
SIAFE
Sistema Integrado 

de Administração 

Financeira para 

Entes Públicos



Quem somos
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Temos como objetivo contribuir 
para uma sociedade mais justa 
através de uma gestão pública 
eficiente e transparente.
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LIDERANÇA
Maior número de Entes Estaduais com a 
solução em produção.
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Amapá

Espírito Santo

Rio de Janeiro

Piauí

Tocantins

Alagoas



6.540 
Usuários ativos.
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POR QUE O SIAFE?

╺ Solução versátil.

╺ Acesso pela Intranet ou Internet.

╺ Ferramenta de Business Intelligence Integrada.

╺ Extremamente configurável.

╺ Idealizado para auxiliar os gestores, dando 
autonomia na configuração e manutenção das 
regras do negócio sem depender totalmente da 
área de TI.

╺ Em constante evolução.
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VERSATILIDADE
Capacidade de ser diverso nas suas 
habilidades, saberes, empregos, 
aproveitamento etc.
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Esfera

Órgão

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação

Microrregião

Natureza

Fonte

Centro de Custos

Identificador de Uso

Documentos

Lançamentos

Regras

Relatórios

Estruturas Classificatórias



Exemplo Estrutura 
Classificatória
A depreciação de bens móveis num primeiro momento não exige a informação de Inscrição Genérica, 
com o intuito de individualizar os bens controlados.
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Em outro exercício surge a necessidade de começarmos a registrar a depreciação de bens móveis e 
vinculá-los aos bens controlados.



Conta Contábil 
com Conta 
Corrente
A possibilidade de, através de uma única conta 
contábil, controlar os saldos financeiros da UG, sem 
necessidade de criar uma nova conta no plano de 
contas, quando for necessário abrir um novo domicílio 
bancário na mesma instituição financeira.
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Conta Contábil com 
Conta Corrente
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Conta Contábil sem
Conta Corrente
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Diferenciais na nova 
versão (Siafe)

- Maior controle das rotinas contábeis pela equipe 
de contabilidade, através de mecanismos de 
configuração. Esses controles permitem que 
cada Poder possa ter suas regras e 
particularidades na execução contábil.
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Evento com 
condições
A possibilidade de um evento possuir uma condição 
(regra), para que ele possa ser disparado (executado) 
se atender a condição (regra) informada.
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Cenário 
Hipotético
Somente a  execução orçamentária do Poder 
Executivo é controlada por cotas orçamentárias 
(limite de empenho).
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Eventos Condicionados
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Condição
Quando o poder for 
Executivo



Evento com 
gatilho
A possibilidade de definir os documento contábeis 
que devem lançar um determinado evento.
Exemplo: Consumo da disponibilidade financeira 
disparado na contabilização das OBs. (Evento de 
sistema criado pelo usuário). 
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Evento 
complementar
A possibilidade de um evento chamar outro evento, 
dando uma flexibilidade e também possibilidade de 
reutilizar eventos, ter eventos encadeados 
(hierarquizados). 
Exemplo: Possibilidade de separar os eventos 
orçamentários e os de controle, sendo ambos 
disparados num único documento contábil.
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Evento com 
máscaras 
contábeis
A possibilidade de, através de uma única definição 
contábil, produzir roteiros contábeis distintos.
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Créditos Adicionais

╺ Crédito Suplementar por Superavit Financeiro
╶ D 522130101 C 522139901

╺ Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação
╶ D 522130201 C 522139901

╺ Crédito Suplementar por Anulação de Dotação
╶ D 522130301 C 522139901

… 

Mais de 30 variações possíveis.

20



Uma única definição 
contábil
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Regras de 
Compatibilidade
Permite restringir ou impedir cenários em que o 
usuário venha a cometer um erro.

