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1 Padrões da interface do SIAFE-AP 

1.1 Organização dos menus 
Os menus do SIAFE-AP estão subdivididos e dispostos de forma a facilitar a navegação,              

entre os subsistemas e os módulos específicos para cada área da estrutura            

organizacional. As transações possíveis de cada módulo são disponibilizadas de acordo           

com o perfil institucional de cada usuário. 

Os subsistemas e módulos são acessados através de abas. Assim, a aba que estiver              

selecionada fica com o fundo claro e as demais abas do mesmo nível permanecem com o                

fundo escuro. 

 

No exemplo acima as abas Apoio e Comunica estão selecionadas, ou seja, o usuário              

selecionou o subsistema Apoio e módulo Comunica do sistema SIAFE-AP. Observe que            

no canto superior direito é exibido o Ano do Exercício e o caminho que está sendo                

percorrido pelo usuário. Este conjunto define basicamente o contexto que está sendo            

usado o sistema SIAFE-AP. 
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No lado esquerdo da tela são exibidas as transações que estão disponíveis no contexto              

selecionado pelo usuário e conforme o seu perfil institucional. 

1.2 Botões de comandos 
O SIAFE-AP possui um conjunto padronizado de botões de comandos. Funções dos            

botões da barra de operações Padrão. 

Ícone Nome  Função 

 Calendário Exibe o calendário para a escolha da data desejada. 

 Histórico 
Exibe todas as alterações efetuadas nos registros de uma         

determinada tabela de apoio ou documentos contábeis. 

 Inserir 
Abre a tela com os campos para a inserção das informações           

que comporão o registro a ser gravado. 

 Alterar 
Permite a alteração de características de um registro desde         

que estas tenham permissão para tal ação. 

 Visualizar Exibe o registro da linha detalhe selecionada. 

 Copiar Permite a cópia de documentos. 

 Excluir Exclui o registro de forma lógica. 

 Imprimir 
Encaminha o documento ou relatório para a impressora        

definida previamente ou a ser selecionada. 

 Imprimir Espelho 
Encaminha o documento ou relatório para a impressora        

definida previamente ou a ser selecionada. 

 Cancelar 
Cancela os procedimentos anteriores da função da       

transação. 

 Confirmar Efetiva a função da transação em foco. 

 Anular Anular um documento. 

 
Diagnóstico 

Contábil 

Permite a visualização/projeção de como ficará os saldos        

das contas contábeis após a contabilização do documento. 
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 Sair Retorna para a página principal da transação. 

 Localizar Exibe caixa de seleção de opções 

 Limpar Limpar os dados inseridos em uma pesquisa. 

 

1.3 Filtro 
Sempre que o SIAFE-AP exibir uma lista é disponibilizado a opção Filtro. Esta opção              

permite restringir a apresentação dos dados para valores que atendam a critérios            

definidos. Para melhor exemplificar, vamos acessar a tabela de apoio de Fonte de             

Recursos. Selecione o subsistema Apoio, o módulo Geral e a transação Fonte de             

Recursos. O SIAFE-AP irá exibir a tela com todas as fontes cadastradas: 

 

Para exibir as fontes que terminam com 0 proceda da seguinte forma: 

1. Selecione a opção Filtro, localizada no canto superior esquerdo da lista. O            

SIAFE-AP irá exibir a tela: 
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2. Selecione a Propriedade ‘Código’, o Operador ‘termina com’ e o Valor ‘0’ e use a               

tecla <TAB>. O SIAFE-AP irá exibir a tela com a lista das fontes que terminam com                

0: 

 

1.4 Validação de uma operação 
Sempre que houver uma alteração de dados, o SIAFE-AP irá disponibilizar as opções             

e . Selecione o botão para efetivar a operação e            

armazenar as informações ou para ignorar a operação e voltar à tela             

anterior. 

2 Conceitos 

2.1 Procedimento Contábil 
Conjunto de Lançamentos Contábeis executados concomitantemente com o objetivo de          

registrar contabilmente um fato da administração pública sob as óticas patrimoniais,           

orçamentárias e de controle. 

2.2 Evento Contábil 
É uma estrutura de dados do SIAFE-AP que permite agrupar um conjunto de             

Lançamentos Contábeis de forma a facilitar a escrituração concomitante dos mesmos.           

Se dividem em: 
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2.2.1 Eventos de Sistema 
Eventos que são disparados internamente pelo Sistema com base em informações dos            

documentos que os utilizam. Apesar desta característica, podem ser configurados pelo           

usuário, porém não podem ser excluídos. 

2.2.2 Eventos de Usuário 
São eventos criados pelo usuário que podem ser utilizados diretamente através de Notas             

de Eventos ou atrelados a estruturas de configuração do Sistema tais como operações             

patrimoniais (eventos complementares), tipos de retenção, tipos de dedução. 

2.3 Tipo Patrimonial 
É uma classe de conceitos do mundo real afetados pelos mesmos procedimentos            

contábeis. Exemplos: material permanente (pagamento, depreciação, alienação, etc.),        

material de consumo (aquisição, consumo, etc.), dívida (endividamento, pagamento, etc.). 

2.4 Operação patrimonial 
Conjunto de Lançamentos Contábeis aplicáveis somente a um Tipo Patrimonial. 

2.5 Item patrimonial 
Conceito hierarquicamente subordinado a um Tipo Patrimonial, herdando dele suas          

Operações Patrimoniais, mas podendo alterá-las no que diz respeito às contas           

escrituradas. 

Exemplos:  

Aeronaves é um Item Patrimonial subordinado ao Tipo Patrimonial Equipamentos e           

Material Permanente.  

Diárias no País é um Item Patrimonial subordinado ao Tipo Patrimonial Diárias. 

Material de Expediente é um Item Patrimonial subordinado ao Tipo Patrimonial Material            

de Consumo 
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2.6 Documentos Contábeis 
Pode-se conceituar o documento contábil eletrônico como o documento que tem como            

suporte material o meio eletrônico. 

Esta alteração do suporte material do papel para o meio eletrônico oferece rapidez e              

agilidade no trânsito de informações, pois as informações em forma de bits poderão             

trafegar em alta velocidade, reduzindo os espaços e os custos na sua conservação. 

Com a finalidade de identificar com mais clareza os documentos contábeis, é importante             

destacar as definições das Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica: 

2.7 Da Documentação Contábil 
- A Documentação Contábil compreende todos os documentos, livros, papéis,          

registros e outras peças, que apoiam a escrituração contábil. 

- O Documento contábil, estrito-senso, é aquele que comprova os atos e fatos que              

originam lançamentos na escrituração contábil da Entidade. 

- A Documentação Contábil é hábil, quando revestida das características          

intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil          

ou aceitas pelos “usos e costumes”. 

- A Documentação Contábil pode ter origem interna quando gerada na própria            

Entidade, ou externa quando proveniente de terceiros. 

- A Entidade é obrigada a manter em boa ordem a documentação contábil. 

2.8 Modo Rascunho 
O SIAFE-AP possibilita a geração de um rascunho de um determinado documento            

contábil, para uma futura efetivação da sua contabilização. 

2.9 Diagnóstico Contábil 
O SIAFE-AP permite visualizar os impactos produzidos nos saldos contábeis e as            

possíveis inconsistências de um determinado documento contábil, antes da sua          

contabilização. 
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2.10 Contabilização 
Efetivação dos lançamentos a débito e a crédito no rol de contas contábeis de um               

determinado evento.  

2.11 Espelho Contábil 
Demonstração dos diversos lançamentos contábeis do documento contábil, nos quais são           

mostrados os seus respectivos saldos. 

2.12 Anulação Parcial e Anulação Total 

O empenho poderá ser anulado, quando:  

a. A despesa empenhada não for totalmente utilizada (anulação parcial);  

b. Não houver a prestação do serviço contratado (anulação total);  

c. Não for entregue, no todo ou em parte, o material encomendado (anulação total ou              

parcial);  

d. A Nota de Empenho for extraída incorreta ou indevidamente (anulação total).    

Se a anulação for feita com base no item “d”, acima, a Autorização de Empenho (AE)                

extraída em substituição à NE anulada não será considerada posterior ao compromisso            

assumido, por ser ato de retificação.    

Na anulação de empenho, a importância anteriormente comprometida reverte à respectiva           

dotação, tornando-se disponível para novo empenho ou descentralização, respeitado o          

regime de exercício.   

A anulação será feita através de Autorização de Empenho (AE), que deverá especificar o              

item ou itens anulados do empenho, bem como o motivo da anulação, e se ela é total ou                  

parcial. 
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A anulação de um reforço é feita sobre a Nota de Empenho inicial, que recebeu o reforço.                 

A anulação de um complemento é feita sobre a Nota de Empenho que fez o               

complemento.  

