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Especificação Funcional
RF14 – SRO – Solicitação de Recurso Orçamentária

1. INTRODUÇÃO

Esse documento tem como objetivo apresentar o macro processo do programa  14091 - Solicitação de Recurso
Orçamentária. Com esse  processo  mapeado  e  bem definido  podemos  entender  o  fluxo  de  trabalho  da  Solicitação  de
Recurso  Orçamentária e  validarmos  futuras  melhorias  para  um  ambiente  adequado.  Sendo  assim,  a  criação  desse
documento é essencial para o entendimento do contexto.

2. DESCRIÇÃO

Informações Principais

Objetivo
• O programa possui as mesmas funções do módulo do FPE referente a SRO.
• Foi desenvolvido com intuito de realizar  operações que possam integrar com o

sistema FPE, eliminando o uso de dois sistemas e o retrabalho.

Tela

Interessados • Roberto Geverson Camargo Moraes – TJRS
• João Albino Theobald – TJRS
• Robson Pereira da Silva – TJRS
• Cícero De Brito Kulmann – TJRS
• Matheus Plautz Prestes - THEMA

Localização • Menu do Usuário [ERP] → Orçamento – Operações → SRO – Solicitação de 
Recurso Orçamentário

Plataformas • ERP – Desktop (PB)
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Vinculados
• Enviar para FPE [OPERAÇÃO]
• Excluir [OPERAÇÃO]
• Despachar [OPERAÇÃO]
• Atualizar [OPERAÇÃO]
• SRO-NOTA[RELATÓRIO]

Integração
• Enviar para FPE
• Excluir 
• Despachar
• Atualizar

3. PROCESSO

Imagem 3.0.0– Fluxo da SRO

No processo referente a imagem 3.0 podemos destacar os seguintes tópicos:
▪ Incluir:  Necessário incluir a CAPA e seus ITENS antes de realizar a integração com o sistema FPE. A

CAPA e os ITENS encontram-se na mesma tela para serem cadastrados, não existindo VINCULADOS
para ITENS ou DESPACHOS.

▪ Excluir: Ao excluir o registro o mesmo não existirá mais no ERP. Diferente do FPE que o registro passa
para a situação “Excluído”.
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▪ Integrar FPE: Após a inclusão dos dados da CAPA e seus ITENS é possível realizar a integração com o
FPE. Essa ação envia os dados cadastrados no ERP para o FPE, passando sua situação para “Pendente”.

▪ Excluir FPE: Essa ação é apenas para os registros JÁ INTEGRADOS com o FPE. Nesse caso não é mais
possível excluir o registro do sistema ERP e sim passar o mesmo para a situação “Excluído”.

▪ Despachar FPE: Após a inclusão do registro no FPE, é possível cadastrar um despacho. Após o cadastro
o usuário conseguirá realizar  o despacho.  Após o despacho o sistema busca no FPE as informações
atualizadas.

▪ Atualizar FPE:  Essa ação serve para atualizar o registro no ERP. Após o despacho o FPE aguarda o
atendimento da SRO. Com isso, é necessário atualizar o registro no ERP para atualizá-lo como “atendido”.
Também essa ação busca TODAS as informações do SRO no FPE e atualiza o ERP.

4. VISÃO E DETALHAMENTO DAS SITUAÇÕES

Imagem 4.0 .0– Fluxo das situações.

Características

Aberta
• Primeira situação do registro no ERP.
• Os registros que não foram integrados com o FPE permanecem como ABERTA.

Pendente
• Segunda situação do registro no ERP.
• Os registros que foram integrados com o FPE, passarão para a situação PENDENTE.
• Primeira situação do registro no sistema FPE.
• Os registros do tipo DECRETO podem ficar para sempre na situação PENDENTE, pelo fato 

de ter uma minuta parcial MP.

Excluída
• Os registros JÁ integrados não poderão ser excluídos do ERP. Logo, eles passam para a 

situação EXCLUÍDA em ambos os sistemas (ERP e FPE).

Atendida
• Quarta situação do registro no ERP.
• Os registros que forem despachados e já atendidos, passarão para a situação ATENDIDA 

assim que o usuário realizar a operação “Atualizar FPE”.

5. VINCULADOS

• Relatórios: Esse programa possui um relatório – NOTA, onde mostra todas as informações das SROs 
selecionadas.

• SRO de Suplementação: Essa aba é utilizada quando o tipo da SRO for igual a DECRETO e tipo de 
recurso igual a Reserva de Contingências ou Redução de Crédito. Deve vincular todos os itens de 
REDUÇÃO que a SRO possuir antes de despachá-la para o FPE.

• Despacho: Na inclusão dos despachos é possível apertar duas vezes no botão esquerdo do mouse 
(doubleclick) no campo texto e o programa abrirá uma lista de textos pré-cadastrados no ERP, conforme 
mostra a imagem 5.0.
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Imagem 5.0 .0– Textos para Despachos.

