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INTRODUÇÃO

1 - INTRODUÇÃO:

O subsistema de entrada de dados do orçamento tem como objetivo
agilizar o processo de preparação e entrega de emendas para o orçamento
utilizando os recursos de informática disponíveis em cada gabinete.

O procedimento de preparação e entrega das emendas deverá se processar
conforme especificado abaixo, podendo ser repetido mais de uma vez.

As emendas devem ser preparadas anteriormente no formulário apropriado
a ser distribuído aos gabinetes e, só então, quando estiverem definidas
pelo deputado, devem ser digitadas no sistema de entrada de dados. Para
isto, utilize a opção de inclusão de emenda.

o Deve-se, então, imprimir ou consultar as emendas digitadas para
conferência. Se houver algum erro, ou se for necessário efetuar alguma
alteração na emenda, utilize a opção de alteração de emenda.

Quando quiser apresentar suas emendas, utilize a opção de gravação de
disquete, informando quais as emendas serão apresentadas. Neste caso, será
gravado um disquete contendo as emendas selecionadas e será emitida uma via
do Controle de entrega de emendas via disquete com o número de gabinete de
todas as emendas selecionadas e uma via de cada emenda selecionada.

a
O controle de entrega das emendas e as emendas impressas devem ser

assinadas pelo deputado. Não destaque os relatórios para evitar a perda de
alguma folha e verifique, antes de apresentar as emendas, se todas foram
impressas e assinadas.

Preencha a etiqueta de identificação do disquete com a data de geração
do disquete e o tipo das emendas. Emendas de texto e de despesa devem ser
entregues em disquetes separados.

o No momento da apresentação das emendas, devem ser entregues o
disquete, as emendas e o controle de entrega das emendas. Será então
fornecido, pelo setor de recebimento, um número oficial de emenda para cada
emenda apresentada. Um relatório contendo os números das emendas no
gabinete e os respectivos números oficiais recebidos será devolvido ao
gabinete como recibo.

ATENÇÃO: As emendas já gravadas em disquete para apresentação não
poderão mais ser alteradas.

Se alguma emenda for apresentada mais de uma vez, com o mesmo número
do gabinete, a mesma será recusada na recepção de emendas, a não ser que
seja necessário gravar o disquete novamente devido a algum erro de leitura.
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II - MÓDULOS DO SISTEMA:

O sistema de entrada de dados do orçamento possui módulos distintos
para tratar as emendas de despesa e as emendas de texto.	-

Cada um desses dois módulos possui as funções de inclusão, exclusão,
alteração, consulta, relatórios e gravação em disquete para apresentação.

Na primeira tela do sistema deve-se escolher um desses módulos de
acordo com o tipo de emenda com que se vai trabalhar.

IMENU PRINCIPAL

Selecione a opção desejada.

MODELO DA TELA

ALMG - GABINETE DO DEPUTADO
MENU	PRINCIPAL
	

13/10/96

Emendas de Despesa	Emendas de Texto	Menu
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IMENU DE EMENDAS DE DESPESA

Selecione a função a ser executada.

MODELO DA TELA

.
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INCLUSÃO

Utilizada para digitação de nova emenda de despesa. Atenção para 6
tipo de emenda que se deseja incluir, pois nesta opção não podem ser
digitadas emendas de texto.

O número da emenda no gabinete será gerado automaticamente pelo
sistema, sendo utilizado somente como identificação interna para controle
do gabinete. Este número segue a mesma sequência das emendas de texto.

MODELO DA TELA

ALNG - GABINETE DO DEPUTADO
EMEN DESPESA	INCLUSÃO 13/10/941
Inclusão Exclusão Alteração Consulta Relatórios Grav Diskette Menu

Numero da Emenda no Gabinete: 001-9 Data de Gravação em Disquete:

Orgão e/ou Entidade Associacao Comunitaria Estreia IJalva do municí-
Beneficiada: pio de Santana do Jacaré.

Objeto do Gasto:

	

	Subvençao Social para Manut en-
çao das atividades.

Valor:

Orgão(s) e/ou
Entidade (s)

Deduzida(s):

Projeto(s) e/ou
Ativ. Deduzida(s)
e/ou Anulada(s):

R$5.000,00 (cinco mil reais)

Reserva de Contingência.

Reserva de Contingência.

Digite os Dados da Emenda - Tecle <Esc> para Retornar

INSTRUÇÕES:

É obrigatória a digitação de todos os campos da tela, podendo ser
utilizadas letras maiúsculas e minúsculas com acentuação, além dos
caracteres "ç", aIt	e ""

Como a emenda será publicada conforme for digitada, efetue a.
conferência dos dados e procure manter o alinhamento do texto na última
coluna à direita.

