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 MÓDULO: Compras 
 
ASSUNTO: Cadastramento e Gestão de Obras  
 

 

 
Responsáveis pela elaboração: Coordenação Geral do SIAD 

 

 
Data: 30/10/2013 

 
 
Prezado Servidor, 

 

Os procedimentos descritos neste comunicado tem por objetivo exemplificar o fluxo de 

cadastramento, consulta e acompanhamento das obras registradas no Portal de Compras. 

 

Este comunicado substitui o Comunicado SIAD 05/2012. 

 

1. Cadastro de Obras 

 

Após efetuar login no Portal de Compras o usuário deve acessar a opção “Cadastro de Obras” 

disponível em PROCESSO DE COMPRA>>OBRAS, conforme destaque na figura abaixo.  
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O sistema apresentará a tela de pesquisa abaixo. O usuário deve acessar o comento “Inserir 

Obra”. 

 

 
 

As informações abaixo serão solicitadas ao usuário, conforme tela apresentada a seguir. 
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 Número de referência 

o Nº de referência normalmente utilizado para facilitar controles internos ao órgão da 

Obra. 

 

 Descrição; 

o Descrição da obra 

 

 Serviço; 

o Caracterizar o trabalho principal a ser executado para consecução do objetivo da 

obra. No caso de haver mais de um ou o desejado não estar listado, selecionar a 

opção que melhor se aproxima. 

 

 Categoria; 

o Caracterizar a finalidade para a qual a obra será executada. Selecione a categoria 

de obra que mais se adeque. Esse campo será utilizado pelos gestores para filtros e 

relatórios consolidados. 

 

 Obra beneficia vários municípios?; 

o Este campo ficará disponível, apenas para Categorias específicas, e deverá ser 

selecionado somente quando mais de um Município for beneficiado com a Obra. 

 

 Município beneficiado; 

o Define um ou os vários municípios que serão beneficiados com determinada obra. 

 

 Órgão ou entidade responsável pela execução da obra; 

o Órgão ou Entidade que realizará as contratações necessárias, bem como será o 

gestor e fiscal do contrato da etapa de obra. É o órgão responsável pela execução 

física do empreendimento, podendo ser o próprio órgão demandante, ou outros 

como o DEOP, DER, IEPHA, etc. 

 

 Valor global;  

o Valor total estimado para obra. 

 

 Início estimado das contratações; 

o Data prevista para início da formalização das contratações relacionadas à obra 

podendo ser inclusive contratações referentes a estudos técnicos, ambientais, 
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projetos ou outros. Por exemplo, em 01/02/2014 iniciam-se a contratação de projetos 

executivos de engenharia e em 01/02/2015 inicia-se a obra.  

 

  Início estimado da execução da obra; 

o Data prevista para início da execução efetiva da obra. 

 

 Término estimado das contratações; 

o Data prevista para término das contratações relacionadas à obra, incluindo as 

contratações relativas à sua execução. 

 

 A obra pretendida necessita de Projetos Executivos para sua realização?; 

o Obras de baixa complexidade podem não demandar projeto executivo. Indicar neste 

campo se haverá ou não necessidade de Projetos Executivos para a obra em 

questão 

OBS.: A exibição do próximo campo descrito dependerá da informação indicada 

neste campo. 

 

 Em que momento serão elaborados os Projetos Executivos?; 

o Indicar se os projetos executivos já estão concluídos, estão sendo elaborados ou 

ainda serão iniciados. No caso de ainda estarem por iniciar, apontar se serão 

elaborados em momento anterior à contratação da obra ou serão incluídos na 

mesma contratação. 

OBS.: A exibição do próximo campo descrito dependerá da informação indicada 

neste campo. 

 

 Qual a forma de elaboração dos Projetos Executivos?; 

o Indicar a forma de elaboração dos projetos executivos: desenvolvimento por 

servidores estaduais do quadro de engenheiros e arquitetos (independente do órgão 

que pertença); desenvolvimento por empresa especializada contratada através de 

processo licitatório. 

OBS.: A exibição do próximo campo descrito dependerá da informação indicada 

neste campo. 
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  Indique o órgão de exercício dos servidores responsáveis pelo projeto ou o órgão 

responsável pela contratação da empresa especializada; 

o Conforme já consta na própria descrição do campo, deverá ser indicado o órgão de 

exercício dos servidores responsáveis pelo projeto ou o órgão responsável pela 

contratação da empresa especializada. 

