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1 EMPENHO - INTEGRAÇÕES 
 

 Este manual tem por objetivo mostrar as operações de integração do sistema Thema 

com o sistema FPE, explicando as funcionalidades de cada programa, desenvolvidos para 

atender o fluxo dos processos do TJRS e otimizar o trabalho dos usuários, para a 

disponibilização de informações com a maior eficiência possível. 

 
1.1 ENTRADA DE DOCUMENTO CREDOR 
 
 Todos os “documentos” geradores de despesa orçamentária devem ser inseridos 

neste programa, pois dele serão geradas as informações necessárias ao empenho e/ou 

liquidação dela.  

 Ao selecionar o campo “Tipo Documento”, são liberados os campos obrigatórios para 

aquele tipo, que devem ser preenchidos para a geração das informações que serão 

integradas com o FPE. Os demais campos ficam desabilitados. 

 Após a confirmação dos dados, a situação do documento fica como “Incluído”, 

aguardando o retorno da integração com o FPE (sempre aparece mensagem indicando o 

estado do lançamento e a data da movimentação). Ao obter o retorno, o documento pode 

passar pelas seguintes situações: 

 

1ª) Incluído/Não Integrado – ocorreu erro na integração. Aparecerá uma mensagem 

indicando o motivo do erro, que deve ser corrigido. Após, clicar no vinculado Integrar, para 

tentar nova inclusão de registro.  

2ª) Incluído/Concluída – o documento foi integrado com sucesso ao FPE, mas pode ser que 

alguma informação esteja equivocada. Após arrumar o campo indicado na mensagem, 

deve-se clicar no vinculado Atestar para atualizar o registro no FPE, ou no vinculado 

Excluir, para apagar o registro. 

3ª) Atestado/Concluída – fase final do processo, quando o documento é registrado 

efetivamente. Se houver a necessidade, pode-se utilizar o comando Cancelar Atestamento 

e o registro voltará para a situação de Incluído/Concluída. Se feito o cancelamento do atesto 

de um documento credor proveniente de um lote de serviço ou do pedido do RH e quiser 

alterar o referido lote, deve-se excluir o(s) documento(s) credor(es) dele, reabrir o 

lote/pedido e alterar as informações. Após, exportar o lote para novo documento credor. 

 

 Quando o tipo do documento selecionado for nota fiscal, ao invés de fazer a inclusão 

dos dados manualmente, pode-se trazê-los automaticamente do programa Notas de 

Compras ao informar o número da nota de compra, quando ela já tiver sido cadastrada 
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pelos usuários do módulo de Materiais e estiver com a situação “Consistida”.   

OBS.1: o programa Lote Serviço (onde se lançam as notas fiscais de água, luz e telefone) 

possui um vinculado chamado Exportar Lote ao Documento Credor, que cria o documento 

credor automaticamente para cada lote (ou fatura), portanto não há necessidade de fazer a 

inclusão manualmente quando se tratar deste tipo de documento. O programa Pedido do 

RH também cria o documento credor no momento do fechamento do pedido, desde que as 

operações sejam “Empenho” ou “Reserva”. 

 
Ex: Documento credor aguardando retorno do FPE. 
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1.2 ENTRADA DE PRÉ-EMPENHO 
 

 Programa utilizado para a inclusão do empenho a ser realizado pelo TJRS junto ao 

FPE e funciona da mesma maneira que a Entrada de Documento Credor, ou seja, são 

inseridos os dados da despesa que se quer empenhar e o sistema fará a integração, 

seguindo vários passos e fazendo consistências até o registro efetivo. 

 O primeiro ponto a ser tratado é o campo “Operação”, no qual pode ser selecionada 

uma das seguintes opções: 

• Empenho – executa somente os procedimentos e consistências para o empenho da 

despesa; 

• Empenho/Liquidação – executa os procedimentos e consistências para o empenho e 

a liquidação da despesa. Se selecionada esta opção, é obrigatório o preenchimento 

do número do “Documento Credor”.  