Ao final da digitação da emenda, será solicitada uma confirmação.

Para desistir da inclusão, tecle <ESC> ou informe "N" na confirmação.

1
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IEXCLUSÃO

Utilizada para exclusãode emenda de despesa que não se deseja mais
- apresentar.

Uma vez excluída, a emenda não poderá mais ser consultada, alterada,
nem gravada em disquete e o número da emenda do gabinete não será mais
utilizado.

Só podem ser excluídas emendas que não foram gravadas em disquete para
apresentação.

MODELO DA TELA

ALMG - GABINETE DO DEPUTADO
EMEN DESPESA	EXCLUSÃO
	

13/10/96

Inclusão Exclusão Alteracão Consulta Relatórios Grav Disquete Menu

Numero da Emenda no Gabinete:

órgão e/ou Entidade
Beneficiada:

Objeto do Gasto:

Valor:

órgão(s) e/ou
Entidade(s)

Deduzida(s):

Projeto(s) e/ou
Ativ. Deduzida(s)
e/ou Anulada(s):

Data de Gravação do Disquete:

1

Entre com o Número	Foi
	

- Tecle <Esc> para Retornar

INSTRUÇÕES:

Digite o número da emenda no gabinete e a emenda será exibida na tela
para confirmação da exclusão.

Para desistir da exclusão,tecle <ESC> ou informe "N" na confirmação.



EMENDAS DE DESPESA - DIGITAÇÃO
	

lo

IALTERAÇÃO

Utilizada para alteração de texto de emenda de despesa já digitada. .

Só podem ser alteradas emendas que ainda não foram gravadas em
disquete para apresentação.

MODELO DA TELA

ALMG - GABINETE DO DEPUTADO
EMEN DESPESA	ALTERAÇÃO

Inclusão Exclusão Alteração

Numero da Emenda no Gabinete:

órgão e/ou Entidade
Beneficiada:

Objeto do Gasto:

13/10/96

Consulta Relatórios Grav Disquete Menu

Data de Gravação do disquete:

Valor:

órgão(s) e/ou
Entidade(s)

Deduzida(s):

Projeto(s) e/ou
Ativ. Deduzida(s)
e/ou Anulada(s):

Entre com o Número da Emenda - Tecle <Esc>para Retornar

INSTRUÇÕES:

Digite o número da emenda no gabinete e o texto será exibido na tela
para ser alterado.

Ao final da alteração da emenda, será solicitada uma confirmação.

Para desistir tecle <ESC> ou informe "N" na confirmação.
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ICONSULTA

Utilizada para consultar determinada emenda de despesa já digitada.

Não é permitido efetuar alterações na emenda utilizando esta função.

MODELO DA TELA

ALNG - GABINETE DO DEPUTADO
EMEN DESPESA	CONSULTA
	

13/10/96

[nclusão Exclusão Alteração Consulta Relatórios Grav Disquete Meni

Numero da Emenda no Gabinete: -	Data de Gravação do Disquete:

órgão e/ou Entidade
Beneficiada:

Objeto do Gasto:

Valor:

órgão(s) e/ou
Entidade(s)

Deduzida(s):

Projeto(s) e/ou
Ativ. Deduzida(s)
e/ou Anulada(s):

Entre com oNúmero da Emenda - Tecle <Esc> para Retornar

•

Digite o número do gabinete da emenda a ser consultada.

Para desistir tecle <ESC>.
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1 RELATÓRIOS

Utilizada para emissão de relatórios para conferência e acompanhament'
da situação das emendas de despesa.	 -

Antes de selecionar a opção, certifique se a impressora esta pronta'
para funcionamento.

MODELO DA TELA
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RELATÓRIOS - EMENDA P/CONFERÊNCIA

Utilizada para impressão de texto de emendas de despesa.

MODELO DA TELA

.
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RELATÓRIOS - EMENDA P/CONFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO POR FAIXA

Utilizada quando se deseja imprimir o texto de uma determinada faixa
de emendas.	 -

Emendas excluídas e emendas de texto que façam parte desta faixa serão'
desprezadas.

MODELO DA TELA

ALMG - GABINETE DO DEPUTADO
EMEN DESPESA	RELATÓRIOS	EMENDA P/CONF.	FAIXA

	
13/10/96

Especificação por Faixa Especificação Aleatória
	Menu

INSTRUÇÕES:

Informe a primeira e a última emenda da faixa a ser impressa. As duas
emendas informadas devem existir e ser do tipo despesa.
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IRELATÓRIOS - EMENDA P/CONFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO ALEATÓRIA	1

Utilizada quando os números no gabinete das emendas a serem impressas
são aleatórios, não compondo uma faixa específica.

