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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. 

 

No lado esquerdo da tela são exibidas as transações que estão disponíveis no contexto              
selecionado pelo usuário e conforme o seu perfil institucional. 
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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. 

 Sair Retorna para a página principal da transação. 

 Localizar Exibe caixa de seleção de opções 

 Limpar Limpar os dados inseridos em uma pesquisa. 
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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: 

 
 
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: 
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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: 

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. 
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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 
 
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: 
2.2 - Da Documentação Contábil 

2.2.1 - A Documentação Contábil compreende todos os documentos, livros, papéis,           
registros e outras peças, que apoiam a escrituração contábil. 
2.2.1.1 - O Documento contábil, estrito-senso, é aquele que comprova os atos e             
fatos que originam lançamentos na escrituração contábil da Entidade. 
2.2.2 - 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”. 
2.2.3 - A Documentação Contábil pode ter origem interna quando gerada na própria             
Entidade, ou externa quando proveniente de terceiros. 
2.2.4 - A Entidade é obrigada a manter em boa ordem a documentação contábil. 

2.6 Modo Rascunho 
O Siafe-AP possibilita a geração de um rascunho de um determinado documento contábil,             
para uma futura efetivação da sua contabilização. 

2.7 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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2.8 Contabilização 
Efetivação dos lançamentos a débito e a crédito no rol de contas contábeis de um               
determinado evento.  

2.9 Espelho Contábil 

Demonstração dos diversos lançamentos contábeis do documento contábil, nos quais são           
mostrados os seus respectivos saldos. 

2.10 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. 

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.  

2.11 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               
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Empenho, Modalidade de Licitação e a Referência da Dispensa, serão, também, as            
mesmas da NE que está sendo reforçada.  

2.12 Exclusão Lógica 
O Siafe-AP não efetua exclusão físicas de seus dados, mantendo assim a integridade e              
confiabilidades dos mesmos. 

2.13 Histórico 
O Siafe-AP guarda todas as alterações efetuadas em um determinado dado ou conjunto             
de dados.  

2.14 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. 
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. 
 

2.15 Conta Corrente e Conta Contábil 
As contas contábeis no Siafe podem possuir conta corrente ou não. 
Quando uma conta contábil possui um conta corrente, o controle do saldo desta conta começa a ser não                  
somente pelo saldo da conta, mas também pelo conta corrente. 
 
Exemplo: 
O conta corrente do crédito disponível é composto pelos seguintes classificadores: 
Órgão Orçamento - Unidade Orçamentária - Programa de trabalho - Id. uso - Fonte - Tipo de                 
Detalhamento de Fonte - Detalhamento de Fonte - Natureza - Região Planejamento - Plano              
Orçamentário - Emenda Parlamentar 
 
Verificando o conta corrente da conta 622110101 - CRÉDITO DISPONÍVEL 
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Esta conta de crédito disponível possui um saldo total que está distribuído individualmente para cada conta                
corrente. 
 
Exemplo do saldo do Crédito disponível para a UG 410018: 
 

 
 
Examinando o primeiro valor de R$ 34.099.978,00. 
 
Visualizando a composição da conta e extraindo os valores de cada classificador: 
Órgão Orçamento: 21000 
Unidade Orçamentária: 21018 
Programa de trabalho: 1.04.122.0004.2001 
Id. uso: 0 
Fonte: 1.00 
Tipo de Detalhamento de Fonte: 0 
Detalhamento de Fonte: 000000 
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Natureza: 3.1.90.11 
Região Planejamento: 210 
Plano Orçamentário: 0000001 
Emenda Parlamentar: E0000 
 
Isto significa que existe um valor de R$ 34.099.978,00 para ser trabalhado dentro destes classificadores, se                
houver mudança de  qualquer valor de algum classificador pode ocorrer de não haver saldo. 
O Siafe realiza o controle dos saldos das contas com o detalhamento dos contas correntes. 

2.16 Observações x Histórico de Documentos 
 Observação é o equivalente ao histórico do Siafem. 

 
 Histórico é onde fica registrado quem gerou ou manipulou a informação. 
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3 Comunica 
O módulo de Comunica é destinado ao envio e o recebimento de mensagens entre usuários do Siafe,                 
grupos de usuários, Unidades Gestoras, grupos de Unidades Gestoras e órgãos. A ferramenta permite o               
envio e o recebimento de arquivos em anexo, a formatação tipo de letra, tamanho, estilo, cor, espaçamento,                 
adição de efeitos no texto a ser enviado. 
 
