
 

 Caso o acesso não esteja disponível ao selecionar a Unidade Gestora 
correspondente, contate o administrador do Sistema. 

DICA: 

 
 
 
 
Versão 1.1 de 21/10/2018 

 

1.1- Onde é possível realizar a solicitação de  

Adiantamento? 

 

A solicitação de empenho de adiantamento é possível no endereço 

online disponibilizado. Selecione a opção “SMARCP” do endereço acessado 

e inclua as informações de login disponilizadas, na tela seguinte selecione a 

unidade gestora em que será incluída a solicitação, observe os campos nas 

imagens abaixo: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1 - Solicitação de Adiantamento – ADIANTAMENTO WEB 



 

 No grid superior (Adiantamento) se encontra disponível a inserção de novo 
adiantamento, edição do registo (desde que não aprovado/empenhado), exclusão de 
registro (desde que não aprovado/empenhado) e visualização, identificadas pelos botões 

, ,  e  nesta ordem. Ainda no grid superior é possível incluir cadastro de 
viagem atrelada à solicitação, assim como a emissão de relatórios dentre eles o de 
solicitação e de viagem, identificada pelos botões ·, · e · nesta ordem.  

Atenção: 

 
 
1.2- Quais são as ações disponíveis ao acessar a 
ferramenta? 

 
Nesta funcionalidade se encontra disponíveis a solicitação de adiantamento, 

cadastro de viagens atreladas ao adiantamento requerido, emissão de relatórios e inserção 
de dados de prestação de contas. 
 
 

 
 

 

 

1.3- Como incluir a solicitação de adiantamento? 

 
Ao clicar no botão ‘Novo’  será demonstrada a tela de inclusão de uma nova 

solicitação, os campos a serem preenchidos devem ser acessados pelo ‘look up’ sinalizado 
pelo botão , ao clicar serão listadas as opções de acordo com as permissões do seu 
usuário. 
  

- Siga as instruções a seguir para inclusão de solicitação: 



 

 

 

 

 
- O campo ‘requisitante’ é preenchido automaticamente de acordo com o login realizado.  
- No campo ‘favorecido’ deverá ser identificado o usuário que irá utilizar o valor 
solicitado, neste campo é possível incluir o próprio usuário e servidores alocados na 
mesma secretaria.  
- Data: O campo não é aberto para edição, à data de solicitação será registrada sempre em 
data corrente. 
- Secretaria: Neste campo identifique a secretaria em que a solicitação será realizada, as 
informações são condicionadas a permissão do usuário.  
- Dotação: O campo disponibiliza as fichas de despesa da secretaria selecionada no passo 
anterior, é necessário que o usuário tenha conhecimento da ficha em que a despesa de 
adiantamento será executada. 
- Vínculo: Informação preenchida automaticamente de acordo com a ficha indicada. 
- Valor: Neste campo deve ser informado o valor da solicitação de adiantamento 
- Justificativa: É necessário informar justificativa para o valor solicitado, o preenchimento 
é obrigatório com ao menos 5 (cinco) caracteres. 
 
 

1.3- Quais as ações possíveis após a solicitação realizada? 

 A partir da inclusão da solicitação é possível à impressão do relatório de 
adiantamento que demonstrará os valores e justificativa inseridos, assim como informações 
do favorecido e solicitante, este é um documento que registra a solicitação realizada e pode 
ser impresso ao clicar no botão ‘Relatório de Adiantamento’, destacado em vermelho na 
imagem a seguir: 
 

 
 
 
 Realizada a solicitação é possível incluir cadastro de uma ou mais viagens que 
serão custeadas com o adiantamento requerido, para isso selecione a opção cadastro de 
viagem, destacado em verde na imagem acima. Na tela aberta ao clicar na opção é 
necessária à inserção das informações de ‘Destino’, ‘Motivo da Viagem’, ‘Data Inicial’, 
‘Data Final’, e ‘Participantes / Cargo’.  



 

 
 
  
 Com a solicitação realizada é possível acompanhar a recepção e aprovação ou 
recusa do mesmo na contabilidade, os status da coluna ‘Situação’ se alteram na seguinte 
ordem: ‘Solicitado’, ‘Empenhado’, ‘Liquidado’, ‘Prestação Pendente Comprovação’. Este 
último ponto indica que já ocorreu o pagamento do valor solicitado e se encontra pendente 
a prestação de contas nos prazos definidos. 
 
 

1.4- Como incluir a comprovação / Prestação de Contas 

de um adiantamento? 

A partir do recebimento do valor de adiantamento e nos prazos definidos para prestação 
de contas é possível inserir os dados de prestação. A inserção ocorre no grid inferior, 
identificado pelo título. Para inserção de prestação de contas selecione no grid superior a 
linha em que se encontra o registro que terá as informações incluídas, este deve possuir a 
coluna situação com o status ‘Prestação Pendente Comprovação’, clique em ‘Novo 
Registro’ , que abrirá a seguinte tela: 

 

 
 
Preencha os campos atentos às instruções: 
- Data: Data informada deverá ser correspondente à data em que o gasto do referido cupom 
ou NF foi realizado. 
- CNPJ e Fornecedor: Nestes campos devem ser inseridos os dados do Fornecedor 
presentes no documento que comprova a despesa. 
- Documento: Deverá ser informado número do documento comprovante de despesa: 
- Tipo de Despesa: Os tipos de despesa serão definidos pelo administrador do sistema e 
deverão ser informados conforme instruções do mesmo. 
- Valor: Deverá ser informado o valor da despesa realizada. 
- Viagem: Neste passo é possível vincular a despesa do comprovante inserido a uma 
viagem previamente cadastrada (vide instruções do item 1.3). 
 
  A inserção deve ocorrer para cada um dos comprovantes de despesa, à medida que 
forem incluídos os dados são carregados no grid disponível na parte inferior desta mesma 
tela. 
 
 



 

Depois de inseridos os dados serão disponibilizados ao responsável pela análise a 
aprovação da prestação de contas, se aprovado o status na coluna ‘Situação’ passará a ser 
apresentado como ‘Finalizado’. 
 

 1.4- Quais os relatórios disponíveis? 

 No grid superior se encontra disponível o ‘Relatório de Adiantamento’ que 
demonstra as informações da solicitação realizada, assim como o ‘Relatório de Viagem’, 
este por sua vez demonstra as viagens cadastradas, quando houver, e discorre as despesas 
realizadas e atreladas a mesma quando forem inseridas. O relatório de adiantamento esta 
sinalizado em vermelho na imagem abaixo, enquanto o de viagem sinalizado em verde. 

 

 
 

 No grid inferior é possível a emissão do ‘Relatório de Comprovação’ que trará as 
informações do solicitante e identificando os valores tomados de adiantamento, 
comprovados de acordo com a inserção dos documentos de comprovação e a diferença que 
equivale ao montante que deverá ser devolvido ao órgão ou ressarcido ao favorecido, se 
houver. 

 
 