Podem ser selecionadas até dez emendas de cada vez.

MODELO DA TELA

ALMG - GABINETE DO DEPUTADO
EMEN DESPESA	RELATÓRIOS	EMENDA P/CONF. ALEATÓRIO	13/10/96

iEspecificação por Faixa Especificação Aleatória	Menu

lã.:	 -- 2a.:	 -- 3a.:	 -- 4a.:	 --	5a.:

6a.:	 -- 7a.:	 -- 8a.:	 -- 9a.:	 -- lOa.:

Digite os Números das Emendas - Tecle <Esc> para Retornar

•

Informe os números de gabinete das emendas a serem impressas. Todas as
emendas devem existir e ser do tipo despesa.
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RELATÓRIOS - SITUAÇÃO DAS EMENDAS

Relatório contendo a situação de todas as emendas de despesa digitadas
no gabinete.

As situações possíveis são
• excluídas
• gravadas em disquete para apresentação
• pendentes, ou seja, não gravadas em disquete

MODELO DA TELA

ALMG - GABINETE DO DEPUTADO
ENEN DESPESA	RELATÓRIOS SITUAÇÃO EMEN

	
l3/lO/9

Emenda p/conferência	Situação das Emendas	Menu

L Prepare a 1
	

te e Tecle <Enter> p/Prosseguir - <Esc> p/Retornar

INSTRUÇÕES:

Tecle <Enter> quando a impressora estiver preparada.

L
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GRAVAÇÃO DE DISQUETE

Utilizada quando se deseja apresentar emendas de despesa.

Nesta operação será gravado um disquete contendo as emendas
selecionadas e será emitida uma via de cada emenda selecionada e uma via do
resumo do conteúdo do disquete.

As emendas que foram gravadas em disquete para apresentação não
poderão mais ser alteradas.

Antes de selecionar a opção desejada, coloque o papel de 80 colunas na
impressora e deixe-a pronta para funcionamento.

MODELO DA TELA
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GRAVAÇÃO DE DISQUETE - ESPECIFICAÇÃO POR FAIXA

Utilizada quando se deseja apresentar uma determinada faixa numérica
de emendas de despesa.	 -

Emendas excluídas que façam parte desta faixa serão desprezadas.

O número máximo de emendas de despesa que pode ser gravado num mesmo
disquete é 1200.

MODELO DA TELA

ALMG - GABINETE DO DEPUTADO
EMEN DESPESA	GRAV DISQ	FAIXA
	

l3/lO/9I

Especificação Por Faixa	Especificação Aleatória	Menu

Número Inicial:	Número Final:	-

Digite os Números das Emendas - Tecle <Esc> para Retornar

INSTRUÇÕES:

Informe a primeira e a última emenda da faixa a ser apresentada. As
duas emendas informadas devem existir e devem ser do tipo despesa.

A data de gravação do disquete aparecerá na tela para confirmação. Se
estiver incorreta, altere-a.
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GRAVAÇÃO DE DISQUETE - ESPECIFICAÇÃO ALEATÓRIA

Utilizada quando os números no gabinete das emendas de despesa a serem
- apresentadas são aleatórios, não compondo uma faixa especifica.

Podem ser selecionadas até dez emendas.

MODELO DA TELA

ALNG - GABINETE DO DEPUTADO
ENEN DESPESA	GRAV DISQ ALEATÓRIO
	

13/10/96

Especificação Por Faixa
	

Especificação Aleatória
	

Menu

INSTRUÇÕES:

Informe os números de gabinete das emendas a serem apresentadas. Todas
as emendas devem existir e devem ser do tipo despesa.

A data de gravação do disquete aparecerá na tela para confirmação. Se
estiver incorreta, altere-a.
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IMENU DE EMENDAS DE TEXTO

Selecione a função a ser executada.

MODELO DA TELA	 -.

ALMG - GABINETE DO DEPUTADO -
EMEN TEXTO	M E N U	 13/10/96

Inclusão Exclusão Alteração Consulta Relatórios Grav Disquete Menu

49
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IINCLUSÃO

Utilizada para digitação de nova emenda de texto. Atenção para o tipo
de emenda que se deseja incluir, pois nesta opção não podem ser digitadas

• emendas de despesa.

