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Neste programa pode ser realizada a inclusão e consulta de Empenhos. 

Para inclusão de EMPENHO sem ordem de compra:

Exemplo: empenhos da folha de pagamento, dívida fundada, precatórios, etc.

Menu: Empenho [Operações] > Empenho

Criando um empenho:

 Para fazer um empenho, deve-se clicar no botão “criar” ;

 Preencher os campos, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*);

 Clicar em “salvar” ;

 Após o preenchimento das abas* do Empenho, clicar em “fechar” .
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Utilizando filtro de campo : Para auxílio do preenchimento das informações é possível

executar pesquisa avançada, de informações organizadas por critérios. 

Exemplo: Nº Órgão/ Unidade/ Função/ etc.

ABAS:

As abas na tela de empenho deverão ser utilizadas de acordo com a necessidade de adicionar

informações na operação.

 Aba Descrição: Atentar para o campo DESCRIÇÃO DO EMPENHO, pois é tomado

como obrigatório para fechamento  do empenho.

OUTRAS FUNCIONALIDADES:

Localizar um empenho:

Para localizar um ou vários empenhos há duas possibilidades

 Clicar em “localizar” ;

 Inserir a informação exata em qualquer um dos campos;

 Clicar em “recuperar” 

OU

 Clicar em “filtro” ;

 Inserir informações conforme a necessidade;

 Clicar em “retornar” ;
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Para Copiar um empenho:

Para empenhos com periodicidade fixa, como por exemplo: Luz, Água, telefone, etc. É possível

copiar dados de um empenho existente.

 Localizar empenho a ser utilizado para cópia, e clicar em “Cópia do Empenho”
;

 Informar a categoria e valor do empenho e alterar descrição, caso necessário;

 Após procedimento, clicar em “salvar”;

 Clicar em “Fechar”.

Relatórios:

É possível imprimir notas de empenhos e relatórios, através do menu [RELATÓRIOS], conforme 

abaixo:

Empenho incorreto: Caso tenha sido gerado um empenho com informações incorretas,

este deverá ser anulado, utilizando o programa  Solicitação de Anulação de Empenho  ou

Anulação de Empenho.
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