2.13 Reforço 
No SIAFE-AP existe a figura do reforço do empenho e poderá ser emitida Autorização de               

Empenho (AE) para reforço de Nota de Empenho inicial, desde que esta tenha sido              

emitida na modalidade estimativa ou global. O valor do reforço será incorporado à Nota de               

Empenho (NE) inicial. Portanto, o pagamento será feito integralmente pela NE que            

recebeu o reforço. A Unidade Orçamentária, o Programa de Trabalho, a Fonte de             

Recursos, a Natureza da Despesa e a Unidade Gestora da Autorização de Empenho de              

Reforço serão as mesmas que as da NE que está sendo reforçada. A Modalidade de               

Empenho, Modalidade de Licitação e a Referência da Dispensa, serão, também, as            

mesmas da NE que está sendo reforçada.  

2.14 Exclusão Lógica 
O SIAFE-AP não efetua exclusão físicas de seus dados, mantendo assim a integridade e              

confiabilidades dos mesmos. 

2.15 Histórico 
O SIAFE-AP guarda todas as alterações efetuadas em um determinado dado ou conjunto             

de dados.  

2.16 Correspondência dos Conceitos das NBCASP 
Os Eventos Contábeis e Operações Patrimoniais têm o mesmo papel dos LCP –             

Lançamentos Contábeis Padronizados previstos no PCASP, com a ressalva de que as            

Operações Patrimoniais são aplicáveis apenas ao Tipo Patrimonial no qual são           

definidas e podem ser associadas a classificações orçamentárias específicas através de           

fórmulas definidas pelo usuário. 
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Os Procedimentos Contábeis representam o Conjunto de Lançamentos        

Padronizados (CLP). Para o SIAFE-AP são gerados automaticamente, uma vez que           

entendemos que sua materialização prévia acarretaria um número excessivo de registros           

pela combinação dos eventos de controle, orçamentários e patrimoniais, sem nenhum           

ganho prático real e gerando dificuldades na manutenção, uma vez que diversos aspectos             

comuns da contabilização estariam replicados nos diversos CLP em decorrência das           

combinações. 

3 Organização da Apostila 
Os Procedimentos Contábeis Gerais incluem os procedimentos que se aplicam a vários            

Tipos Patrimoniais, normalmente correlatos à contabilização orçamentária e de controle.          

Englobam a inicialização do orçamento, os procedimentos de restos a pagar, entre outros.             

Os exemplos para esses procedimentos são exemplificados no Manual de          

Procedimentos Contábeis que será disponibilizado. O segundo procura detalhar os          

procedimentos contábeis mais específicos, definidos para cada Tipo Patrimonial,         

mostrando também seu encadeamento com a contabilização orçamentária e de controle.           

Cada módulo que documenta um Tipo Patrimonial é organizado em Definição, Fluxo de             

Procedimentos, Contabilização e Cenários. Vejamos seus significados: 

3.1 Definição 
O Tipo Patrimonial é definido, permitindo ao gestor, através de critérios objetivos,            

identificar se o procedimento que deseja realizar se enquadra no Tipo Patrimonial em             

questão. 

3.2 Fluxo de Procedimentos 
Estabelece todos os Procedimentos Contábeis possíveis sobre o Tipo Patrimonial,          

identificando através de fluxos a sequência em que devem ocorrer. Os fluxos apresentam             

os Procedimentos Contábeis de natureza orçamentária/controle, patrimonial ou híbrida. 
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Legenda: 

 

Símbolo Significado 

 
Estado inicial 

 
Estado final 

 

Procedimento Contábil que realiza, principalmente, escriturações      

em contas patrimoniais. 

 

Procedimento Contábil que realiza escriturações, principalmente,      

em contas orçamentárias, mas não realiza em contas        

patrimoniais. 

 

Procedimento Contábil que realiza escriturações somente em       

contas de controle. 

 

Fluxo de um procedimento que indica o término de um          

procedimento e o início de outro. Pode também conectar um          

Estado Inicial a um procedimento e um procedimento a um          

estado final. 

 

3.3 Contabilização 
Para cada procedimento previsto no Fluxo de Procedimentos, são identificados os           

mecanismos utilizados no Siafe-AP para executá-lo, bem como as contas patrimoniais,           

orçamentárias e de controle afetadas para um Item Patrimonial tomado como exemplo. 

4 Cenários 
São apresentadas situações hipotéticas do dia a dia, com as respectivas ações que             

devam ser realizadas no Siafe-AP, ilustradas passo a passo e atendendo as normas do              

NBCASP. 
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4.1 Cadastro e Execução de Despesa de Exercício Anterior 

1. No menu do Sistema selecione a opção Execução > Contabilidade > Despesa de             

Exercício Anterior. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Informe a parte da Identificação conforme a imagem abaixo: 

 

 

4. Na aba Detalhamento selecione a Natureza de DEA original. 

5. Preencha os demais campos conforme a imagem abaixo: 

 

6. Pressione o botão Registrar e Reconhecer para gerar a Nota Patrimonial           

referente ao reconhecimento de DEA. 

7. Pressione o botão Sim. 
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O sistema informa a NP criada. Caso queira visualizá-la, clique na aba Notas             

Patrimoniais Exercício, onde a NP será apresentada. Selecione o documento e           

pressione o botão Visualizar. 
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4.1.1 Empenho de Despesa de Exercício Anterior 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária >            

Nota de Empenho 

2. Pressione o botão Inserir 

3. Selecione a Unidade Gestora XXXXXX 

4. Selecione o Tipo de Credor PJ e informe o Código 11697594000158. 

 

5. Na aba Classificação selecione o Tipo de reconhecimento de passivo – Passivo            

reconhecido previamente 

6. Informe o Programa de Trabalho e a Natureza - 339092 - Despesas de Exercícios              

Anteriores 

7. Informe os demais itens conforme imagem abaixo: 
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8. Na aba Detalhamento selecione as informações abaixo: 

 

9. Selecione a aba Itens. 

10. Pressione o botão Inserir. 

11. Selecione o Tipo Patrimonial Outros Serviços de Terceiros - Pessoa          

Jurídica. 

12. O Sub-item da Despesa 39 - DEA será selecionado, bem como a Operação             

Patrimonial e o número do DEA cadastrado. 

13. Informe o Valor. 

 

 

 

14. Pressione o botão Confirmar. 

15. Selecione a Aba Produtos e pressione o botão Inserir. 

16. Informe o Produto, a Descrição, Unidade de Fornecimento, Quantidade         

e o Preço Unitário.  
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17. Pressione o botão Confirmar. 

18. Selecione a aba Cronograma e informe o valor de 1.000,00 no mês janeiro. 

19. Na aba Processo informe o número do processo 123. 

20. Na aba Observação informe Empenho para pagamento de DEA. 

21. Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando           

o botão Sim. 

22. Para verificar a contabilização, acesse a aba Espelho Contábil. 

4.1.2 Liquidação de Despesa de Exercício Anterior 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária >            

Nota de Liquidação 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Informe a Unidade Gestora XXXXXX. 

 
 

4. Na Aba Detalhamento, selecione o Tipo de Contabilização Liquidar NE de           

passivo reconhecido previamente para que sejam apresentados os empenhos         
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de DEA. Selecione então a Nota de Empenho gerada no tópico anterior. Observe             

que as informações são automaticamente preenchidas. 

 

5. Selecione a aba Itens. 

6. As informações já estarão preenchidas conforme o empenho, bastando informar o           

valor, clicando no botão Alterar. 

 

7. Na aba Processo o processo do empenho já vem carregado. 

8. Selecione a aba Observação e informe XXXX. 

9. Pressione o botão Contabilizar. 

10.Para verificar a contabilização, acesse a aba Espelho Contábil. 

4.1.3 Pagamento de Despesa de Exercício Anterior 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Financeira >            

PD Orçamentária. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Informe a Data de Programação e Data de Vencimento. 
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4. Selecione a UG Liquidante XXXXXX.  

 

 

 

5. Selecione a nota de liquidação gerada no tópico anterior pressionando a lupa à             

direita do campo correspondente. 

6. Selecione a UG Pagadora.  

7. Selecione o Domicílio Bancário de Origem. 

8. Selecione o Domicílio Bancário de Destino. 

9. Informe a Competência. 

 

10.Selecione a aba Itens. 

11.Selecione o item e pressione o botão Alterar. 

12.Selecione a Operação Patrimonial.  

13. Informe a Vinculação de Pagamento. 

14. Informe o valor. 
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15.Pressione o botão Confirmar. 

16.Pressione o botão Contabilizar. 

17.Para verificar a contabilização efetuada, acesse a aba Espelho Contábil. 

18.Pressione o botão Sair. 

4.2 Material de Consumo 

4.2.1 Aquisição com Contrato 

 

4.2.1.1 Cadastro de Contratos 

1. No menu do Sistema selecione a opção Execução >         

Contratos e Convênios > Contrato. 