O número da emenda no gabinete será gerado automaticamente pelo
sistema, sendo utilizado somente como identificação interna para controle
do gabinete. Segue a mesma sequência das emendas de despesa.

MODELO DA TELA

ALMG - GABINETE DO DEPUTADO
EMEN TEXTO	INCLUSÃO
	

13/10/96

Inclusão Exclusão Alteração Consulta Relatórios Grav Diskette Menu

Número da Emenda no Gabinete: 003-7 Data de Gravação em Disquete:

Acrescente-se onde couber:

"Art. ... - As dotações orçamentárias
1-	..............
2 - O Poder Executivo proceder

II	JustificaçAo: <facultativa>

Diite o Texto da Emenda - Tecle <Esc> para Retornar

INSTRUÇÕES:

Na digitação do texto da emenda, podem ser utilizadas letras
maiúsculas, minúsculas, acentuação, "ç" e os caracteres "'I,

Como a emenda será publicada conforme for digitada, efetue a
conferência dos dados e procure manter o alinhamento do texto na última
coluna à direita.

Ao final da digitação da emenda, será solicitada uma confirmação.

-	Para desistir da inclusão, tecle <ESC> ou informe "N" na confirmação.
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EXCLUSÃO

Utilizada para exclusão de emenda de texto que não se deseja mais
apresentar.

Uma vez excluída, a emenda não poderá mais ser consultada, alterada,'
nem gravada em disquete e o número da emenda do gabinete não será mais
utilizado.

Só podem ser excluídas emendas que não foram gravadas em disquete para
apresentação.

MODELO DA TELA

ALMG - GABINETE DO DEPUTADO
EMEN TEXTO	EXCLUSÃO
	

13/10/96

Inclusão Exclusão Alteração Consulta Relatórios Grav Disquete Menu

Número da Emenda no Gabinete:	Data de gravação do Disquete:

L. S.	 1. J.SÁ.LL	S	.1.. ¼.	1..) Li ¼.. .	1.. Li .L Li.	IS Li 1... LI J_ Li. Li. .i_

INSTRUÇÕES:

Digite o número da emenda no gabinete e a emenda de texto será exibida
na tela para confirmação da exclusão.

Para desistir da exclusão, tecle <ESC> ou informe "N" na confirmação.



J. À L. S. ¼.	¼ '.SJIL	¼..!	À LL.LLL¼... S. ¼..!	¼..4.L.LS.JStL¼... £ £ ¼..tLt	.!.	 LJ ¼._	 ¼.- ¼.! -_	•_ -_
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ALTERAÇÃO

Utilizada para alteração de emenda de texto já digitada.

Só podem ser alteradas emendas que ainda não foram gravadas em
disquete para apresentação.

MODELO DA TELA

ALMG - GABINETE DO DEPUTADO
EMEN TEXTO	ALTERAÇÃO	 13/10/96

Inclusão Exclusão Alteração Consulta Relatórios Grav Disquete Menu

Número da Emenda no Gabinete:	Data de Gravação do disquete:

INSTRUÇÕES:

Digite o número da emenda no gabinete e o texto será exibido na tela
para ser alterado.

Ao final da alteração da emenda, será solicitada uma confirmação.

Para desistir da alteração, tecle <ESC> ou informe "N" na confirmação.
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CONSULTA

Utilizada para consultar determinada emenda de texto já digitada.

Não é permitido efetuar alterações na emenda utilizando esta função. —

MODELO DA TELA

ALMG — GABINETE DO DEPUTADO	-
EMEN TEXTO	CONSULTA	 13/10/96

Enclusão Exclusão Alteração Consulta Relatórios Grav Disquete Meni

Número da Emenda no Gabinete:	Data de gravação do Disquete:

.L.JSL L. S.	¼'.JSLL	'.1	.L'l LÁ.SLL¼.. .l_ ..d	...tL1.	ãSLLS...1L..I(.Â	.L	¼.... S	%L.J L) '_	LA .1.. LI.	St¼... L LA A. LSLI..L

INSTRUÇÕES:
	

.

Digite o número do gabinete da emenda de texto a ser consultada.

Para desistir tecle <ESC>.
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RELATóRIOS

Utilizada para emissão de relatórios para conferência e acompanhamento
da situação das emendas.

Antes de selecionar a opção, certifique se a impressora esta pronta
para funcionamento.

MODELO DA TELA
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RELATÓRIOS - EMENDA P/CONFERÊNCIA

Utilizada para impressão de texto de emendas de texto.