Os outros campos são: 

• Data – informar a data de inclusão do pré-empenho; 

• Vencto/Competência – informar a data de vencimento ou previsão de pagamento do 

pré-empenho e a competência da despesa; 

• Tipo Empenho – selecionar uma das opções de classificação do empenho; 

• Proc. Inicial – é obrigatório o preenchimento do número do processo SPI; 

• Categoria – selecionar uma das opções de categoria de empenho. Se selecionada a 

opção “Adiantamento”, o sistema marca automaticamente a operação como 

“Empenho/Liquidação”;  

• Nº Ordem/Nº Reserva – é obrigatório o preenchimento do número da reserva. Se 

houver uma ordem de compra reservando o valor para o empenho, basta informá-la 

que o número da reserva aparece automaticamente. Informando a ordem ou a 

reserva, o sistema já traz os dados orçamentários respectivos (destino, dotação, 

rubrica do empenho, etc), sendo que os demais campos devem ser preenchidos 

manualmente; 

• Ordenador – somente pode ser informado um ordenador que esteja cadastrado na 

tabela Cadastro Ordenador de Despesa (vide item 1.2.2); 

• Solic. Diária – o número da solicitação da diária é preenchido automaticamente, 

quando o pré-empenho é gerado através do Pedido do RH (ajuda de custo). 

Somente poderá ser incluído o pré-empenho da diária se ela estiver integrada ao 

FPE; 

• Concedente Adiant. - é obrigatório o preenchimento deste campo se selecionada a 

categoria “Adiantamento”; 

• Item Despesa – informar o item da despesa associado à rubrica orçamentária. Ex: 1 
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- Diversos; 

• Base Legal – selecionar a base legal em que se enquadra a despesa; 

• Valor empenho – informar o valor do pré-empenho; 

• Modalidade – selecionar a modalidade de licitação para a despesa; 

• Nº SRO – é obrigatório o preenchimento do número da solicitação de recurso 

orçamentário disponibilizado no FPE; 

• Credor – a inscrição do credor no ERP deve estar associada à inscrição dele no 

FPE, através do vinculado Integração Externa Cadastro Geral – FPE, dentro do 

programa Cadastro Geral – Fornecedores. 

 Os demais campos são de preenchimento facultativo (por exemplo o contrato, o 

convênio, a licitação, etc). 

 

OBS.: para poder incluir um documento credor no pré-empenho, ele deve estar com a 

situação “Atestado” e o credor deve ser o mesmo em ambos. 

 

Ex.: Pré-empenho aguardando atendimento da CAGE. 
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 Após a confirmação dos dados, a situação do pré-empenho fica como “Incluído”, 

aguardando o retorno da integração com o FPE (sempre aparece mensagem indicando o 

estado do lançamento e a data da movimentação). Ao obter o retorno, o documento pode 

passar pelas seguintes situações: 

 

1ª) Incluído (com mensagem de erro) – ocorreu erro na integração. Aparecerá uma 

mensagem indicando o motivo do erro, que deve ser corrigido. Após, clicar no vinculado 

Solicitar, para tentar nova inclusão de registro; 

2ª) Solicitado – nesta fase, a integração já retorna com o número do empenho a ser 

utilizado, mas ainda não empenhou a despesa efetivamente. Após, deve-se clicar no 

vinculado Liberar, para a análise do ordenador, ou no vinculado Excluir, para apagar o 

registro; 

3ª) Liberado – quando o pré-empenho é liberado para o ordenador autorizá-lo. Aqui, se o 

credor tiver alguma pendência junto ao CADIN, o campo “Pendência Cadin” virá preenchido 

com “Sim”, sendo que o ordenador, decidindo Ordenar o pré-empenho mesmo com esta 

pendência, deve escrever a justificativa para tal ato. Senão, o ordenador deve clicar em 
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Indeferir e descrever o motivo do indeferimento. Se indeferido, o processo volta para o 

usuário tomas as providências cabíveis; 

4º) Ordenado – aqui, os usuários não precisam fazer mais nada, pois o pré-empenho vai 

para a análise da CAGE e o sistema fica aguardando até o parecer dela. Na CAGE, o pré-

empenho fica como “Examinado”, podendo ser “Atendido” ou “Contestado”. Se atendido, 

finalmente é realizado o empenho da despesa, mas se contestado, o processo volta ao 

ordenador, para tomar as providências cabíveis. 

 

 Depois que o empenho é realizado, é possível realizar pesquisas no menu Empenho 

– Consultas, mas enquanto pré-empenho, o registro não aparece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUXO DO PRÉ-EMPENHO 
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1.2.1 VINCULADOS DA ENTRADA DE PRÉ-EMPENHO 
 
 
1) Pré-Empenho - Informações Complementares – mostra as informações relacionadas 

ao pedido de compra no pré-empenho, se ele estiver lançado com ordem de compra; 
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2) Histórico de Operações – Pré-empenho – mostra todas as operações pelos quais o 

pré-empenho passou, com suas respectivas datas de execução e usuário que as realizou; 

 

3) Pré-Empenhos em Lote – pode-se selecionar vários pré-empenhos e realizar as 

operações para eles de uma só vez. 