Para acessar essa funcionalidade selecione o menu: 

● Apoio > Comunica 

Na tela principal é possível visualizar mensagens enviadas, recebidas e excluídas. 

● Para enviar uma nova mensagem: 
- Clique em Nova. 

 

- Informe o(s) destinatário(s), redija a mensagem usando as barras de formatação caso necessite, 

 

Clique em Enviar. 
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4 Inicialização e Reinicialização de Senhas 
● A senha inicial é gerada automaticamente pelo Siafe e enviada para o email corporativo do usuário                

registrado no sistema. 
 

● Em seu primeiro acesso, o usuário deve trocar a senha por outra de seu exclusivo conhecimento. 
 
Caso o usuário esqueça sua senha, deverá solicitar uma nova senha na tela de autenticação do Siafe                 
informando o código de acesso e clicando em “Esqueceu sua senha?”. Uma nova senha será gerada pelo                 
sistema e enviada para o email do usuário. 
 

 
 
A qualquer tempo, a senha pode ser alterada por meio do Menu: 
 

● Administração > Segurança > Alteração de Senha 
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5 Procedimentos 

Créditos Adicionais 
Os Créditos Adicionais no Siafe são solicitados pelas Unidades Gestoras setoriais e percorrem etapas de               
tramitação até que sejam aprovados uma vez que o órgão central de planejamento do estado é o                 
responsável pela validação e aprovação dessas solicitações.  
A primeira etapa inicia-se na solicitação de Alteração Orçamentária onde as Unidades setoriais solicitam ao               
órgão central de planejamento tipos variados de créditos adicionais, posteriormente às avaliações, as             
solicitações passam pelo processo de formalização onde as solicitações são transformadas em decreto e              
são geradas  Notas de Crédito dando fim ao procedimento. 

Solicitação de Alteração Orçamentária - Reforço Pessoal 
Para acessar este documento, siga os passos abaixo: 

1. No menu do sistema selecione a opção: Execução > Execução Orçamentária > Solicitação de              
Alteração Orçamentária 

2. Clique no botão Inserir. 

 

3. Informe a Data de Emissão 03/01/2020. 
4. Informe a UG Emitente 150XXX - SEPLAN. 
5. Informe a UG Acrescida 150XXX - SEPLAN. 
6. Selecione o Tipo de Crédito Suplementar. 
7. Selecione a Origem Redução/Anulação de Dotação. 
8. Informe o Assunto TREINAMENTO. 

 

9. Na aba Decréscimos 
10. Clique no botão Inserir 
11. Informe a UG Deduzida 150XXX - SEPLAN 
12. Selecione a Unidade Orçamentária 15XXX - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 

15 



 

13. Selecione o Programa de Trabalho 1.04.121.0048.2296 - GESTÃO E ELABORAÇÃO DOS           
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO. 

14. Selecione o Id. Uso 0 - Recursos não comprometidos com contrapartida. 
15. Selecione a Fonte 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,                

CFRH, CFRM e OUTROS). 
16. Selecione o Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO. 
17. Selecione o Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO. 
18. Selecione a Natureza 339014 - Diárias - Civil 
19. Selecione a Região Planejamento 0 - ESTADO 
20. Selecione o Município 160000 - Amapá 
21. Selecione o Plano Orçamentário - 000001 - Não definido 
22. Selecione a Emenda Parlamentar E0000 
23. Informe o Valor decrementado 1.000,00 

 

24. Clique em Confirmar 
25. Na aba Acréscimos 
26. Clique no botão Inserir 
27. Selecione a Unidade Orçamentária 15XXX - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 
28. Selecione o Programa de Trabalho 1.04.122.0005.2300 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS          

ADMINISTRATIVOS - SEPLAN. 
29. Selecione o Id. Uso 0 - Recursos não comprometidos com contrapartida. 
30. Selecione a Fonte 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,                

CFRH, CFRM e OUTROS). 
31. Selecione o Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO 
32. Selecione o Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO 
33. Selecione a Natureza 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
34. Selecione a Região Planejamento 0 - ESTADO 
35. Selecione o Município 160000 - Amapá 
36. Selecione o Plano Orçamentário - 000001 - Não definido 
37. Selecione a Emenda Parlamentar E0000 
38. Informe o Valor acrescentado 1.000,00 
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39. Clique em Confirmar. 
40. Na aba Observação 
41. Informe a Observação SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO PARA ATENDER REFORÇO COM DESPESA           

DE PESSOAL. 