2. Pressione o botão Inserir.  

3. Informe a Situação Em Vigor. 

4. Informe o Número Original - XXXXXX. 
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5. Informe o Número do Processo - XXXXXX. 

6. Informe o Objeto - XXXXXX. 

7. Selecione no campo Natureza a opção Despesa. 

8. Informe no Tipo de Contratante o código da UG. 

9. Informe o Tipo de Contratado PJ e o CNPJ 72624679000109. 

10.Selecione no campo Domicílio Bancário, ao pressionar a lupa, a conta específica. 

11.Pressione o botão OK. 

12. Informe no Valor Original 15.000,00. 

13.Selecione no campo Garantia a opção Caução. 

14. Informe o Valor da Garantia 1.500,00. 

 

 
 

15. Informe a aba Detalhamento conforme os campos da imagem abaixo: 

 

16. Informe a Descrição do Objeto - XXXXX. 

17. Informe na Fundamentação Legal Lei 8.666. 
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18.Pressione o botão Salvar e Sair. 

4.2.1.1.1 Definindo Etapas de um Contrato 

1. Selecione na listagem o Contrato que foi inserido na seção anterior. 

2. Pressione o botão Alterar. 

3. Selecione a aba Etapa. 

4. Pressione o botão Inserir. 

5. No campo Valor da Etapa informe R$ 7.500,00. 

6. No campo Vigência Início informe 16/03/2019. 

7. No campo Vigência Término informe 31/12/2019. 

8. No campo Descrição informe 1º Ciclo. 

 

9. Pressione o botão Ok. 

10.Pressione novamente o botão Inserir. 

11.No campo Valor da Etapa informe R$ 7.500,00. 

12.No campo Vigência Início informe 01/01/2020. 

13.No campo Vigência Término informe 31/12/2020 

14.No campo Descrição informe 2º Ciclo.  
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15.Pressione o botão Ok. 

16.  Pressione o botão Salvar 

17.Selecione a aba Reajustes. 

18.Pressione o botão Inserir. 

19. Informe os campos conforme descritos na imagem a seguir. 

 

20.Pressione o botão Ok. 

 

A data de publicação do reajuste não poderá ser posterior à Data Base             

Reajuste nem à data corrente. 

 

 
Sempre preste atenção nas mensagens que o sistema trará na tela. 
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21.Pressione o botão Ok. 

22.Pressione o botão Salvar e Sair. 

 

Repare no número automático gerado pelo sistema, pois ele será utilizado em toda a              

execução. 

4.2.1.1.2 Assinatura do Contrato 

1. Selecione o contrato cadastrado e pressione o botão Alterar. 

2. Pressione o botão Contabilizar  
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3. Selecione o Tipo Patrimonial Material de Consumo. 

4. Selecione o Item Patrimonial Material de Expediente 

 

5. Pressione o botão Confirmar 

 
Note que o status do contrato passa de Cadastrado para Assinado 

6. Pressione o botão Salvar. 
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7. O sistema irá gerar Notas Patrimoniais automaticamente, registrando a assinatura          

do contrato, que poderão ser consultadas na aba Notas Patrimoniais Exercício,           

conforme imagem abaixo: 

 

 

4.2.1.2 Empenho com Contrato 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária >            

Nota de Empenho. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Selecione a Unidade Gestora XXXXXX. 

4. Selecione o Tipo de Credor PJ e informe o Código do credor. 

 

5. Na aba Classificação informe os campos conforme imagem abaixo. 

6. Selecione a Natureza da Despesa - 339030 – Material de Consumo. 

7. No campo Contrato informe o contrato assinado anteriormente  
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8. Na aba Detalhamento selecione as informações abaixo: 

 

 

 

Atenção à Modalidade do Empenho, que neste caso deve ser igual ao do             

cadastro do Contrato. 

9. Selecione a aba Itens. 

10.Pressione o botão Inserir. 

11.Selecione o Tipo Patrimonial Material de consumo. 

12.Selecione o Sub-item da Despesa 16 - Material de Expediente. 

13. Informe o Valor 5.000,00. 
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14.Pressione o botão Confirmar. 

15.Selecione a Aba Produtos e informe os dados solicitados.  

16.Selecione a aba Cronograma e informe o valor no mês janeiro. 

17.Na aba Processo informe o número do processo 123. 

18. Informe a Observação . 

19.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

20.Para verificar a contabilização, acesse a aba Espelho Contábil. 

21.Pressione o botão Sair. 

4.2.1.3 Liquidação 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária >            

Nota de Liquidação 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Informe a Unidade Gestora XXXXXX. 

4. Na Aba Detalhamento, selecione a Nota de Empenho gerada no tópico anterior.            

Observe que as informações são automaticamente preenchidas. 
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5. Selecione a aba Itens. 

6. Selecione o item e pressione o botão Alterar. 

7. Selecione a operação patrimonial Reconhecimento da Obrigação. 

8. Informe o valor. 

 

9. Pressione o botão Confirmar. 

10.Na aba Processo o processo do empenho já vem carregado. 

11.Selecione a aba Observação e informe. 

12.Pressione o botão Contabilizar e depois pressione Sim. 

13.Para verificar a contabilização, acesse a aba Espelho Contábil. 

14.Pressione o botão Sair. 
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4.2.1.4 Pagamento  

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Financeira > PD             

Orçamentária. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Informe a Data de Programação e a Data de Vencimento. 

4. Selecione a UG Liquidante XXXXXX. 

 

 

5. Selecione a nota de liquidação gerada no tópico anterior pressionando a lupa à             

direita do campo correspondente. 

6. Selecione a UG Pagadora, o Domicílio Bancário de Origem e o Domicílio            

Bancário de Destino. 

7. Informe a Competência. 

 

8. Selecione a aba Itens. 

9. Selecione o Item e pressione o botão Alterar. 
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10.  Seleciona a Operação Patrimonial e a Vinculação de Pagamento. 

11. Informe o valor de 5.000,00. 

 

12.Pressione o botão Confirmar. 

13.Na aba Observação informe Pagamento de Material de Expediente. 

14.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

15.Para verificar a contabilização efetuada, acesse a aba Espelho Contábil. 

16.Pressione o botão Sair. 

 

4.3 Diárias 

4.3.1 Pagamento de Diárias com Devolução de Recursos Não Utilizados 

 

4.3.1.1 Empenho 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária >            

Nota de Empenho. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Selecione a Unidade Gestora XXXXXX. 
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4. Selecione o Tipo de Credor PF e informe o Código do credor: XXX.XXX.XXX-XX. 

 

5. Na aba Classificação informe os campos conforme imagem abaixo. 

6. Selecione a Natureza da Despesa - 339014 – Diárias - Civil. 

 

7. Na aba Detalhamento, selecione as informações conforme a imagem abaixo: 

 
8. Selecione a aba Itens. 

9. Pressione o botão Inserir. 

10.Selecione o Tipo Patrimonial - Diárias - Civil 

11.Selecione o Sub-Item da Despesa - 01 – DIÁRIAS A SERVIDORES 
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12. Informe o valor de 500,00. 

 

13.Pressione o botão Confirmar. 

14.Selecione a Aba Produtos e pressione o botão Inserir. 

15. Informe os campos conforme a imagem abaixo: 

 

16.Pressione o botão Confirmar. 

17.Selecione a aba Cronograma e informe o valor de 500,00 no mês Janeiro. 

18.Na aba Processo informe o número do processo - 123. 

19.Na aba Observação informe  - Empenho de diárias pagas para o servidor. 

20.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

21.Para verificar a contabilização, acesse a aba Espelho Contábil. 

22.Pressione o botão Sair. 

4.3.1.2 Liquidação 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária >            

Nota de Liquidação 
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2. Pressione o botão Inserir. 

3. Informe a Unidade Gestora XXXXXX. 

 

 

4. Na aba Detalhamento, selecione a Nota de Empenho que será liquidada. Observe            

que as informações são automaticamente preenchidas. 

 

 

5. Selecione a aba Itens. 

6. Pressione o botão Alterar. 

7. Selecione a operação patrimonial – Reconhecimento da Obrigação. 

8. Informe o CPF do Credor em Credor. 

9. Informe o valor. 
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10.Pressione o botão Confirmar. 

11.Na aba Processo o processo do empenho já vem carregado. 

12.Selecione a aba Observação. 

13.No campo Observação Complementar informe - Liquidação de diárias a servidor. 

 

14.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

15.Para verificar a contabilização, acesse a aba Espelho Contábil. 

16.Pressione o botão Sair. 

4.3.1.3 Pagamento  

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Financeira > PD             

Orçamentária. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Informe a Data de Programação e Data de Vencimento com o valor da Data              

Emissão. 

