de gasto por documento para a rubrica do adiantamento, o 

valor informado não poderá ser maior que ele (vide item 2.3.1.1). 

Fornecedor: informar a inscrição ou o nome do credor do documento. 

Item/Subitem: selecionar um item/subitem somente quando a rubrica permitir retenção de 

ISS. Se o item selecionado não estiver cadastrado para a cidade do credor, pode-se 

informar o código da “Cidade” respectiva, para que venham somente os itens cadastrados 

para ela. Depois de selecionar o item, serão calculados a data de vencimento e o valor do 

ISS, conforme tabelas pré-definidas (vide itens 2.3.5 e  ). 

Simples Nacional: selecionar a opção se o credor estiver enquadrado no Simples Nacional, 

para que seja feito o cálculo da retenção conforme a alíquota informada. 

Calcula INSS?: se for selecionado “Sim”, serão calculados a data de vencimento e o valor 

do INSS, conforme tabela pré-definida (vide item ).  



 

 

 

OBS. 1: quando houver retenção de ISS e/ou INSS, será gerada automaticamente uma 

ordem de pagamento extraorçamentária para cada uma, com os respectivos valores, para 

posterior geração da CTS.  

 

OBS. 2: quando houver retenção de INSS para pessoa física, é obrigatório o preenchimento 

do PIS/PASEP ou do código do INSS. Se o credor estiver com o código preenchido 

corretamente no Cadastro Geral, o mesmo virá automaticamente. Se não, ao digitar a 

informação no campo, o cadastro será atualizado no mesmo instante. 

 
2.2. OUTROS VINCULADOS DO ADIANTAMENTO - ESPECIAL 
 

 Ao selecionar o(s) adiantamento(s), aparecem os programas vinculados utilizados 

para diversas funções do controle, como segue: 

 

− Fechamento Adiantamento: somente poderão ser fechados os adiantamentos com 

a data da devolução preenchida. 

− Reabertura Adiantamento: utilizar para reabrir um adiantamento com a situação 

“Fechado”. 

− Análise Adiantamento: utilizar para colocar o adiantamento em análise e poder 

efetuar as eventuais correções. 

− Descrição Parecer de Multa: informar a justificativa do por quê a devolução do 

saldo e/ou prestação de contas não foi entregue no tempo hábil.   

− Descrição Glosas: informar a justificativa do por quê os valores foram glosados. 

− Enviar e-mails – Multas sem Justificativas: se não houver justificativa da 

devolução de saldo e/ou prestação de contas entregue em atraso, poderá ser 

enviado um e-mail para o Foro alertando sobre a situação. O texto padrão do e-mail 

deverá ser preenchido no vinculado Parâmetros E-mail do relatório “Declaração 

Parecer Multa sem Justificativa*”. Neste mesmo relatório, será feito o cálculo da 

multa devida por atraso, conforme determinado no vinculado Tabela de Multas, 

(vide item 2.3.1.2). 

− Subadiantamentos: lançar os valores dos vales disponibilizados aos terceiros, para 

o controle das saídas e devoluções de recursos. 

− Cheques em Trânsito: informar os cheques pendentes de pagamento no banco, 

para o fechamento da conciliação bancária. 

− Processo de Devolução de Saldos de Adiantamentos: estre procedimento faz o 

lançamento de devolução de saldos automaticamente para todos os adiantamentos 

listados na tela do programa, facilitando o trabalho do usuário, visto que o cheque de 



 

 

devolução de saldo é único por processo. Também existe a opção “Executa 

Fechamento?”, que fecha os mesmos adiantamentos listados de uma só vez. 

− Processo de Recebimento de Adiantamento: quando o processo chegar ao 

departamento, deverá ser dada a entrada dos adiantamentos no sistema utilizando o 

respectivo vinculado, incluindo também o número do processo de prestação de 

contas. 