 

42. Na aba Anexos(s) 
43. Clique no botão Escolher Arquivo e selecione um arquivo do seu computador para fazer o upload 

 

44. Informe a Descrição Autorização para solicitação do crédito 
45. Clique no botão Enviar. 
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46. Após ter clicado no botão Enviar deve ter sido exibido o arquivo na tabela de Arquivos. 

 

47. Clique em Contabilizar. 

 

48. Na aba Espelho Contábil 
49. Observe o Espelho contábil gerado pela contabilização 

 

 

 

Ao contabilizar o documento é realizado o bloqueio do crédito orçamentário disponível            
presente na classificação informada na aba decréscimo para que o saldo não seja usado em               
outros processos até o final do trâmite da solicitação. Este saldo só será liberado para a                
unidade Gestora acrescida quando aprovado pelo órgão  central de planejamento. 

50. Na aba Tramitação 

 

Na aba tramitação é possível enviar a solicitação de crédito para a próxima instância onde o                
órgão central de planejamento se encarregará da aprovação ou rejeição do pedido. 

 

51. Preencha a Observação Solicitação de crédito Suplementar por redução e anulação de dotação. 

 

52. Clique em Encaminhar para a SEPLAN 
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Depois de encaminhada para o òrgão de planejamento central do estado a Unidade Gestora              
Solicitante perde o poder de alteração do documento.  

 

 
 

Solicitação de Alteração Orçamentária - Com 2 decréscimos 
Para acessar este documento, siga os passos abaixo: 

1. No menu do sistema selecione a opção: Execução > Execução Orçamentária > Solicitação de              
Alteração Orçamentária 

2. Clique no botão Inserir. 

 

3. Informe a Data de Emissão 03/01/2020. 
4. Informe a UG Emitente 150XXX - SEPLAN. 
5. Informe a UG Acrescida 150XXX - SEPLAN. 
6. Selecione o Tipo de Crédito Suplementar. 
7. Selecione a Origem Redução/Anulação de Dotação. 
8. Informe o Assunto TREINAMENTO. 

 

9. Na aba Decréscimos 
10. Clique no botão Inserir 
11. Informe a UG Deduzida 150XXX - SEPLAN 
12. Selecione a Unidade Orçamentária 15XXX - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 
13. Selecione o Programa de Trabalho 1.04.121.0048.2300 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS          

ADMINISTRATIVOS - SEPLAN. 
14. Selecione o Id. Uso 0 - Recursos não comprometidos com contrapartida. 
15. Selecione a Fonte 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,                

CFRH, CFRM e OUTROS). 
16. Selecione o Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO. 
17. Selecione o Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO. 
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18. Selecione a Natureza 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
19. Selecione a Região Planejamento 0 - ESTADO 
20. Selecione o Município 160000 - Amapá 
21. Selecione o Plano Orçamentário - 000001 - Não definido 
22. Selecione a Emenda Parlamentar E0000 
23. Informe o Valor decrementado 420.000,00 

 

24. Clique em Confirmar 

 

25. Na aba Decréscimos 
26. Clique no botão Inserir, para podermos inserir um segundo registro de decréscimo 
27. Informe a UG Deduzida 150XXX - SEPLAN 
28. Selecione a Unidade Orçamentária 15XXX - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 
29. Selecione o Programa de Trabalho 1.04.121.0048.2073 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA           

INFORMAÇÃO. 
30. Selecione o Id. Uso 0 - Recursos não comprometidos com contrapartida. 
31. Selecione a Fonte 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,                