 
Após a vinculação de todas as informações solicitadas, basta acionar o comando “Salvar”. 
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Com relação a situação da obra, os esclarecimentos abaixo são necessários: 

 

 O campo de situação passa a ter os seguintes valores; 

 INTENÇÃO –  Momento que surge a demanda, o propósito em concretizar no futuro 

uma obra. 

 EM CONCEPÇÃO E PLANEJAMENTO – Refere-se a etapa que acontece a criação 

de um plano de trabalho para possível execução da obra. 

 OBRA EM EXECUÇÃO – Caracteriza a etapa de uma obra em que o cumprimento 

do que foi planejado esta sendo realizado. 

 PARALISADO – É a situação em que por algum motivo a execução da obra tem que 

ser suspensa provisoriamente. 

 CONCLUÍDO – Indica a situação final, onde o que foi planejado foi executado e tem 

como resultado a concretização da obra. 

 CANCELADO –  É a situação em que por algum motivo a obra não terá mais a sua 

execução e será suspensa definitivamente. 

 

 Toda obra cadastrada, inicialmente receberá a situação “INTENÇÃO”, devendo o usuário 

ajustar a situação da obra de acodo com a necessidade. 

 

 Tendo em vista as alterações nos valores possíveis para a situação das obras e 

considerando a existência de obras cadastras anteriormente no sistema, foram necessárias 

as seguintes alterações nas situações das obras já existentes no Portal de Compras; 

 Obras que se encontravam na situação ‘A INICIAR’ tiveram a situação alterada para 

‘INTENÇÃO’  

 Obras que se encontravam na situação ‘BLOQUEADA’ tiveram a situação alterada 

para ‘PARALISADO’  

 Obras que se encontravam na situação ‘ATIVA’ tiveram a situação alterada para 

‘OBRA EM EXECUÇÃO’  
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2. Programação orçamentária anual dos valores estimados da Obra 

 

Após o registro da obra, uma nova aba denominada “Programação orçamentária” ficará 

disponível. Acesse a nova aba para registrar a programação orçamentária. 
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Acione o comando “Alterar” e com base no valor total estimado da obra, informe os valores 

previstos para a execução orçamentária das despesas relativas à obra em questão, considerando a 

despesa total anual ao longo dos anos entre a data do início previsto para as contratações da obra 

e a data do término previsto para as contratações. 

 

 

 

À medida que os valores forem informados para os anos, o campo “Valor a programar” indicará o 

saldo que ainda resta para ser distribuído. Após programar todo o saldo, basta acionar o comando 

“Salvar” para concluir o procedimento. 
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3. Consulta e/ou alteração das informações das Obras 

 

Para consultar e/ou alterar as informações das obras, basta que o usuário utilize os filtros de 

pesquisa disponíveis na tela de consulta, para localizar/recuperar a obra desejada, conforme 

apresentado a seguir. 

 

 

 

Preencha os campos desejados e por fim acione o comando “Buscar”. 
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O sistema listará as obras encontradas de acordo com os critéros informados na consulta. Após 

localizar a obra desejada, o usuário poderá vizualizar e/ou alterar as informações da obra, 

acessando os comandos dispostos à esquerda da tela, conforme destaque na figura a seguir. 

 

OBS.: Uma obra somente poderá ser excluída, caso não possua vínculo a nenhum 

contrato/empenho. 

 

  
 
Ao acionar o comando para vizualizar os dados da obra, o sistema apresentará, além das 

informações básicas vinculadas no cadastramento, todos os contratos/empenhos que foram 

vinculados àquela obra e também a programação orçamentária registrada, conforme apresentado 

nas telas a seguir. 

 

TELA –Dados básicos da Obra 

 

  

 

OBS.: Para consultar os dados básicos da uma obra, não é necessário efetuar login no 

Portal de Compras. A visualização destes dados é pública desde que a obra não se 

encontre na situação INTENÇÃO.  
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TELA – Consulta pública aos dados básicos da obra 

 

 

 

TELA – Aba contendo os dados dos contratos vinculados a Obra (Caso os vínculos já tenham 

ocorrido) 

 

  



 12 

 

 

TELA – Aba contendo os dados dos empenhos vinculados a Obra (Caso os vínculos já tenham 

ocorrido) 

 

OBS.: Conforme mensagem de orientação apresentada na tela, as informações referentes à 

execução da obra contemplam tanto os dados dos contratos associados à obra, quanto os 

processos executados sem termo contratual. 
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TELA – Aba contendo os dados da programação orçamentária.  