4. Selecione a UG Liquidante XXXXXX.  
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5. Selecione a nota de liquidação gerada no tópico anterior pressionando a lupa à             

direita do campo correspondente. 

6. Selecione a UG Pagadora – XXXXXX.  

7. Selecione o Domicílio Bancário de Origem 

8. Selecione o Domicílio Bancário de Destino 

9. Informe a Competência - mês atual 

 

10.Selecione a aba Itens. 

11.Pressione o botão Alterar.  

12.Selecione a Operação Patrimonial - Pagamento da Obrigação. 

13.Selecione a Vinculação de Pagamento  

14. Informe o valor. 
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15.Pressione o botão Confirmar. 

16.Na aba Observação informe - Pagamento de diárias a servidor. 

17.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

18.Para verificar a contabilização efetuada, acesse a aba Espelho Contábil. 

19.Pressione o botão Sair. 

4.3.1.4 Execução de PD's 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Financeira>           

Execução de PD. 

2. No campo UG Emitente informe a UG XXXXXX. 

 

3. Pressione o botão Pesquisar. 

4. Selecione as Programações de Desembolso que serão executadas. 
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5. Pressione o botão Executar. 

6. Informe o Nome Teste para o Lote de Execução. 

 

7. Pressione o botão Confirmar. 

8. Pressione o botão OK. 

9. No menu do sistema selecione Execução > Execução Financeira >          

Acompanhamento de Execução de PD. 

10.Selecione o agendamento que acabou de comandar e pressione Visualizar. 

 

11.Caso deseje ter acesso às RE produzidas, acesse Execução > Execução           

Financeira > Registro de Envio, selecione a RE desejada e pressione o botão             

Imprimir. 

4.3.1.5 Envio de OB's 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Financeira >            

Envio de OB 

2. No campo Banco de Origem informe 001 

3. No campo UG Pagadora informe a UG XXXXXX  

4. No campo Registro de Envio selecione a RE desejada e pressione o botão             

Processar. 
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4.3.1.6 Prestação de Contas 

 

Estes registros são realizados através do documento Nota Patrimonial. 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Contabilidade > Nota            

Patrimonial. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Informe a Unidade Gestora XXXXXX. 
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 Na aba Itens. 

4. Informe a Unidade Gestora XXXXXX.Pressione o botão Inserir. 

5. Selecione o Tipo Patrimonial - Diárias - Civil. 

6. Selecione o Item Patrimonial – DIÁRIAS A SERVIDORES. 

7. Selecione o Operação Patrimonial – Prestação de Contas - No País (dentro do             

estado). 

8. Informe o Ano 2020. 

9. Selecione o campo Credor. 

10. Informe o valor de 500,00. 

 

11.Pressione o botão Confirmar. 

12.Selecione a aba Processo  informe - 123 

13.Na aba Observação informe - Prestação de contas de diárias a servidor. 

14.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

15.Para verificar a contabilização efetuada, acesse a aba Espelho Contábil. 
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16.Pressione o botão Sair. 

 

4.3.1.6.1 Aprovação/Reprovação da prestação de contas 

17.No menu do sistema selecione a opção Execução > Contabilidade > Nota            

Patrimonial. 

18.Pressione o botão Inserir. 

19. Informe a Unidade Gestora; 

 
 

23.Na aba Itens. 

24.Pressione o botão Inserir. 

25.Selecione o Tipo Patrimonial - Diárias - Civil. 

26.Selecione o Item Patrimonial – DIÁRIAS A SERVIDORES. 

27.Selecione o Operação Patrimonial – Aprovação da prestação de contas. 

28. Informe o Ano 2020. 

29.Selecione o campo Credor. 

30. Informe o valor de 400,00. 
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31.Pressione o botão Confirmar. 

32.Pressione o botão Inserir novamente. 

33.Selecione o Tipo Patrimonial - Diárias - Civil. 

34.Selecione o Item Patrimonial – DIÁRIAS A SERVIDORES. 

35.Selecione o Operação Patrimonial – Reprovação da prestação de contas. 

36. Informe o Ano 2020. 

37.Selecione o campo Credor. 

38. Informe o valor de 100,00. 
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39.Selecione a aba Processo  informe - 123 

40.Na aba Observação informe - Prestação de contas de diárias a servidor. 

41.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim 

42.Para verificar a contabilização efetuada, acesse a aba Espelho Contábil. 

43.Pressione o botão Sair. 
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4.3.1.7 Estorno da OB, PD, NL e NE  

Uma Ordem Bancária só pode ser devolvida em determinados estados, como pode ser             

observado no diagrama abaixo:  

 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Financeira > Guia             

de Devolução. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. No campo UG Emitente informe XXXXXX. 

4. Selecione o tipo de baixa de Banco. 
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5. Selecione a OB que será devolvida  

6. Observe que os campos da Ordem Bancária foram automaticamente preenchidos. 

 

 

7. Selecione aba Itens. 

8. Pressione o botão Devolução Parcial e informe o valor 100,00. 

 
9. Pressione o botão Confirmar. 

10.  Selecione a aba Processo  informe - 123 

11.Selecione a aba Observação e informe Devolução referente a uma diária não            

utilizada. 

12.Pressione o botão Contabilizar e selecione a opção Estorno de OB, PD, NL e NE. 
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13.Pressione o botão Ok. 

14.Para verificar a contabilização efetuada, acesse a aba Espelho Contábil. 

15.Pressione o botão Sair. 

16.Vá em Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho e observe a             

Nota de Empenho de Anulação gerada automaticamente. 

 

 

4.4 Serviços de Consultoria com Código de Barras 

4.4.1 Contratação de Pessoa Jurídica 

 

4.4.1.1 Empenho 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária >            

Nota de Empenho. 

2. Pressione o botão Inserir.  

3. Selecione a Unidade Gestora XXXXXX. 

4. Selecione o Tipo de Credor PJ e informe o Código (CNPJ) ou o Nome do credor:                

02846120000130 
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5. Na aba Classificação informe os Classificadores conforme a imagem abaixo: 

 

  

6. Na aba Detalhamento selecione as informações abaixo: 

  

7. Selecione a aba Itens. 

8. Pressione o botão Inserir. 

9. Selecione o Tipo Patrimonial Serviços de Consultoria. 

10.Selecione o Sub–Item da Despesa 01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

11. Informe o Valor de 49.580,87. 

12.Pressione o botão Confirmar. 
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13.    Selecione a aba Produtos e pressione o botão Inserir. 

14.    Informe os campos conforme a imagem abaixo: 

 

15.Pressione o botão Confirmar. 

16.Selecione a aba Cronograma e informe o valor 49.580,87 no mês janeiro. 

17.Na aba Processo informe o número do processo 123. 

18.Na aba Observação informe Empenho para Consultoria e Treinamento de          

Servidores do Estado. 

19.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

20.Para verificar a contabilização, acesse a aba Espelho Contábil. 

21.Pressione o botão Sair. 

4.4.1.2 Liquidação 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária >            

Nota de Liquidação. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Informe a Unidade Gestora XXXXXX. 
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4. Na Aba Detalhamento, selecione a Nota de Empenho gerada no passo anterior.            

Observe que as informações são automaticamente preenchidas. 

 

5. Selecione a aba Itens. 

6. Selecione o item e pressione o botão Alterar. 

7. Selecione a Operação Patrimonial Reconhecimento da obrigação 

8. Informe o valor. 

  

9. Pressione o botão Confirmar. 

10. Na aba Processo o processo do empenho já vem carregado. 

11. Selecione a aba Observação. 

12. No campo Observação Complementar informe Liquidação de despesas        

referentes à consultoria e treinamento para servidores do Estado. 

13.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

14. Para verificar a contabilização, acesse a aba Espelho Contábil. 
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15. Pressione o botão Sair. 

4.4.1.3 Cadastro de Fatura 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Financeira >            

Código de Barras. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. No campo Unidade Gestora informe XXXXXX. 

4. Desmarque a opção Utilizar leitora para poder digitar o código. 

5. Informe o Código de Barras existente na ficha do aluno. 

 

 

6. Observe que o CNPJ da Concessionária e Valor são apresentados          

automaticamente. Se houver vários CNPJ para a mesma concessionária, um deles           

deverá ser escolhido. 

7. Pressione o botão Confirmar. 

 

 

8. Selecione o Código de Barras, pressione o botão Liberar e confirme a liberação da              

fatura para pagamento. 
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4.4.1.4 Pagamento  

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Financeira > PD             

Orçamentária. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Informe a Data de Programação e a Data de Vencimento. 

4. Selecione a UG Liquidante XXXXXX. 

 

 

5. Selecione a nota de liquidação gerada no tópico anterior pressionando a lupa à             

direita do campo correspondente. 

6. Selecione a UG Pagadora. 

7. Note que o Domicílio Bancário de Origem já vem carregado com o domicílio do              

convênio. 

