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Prezado Servidor, 

 

Está disponível no módulo de Compras do SIAD no Portal de Compras, uma funcionalidade que 

permite a vinculação de dotação(ões) orçamentária(s) a um pedido de compra.  

 

O procedimento para a inclusão das dotações a um pedido acontecerá assim como ocorre no 

cadastramento de processos de compra, ou seja, as validações efetuadas durante o 

cadastramento de dotações diretamente nos processos também acontecerão nas dotações 

informadas nos pedidos.  

 

A informação de dotações nos de pedidos, não é um procedimento obrigatório, contudo é 

importante que as áreas demandantes que gerenciam o próprio orçamento informem as dotações 

que serão utilizadas para as despesas a serem realizadas de forma que essa informação já fique 

disponível para a unidade de compras, já que, uma vez incluída no pedido, a dotação será, 

automaticamente, vinculada ao processo de compra em que o mesmo for vinculado.  

 

Para visualizar a nova funcionalidade, basta acessar a aba “Dotações Orçamentárias” na tela de 

cadastro do pedido de compras.  
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Em seguida acessar o comando “Inserir dotação orçamentária”. 

 

 



Por fim, informar todos os campos que compõem a dotação e acessar o comando “Salvar” 

localizado ao final da página. 

 

 

 

OBS.: vale lembrar que o preenchimento de dotações para o pedido não é obrigatório. O pedido 

poderá ser encaminhado para aprovação sem a vinculação de nenhuma dotação. 



Importante: As dotações inseridas em um pedido de compra devem possuir a mesma unidade 

orçamentária, pois, quando da aprovação deste pedido será vinculado apenas uma unidade 

orçamentária do órgão.  

 

 

Caso as dotações, assim como todas as outras informações que compõem o pedido, tenham sido 

cadastradas corretamente, tal pedido poderá ser encaminhado para aprovação. 

 

 



Quando da aprovação de um pedido de compra o sistema verificará se a unidade orçamentária 

informada naquele momento é a mesma unidade orçamentária da(s) dotação(ões) incluída(s) no 

pedido.  

 

Caso a unidade orçamentária selecionada na aprovação do pedido seja diferente da unidade 

orçamentária da(s) dotação(ões) daquele pedido, o sistema apresentará uma mensagem de erro. 

   



Após a vinculação de pedidos a um processo, o sistema destacará, em amarelo, todas as dotações 

orçamentárias provenientes de pedidos, conforme figura abaixo. 

 

 

 

A vinculação, ao processo, de dotações recuperadas a partir de pedidos, não impedirá que o 

usuário faça a gestão do cadastramento de dotações para o seu processo. O usuário da unidade 

de compras continuará tendo autonomia para incluir dotações ao processo e poderá, caso seja 

necessário, excluir dotações que por ventura foram incluídas incorretamente em pedidos de 

compras.  

 

Vale lembrar que todas as validações referentes a dotações orçamentárias continuarão existindo 

assim como antes da criação desta nova funcionalidade (inclusão de dotação a partir de um 

pedido).  

 



Tela de cadastramento de dotações para o Processo de Compra. 

 

 



Conforme destaque na figura abaixo, a dotação indicada pela seta vermelha foi inserida durante o 

cadastramento do processo em questão. 

 

 

 



As informações referentes às dotações orçamentárias vinculadas a partir de um pedido constarão 

no relatório de detalhes do pedido assim como na tela de consulta de tal pedido. 

 

Relatório de detalhes do pedido de Compra. 

 

 



Tela de consulta ao pedido de compra 

 

 

Aba de Dotações Orçamentárias 

 

 

 

 



Por meio do relatório de detalhes do processo de compra, será possível distinguir as dotações 

provenientes de pedidos de compra daquelas vinculadas quando do cadastramento do processo de 

compra em questão.  

 

 

 

 