CFRH, CFRM e OUTROS). 
32. Selecione o Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO. 
33. Selecione o Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO. 
34. Selecione a Natureza 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
35. Selecione a Região Planejamento 0 - ESTADO 
36. Selecione o Município 160000 - Amapá 
37. Selecione o Plano Orçamentário - 000001 - Não definido 
38. Selecione a Emenda Parlamentar E0000 
39. Informe o Valor decrementado 30.000,00 
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40. Clique em Confirmar 

 

41. Na aba Acréscimos 
42. Clique no botão Inserir 
43. Selecione a Unidade Orçamentária 15XXX - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 
44. Selecione o Programa de Trabalho 1.04.122.0005.2296 - GESTÃO E ELABORAÇÃO DOS           

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO. 
45. Selecione o Id. Uso 0 - Recursos não comprometidos com contrapartida. 
46. Selecione a Fonte 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,                

CFRH, CFRM e OUTROS). 
47. Selecione o Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO 
48. Selecione o Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO 
49. Selecione a Natureza 449052- Equipamentos e Material Permanente. 
50. Selecione a Região Planejamento 0 - ESTADO 
51. Selecione o Município 160000 - Amapá 
52. Selecione o Plano Orçamentário - 000001 - Não definido 
53. Selecione a Emenda Parlamentar E0000 
54. Informe o Valor acrescentado 450.000,00 
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55. Clique em Confirmar. 

 

56. Na aba Observação 
57. Informe a Observação SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO ADICIONAL POR ANULAÇÃO, PARA          

ATENDER SEPLAN, CONFORME DECRETO Nº 0200 DE 13 DE JANEIRO DE 2020. 

 

58. Na aba Anexos(s) 
59. Clique no botão Escolher Arquivo e selecione um arquivo do seu computador para fazer o upload 

 

60. Informe a Descrição Autorização para solicitação do crédito 
61. Clique no botão Enviar. 
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62. Após ter clicado no botão Enviar deve ter sido exibido o arquivo na tabela de Arquivos. 

 

63. Clique em Contabilizar. 

 

64. Na aba Espelho Contábil 
65. Observe o Espelho contábil gerado pela contabilização 

 

 

 

Ao contabilizar o documento é realizado o bloqueio do crédito orçamentário disponível            
presente na classificação informada na aba decréscimo para que o saldo não seja usado em               
outros processos até o final do trâmite da solicitação. Este saldo só será liberado para a                
unidade Gestora acrescida quando aprovado pelo órgão  central de planejamento. 

66. Na aba Tramitação 

 

Na aba tramitação é possível enviar a solicitação de crédito para a próxima instância onde o                
órgão central de planejamento se encarregará da aprovação ou rejeição do pedido. 

 

67. Preencha a Observação Solicitação de crédito Suplementar por redução e anulação de dotação. 
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68. Clique em Encaminhar para a SEPLAN 

 

Depois de encaminhada para o òrgão de planejamento central do estado a Unidade Gestora              
Solicitante perde o poder de alteração do documento.  

 

 
 

Solicitação de Alteração Orçamentária - 2 registros de acréscimo 
Para acessar este documento, siga os passos abaixo: 

1. No menu do sistema selecione a opção: Execução > Execução Orçamentária > Solicitação de              
Alteração Orçamentária 

2. Clique no botão Inserir. 

 

3. Informe a Data de Emissão 03/01/2020. 
4. Informe a UG Emitente 150XXX - SEPLAN. 
5. Informe a UG Acrescida 150XXX - SEPLAN. 
6. Selecione o Tipo de Crédito Suplementar. 
7. Selecione a Origem Redução/Anulação de Dotação. 
8. Informe o Assunto TREINAMENTO. 

24 



 

 

9. Na aba Decréscimos 
10. Clique no botão Inserir 
11. Informe a UG Deduzida 150XXX - SEPLAN 
12. Selecione a Unidade Orçamentária 15XXX - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 
13. Selecione o Programa de Trabalho 1.23.694.0007.0004 - SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DE AFAP. 
14. Selecione o Id. Uso 0 - Recursos não comprometidos com contrapartida. 
15. Selecione a Fonte 107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM,                 

ORP, RS, MJM, OI, OR e R...). 
16. Selecione o Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO. 
17. Selecione o Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO. 
18. Selecione a Natureza 459065- Constituição ou Aumento de Capital de Empresas 
19. Selecione a Região Planejamento 0 - ESTADO 
20. Selecione o Município 160000 - Amapá 
21. Selecione o Plano Orçamentário - 000001 - Não definido 
22. Selecione a Emenda Parlamentar E0000 
23. Informe o Valor decrementado 720.000,00 