6. INTEGRAÇÃO

Imagem 6.0.0 – Integrar FPE

• Envio: A integração “Integrar FPE” envia os dados do ERP (CAPA + ITENS) para o FPE. 
• Retorno: Retorna o número cadastro do FPE e passa para a situação “Pendente”.
• Erro: SRO não foi cadastrado no FPE e informa o erro para o usuário. 

Imagem 6.1.0 – Excluir FPE

• Envio: A integração “Excluir FPE” enviar o comando excluir para o sistema FPE.
• Retorno: Retorna o aviso que foi excluído com sucesso e passa o registro para a situação “Excluído”.
• Erro: SRO não excluí no FPE e informa o erro para o usuário.

Imagem 6.2.0 – Despacho FPE

• Ação:  A integração  “Despachar  FPE” envia  o  comando  de  DESPACHAR para  o  sistema  FPE.  Ao
despachar corretamente para o FPE, o sistema realiza um BLOQUEIO de valor nas dotações reduzidas. O
valor é DESBLOQUEADO quando o registro passar para atendido.

• Envio: Após  enviar  para  o  FPE,  o  sistema  busca  automaticamente  as  informações  atualizadas  dos
sistemas FPE para o ERP.

• Retorno: Não possui retorno.
• Erro: SRO não despacha no FPE e informa o erro para o usuário.

Imagem 6.3.0 – Atualizar FPE

• Envio: Envia uma solicitação para buscar os dados no FPE.
• Retorno: Atualiza os dados no ERP de acordo com os dados retornados.
• Erro: SRO não atualiza no ERP e informa o erro para o usuário.
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7. Informações Adicionais

Transferência de Valores

Junto com programa SRO, também foi desenvolvido o programa SRO – Transferência de Valores. Esse programa
mostra as transferências  automáticas  que o sistema realizou quando teve uma SRO de  “Transferência  de Dotações” ou
“Decreto”. Na imagem 7.0 podemos ver o programa.

Imagem 7.0.0– Transferências de Valores.

As informações cadastradas vieram do programa de SRO. Segue abaixo uma explicação da cada item do programa:

▪ Exercício: Exercício da CAPA da SRO.
▪ Tipo de Recurso: Quando for SRO do tipo DECRETO, o sistema busca o tipo de recurso cadastrado na

capa da SRO.
▪ SRO de Suplementação: Busca o número da SRO (número do FPE) e a dotação que teve suplementação

(item da SRO).
▪ Valor Supl.: O valor da suplementação.
▪ Transferência:  Caso estiver como “SIM”, o sistema conseguiu realizar a transferência automaticamente.

Caso contrário, mostrará no campo observação o motivo na qual impossibilitou o processo automático.
Quando  estiver  “NÃO”,  o  usuário  deve  realizar  manualmente  a  transferência  de  valor  através  dos
programas “Transferência – Valores Recebidos” ou “Suplementação de Crédito”.

▪ Lançamento: Quando o campo transferência  estiver  como “SIM”,  o sistema cadastrará  o lançamento
criado nos programas “Transferência – Valores Recebidos” ou “Suplementação de Crédito”.

▪ Observação: Mostra se foi transferido com sucesso ou ocorreu algum erro.
▪ Lista de reduzidos: Mostra quantos reduzidos tiveram com as informações da SRO (número do FPE), a

dotação reduzida (item da SRO) e o valor reduzido.

Observações:  Todos  os  registros  serão  lançados  colocando  a  “data  de  atendimento”  e  desbloqueando
automaticamente os valores reduzidos das dotações.
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Minuta Parcial

Para casos de minutas parciais o programa SRO se comportará diferente na suplementação dos valores. Segue
exemplo:

Na imagem 7.1.0 podemos validar que tivemos uma SRO de suplementação com o valor de 5.010,00.

Imagem 7.1.0– Itens de Suplementações.

Na imagem 7.1.1 podemos validar que a minuta possui um valor menor.

Imagem 7.1.1– Minuta Parcial

Quando ocorrer esse caso, aparecerá o símbolo MP ao lado da situação com o objetivo de mostrar para o usuário
que ocorreu uma minuta parcial. 

Esses casos a SRO não realizará a suplementação do valor automaticamente, fazendo com que o usuário tenha que
ir manualmente realizar a suplementação.

Para  facilitar  o  uso,  o  usuário  poderá  apertar  duas  vezes  no  símbolo  MP  para  direcionar  o  cadastro  da
suplementação manual, conforme mostra imagem 7.1.2.
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Imagem 7.1.2– Minuta Parcial – Processo Manual

O programa perguntará se o usuário deseja realizar a suplementação ou cancelar a operação para fazer em outro
momento. Caso o usuário deseje incluir, o sistema abrirá o programa 7012 - Suplementação de Crédito para que o usuário
realize a suplementação.
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