8. Selecione o Domicílio Bancário de Destino. 

9. Informe a Competência. 

 

10.Selecione a aba Itens. 
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11.Selecione o Item e pressione o botão Alterar. 

12.  Seleciona a Operação Patrimonial e a Vinculação de Pagamento. 

13. Informe o valor. 

 

14.  Pressione o botão Confirmar. 

15. Selecione a aba Pagamentos, no Tipo de Pagamento selecione - Pagamento com             

Código de Barra. 

16.  Pressione o botão Inserir. 

17.  Na Lupa busque o código de barras cadastrado. 
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18.Pressione o botão OK e depois Confirmar. 

19.Na aba Observação informe Pagamento de Serviços de Consultoria. 

20.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

21.Para verificar a contabilização efetuada, acesse a aba Espelho Contábil. 

22.Pressione o botão Sair. 

4.5 Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis 

4.5.1 Aquisição de Material Permanente - Credor: PJ 
 

 
Nesse exercício faremos apenas empenho e liquidação para exemplificar. Contudo o fluxo só 
finaliza no pagamento. 
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4.5.1.1 Empenho 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária >            

Nota de Empenho. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Selecione a Unidade Gestora XXXXXX. 

4. Selecione o tipo de credor PJ e informe o Código (CNPJ) ou o Nome do credor. 

 

5. Na aba Classificação informe os campos conforme imagem abaixo. 

6. Selecione a Natureza da Despesa - 449052 – Equipamentos e Material           

Permanente. 

 

 

7. Na aba Detalhamento selecione as informações conforme imagem abaixo: 
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8. Selecione a aba Itens. 

9. Pressione o botão Inserir. 

10.Selecione o Tipo Patrimonial – Equipamentos e Material Permanente - Bens           

Móveis. 

11.Selecione o Sub-item da Despesa - 08 – APARELHOS, EQUIPAMENTOS E           

UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E     

HOSPITALARES. 

12. Informe o Valor de 15.000,00. 

 

13.Pressione o botão Confirmar. 

14.Selecione a aba Produtos e pressione o botão Inserir. 

15. Informe os campos conforme a imagem abaixo: 
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16.Pressione o botão Confirmar. 

17.Selecione a aba Cronograma. 

18. Informe o valor de 15.000,00 no mês de janeiro. 

19.Na aba Processo informe o número do processo 123. 

20.Na aba Observação informe Aquisição de aparelho de raio - x. 

21.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

22.Para verificar a contabilização efetuada, acesse a aba Espelho Contábil. 

23.Pressione o botão Sair. 

4.5.1.2 Reconhecimento do passivo antes da liquidação 

Neste momento iremos ilustrar o cenário em que um bem ingressa no patrimônio, porém a               

despesa ainda não é liquidada de imediato. 

 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária >            

Nota de Liquidação. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Informe a Unidade Gestora XXXXXX. 
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4. No campo Tipo de Contabilização selecione a opção Somente reconhecer o           

passivo. 

 

5. Selecione a Nota de Empenho gerada no tópico anterior pressionando a lupa            

localizada à direita do campo correspondente. 

6. Observe que os dados do empenho são automaticamente carregados. 

 

7. Selecione a aba Itens. 

8. Pressione o botão Alterar. 

9. Selecione a operação patrimonial 15 - Reconhecimento da Obrigação. 

10.Preencha o Valor de R$ 15.000,00 
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11.Selecione a aba Documentos Fiscais. 

12.Selecione o Tipo de Documento Fiscal Nota Fiscal.  

13.Pressione o botão Inserir. 

14. Informe os campos conforme a imagem abaixo: 

 

15.Pressione o botão Ok. 

16.Selecione a aba Observação. 

17.No campo Observação Complementar informe Reconhecimento da Obrigação -         

Material Permanente. 

18.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

Note que o status do documento está Em Liquidação, ou seja, ainda não foi              

liquidado. 

 

19.Para verificar a contabilização efetuada, acesse a aba Espelho Contábil. 

20.Pressione o botão Sair. 
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4.5.1.3 Liquidação de Despesa com Passivo Reconhecido 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária >            

Nota de Liquidação. 

2. Selecione a NL em liquidação e pressione o botão Copiar. 

Note que as informações são todas da NL copiada, assim, o usuário deverá fazer              

as alterações pertinentes 

3. No campo Tipo de Contabilização selecione a opção Liquidar NL em liquidação. 

 

4. No campo Nota de Liquidação Reconhecida selecione a NL produzida no tópico            

anterior. 

 

5. Selecione a aba Itens. 

6. Pressione o botão Alterar. 

7. Informe o Valor 
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8. Selecione a aba Observação. 

9. No campo Observação Complementar informe Liquidação referente a aquisição         

de aparelho de raio - x. 

10.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

Agora sim a NL está com status liquidado, podendo realizar o pagamento da             

obrigação. 

 

11.Para verificar a contabilização efetuada, acesse a aba Espelho Contábil. 

12.Pressione o botão Sair. 

4.5.2 Depreciação 

 

4.5.2.1 Depreciação 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Contabilidade > Nota            

Patrimonial. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Selecione a Unidade Gestora XXXXXX. 
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4. Na aba Itens pressione o botão Inserir. 

5. Selecione o Tipo Patrimonial - Equipamentos e Material Permanente - Bens           

Móveis. 

6. Selecione o Item Patrimonial - 62 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E          

UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E     

HOSPITALARES. 

7. Selecione a Operação Patrimonial - 14 - Depreciação. 

8. Informe o valor de 750,00. 

  

9. Pressione o botão Confirmar. 

10.Na aba Processo informe o número do processo 123. 

11.Na aba Observação informe Depreciação de Aparelho de raio - x. 

12.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

13.Para verificar a contabilização efetuada, acesse a aba Espelho Contábil. 

14.Pressione o botão Sair. 
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4.6 Obras e Instalações - COM CONVÊNIO DE RECEITA 

4.6.1 Fluxo de Procedimentos 

 

4.6.2 Realização de Obra 

4.6.2.1 Cadastro de Convênio 

15.No menu do sistema selecione a opção Execução > Contratos e           

Convênios > Convênio. 

16.Pressione o botão Inserir.  

17. Informe o Número Original XXXXXX 

18.Selecione a Unidade Gestora XXXXXX. 

19.Selecione o Papel da UG que neste caso é Beneficiária (convênio de            

receita). 

20. Informe o Concedente PJ e o CPNJ 00394445007459 do Credor (ou o            

nome). 

21. Informe o Valor da Concessão de R$10.000,00 e o Valor da           

Contrapartida de R$1.000,00. 
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Na aba Detalhamento: 

22. Informe as datas: Data da Celebração, Data da Publicação, Data de início            

da vigência, e Data do fim da vigência. 

23. Informe o Tipo de Transferência Convênio. 

24. Informe o Objeto - XXXX. 

25. Informe a Descrição do Objeto - XXXXX. 

 

Na aba Fonte e Domicílio Bancário: 

26.Selecione a fonte 203 no campo Fonte(s) Transferência clicando em cima           

dela, e depois na seta  (ou com um duplo clique sobre a fonte desejada). 
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27.Selecione a fonte 217 no campo Fonte(s) Contrapartida clicando em cima           

dela, e depois na seta  (ou com um duplo clique sobre a fonte desejada). 

 

28. Selecione o Domicílio da UG clicando na lupa , selecione-o na pop-up              

e então clique no botão Ok. 

 

Na aba Etapas: 

29. Clique no botão Inserir e preencha o campo o Valor da Etapa com              
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R$11.000,00, a Data Início com 01/11/2019, Data Término com 31/01/2020, a           

Descrição com “Etapa única”. E então clique em OK. 

 

 

30. Na aba Cronograma de Desembolso, clique no botão Inserir e preencha            

o campo Mês 1; 

31.O campo Ano com 2020; 

32.O Valor Concessão com R$10.000,00; 

33.  O Valor Contrapartida com R$1.000,00 e então clique em OK. 
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34.Clique no botão Salvar e sair. 

 

Repare no número automático gerado pelo sistema, pois ele será utilizado em toda a              

execução. 

4.6.2.2 Aditivando um Convênio 

1. No menu do Sistema selecione a opção Execução > Contratos e Convênios >             

Convênio. 

2. Selecione o Convênio a ser aditivado. 

3. Pressione o botão Alterar. 

4. Selecione a aba Aditivos 

5. Pressione o botão Inserir. 

6. Informe os campos conforme descritos na imagem a seguir. 

 

7. Pressione o botão Ok. 
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8. Pressione o botão Salvar. 

 

 

 

A data de início de vigência de um aditivo de tempo deve ser a data               

imediatamente posterior à data de fim de vigência do convênio ou do aditivo             

imediatamente anterior, se houver. 