 

OBS.: Conforme exposto no item 2 deste comunicado, a programação orçamentária para a 

obra é registrada com base em seu valor estimado para os anos compreendidos entre o 

início e o fim das contratações para a obra. Sendo assim, em caso de alterações ou do valor 

total estimado da obra ou de seus prazos, será necessário adequar a programação. Tal 

adequação deverá ser feita nesta aba, bastando o usuário alterar os valores anterioremente 

programados. 
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Após o cadastramento, se necessário os usuários poderão alterar os dados básicos das obras, 

informados durante o cadastramento. 

 

 

 

 

 

 
 

OBS.: Caso o usuário altere as informações quanto a “Descrição”, “Situação”, “Valor 

global”, “Incício estimado das contratações” e/ou “Incício estimado das contratações”, 

serão solicitadas justificativas para fundamentar as alterações realizadas, conforme 

destacado na tela anterior 

 

Para visualizar o histórico de todas as alterações ocorridas para determinada obra, assim 

como todas as justificativas de alterações, basta localizar a obra desejada na tela de 
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pesquisa de obras e acionar “Visualizar relatório de histórico de obra”, conforme 

destaque na figura a seguir.  

 

 

  

Após acionar o comando mencionado anteriormente, o sistema disponibilizará todos os 

dados do histórico da obra em um arquivo formato “PDF”.  
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Quanto a alteração da situação da obra, esta se dará mediante comando próprio, que ficará 

disponível na tela contendo os dados básicos da obra, conforme destaque abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após selecionar a situação desejada, informe a justificativa para a alteração e acione o comando 

salvar para finalizar o procedimento. Lembrando que tal alteração também constará do histórico de 

alterações da obra. 
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4. Exportação dos dados de Obras para arquivo em formato “XLS” 

 

Com base em resultado de consultas a obras no sistema, os usuários do sistema, poderão exportar 

todas as informações das obras para um arquivo em formato “XLS”. 

 

Para isso, realize a consulta informando os parâmetros desejados e acione o comando “Buscar”.  

 

 

 

Caso a consutla retorne algum resultado, o comando “Exporta para XLS” ficará disponível na parte 

superior do resultado, conforme destaque abaixo. Basta acionar o comando que o arquivo será 

gerado. Para vizualizar um exemplo do arquivo gerado pelo sistema, clique no link abaixo. 

 

Exemplo arquivo XLS 

 

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2013/exemplo-relatorio-dados-obras-comunicado-siad-07-2013.xls
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5. Considerações importantes 

 

Após o cadastramento de determinada obra, desde que sua situação seja “Em Concepção e 

Planejamento” ou “Obra em Execução”, e sua Data estimada para  o término das contratações 

não tenha sido atingida, os Contratos/Empenhos registrado no Portal de Compras que serão 

executados para aobra, já podem ser imediatamente vinculados. Além disso, vale lembrar que: 

 

 Uma mesma obra pode ser vinculada a um ou vários contratos/empenhos, não tendo a 

necessidade de replicar o cadastramento da obra para cada contrato/empenho; 

OBS.: Obras que já se encontravam cadastradas no sistema, a partir de agora, quando da 

vinculação a contratos ou quando da realização de despesas previstas para determinada 

obra, será obrigatória a complementação dos dados faltantes referentes aos novos campos 

disponibilizados no sistema. Caso contrário, o vínculo a contratos e/ou a execução das 

despesas de tais obras não será permitida pelo sistema. 

 

 Uma mesma obra pode ser vinculada a contratos/empenhos de órgãos distintos, conforme 

apresentado na tela abaixo; 

 

 

 

ATENÇÃO! 

É necessário sempre manter as informações sobre as obras atualizadas no Portal de compras, em 

especial, as informações relativas a data de término estimado das contratações e o valor total 

estimado da obra em relação aos valores efetivamente contratados para a mesma.  

 