 

24. Clique em Confirmar 

 

25. Na aba Acréscimos 
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26. Clique no botão Inserir 
27. Selecione a Unidade Orçamentária 15XXX - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 
28. Selecione o Programa de Trabalho 1.04.121.0048.2017 - GESTÃO DE CONTRATOS E           

CONVÊNIOS. 
29. Selecione o Id. Uso 0 - Recursos não comprometidos com contrapartida. 
30. Selecione a Fonte 107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM,                 

ORP, RS, MJM, OI, OR e R...) 
31. Selecione o Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO 
32. Selecione o Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO 
33. Selecione a Natureza 339037- Locação de Mão-de-Obra 
34. Selecione a Região Planejamento 0 - ESTADO 
35. Selecione o Município 160000 - Amapá 
36. Selecione o Plano Orçamentário - 000001 - Não definido 
37. Selecione a Emenda Parlamentar E0000 
38. Informe o Valor acrescentado 580.000,00 

 

39. Clique em Confirmar. 
40. Na aba Acréscimos 
41. Clique no botão Inserir para inserir o segundo registro de acréscimo 
42. Selecione a Unidade Orçamentária 15XXX - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 
43. Selecione o Programa de Trabalho 1.04.121.0048.2017 - GESTÃO DE CONTRATOS E           

CONVÊNIOS. 
44. Selecione o Id. Uso 0 - Recursos não comprometidos com contrapartida. 
45. Selecione a Fonte 107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM,                 

ORP, RS, MJM, OI, OR e R...) 
46. Selecione o Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO 
47. Selecione o Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO 
48. Selecione a Natureza 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
49. Selecione a Região Planejamento 0 - ESTADO 
50. Selecione o Município 160000 - Amapá 
51. Selecione o Plano Orçamentário - 000001 - Não definido 
52. Selecione a Emenda Parlamentar E0000 
53. Informe o Valor acrescentado 140.000,00 
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54. Clique em Confirmar. 

 

55. Na aba Observação 
56. Informe a Observação SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO ADICIONAL POR ANULAÇÃO, PARA          

ATENDER OF. N° 800/2020. 

 

57. Na aba Anexos(s) 
58. Clique no botão Escolher Arquivo e selecione um arquivo do seu computador para fazer o upload 

 

59. Informe a Descrição Autorização para solicitação do crédito 
60. Clique no botão Enviar. 
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61. Após ter clicado no botão Enviar deve ter sido exibido o arquivo na tabela de Arquivos. 

 

62. Clique em Contabilizar. 

 

63. Na aba Espelho Contábil 
64. Observe o Espelho contábil gerado pela contabilização 

 

 

Ao contabilizar o documento é realizado o bloqueio do crédito orçamentário disponível            
presente na classificação informada na aba decréscimo para que o saldo não seja usado em               
outros processos até o final do trâmite da solicitação. Este saldo só será liberado para a                
unidade Gestora acrescida quando aprovado pelo órgão  central de planejamento. 

 

65. Na aba Tramitação 
66. Preencha a Observação Solicitação de crédito Suplementar por redução e anulação de dotação. 

 

Na aba tramitação é possível enviar a solicitação de crédito para a próxima instância onde o                
órgão central de planejamento se encarregará da aprovação ou rejeição do pedido. 
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67. Clique em Encaminhar para a SEPLAN 
 

 

Depois de encaminhada para o òrgão de planejamento central do estado a Unidade Gestora              
Solicitante perde o poder de alteração do documento.  

Nota de Crédito 
A Nota de Crédito é o documento responsável pela contabilização da fase final do crédito adicional. 