 

 

 

Os valores dos aditivos afetam o valor total do Convênio e por isso é              

necessário realizar a alteração do Cronograma de Desembolso de forma a           

manter a consistência entre estes valores. 

 

9. Selecione a aba Cronograma de Desembolso. 

10.Pressione o botão Inserir. 

11.Observe que os itens foram duplicados para permitir distribuir os valores do            

aditivo. 

12. Informe os valores excedentes conforme a imagem abaixo: 
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13.Pressione o botão OK. 

14.Pressione o botão Salvar e Sair. 

 

                            

 

 

 

4.6.2.3 Contabilizando um Convênio 

15.No menu do Sistema selecione a opção Execução > Contratos e           

Convênios > Convênio. 

16.Selecione o Convênio a ser registrado. 
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17.Pressione o botão Alterar. 

18.Clique no botão Contabilizar 

19.Selecione o Tipo Patrimonial “Convênios Recebidos” 

20.Selecione o Item Patrimonial “TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA        

UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL”.  

 

 

21.Clique no botão Confirmar. 

4.6.2.4 Registro Contábil do Ingresso de Recursos de Convênios 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Financeira > Guia             

de Recolhimento. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Informe a UG Emitente XXXXXX. 

4. Informe o Domicílio Bancário 001 – XXXX – XXXXXXXXXX – (Conta Convênio –             

Tipo V), o mesmo informado no convênio. 

5. Limpe o caso UG 2 caso ele seja preenchido automaticamente, clicando na            

borracha . 
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6. Na aba Detalhamento, informe os campos conforme ilustrados na imagem abaixo           

alterando para o convênio do seu usuário mostrado na tela: 

 

7. Selecione a aba Orçamentárias. 

8. Pressione o botão Inserir. 

9. Informe os classificadores conforme a imagem a seguir: 

  

10.Pressione o botão OK. 

11.Na aba Processo informe 123. 
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12.Na aba Observação informe Recebimento de valores de convênios para          

construção de laboratório. 

13.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

14.Pressione o botão Sair. 

4.6.2.5 Detalhamento de Dotação 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária>           

Detalhamento de Dotação. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Informe a Data Emissão e UG Emitente XXXXXX. 

4. Na aba Detalhamento informe os dados conforme a imagem abaixo. 

 

5. Na aba Itens clique no botão Inserir e informe o Tipo de Detalhamento de Fonte               

2 - CONVÊNIOS 

6. Informe o Detalhamento de Fonte com o código do convênio registrado           

anteriormente (número automático). 

7. Informe o valor. 
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8.  Clique em Confirmar,  

9. Preencha a aba Processo com 123.  

10.Preencha a aba Observação. 

11.Clique em Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o botão Sim. 

12.Para verificar a contabilização, acesse a aba Espelho Contábil. 

13.Pressione o botão Sair. 

4.6.2.6 Empenho 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária >            

Nota de Empenho. 

2. Pressione o botão Inserir.  

3. Selecione a Unidade Gestora XXXXXX. 

4. Selecione o Tipo de Credor PJ e informe o Código (CNPJ) ou o Nome do credor:                

34868257000181 
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5. Na aba Classificação informe os Classificadores conforme a imagem abaixo: 

ATENÇÃO: O código do convênio a ser informado, assim como o detalhamento da             

fonte devem ser iguais ao código do convênio cadastrado por você nos passos             

anteriores. 

 

  Na aba Detalhamento selecione as informações abaixo: 

  

6. Selecione a aba Itens. 

7. Pressione o botão Inserir. 

8. Selecione o Tipo Patrimonial Obras e Instalações. 

9. Selecione o Sub–Item da Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO (SICONFI) 

10. Informe o Valor de 10.000,00. 

 

© Logus Tecnologia - 2019 - Todos os direitos reservados 75/114 

 



 

 

11.Pressione o botão Confirmar. 

 

12.    Selecione a aba Produtos e pressione o botão Inserir. 

13.    Informe os campos conforme a imagem abaixo: 

 

14.Pressione o botão Confirmar. 

15.Selecione a aba Cronograma e informe o valor 10.000,00 no mês janeiro. 

16.Na aba Processo informe o número do processo 123. 

17.Na aba Observação informe Empenho para construção de prédio para o           

laboratório de química. 

18.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

19.Para verificar a contabilização, acesse a aba Espelho Contábil. 

20.Pressione o botão Sair. 

4.6.2.7 Liquidação 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária >            

Nota de Liquidação. 

2. Pressione o botão Inserir. 
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3. Informe a Unidade Gestora XXXXXX. 

4. Na Aba Detalhamento, selecione a Nota de Empenho gerada no passo anterior.            

Observe que as informações são automaticamente preenchidas. 

 

5. Selecione a aba Itens. 

6. Selecione o item e pressione o botão Alterar. 

7. Selecione a Operação Patrimonial Reconhecimento da obrigação 

8. Informe o valor. 

  

9. Pressione o botão Confirmar. 

10. Na aba Processo o processo do empenho já vem carregado. 

11. Selecione a aba Observação. 

12. No campo Observação Complementar informe Liquidação de despesas        

referentes à construção de quadra prédio para laboratório de química. 

13.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

 

© Logus Tecnologia - 2019 - Todos os direitos reservados 77/114 

 



 

 

14. Para verificar a contabilização, acesse a aba Espelho Contábil. 

15. Pressione o botão Sair. 

4.6.2.8 Pagamento  

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Financeira > PD             

Orçamentária. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Informe a Data de Programação e a Data de Vencimento. 

4. Selecione a UG Liquidante XXXXXX. 

 

 

5. Selecione a nota de liquidação gerada no tópico anterior pressionando a lupa à             

direita do campo correspondente. 

6. Selecione a UG Pagadora. 

7. Note que o Domicílio Bancário de Origem já vem carregado com o domicílio do              

convênio. 

8. Selecione o Domicílio Bancário de Destino. 

9. Informe a Competência. 
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10.Selecione a aba Itens. 

11.Selecione o Item e pressione o botão Alterar. 

12.  Selecione a Operação Patrimonial e a Vinculação de Pagamento. 

13. Informe o valor. 

 

14.Pressione o botão Confirmar. 

15.Na aba Observação informe Pagamento de obra. 

16.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

17.Para verificar a contabilização efetuada, acesse a aba Espelho Contábil. 

18.Pressione o botão Sair. 

 

4.6.2.9 Incorporação da Obra Finalizada 

19.No menu do sistema selecione a opção Execução > Contabilidade > Nota            
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Patrimonial. 

20.Pressione o botão Inserir. 

21.Selecione a Unidade Gestora XXXXXX.  

22.Na aba Itens clique no botão Inserir. 

23. Informe os campos conforme a imagem a seguir, e clique em Confirmar. 

 

24.Ainda na aba Itens clique novamente no botão Inserir. 

25. Informe os campos conforme a imagem a seguir, e clique em Confirmar. 

 

26.Na aba Processo informe o processo 123. 

27.Na aba Observação informe Incorporação de obra. 

28.Clique botão Contabilizar. 

29.Para verificar a contabilização, acesse a aba Espelho Contábil. 

30.Pressione o botão Sair. 
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4.7 Convênio de Despesa 

4.7.1 Fluxo de Procedimentos 

 

4.7.2 Execução de Convênio de Despesa 

4.7.2.1 Cadastro de Convênio 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Contratos e Convênios >             

Convênio. 

2. Pressione o botão Inserir.  

3. Informe o Número Original XXXXXX 

4. Selecione a Unidade Gestora XXXXXX. 

5. Selecione o Papel da UG que neste caso é Concedente (Convênio de Despesa). 

6. Informe o Beneficiário PJ e o CPNJ 72624679000109 do Credor (ou o nome). 

7. Informe o Valor da Concessão de R$10.000,00. 

 

Na aba Detalhamento: 

8. Informe as datas: Data da Celebração, Data da Publicação, Data de início da             

vigência, e Data do fim da vigência. 
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9. Informe o Tipo de Transferência Convênio. 

10. Informe o Objeto - XXXX. 

11. Informe a Descrição do Objeto - XXXXX. 

 

Na aba Fonte e Domicílio Bancário: 

12.Selecione a fonte 103 no campo Fonte(s) Transferência clicando em cima dela, e             

depois na seta  (ou com um duplo clique sobre a fonte desejada). 

 

13. Selecione o Domicílio do Beneficiário clicando na lupa , selecione-o na             

pop-up e então clique no botão Ok. 
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Na aba Cronograma de Desembolso: 

14.  Clique no botão Inserir e preencha o campo Mês 1; 

15.O campo Ano com 2020; 

16.O Valor Concessão com R$10.000,00 e então clique em OK. 

 

17.Clique no botão Salvar e sair. 

 

Repare no número automático gerado pelo sistema, pois ele será utilizado em toda a              

execução. 