− GLOSAS - Comprovação - Adiantamento Especial: informar o valor glosado de 

cada documento comprobatório conforme análise do processo. Não podem ser 

glosados os lançamentos dos tipos “Devolução” e “Rendimento”. 

− Diárias vinculadas ao Adiantamento: relaciona todas as diárias vinculadas ao 

respectivo adiantamento, no programa Entrada de Diárias. 

− Aprovação Adiantamento: depois de feita a análise do processo e as devidas 

correções, utilizar este comando para fazer a aprovação do adiantamento. O campo 

“Data Comprovação” fica aberto para que seja definida a data final do processo da 

prestação de contas. 

− Descomprovação Adiantamento: utilizar para descomprovar um adiantamento com 

a situação “Comprovado”. 

 

2.3. TABELAS DE PARÂMETROS PARA OS ADIANTAMENTOS ESPECIAIS 
 

2.3.1. CATEGORIA EMPENHO 

 

 Tabela utilizada para a definição dos prazos limite para a devolução de saldo e 

prestação de contas dos adiantamentos de numerários e mais outros controles.  



 

 

 Quando se localizar um adiantamento, o sistema calculará as datas limite conforme 

os dias estabelecidos nesta tabela.  

  

2.3.1.1. TABELA – VALOR TETO COMPROV. ADIANTAMENTOS/RUBRICAS 

 

 Esta tabela deverá ser utilizada se houver a necessidade de incluir um valor limite de 

gasto por tipo de documento, em determinada rubrica. Para tanto, basta cadastrar a(s) 

rubrica(s) e o valor máximo por tipo de documento na categoria “11 – Disponibilização de 

numerário”. 

 

2.3.1.2. TABELA DE MULTAS 

 

 Informar o percentual da multa a ser aplicada conforme o número de dias em atraso. 

O sistema fará o cálculo da multa multiplicando o percentual pelo valor bruto do 

adiantamento, conforme a quantidade apurada de dias em atraso.  

2.3.2. CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS DA DESPESA 



 

 

 

 Nesta tabela são definidas quais rubricas poderão ter retenção de ISS. Para habilitar 

a rubrica, basta informar o código “1” na coluna “Auxiliar”. 

 

2.3.3. TIPO DOCUMENTOS – COMPROVAÇÃO ADIANTAMENTO  
  

 Nesta tabela são cadastrados os tipos de documentos a serem utilizados na 

realização da comprovação dos adiantamentos. Para cadastrar um novo tipo, basta informar 

a descrição do documento e selecionar uma das opções: “Devolução”, “Documento” ou 

“Rendimento”. Dependendo do tipo selecionado, o sistema irá fazer o cálculo para a 

apuração do saldo a devolver. 

  

2.3.4. TABELA – CIDADES E PROCESSOS ANUAIS 
 



 

 

 Nesta tabela são cadastrados os números dos processos de referência anual para 

cada cidade. O preenchimento dela é obrigatório para a geração das retenções do ISS, no 

caso de alguma comprovação de documento possuir. 

 

2.3.5. TABELA – CIDADES E VENCIMENTOS ISS 
 

 Tabela utilizada para o cadastro dos parâmetros que o sistema usará para calcular 

as datas de vencimentos do ISS, forma de cálculo e data base. 

 Abaixo uma breve explicação sobre os campos de preenchimento: 

− Cidade: código da cidade e nome. 

− Observação: preenchimento com as informações sobre o ISS da cidade escolhida. 

− Retenção:  código da retenção do ISS referente à cidade. 

− Credor ISS: credor ao qual será pago o ISS (inscrição da Prefeitura). 

− Data Base: é a data em que o sistema se baseará para calcular o vencimento do ISS 

(se pela emissão do documento ou se pelo pagamento do serviço). 

− Dia Fixo?: se o ISS tem dia de vencimento fixo para a cidade. 

− Nº Dias ou Vencimento: se dia fixo, deve-se informar o dia no intervalo de 1 a 30; 

se informado 99, significa último dia do mês. Se por número de dias, informar 

quantos dias após a apuração do imposto. 