Remanejamento Interno 
Para acessar este documento, siga os passos abaixo: 

68. No menu do sistema selecione a opção: Execução > Execução Orçamentária > Nota de Crédito. 
69. Clique no botão Inserir 

 

70. Informe a Data de Emissão 03/01/2020. 
71. Informe a UG Emitente 150XXX - SEPLAN. 
72. Informe o Assunto TREINAMENTO RI 
73. Selecione o Tipo de Abertura Abertura Normal 
74. Selecione o Tipo de Crédito Remanejamento Interno 
75. Selecione a Origem Não aplicável 
76. Informe a Data de Referência 03/01/2020 
77. Informe o Documento de Referência 1000 
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78. Na aba Decréscimos 
79. Clique no botão Inserir 
80. Informe a UG Deduzida 150XXX - SEPLAN 
81. Selecione a Unidade Orçamentária 15XXX - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 
82. Selecione o Programa de Trabalho 1.04.121.0048.2300 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS          

ADMINISTRATIVOS - SEPLAN 
83. Selecione o Id. Uso 0 - Recursos não comprometidos com contrapartida. 
84. Selecione a Fonte 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,                

CFRH, CFRM e OUTROS). 
85. Selecione o Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO. 
86. Selecione o Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO. 
87. Selecione a Natureza 339014 - Diárias - Civil 
88. Selecione a Região Planejamento 0 - ESTADO 
89. Selecione o Município 160000 - Amapá 
90. Selecione o Plano Orçamentário - 000001 - Não definido 
91. Selecione a Emenda Parlamentar E0000 
92. Informe o Valor decrementado 1.000,00 

 

 

93. Clique em Confirmar. 
94. Na aba Acréscimos 
95. Clique no botão Inserir 

A única informação que é possível de ser informada é o Plano Orçamentário, no Remanejamento               
Interno não é possível fazer nenhuma outra substituição em nenhum dos classificadores            
orçamentários. 
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96. Selecione o Plano Orçamentário 000016 - MATERIAIS PERMANENTES - DA 
97. Informe o Valor acrescentado 1.000,00 

 

98. Clique em Confirmar 
99. Na aba Observação 
100. Informe a observação Atendendo o RI 

 

101. Clique em Contabilizar 

 

102. Na aba Espelho Contábil 
103. Observe o espelho contábil gerado na contabilização. 
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Alteração de QDD 
 
Para acessar este documento, siga os passos abaixo: 
 

1. No menu do sistema selecione a opção Execução > Execução Orçamentária > Nota de Crédito. 
2. Clique no botão Inserir. 
3. Informe a Data de Emissão 03/01/2020 
4. Informe a UG Emitente 150XXX - SEPLAN. 
5. Informe o Assunto TREINAMENTO QDD 
6. Selecione o Tipo de Abertura Abertura Normal 
7. Selecione o Tipo de Crédito Alteração de QDD 
8. Selecione a Origem Não aplicável 
9. Informe a Data de Referência 03/01/2020 
10. Informe o Documento de Referência 1000 

 

 
 

11. Na aba Decréscimos 
12. Clique no botão Inserir 
13. Informe a UG Deduzida 150XXX - SEPLAN 
14. Selecione a Unidade Orçamentária 15XXX - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 
15. Selecione o Programa de Trabalho 1.04.121.0048.2300 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS          

ADMINISTRATIVOS - SEPLAN 
16. Selecione o Id. Uso 0 - Recursos não comprometidos com contrapartida. 
17. Selecione a Fonte 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,                

CFRH, CFRM e OUTROS). 
18. Selecione o Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO. 
19. Selecione o Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO. 
20. Selecione a Natureza 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
21. Selecione a Região Planejamento 0 - ESTADO 
22. Selecione o Município 160000 - Amapá 
23. Selecione o Plano Orçamentário - 000001 - Não definido 
24. Selecione a Emenda Parlamentar E0000 
25. Informe o Valor decrementado 5.000,00 
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26. Clique em Confirmar. 
27. Na aba Acréscimos 
28. Clique no botão Inserir 

A única informação que é possível de ser informada é a Natureza da Despesa, alterando o                
elemento de despesa. Na alteração de QDD não é possível fazer nenhuma outra substituição em               
nenhum dos classificadores orçamentários. 

29. Selecione a Natureza de Despesa 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
30. Informe o Valor acrescentado 5.000,00 

 

31. Clique em Confirmar 
32. Na aba Observação 
33. Informe a observação Alteração de QDD para atender processo licitatório de serviço técnico             

especializado na área de TI.  
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34. Clique em Contabilizar 

 

35. Na aba Espelho Contábil 
36. Observe o espelho contábil gerado na contabilização. 
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