4.7.2.2 Contabilizando um Convênio 

1. No menu do Sistema selecione a opção Execução > Contratos e Convênios >             

Convênio. 
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2. Selecione o Convênio a ser registrado. 

3. Pressione o botão Alterar. 

4. Clique no botão Contabilizar 

5. Selecione o Tipo Patrimonial “Convênios Concedidos” 

6. Selecione o Item Patrimonial “502 - CONVENIOS CONCEDIDOS”.  

 

 

7. Clique no botão Confirmar. 

4.7.3 Detalhamento de Dotação 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária>           

Detalhamento de Dotação. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Informe a Data Emissão e UG Emitente XXXXXX. 

4. Na aba Detalhamento informe os dados conforme a imagem abaixo. 
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5. Na aba Itens clique no botão Inserir e informe o Tipo de Detalhamento de Fonte               

2 - CONVÊNIOS 

6. Informe o Detalhamento de Fonte com o código do convênio registrado           

anteriormente (número automático). 

7. Informe o valor. 

 

8.  Clique em Confirmar,  

9. Preencha a aba Processo com 123.  

10.Preencha a aba Observação. 

11.Clique em Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o botão Sim. 
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12.Para verificar a contabilização, acesse a aba Espelho Contábil. 

13.Pressione o botão Sair. 

4.7.4 Empenho 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária >            

Nota de Empenho. 

2. Pressione o botão Inserir.  

3. Selecione a Unidade Gestora XXXXXX. 

4. Selecione o Tipo de Credor PJ e informe o Código (CNPJ) ou o Nome do credor:                

72624679000109. 
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5. Na aba Classificação informe os Classificadores conforme a imagem abaixo: 

ATENÇÃO: O código do convênio a ser informado, assim como o detalhamento da             

fonte devem ser iguais ao código do convênio cadastrado por você nos passos             

anteriores. 

 

  Na aba Detalhamento selecione as informações abaixo: 

  

6. Selecione a aba Itens. 

7. Pressione o botão Inserir. 

8. Selecione o Tipo Patrimonial Convênios Concedidos. 
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9. Selecione o Sub–Item da Despesa 01 - CONVÊNIOS CONCEDIDOS 

10. Informe o Valor de 10.000,00. 

11.Pressione o botão Confirmar. 

 

12.    Selecione a aba Produtos e pressione o botão Inserir. 

13.    Informe os campos conforme a imagem abaixo: 

 

14.Pressione o botão Confirmar. 

15.Selecione a aba Cronograma e informe o valor 10.000,00 no mês janeiro. 

16.Na aba Processo informe o número do processo 123. 

17.Preencha a Observação. 

18.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

19.Para verificar a contabilização, acesse a aba Espelho Contábil. 

20.Pressione o botão Sair. 
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4.7.5 Liquidação 
1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária >            

Nota de Liquidação. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Informe a Unidade Gestora XXXXXX. 

4. Na Aba Detalhamento, selecione a Nota de Empenho gerada no passo anterior.            

Observe que as informações são automaticamente preenchidas. 

 

5. Selecione a aba Itens. 

6. Selecione o item e pressione o botão Alterar. 

7. Selecione a Operação Patrimonial Reconhecimento da obrigação 

8. Informe o valor. 

  

9. Pressione o botão Confirmar. 

10. Na aba Processo o processo do empenho já vem carregado. 
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11. Selecione a aba Observação, preencha o campo Observação        

Complementar. 

12.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

13. Pressione o botão Sair. 

4.7.6 Pagamento  

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Financeira > PD             

Orçamentária. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Informe a Data de Programação e a Data de Vencimento. 

4. Selecione a UG Liquidante XXXXXX. 

 

 

5. Selecione a nota de liquidação gerada no tópico anterior pressionando a lupa à             

direita do campo correspondente. 

6. Selecione a UG Pagadora - XXXXX. 

7. Note que o Domicílio Bancário de Origem XXXXX. 

8. Selecione o Domicílio Bancário de Destino. 

9. Informe a Competência. 
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10.Selecione a aba Itens. 

11.Selecione o Item e pressione o botão Alterar. 

12.  Selecione a Operação Patrimonial e a Vinculação de Pagamento. 

13. Informe o valor. 

 

14.Pressione o botão Confirmar. 

15.Preencha a aba Observação. 

16.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

17.Para verificar a contabilização efetuada, acesse a aba Espelho Contábil. 

18.Pressione o botão Sair. 
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4.8 Folha de Pagamento 

4.8.1 Empenho da Folha de Pagamento 
 

O empenho da folha de pagamento normalmente se dá com empenho estimativo para             

cada uma das naturezas de despesa envolvidas. 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária >            

Nota de Empenho. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Selecione a Unidade Gestora XXXXXX. 

4. Selecione o Tipo de Credor CG - Credor Genérico. 

5. Informe o Credor PF0000023 - FOLHA. 

 

6. Na aba Classificação informe a Natureza 319011 - Vencimentos e Vantagens           

Fixas - Pessoal Civil. 

7. Informe os demais classificadores conforme a imagem a seguir: 
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8. Na aba Detalhamento informe os campos conforme a imagem a seguir: 

 

9. Selecione a aba Itens e pressione o botão Inserir. 

10. Informe o Tipo Patrimonial Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil. 

11. Informe o Sub-Item da Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIO. 

12. Informe o Valor 80.000,00. 
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13.Pressione o botão Confirmar. 

14.Pressione novamente o botão Inserir. 

15. Informe o Tipo Patrimonial 138 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil. 

16. Informe o Sub-Item da Despesa 07 - ABONO PERMANÊNCIA 

17. Informe o Valor 20.000,00. 

 

18.Pressione o botão Confirmar. 

19.Seleciona a aba Produtos e pressione o botão Inserir. 

20. Informe os campos conforme a imagem a seguir. 
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21.Pressione o botão Confirmar.  

22.Selecione a aba Cronograma e informe o valor de 100.000,00 no mês janeiro. 

23.Na aba Processo informe o processo 123. 

24.Na aba Observação informe Empenho destinado ao atendimento das despesas          

com folha de pagamento. 

25.Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

26.Pressione o botão Sair. 

4.8.2 Liquidação da Folha de Pagamento 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária >            

Nota de Liquidação. 

2. Pressione o botão Inserir. 

3. Informe a Unidade Gestora XXXXXX. 
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4. No campo Nota de Empenho informe a Nota de Empenho criada no tópico             

anterior. 

 

5. Selecione a aba Itens, selecione o primeiro item e pressione o botão Alterar. 

6. Selecione a Operação Patrimonial Reconhecimento da Obrigação RPPS. 

7. Informe o valor. 

 

No caso será feita a liquidação de uma parte do valor para o RPPS e outra para o                  

RGPS: 

8.Assim, clique no botão Inserir, e informe os campos conforme imagem abaixo. 
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9.Pressione o botão Confirmar. 

10. Repita os mesmos passos para alterar a liquidação apresentada a seguir: 
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11. Pressione o botão Confirmar. 

12. Selecione a aba Retenções e pressione o botão Inserir. 

13. Selecione o Tipo de Retenção. 

14. Informe o Credor da Retenção 

15. Selecione o Tipo Patrimonial Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil. 

16. Selecione o Sub-Item da Despesa 01 VENCIMENTOS E SALARIOS. 

17. Selecione a Operação Patrimonial Reconhecimento da obrigação - RPPS. 

18. Informe o Valor. 

 

19. Pressione o botão Confirmar. 

20. Repita os passos anteriores para a retenção de INSS, conforme detalhado nas            

imagens a seguir. 
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21. Na aba Processo informe o processo 123. 

22. Selecione a aba Observação e informe. 

23. Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o            

botão Sim. 

24. Pressione o botão Sair. 

4.8.3 Pagamento do valor de retenção da Folha 

01. No menu do Sistema selecione a opção Execução > Execução Financeira > PD               

de Retenção. 

     02. Pressione o botão Inserir. 

     03. Informe as Datas solicitadas. 

 

04. Na aba Detalhamento selecione a UG Pagadora e o Tipo de Retenção a ser                

paga. 

      05. Informe os demais campos conforme a imagem a seguir: 
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       06. Selecione a aba Itens. 

07. Selecione o item e pressione o botão Alterar, para que venha a vinculação de                

pagamento. Informe o valor a ser pago e então pressione o botão Confirmar. 

 
   09. Preencha a aba Processo e a aba Observação. 

10. Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o botão               

Sim. 

 

4.9 Execução de Despesa a Regularizar 
 

1 No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Financeira > PD             

Extra-orçamentária. 

2 Pressione o botão Inserir 

3 Selecione a data de programação 

4 Selecione a data de vencimento 

5 Selecione a UG Emitente: XXXXX 
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   7. Na aba Detalhamento informe os classificadores conforme imagem abaixo: 

 

 8. Selecione a aba Itens e pressione o botão Inserir.  

 9. Selecione os classificadores conforme a imagem abaixo. 

    

 

O Ano a ser informado é o ano do reconhecimento do passivo, ou seja, o ano da Nota                   

de Liquidação NL. 