Exemplo: Se o elemento for 36 o credor só pode ser 
pessoa física.
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Cenário 
Hipotético
Os contratos não estão com os saldos regularizados e 
pretende-se realizar um controle mais preciso a partir 
do próximo exercício.
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Eventos Complementares
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Evento

Complementar Complementar

Gatilho
Ao Empenhar

Condição
Quando o empenho estiver 
vinculado a um contrato

Condição
Se o ano do contrato 

for <= 2016

Condição
Se o ano do contrato 
for >= 2017

Permitir a inversão
(evento mais forte 
que a conta)

Não permitir inversão



Cenário 
Hipotético
Algumas modalidades de licitação devem exigir a 
vinculação do Contrato no momento do Empenho.
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Regras de Compatibilidade
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[MODALIDADE DE 
LICITAÇÃO].[CÓDIGO] = '03'

ou

[MODALIDADE DE 
LICITAÇÃO].[CÓDIGO] = '04'



Cenário 
Hipotético
A fonte 116 só pode estar disponível para a UG da 
Saúde, fonte exclusiva desta unidade.
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Regras de Compatibilidade
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Condição
Se for UG 300101

UG = 300101

LIBERA FONTE 
116

RESTRINGE 
FONTE 116

Condição
Se for a unidade 

300101

Condição
Se for outras 
unidades

Não apresenta a fonte 116Habilita a fonte 116



Regras de 
mapeamento
A possibilidade de definir uma característica de um 
sistema externo reconhecida pelo nosso sistema para 
fins de integração.

Exemplo: Os tipos de OBs são regras definidas pela 
instituição financeira, em determinados momentos 
um tipo de OB deixa de ser utilizado e surgem novos 
tipos.
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Regras de 
negócio
A possibilidade de criar regras pela TI e que podem 
ser habilitadas e modificadas pelo usuário.

Exemplo: Permite cadastrar boleto vencido.
Outro exemplo: Bloquear cadastro de um reforço ou 
anulação.
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Inicialização de 
novo exercício
A possibilidade de iniciar um novo exercício pelo 
próprio usuário, sem demandar a área de TI.
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Monitoramento 
de rotinas
A possibilidade de acompanhar execução dos 
relatórios do Flexvision.
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Agendamentos 
de rotinas

- Transferência Diária
- Execução de consultas
- Agregações
- Envio e recebimento de arquivos bancários
- Gerar arrecadação e classificação da receita
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Consumo 
automático de cotas
Mecanismo criado para evitar o trabalho manual de 
rolagem de cotas e possíveis erros de rolagem.
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Nota de 
Reserva por 
tipo

- A nota de reserva têm um novo conceito, 
chamado tipo de reserva.
Exemplo: Pré-empenho, contingenciamento.
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Importação de 
execução em 
lote

- Possibilidade de executar empenho, liquidação e 
PD através de uma importação de uma planilha 
excel.
Exemplo: Diárias e Precatórios.
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Criação e execução 
de lotes de PDs
Mecanismo criado que permite agendar lotes, 
executar lotes e acompanhar lotes, com 
características definidas pelo usuário.
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Novos recursos 
da conciliação 
bancária

38

- Conciliação automática
- Conciliaçao vertical
- Tipo de conciliação
- Conciliação forçada
- Assistente de conciliação
- Conciliação automática da Receita
- Conciliação automática de Aplicações e Resgate
- Pendências diárias da conciliação



Conciliação de OB
- A conciliação de OB é automática, gerando as 

GDs ou anulações de forma automática.
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Novos 
mecanismos 
de segurança

- Bloqueio de Funcionalidades por Órgão, UO, UG 
ou Usuário e com excepcionalização.

- Conformidade de Usuários
- Solicitação de Cadastro de Usuários
- Hierarquia de usuários
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Diferenciais para o 
Tesouro

╺ Limite de saque e vinculação de pagamento.

╺ Conciliação bancária automática.

╺ Integração com sistemas de arrecadação.

╺ Destinação automática de recursos.

╺ Restituição de receitas.



Limite de Saque

╺ Controlado sobre o saldo 
bancário da conta 
administrada pelo 
Tesouro.

╺ Reduz o ônus operacional 
do Tesouro, dando às UG 
maior autonomia e 
agilidade em seus 
pagamentos.
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Tesouro libera 
limite de saque

UG emite OB 
consumindo 

limite de saque
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Diferenciais para as Unidades Gestoras

╺ Documento contábil em modo rascunho.