 

4) Pré-Descontos Empenhos/Restos – pode-se inserir o pré-desconto no pré-empenho, 
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desde que o segundo esteja com a situação de “Incluído” ou “Solicitado”. Ao selecionar o 

código do pré-desconto e confirmar o valor e o vencimento, deve-se clicar no vinculado 

Integrar, que o sistema fará a inclusão do desconto no FPE e ficará aguardando o retorno 

da situação. 

 

OBS.: ao incluir os descontos em algum pré-empenho que esteja com a operação 

“Empenho/Liquidação”, quando ocorrer a liberação dele o sistema passará os descontos 

para a pré-liquidação automaticamente. Se o pré-empenho estiver com a operação 

“Empenho”, quando for incluída a pré-liquidação, o sistema irá trazer os descontos 

cadastrados nele. 

 
1.2.2 CADASTRO ORDENADOR DE DESPESA 
 

Nesta tabela são cadastradas as pessoas autorizadas a ordenar um pré-empenho. 
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Desta forma, quando o usuário autorizado acessar o sistema e localizar um pré-empenho, 

ele conseguirá fazer a ordenação da despesa, cujo registro será integrado ao FPE. Se o 

ordenador informado no pré-empenho não estiver autorizado, aparecerá uma mensagem 

indicando o fato. 

 

1.2.3 TABELA – TIPO DE RETENÇÕES 
 

 Nesta tabela são listados os códigos das retenções utilizados no FPE e através deles 

é feita a vinculação com as contas contábeis que serão utilizadas na geração das ordens 

extraorçamentárias dos descontos lançados no pré-empenho. 

 Para isso, deve ser informada a inscrição de quem receberá o valor da retenção 

(favorecido), o tipo de desconto (constante no pedido do RH) e se a retenção está em uso 

(ativo ou inativo). 

 Após, deve-se entrar no vinculado Tabela - Retenções e Códigos 

Orçamentários/Extras, para relacionar as retenções com os códigos contábeis 

(consignações). 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.3 ENTRADA DE PRÉ-LIQUIDAÇÃO 
 

  Programa utilizado para a inclusão da liquidação a ser realizada pelo TJRS junto ao 

FPE e funciona da mesma maneira que a Entrada de Pré-empenho, ou seja, são inseridos 

os dados da despesa que se quer liquidar e o sistema fará a integração, seguindo vários 

passos e fazendo consistências até o registro efetivo. 

 Quando é selecionada a operação “Empenho/Liquidação” no pré-empenho, os dados 

da pré-liquidação são gerados automaticamente (quando o pré-empenho fica com a 

situação “Solicitado”), cabendo ao usuário somente o acompanhamento das integrações 

com o FPE. Se feita a liquidação manual, os campos a serem preenchidos são: 

• Data Inclusão – informar a data de inclusão da pré-liquidação; 

• Vencimento/Competência – informar a data de vencimento ou previsão de 

pagamento da pré-liquidação e a competência da despesa; 

• Tipo Liquidação - selecionar uma das opções de classificação da liquidação; 

• Nº Empenho – ao informar o número do empenho, as informações da despesa são 

trazidas automaticamente; 

• Proc. Financeiro - informar o número do processo de pagamento; 

• Valor Liquidação – informar o valor da pré-liquidação. O sistema traz o valor do 

empenho automaticamente, mas se necessário, pode ser alterado o valor. 

Os demais campos são de preenchimento facultativo. 

 

OBS.: Se a liquidação for referente a um depósito judicial específico, deve ser marcada a 

opção “Condição Especial de Pagamento” e serão abertos os campos para a digitação dos 

dados bancários que serão utilizados pela pagadoria para fazer o depósito do valor. 

 

Ex.: Pré-liquidação já liquidada. 



 

 

 

Após a confirmação dos dados, a situação da pré-liquidação fica como “Incluída”. Aqui, 

diferentemente do pré-empenho, antes de fazer a integração com o FPE, deve-se informar o 

número do documento no vinculado Vínculo Documento Credor. Nele, pode ser informado 

mais de um documento, mas o valor total deve ser igual ao valor da liquidação. 