 

10.  Pressione o botão Confirmar. 
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Como o valor total pago ao favorecido se refere a soma do líquido com a retenção.                

Por conta dos classificadores distintos para retenção, deverá ser incluído um novo            

item. 

11.Ainda, na Aba Itens pressione, novamente, o botão Inserir . 

12.  Selecione os classificadores conforme a imagem abaixo. 

 

13.Pressione o botão Confirmar. 

14. Informar a aba Processo e observação  

15.Pressione o botão Contabilizar 

16.Para verificar a contabilização efetuada, acesse a aba Espelho Contábil 

4.10 Restos a Pagar Processados SIAFE 

4.10.1 Execução RPP - Pagamento 
 

1 No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Financeira > PD             

orçamentária. 

2 Pressione o botão Inserir 

3 Selecione a data de programação 

4 Selecione a data de vencimento 

5 Selecione a UG Liquidante: XXXXX 

6 Informe o Tipo de OB: RPP  

7 No campo OB de Regularização selecione a opção desejada. 
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   8. Selecione a Nota de liquidação pressionando a lupa à direita do campo            

correspondente ou digitando o número (OBS.: O sistema vai apresentar a NL e a              

NE de exercícios anteriores) 

  9. Selecione a NL a ser paga e pressione o botão Ok.  

 10. Selecione os classificadores conforme a imagem a seguir. 

 

 

  

11. Na Aba Itens pressione o botão Alterar . 

12. Selecione os campos conforme imagem abaixo: 
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13. Informar a aba Processo e observação  

14.Pressione o botão Contabilizar 

15.Para verificar a contabilização efetuada, acesse a aba Espelho Contábil 

4.11 Restos a Pagar Não Processados SIAFE - AP  

4.11.1 Liquidação de RPNP 
 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária >            

Nota de Liquidação 

2. Pressione o botão Inserir 

3. Informe a Unidade Gestora: XXXXX 

 

 

4. Selecione o Tipo de Contabilização , pressionando a lupa localizada a direita do             

campo correspondente  : Reconhecer Passivo e Liquidar 

5. Selecione a Nota de Empenho do exercício anterior , pressionando a lupa            

localizada à direita do campo correspondente. Observe que os dados do           

empenho são automaticamente carregados. 
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6. Selecione a Aba Itens. 

7. Pressione o botão Alterar / Liquidação parcial 

8. Selecione a Operação Patrimonial - Reconhecimento da Obrigação - RPNP. 

9. Preencha o valor de R$ 2.222,00. 

 

  

10.Pressione o botão Confirmar 

11.Na aba Retenções pressione o botão Inserir. 

12. Informe os campos conforme a imagem abaixo. 
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13.Pressione o botão Confirmar. 

14.Na aba Observação informe “Liquidação RPNP ” 

15.Pressione o botão Contabilizar 

16.Para verificar a contabilização efetuada, acesse a aba Espelho Contábil  

4.11.2 Pagamento de retenção do RPNP 

01. No menu do Sistema selecione a opção Execução > Execução Financeira > PD de               
Retenção. 
02. Pressione o botão Inserir. 
03. Informe as Datas solicitadas. 
04. No campo OB de Regularização selecione a opção desejada. 

 

05. Na aba Detalhamento selecione a UG Pagadora, o Domicílio Bancário Origem             

REGULARIZA e o Tipo de Retenção a ser paga. 

      06. Informe os demais campos conforme a imagem a seguir: 
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       07. Selecione a aba Itens. 

08. Selecione o item e pressione o botão Alterar, para que venha a vinculação de                

pagamento. 

       09. Informe o Valor. 

 
       10. Pressione o botão Confirmar. 

11. Pressione o botão Contabilizar e em seguida confirme a ação pressionando o              

botão Sim. 

 

 

 

© Logus Tecnologia - 2019 - Todos os direitos reservados 107/114 

 



 

 

5 Relatórios 

5.1 Relatórios de Sistema 

5.1.1 Balancetes 
Um balancete é um instrumento financeiro que se utiliza para visualizar a lista do total dos                

débitos e dos créditos das contas, juntamente com o saldo de cada uma delas (seja               

devedor ou credor). Desta forma, permite estabelecer um resumo básico de um estado             

financeiro. 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Contabilidade > Emitir            

balancete. 

2. Selecione o Tipo de Relatório Geral (todas as UGs). 

1. Selecione o Mês 01 - Janeiro. 

2. Selecione o Tipo Acumulado. 

3. Selecione a Conta Inicial 100000000. 

4. Selecione a Conta Final 199999999. 

Observe que os lançamentos são automaticamente carregados. 
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5. Pressione o botão Imprimir para visualizar a impressão do Balancete. 

 

O campo Tipo de Relatório permite definir critérios de filtro para o balancete a ser gerado.                

Exercite os diversos tipos possíveis. 

5.1.2 Detalhamento de Conta Contábil 
Este relatório permite consultar os movimentos em cada mês para cada conta contábil e              

respectivos detalhamentos por conta corrente. 

1. No menu do Sistema selecione a opção Execução > Contabilidade >           

Detalhamento da Conta Contábil. 

2. No campo Unidade Gestora selecione 131XXX. 

3. No campo Conta Contábil selecione a conta 622110101 - CRÉDITO          

DISPONÍVEL. 

4. Selecione o Mês  01 – janeiro. 
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5. Observe que os lançamentos são automaticamente apresentados. 

6. No campo Conta Corrente digite 3.3.90.39 

7. Os registros apresentados ficam restritos àqueles que possuam em seu conta           

corrente a sequência de caracteres informados. 

 

8. Selecione uma linha para a qual tenha ocorrido movimento devedor ou credor e             

pressione o botão Visualizar Razão. É possível então identificar os documentos           

que produziram os movimentos na conta selecionada. 

9. Pressione o botão Sair. 

5.1.3 Razão 
O Razão, Razão Geral, Ficha Razão, Extrato da Conta ou ainda Livro Razão, é o principal                

agrupamento de registros contábeis de uma entidade que usa o método das partidas             

dobradas. Ele é composto pelo conjunto de contas contábeis e é um "índice" para todas               

as transações que ocorrem em uma companhia. É chamado de ferramenta de ordem             
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sistemática, enquanto o livro diário, seria a ferramenta contábil de ordem cronológica. No             

Razão são indicadas todas e cada uma das operações da entidade, na medida e ordem               

em que ocorrem, assim como as alterações qualitativas e quantitativas por elas            

produzidas nos recursos aplicados e nas origens destes recursos. 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Contabilidade > Emitir            

Razão. 

2. Selecione a Unidade Gestora 131XXX. 

3. Selecione a Conta Contábil 821110101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO         

DE RECURSOS. 

4. Selecione o Conta Corrente e período conforme a imagem abaixo: 

5. Pressione o botão Pesquisar. O resultado é apresentado na tabela abaixo: 

 

6. Selecione uma das linhas e pressione o botão Visualizar. 

7. Isto lhe permitirá visualizar o documento que gerou o movimento no saldo. 

8. Pressione o botão Sair para retornar para o Razão. 

9. Pressione o botão Imprimir para visualizar a impressão do Razão. 
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10.Pressione o botão Sair. 

5.1.4 Diário 
O Diário apresenta os lançamentos contábeis produzidos por uma determinada Unidade           

Gestora em um determinado período. 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Contabilidade > Emitir            

Diário. 

2. Selecione a Unidade Gestora 131XXX. 

3. Informe a Data Início 01/03/2017. 

4. Informe a Data Final Dia atual. 

5. Pressione o botão Pesquisar. 
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6. Selecione a opção Ordenar pelo número do documento. 

 

7. Pressione novamente o botão Pesquisar para que a alteração se reflita na lista de              

lançamentos apresentada. 

8. Pressione o botão Imprimir para visualizar a impressão do Diário. 

9. Pressione o botão Sair. 

 

A opção Incluir campo de observação faz com que o campo observação de             

cada documento seja apresentado em uma coluna específica. Esta opção          

somente se reflete na visualização da impressão. 
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5.2 Flexvision 
O Flexvision é uma ferramenta OLAP – On-Line Analytical Processing que permite a             

criação de Consultas pelo próprio usuário. As consultas criadas nesta ferramenta são            

disponibilizadas aos usuários do SIAFE-AP no menu Relatórios > Consultas. São           

centenas de consultas variando do analítico ao sintético disponibilizadas para subsidiar os            

mais variados processos da administração pública. 

No menu do sistema selecione a opção Relatórios > Consultas. Siga as orientações do              

instrutor para executar algumas consultas de exemplo disponibilizadas no ambiente de           

treinamento. 
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