MODELO DA TELA

ALMG - GABINETE DO DEPUTADO
EMEN TEXTO	RELATÓRIOS	EMENDA P/CONF	13/10/96

Especificação por faixa Especificação Aleatória	Menu

.
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RELATÓRIOS - EMENDA P/CONFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO POR FAIXA

Utilizada quando se deseja imprimir o texto de uma determinada faixa
de emendas.

Emendas excluídas e emendas de texto que façam parte desta faixa serão
desprezadas.

MODELO DA TELA

ALNG - GABINETE DO DEPUTADO
EMEN TEXTO	RELATóRIOS	EMENDA P/CONF.	FAIXA

	
13/10/96

Especificação por Faixa Especificação Aleatória
	

Menu

INSTRUÇÕES:

Informe a primeira e a última emenda da faixa a ser impressa. As duas
emendas informadas devem existir e ser do tipo texto.
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RELATÓRIOS - EMENDA P/CONFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO ALEATÓRIA

Utilizada quando os números no gabinete das emendas a serem impressas
são aleatórios, não compondo uma faixa específica.

Podem ser selecionadas até dez emendas de cada vez.

MODELO DA TELA

ALMG - GABINETE DO DEPUTADO
EMEN TEXTO	RELATÓRIOS	EMENDA P/CONF. ALEATÓRIO

	
13/10/96

Especificação por Faixa Especificação Aleatória
	

Menu

Digite os Números das Emendas - Tecle <Esc> para Retornar

INSTRUÇÕES:
	

.

Informe os números de gabinete das emendas a serem impressas. Todas as
emendas devem existir e ser do tipo texto.
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RELATÓRIOS - SITUAÇÃO DAS EMENDAS

Relatório contendo a situação de todas as emendas de texto digitadas
no gabinete.

As situações possíveis são
• excluídas
gravadas em disquete para apresentação
pendentes, ou seja, não gravadas em disquete

MODELO DA TELA

ALMG - GABINETE DO DEPUTADO
EMEN TEXTO	RELATÓRIOS SITUAÇÃO EMEN	13/10/96

Emenda p/conferência	Situação das Emendas	Menu

Prepare a Impressora e Tecle <Enter> p/Prosseguir - <Esc> p/Retornar

INSTRUÇÕES:

Informe os números de gabinete das emendas de texto a serem
apresentadas.

Todas as emendas informadas devem existir e ser do tipo texto.



•1
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GRAVAÇÃO DE DISQUETE

Utilizada quando se deseja apresentar emendas de texto.

Nesta função será gravado um disquete contendo as emendas de text
selecionadas e será emitida uma via de cada emenda e uma via do controle,
de entrega de emendas via disquete.

As emendas que forem gravadas em disquete para apresentação não
poderão mais serem alteradas.

Antes de selecionar a opção desejada, coloque o papel de 80 colunas na
impressora e deixe-a pronta para funcionamento.

MODELO DA TELA

ALMG - GABINETE DO DEPUTADO
EMEN TEXTO	GRAV DISQ
	

13/10/96

Especificação Por Faixa Especificação Aleatória	Menu
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GRAVAÇÃO DE DISQUETE - ESPECIFICAÇÃO POR FAIXA

Utilizada quando se deseja apresentar uma determinada faixa numérica
de emendas de texto.

Emendas excluídas que façam parte desta faixa serão desprezadas.

O número máximo de emendas de texto que pode ser gravado num mesmo
disquete é 120.

MODELO DA TELA

ALMG - GABINETE DO DEPUTADO
EMEN TEXTO	GRAV DISQ	FAIXA
	

13/10/96

Especificação Por Faixa Especificação Aleatória	Menu

Número Inicial:	- -	Número Final:	- -

Dicite os Números das Emendas - Tecle <Esc> para Retornar

INSTRUÇÕES:

Informe a primeira e a última emenda da faixa a ser apresentada. As
duas emendas informadas devem existir e devem ser do tipo texto.

A data de gravação do disquete aparecerá na tela para confirmação. Se
estiver incorreta, altere-a.

D
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GRAVAÇÃO DE DISQUETE - ESPECIFICAÇÃO ALEATÓRIA

Utilizada quando os números de gabinete das emendas de texto a serem
apresentadas são aleatórios, não compondo uma faixa específica.

Podem ser selecionadas até dez emendas utilizando esta opção.

MODELO DA TELA

ALMG - GABINETE DO DEPUTADO
EMEN TEXTO	GRAV DISQ	ALEATÓRIO	13/10/96

Especificação por Faixa	Especificação Aleatória	Menu

INSTRUÇÕES:

Tecle <Enter> quando a impressora estiver preparada.


