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Prezado Servidor,  

 

A funcionalidade de cadastro das especificações de execução de despesa no Portal de Compras 

foi alterada, possibilitando que o usuário defina adequadamente qual será o ordenador de despesa 

responsável pela especificação em questão.  

 

Assim como já é possível definir o ordenador de despesa para a especificação do tipo empenho 

(conforme exposto no Comunicado SIAD 07/2014), durante o cadastramento de qualquer outro tipo 

de especificação de execução de despesa também será possível à vinculação/alteração do 

ordenador da despesa responsável, conforme procedimentos descritos a seguir. 

 

Após a definição do tipo da especificação, e da seleção do empenho/Resto a pagar para o qual se 

deseja cadastrar a especificação, o Portal de compras recuperará automaticamente o ordenador de 

despesa vinculado ao empenho/resto a pagar e apresentará a informação em tela conforme 

destaque abaixo. 
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Caso o usuário queira modificar o Ordenador da despesa para a especificação que está sendo 

cadastrada, basta acionar o comando destacado abaixo e selecionar outro Ordenador. O sistema 

apresentará em uma tela a relação de ordenadores de despesa cadastrados no SIAFI para a 

unidade executora do empenho/resto a pagar para o qual a nova especificação está sendo 

cadastrada no Portal de Compras. 

 

 
 

 

 

O Ordenador de despesa selecionado será apresentado na aba de “Dados de Identificação” da 

especificação. O cadastramento das demais informações da especificação deverá ser feito 

normalmente.  

 

OBS.: enquanto a especificação se encontrar na situação “Em especificação” é possível alterar o 

ordenador de despesa vinculado. 

 

 

Vale ressaltar que o Ordenador da despesa informado no SIAFI durante a efetivação da 

especificação, necessariamente tem que ser o mesmo ordenador vinculado à especificação criada 

no Portal de Compras. Caso exista alguma divergência, não será possível o registro no SIAFI. 