╺ Diagnóstico contábil com exibição do evento a ser disparado.

╺ Anulação total simplificada de documentos.

╺ Devolução de Suprimento de Fundos e Diárias com estorno 

automático da execução Orçamentária.

╺ Cópia de documentos.

╺ Pagamento com código de barras.

╺ Filtro no detalhamento de conta.

╺ Geração automática de documentos de contabilização da folha 

de pagamento.

╺ Grande quantidade de relatórios gerenciais.

╺ Relatórios on-line.
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PPA

╺ Programas de governo por eixo e dimensão e com possibilidade de 
vários objetivos.

╺ Ações com controle por Origem, numeração configurável, garantia 
de série histórica.

╺ Possibilidade de se trabalhar com Ações Estratégicas (Iniciativas) e 
Orçamentárias.

╺ Sistemática de descartes de programas e ações com validação de 
saldo de RAP.

╺ Acompanhamento do PPA interligado PPA, LDO, LOA e Execução
╺ Workflow para as Metas e as Ações.



45

LDO

╺ Índice Atuarial
╺ Margem Expansão
╺ Projeção da Previdência
╺ Projeção da Receita
╺ Renúncia Receita
╺ Risco Fiscal
╺ Relatórios gerados no formato publicado pela STN.
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LOA

╺ Tetos orçamentários.
╺ Fases do orçamento, gestores trilham o caminho do orçamento.
╺ Pré proposta.
╺ Plano Orçamentário.
╺ Emendas.
╺ Recálculo do orçamento.
╺ Deduções da receita.
╺ Destinação da receita.
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Geração Peça Orçamentária

╺ Permite definir as capas que compõem 

a peça, índice, cabeçalhos e rodapés.

╺ Iteração dos relatórios entre Poderes, 

Órgãos e Unidades Orçamentárias.

╺ Consolidação e impressão de toda a 

peça orçamentária.
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Geração Peça 
Orçamentária
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FORMALIZAÇÃO DOS 
CRÉDITOS ADICIONAIS

╺ Geração da minuta e anexos de suplementação 

e anulação de forma automática, prontos para 

assinatura do governador e publicação no Diário 

Oficial.
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FORMALIZAÇÃO DOS 
CRÉDITOS ADICIONAIS
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FORMALIZAÇÃO DOS 
CRÉDITOS ADICIONAIS
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Informações Gerenciais

╺ Gastos com pessoal;

╺ Despesas por função e programa de governo;

╺ Despesas por fonte de recursos;

╺ Relatórios legais disponíveis;

╺ Possibilidade de extrair informações de forma 

ágil e eficiente.



CONFIGURAÇÕES, PERFIL E CONFORMIDADE

Perfil (Security 
e Institucional) Conformidade



Nota de Dotação 
e Receita 
Prevista

Liberação de 
Cota

Nota de 
Empenho

Nota de 
Liquidação

SC / 
Formalização 

de Crédito

Nota de 
Reserva

Descentraliza 
Crédito

Consumo 
Automático de 

Cotas

ORÇAMENTO



FINANCEIRO

Limite de Saque 4 Tipos de PD / 
OB

Finalidade Pgto 
- “TAC” OB LINE

Execução de 
PD

Lista de 
Favorecido

Código de 
Barras



ARRECADAÇÃO

Regra de 
Dedução

Guia de 
Recolhimento OB Dedução



PATRIMONIAL

Incorporação de 
Bens Depreciação Exaustão

Reavaliação
Demais 

Operações 
Patrimoniais



OUTROS MÓDULOS

Contratos e 
Convênios

Integração com 
Folha Cadin

SPED Manad



INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Flexvision
LRF - RREO 

RGF

Portal da 
Transparência

Painel do 
Gestor

Matriz
Saldos

Contábeis

Relatórios da 
Lei 4.320

Relatórios 
Gerenciais



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA



Obrigado!
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Giovanna - giovanna@logusinfo.com.br 
Josué Saraiva - josue@logusinfo.com.br
Rodrigo Oliveira   – rodrigo@logusinfo.com.br