 

 

 

Depois, deve-se clicar no comando “Solicitar” e o sistema ficará aguardando o retorno da 

integração com o FPE. Ao obter o retorno, o documento pode passar pelas seguintes 

situações: 

1ª) Incluída (com mensagem de erro) – ocorreu erro na integração. Aparecerá uma 

mensagem indicando o motivo do erro, que deve ser corrigido. Após, clicar no vinculado 

Solicitar, para tentar nova inclusão de registro; 

2ª) Solicitada – nesta fase, a integração já retorna com o número da liquidação a ser 

utilizada, mas ainda não liquidou a despesa efetivamente. Após, deve-se clicar no vinculado 

Liberar, para a análise do ordenador, ou no vinculado Excluir, para apagar o registro; 

3ª) Liberada – aqui, os usuários não precisam fazer mais nada, pois a pré-liquidação vai 

para a análise da CAGE e o sistema fica aguardando até o parecer dela. Na CAGE, a pré-

liquidação fica como “Examinada”, podendo ser “Atendida” ou “Contestada”. Se atendida, 

finalmente é realizada a liquidação da despesa, mas se contestada, o processo volta ao 

usuário, para tomar as providências cabíveis. 

 



 

 

FLUXO DA PRÉ-LIQUIDAÇÃO 

 

1.4 ORDEM DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA 
 

 Quando a pré-liquidação finalmente fica com a situação “Liquidada”, o sistema cria 

automaticamente a ordem de pagamento orçamentária que será encaminhada para a 

pagadoria proceder com o pagamento. 

 Se a ordem possuir retenções que se enquadrem nos parâmetros explicados no item 

1.2.1 (Pré-Descontos Empenhos/Restos) , será criada uma ordem extraorçamentária para 

cada retenção. 

 

Ex.1: Ordem de pagamento orçamentária com retenção.  



 

 

 

OBS.: se for necessária a anulação de uma liquidação ainda não paga, antes de fazer o 

procedimento da pré-anulação de liquidação, deve-se excluir a ordem de pagamento 

orçamentária associada a ela, senão o sistema não deixará fazer a anulação. 

 

Ex:2: Ordem de pagamento extraorçamentária originada da ordem anterior. 



 

 

 

1.5 ENTRADA DE PRÉ-ANULAÇÃO DE EMPENHO 
 

Se for necessária a anulação parcial ou total de algum empenho, pode-se utilizar este 

programa para fazer o procedimento.  

Os campos a serem preenchidos são: 

• Data -  informar a data de inclusão da pré-anulação; 

• Nº Empenho – ao informar o número do empenho, as informações da despesa são 

trazidas automaticamente; 

• Ordenador - somente pode ser informado um ordenador que esteja cadastrado na 

tabela Cadastro Ordenador de Despesa (vide item 1.2.2); 

• Valor Anulação -  informar o valor da pré-anulação; 

 

      Após a confirmação dos dados, deve-se clicar no comando “Solicitar” e o sistema ficará 

aguardando o retorno da integração com o FPE, sendo que o usuário deve seguir os 

mesmos procedimentos já explicados no item 1.2. 

 

OBS.: se o empenho tiver sido originado através da operação “Empenho/Liquidação”, a 

anulação só poderá ser feita pela Entrada de Pré-Anulação de Liquidação, que realizará 



 

 

as operações em conjunto. 

 

Ex.: Pré-anulação de liquidação com operação “Empenho/Liquidação”. 

 

1.6 ENTRADA DE PRÉ-ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 
 

Se for necessária a anulação parcial ou total de alguma liquidação, pode-se utilizar este 

programa para fazer o procedimento.  

Os campos a serem preenchidos são: 

• Data Inclusão -  informar a data de inclusão da pré-anulação; 

• Nº Liquidação – ao informar o número da liquidação, as informações da despesa são 

trazidas automaticamente; 

• Ordenador - somente pode ser informado um ordenador que esteja cadastrado na 

tabela Cadastro Ordenador de Despesa (vide item 1.2.2); 

• Valor Anulação - informar o valor da pré-anulação. O sistema traz o valor da 

liquidação automaticamente, mas se necessário, pode ser alterado o valor. 

 

Após a confirmação dos dados, a situação da pré-anulação fica como “Incluída”. Aqui, 



 

 

diferentemente da pré-anulação do empenho, antes de fazer a integração com o FPE, deve-

se informar o valor do documento credor que vai ser anulado (se total ou parcial), dentro do 

vinculado Anulação Vínculo Documento Credor, mas o valor total deve ser igual ao valor 

da pré-anulação (mesmo procedimento da liquidação). 

Depois, deve-se clicar no comando “Solicitar” e o sistema ficará aguardando o retorno da 

integração com o FPE (vide exemplo acima), sendo que o usuário deve seguir os mesmos 

procedimentos já explicados no item 1.3. 


