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SEJAM BEM-VINDOS 
 

Este é o Guia Rápido que a SMARapd desenvolveu para facilitar o seu 

trabalho, a sua rotina e nossa comunicação.  

Esperamos, através deste material, tornar o seu dia a dia mais produtivo e, ao 

mesmo tempo, mais prazeroso.  

Conte conosco nesta jornada. Estaremos sempre dispostos a inovar nossos 

serviços para melhor atendê-los.  

Bom treinamento! 

 

Equipe SMARam.  
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1. SOLICITAÇÕES DE RESERVAS 
 

De acordo com a Lei 8.666/1993, Art. 14, Nenhuma compra será feita sem 

a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 

orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e 

responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 

Em atendimento a legislação, a aba de “Reservas” permitirá ao usuário a 

inserção dos dados orçamentários para as aquisições. 

 

A imagem abaixo se refere à barra de ferramentas. 

  

Reserva x Subelemento – Ao pressionar a tela serão 
demonstrados os valores reservados para cada 
subelemento de despesa. Tem o intuito de informar ao 
usuário quais valores já foram inseridos e quais ainda 
estão pendentes. Válido ressaltar que o sistema não 
permite reservar valores maiores que os praticados nos 
itens. 

 

Reserva – Após a confirmação da 
Reserva no módulo Contábil, a 
numeração retornará a esse 
campo. 

.
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Ao pressionar o botão “Inserir Reserva”, será aberta a janela abaixo: 

ATENÇÃO! 

 Os botões para inclusão de Complemento e Anulação de Reserva ficam 

disponíveis somente quando a requisição tiver o Tipo de Custo 

Plurianual. Para os casos que o Tipo de Custo estiver Exercício, o 

próprio sistema fará as anulações e complementos de acordo com a 

diferença entre os valores reservados e praticados pelos fornecedores 

vencedores do processo licitatório. 

 

Alterar Reserva - Botão destinado à 
alterações  de registros já inseridos. Ao 
pressionar o botão, as informações 
ficarão em modo de edição. 

 Gravar Reserva – Após a solicitação de reserva 
incluída, deverá ser gravado o registro com o 
intuito de salvar as informações de dotação, 
elemento e subelemento de despesa. 

 Inserir Complemente Reserva – Botão 
destinado à inclusão de complementos 
de reservas orçamentárias. 

 
Cancelar pedido de Reserva – Botão 
destinado a casos em que a solicitação de 
reserva esteja pendente de aprovação. Ao 
pressionar a solicitação é retirada do módulo 
contábil. 

 

Inserir Anulação Reserva – Botão 
destinado à inclusão de anulações de 
reservas orçamentárias. 

. 

 Cancelar Inserção – Botão tem a 
funcionalidade de cancelar registros que 
ainda não foram gravados para que o usuário 
inicie um novo procedimento de inserção. 

 
Inserir Reserva – Botão destinado à inclusão 
de novo registro de solicitação de reserva. Ao 
pressionar o botão a tela ficará disponível 
para escolha da dotação orçamentária. 
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É nesse momento que será pesquisada a dotação que será utilizada 

para a aquisição. Os campos em destaque podem ser utilizados para localizar 

a dotação a ser utilizada. 

Ao terminar a escolha da dotação, deverá ser dado um duplo clique em 

cima do registro que será apresentado no GRID. Tal ação fará com que os 

dados sejam carregados na tela anterior, sendo necessário o preenchimento do 

Subelemento de despesa e o Valor a ser reservado. 

 

 Após o procedimento concluído deverá ser realizada a aprovação da 

Solicitação de Reserva para que as informações fiquem disponíveis no módulo 

Contábil. Após a inclusão e geração da Reserva Orçamentária, sua numeração 

retornará ao sistema SMARam, gerando assim a integração das informações. 

DICA: 

 O valor escolhido para reserva deverá respeitar o valor total dos itens 

(informação disponível no rodapé do formulário) quando se tratar de 

processo com o Tipo de Custo Exercício. Já para os casos que o Tipo de 

Custo estiver como Plurianual deverá ser respeitada a despesa para o 

exercício vigente. 
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ATENÇÃO! 

 Caso o botão  não seja pressionado, o módulo Contábil não 

terá acesso à solicitação realizada. 

 Caso seja necessário desaprovar a solicitação, o botão estará 

disponível ao usuário. Lembrando que tal rotina pode ser executada 

somente antes da Reserva confirmada. Após a confirmação, deverá ser 

realizada a anulação da Reserva Orçamentária. 

 


