
Cliente: TJRS

Projeto: RF14 – Importação FPE - Dotação

Artefato: Manual dos Programas

RF 14 – Integração Dotações – Projeto Fixação da Despesa

Manual dos Programas

1. Introdução

Esse relatório tem como objetivo apresentar os programas desenvolvidos referente ao documento de
visão da RF14 – Total Dotação.

Conforme os levantamentos ao longo do desenvolvimento, foi validado junto com os usuários algumas
questões da regra de negócio para a realização da importação das dotações. Com isso a estrutura apresentada
no documento de visão sofreu algumas mudanças para que fosse possível a realização da importação do FPE
ao sistema  Thema-ERP. Abaixo mostraremos os novos programas desenvolvidos para a realização anual da
importação das dotações FPE.

2. Programas

Na imagem 2.0 mostra o programa principal da importação da fixação da despesa.

Imagem 2.0 – Importação FPE – Dotação.

Todas  as  informações  da  tela  foram  importadas  do  sistema  FPE.  Primeiramente  é  importado  o
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL com as seguintes informações:

• Órgão – Código e descrição do Órgão.
• Unidade – Código e descrição da unidade.
• Função – Código e descrição da função.
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• Subfunção – Código e descrição da subfunção.
• Programa – Código e descrição do programa.
• Projeto – Código e descrição do projeto.
• Dotação Inicial – Valor inicial do projeto.
• Exercício Dotação – Exercício do projeto.
• Data de Inclusão – Data que foi integrado.
• Tipo de integração – Tipo: Projeto.
• Situação: Integrado.

Essas informações foram uma integração do tipo PROJETO.

Após a integração do PROJETO o sistema realiza a integração das RUBRICAS e RECURSO, segue
abaixo os campos integrados:

• Categoria Econômica – Código e descrição da categoria econômica.
• Grupo Natureza Despesa – Código e descrição do grupo natureza despesa.
• Elemento Despesa – Código e descrição do elemento despesa.
• Modalidade Aplicação – Código e descrição da modalidade aplicação.
• Recurso – Código e descrição do recurso.
• Projeto – Código do projeto para relacionar com os projetos já integrados.
• Dotação Inicial – Valor inicial.
• Exercício Dotação – Exercício da rubrica integrada.
• Tipo de integração – Tipo: Rubrica.
• Situação – Integrado.
• Data de Inclusão – Data que foi integrado.

As informações acima descritas formam o projeto fixação da despesa no programa 7113 – Projeto
Fixação Despesa (Vinculado do programa 1008 – Elaboração Orçamento (TOTAL)), conforme mostra a imagem
2.1.

Imagem 2.1 – Vinculado 7113 – Projeto Fixação Despesa.

Após termos no ERP todas informações, é necessário realizar a integração no vinculado FPExERP –
Formação da Dotação, conforme mostra a imagem 2.3.
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Imagem 2.2 – Vinculado FPExERP – Formação da Dotação.

No programa vinculado existem 3 campos para serem preenchidos:
• Data inicial – Deve colocar o primeiro dia do exercício.
• Data Final – Deve colocar o último dia do exercício.
• Órgão – Selecionar o órgão. Pode selecionar os dois se necessário.

Obs.:  O programa perguntará  se  deseja  importar  dados que já  foram integrados.  Se SIM,  o
programa apaga todas os dados do exercício escolhido no programa 14104 – Importação FPE – Dotação.

Após a integração o sistema mostrará os dados no programa 14104 – Importação FPE – Dotação.

Com os PROJETOS e RUBRICAS importadas é necessário criar (formar) o projeto fixação da despesa.
Para isso existe um vinculado chamado Criação – Projeto Fixação da Despesa, onde o usuário escolherá em
qual versão/exercício se criarão as dotações. Imagem 2.3 mostra o programa.

Imagem 2.3– Vinculado Criação – Projeto Fixação da Despesa.
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Na realização da importação podemos encontrar dois casos: 

1. INCONSISTÊNCIAS: Antes de criar o projeto fixação da despesa o sistema valida os dados
que estão sendo cadastrados. Para isso o programa valida na ordem abaixo:

1. Rubrica →  Valida  se  existe  a  rubrica  cadastrada  no  programa  1011  –  Códigos
Orçamentários da Despesa. Caso não exista uma rubrica cadastrada, o processo é
interrompido e o relatório de inconsistência mostrará quais as rubricas que o usuário
deve cadastrar no sistema.

1. Projetos/Atividades/OP.  Especiais  →  Valida  os  dados  ÓRGÃO,  UNIDADE,
FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA e PROJETO cadastrados no programa 1018 –
Projetos/Atividades/Op. Especiais. Caso não exista ÓRGÃO ou UNIDADE, o processo
é interrompido e o relatório de inconsistências mostrará quais os dados que o usuário
deve cadastrar no sistema.

1. Recursos  →  Valida  os  recursos  cadastrados  no  programa  1215  –  Tabela  de
Recursos Vinculados.

2. CONSISTÊNCIA: As consistências são mostradas no relatório após a importação do projeto
fixação  da  despesa.  Se  o  sistema  cadastrou  automático  um  recurso  ou  um
projetos/atividade/OP. Especiais, o mesmo mostrará quais foram os dados que o sistema teve
que  cadastrar  no  sistema  para  que  possa  ser  criado  com sucesso  o   projeto  fixação da
despesa.

Esse dois relatórios são vinculados do programa principal, conforme mostra a imagem 2.4.

Imagem 2.4 – Relatórios Vinculados.

Após a importação dos dados com exatidão no programa vinculado (Projeto Fixação da Despesa), o
usuário terá integrado as dotações do FPE para o ERP. Com os dados criados corretamente, o programa 14104
– Importação FPE – Dotação transforma os registros PROJETOS e RUBRICAS referente ao exercício importado
e cria os registros do tipo DOTAÇÃO. A imagem 2.5 mostra como fica o registro após a importação completa.
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Imagem 2.5 – Relatórios Vinculados.

Obs.: A informação DESTINAÇÃO foi cadastrada com o valor default 0000 – Livre.

3. Melhorias

O programa 7127 – Conversão Dotações entre Exercícios foi atualizado com um novo processo.

• Processo – Cadastro automático das dotações: Ao apertar no botão o programa abrirá a tela
de parâmetros de exercícios, conforme mostra imagem 3.0

Imagem 3.0 – Parâmetros Exercícios

Esse processo cadastrará automaticamente as dotações que possui os dados IDÊNTICOS  
entre exercícios.
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Antes de realizar o processo, o usuário pode conferir quais são as dotações que o programa
cadastrará automaticamente através do relatório – Relação das dotações do Exercício Anterior, conforme mostra
imagem 3.0.1.

Imagem 3.0.1 – Relação das dotações do Exercício Anterior.

Com os dados cadastrados no programa 7127 - Conversão Dotações entre Exercícios e ao liberar o
orçamento do exercício no programa 12258 – Estrutura do Orçamento – Fixação Despesa (imagem 3.1),  o
sistema ajustará todas as notas de reservas com os números reduzidos (dotações) criados no exercício correto.

Imagem 3.1 – Estrutura do Orçamento – Fixação Despesa
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