− Isenção ISS/Piso: para o primeiro campo, informar se o credor tem isenção de ISS 

no município ou não. No segundo campo, informar o piso para a retenção do ISS 



 

 

nesta cidade, se houver. 

− Competência: informar o vencimento do ISS de acordo com a competência da 

retenção.  

− Vencimento Antecipa ou Adia?: selecionar uma das opções para o caso da data 

de vencimento cair em dia que não seja útil. 

− Calcula Prazo: caso o ISS não possua dia fixo para o vencimento, selecionar uma 

das opções: "Dias Uteis" ou "Dias Corridos". 

      -     Forma de Cálculo: selecionar uma das opções para o cálculo do imposto. 

 

 

2.3.6. TABELA  - ALÍQUOTAS SERVIÇOS POR CIDADE (ISS) 
 
 Esta tabela se encontra vinculada ao programa de cadastro das Cidades e serve 

para a inclusão dos serviços previstos pela legislação de determinado município e seus 

respectivos percentuais de ISS, para o sistema calcular o valor da retenção no momento da 



 

 

prestação de contas do adiantamento, devido ao fato de cada município possuir alíquotas 

diferentes. 

  

2.3.7. TABELA – PARÂMETROS INSS 
 
 Nesta tabela devem ser definidas as informações para cada código de recolhimento 

do INSS: código contábil para a geração da ordem extraorçamentária, alíquota de retenção 

por tipo de pessoa, valor do teto para retenção, entre outros. 

 

OBS.: se o credor da retenção for do tipo “CEI”, deve-se selecionar o campo “Código 



 

 

Pagamento INSS”, no vinculado Informações - Credores/Fornecedores, com o código 

correspondente. Se nada estiver preenchido, o sistema leva em consideração o cadastro do 

credor normal (pessoa jurídica ou pessoa física). 

 

2.3.7.1. TABELA – PARÂMETROS INSS – VENCIMENTO 
 
 Neste vinculado devem ser cadastradas as datas de vencimento para pagamento 

das retenções do INSS ao longo do exercício, por tipo de pessoa, para que o sistema 

busque a data automaticamente no momento do lançamento das comprovações dos 

adiantamentos e faça as consistências necessárias. 

 

2.3.8. REGISTRO DO SISTEMA 
 

 No caminho Contabilidade/AdiantamentoEspecial, dentro do Registro do Sistema, 

podem ser definidos parâmetros que o sistema irá considerar no momento da prestação de 

contas da disponibilização de numerários. São eles: 

 

− mailReabertura: se estiver “S” e um adiantamento que está “Em Análise” for 

reaberto, o sistema enviará um e-mail para o respectivo credor; 

− retencaoInss: se estiver “S”, permite retenção de INSS nas comprovações dos 

documentos; 

− retencaoIss: se estiver “S”,  permite retenção de ISS nas comprovações dos 

documentos; 

− rubricaDiaria: informada a rubrica referente às diárias (339014), só serão aceitos 

empenhos com esta rubrica no controle de diárias. 



 

 

 

2.4. ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA 
 
 Para a apuração dos valores das retenções do INSS e do ISS, é utilizada a 

consulta por competência, código contábil e/ou código de pagamento, para a 

geração dos relatórios da CTS. Para tanto, pode-se informar os dados na tela da 

ordem ou utilizar o filtro. Após, deve-se escolher o relatório mais apropriado para 

cada usuário. 

 

OBS.: ao inserir uma ordem na CTS ou pagá-la no FPE, a mesma deve ser marcada como 



 

 

“Processada”, no vinculado Processamento de ORDEM EXTRA, para que não seja 

utilizada novamente em outra consulta. Se necessário, pode ser desfeito o procedimento 

através do vinculado Cancelamento do Processamento de ORDEM EXTRA. 

 

 

 

 

 


