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Módulo 2

Utilização do Sistema

1. Apresentação
Olá, bem-vindo(a) ao módulo 2 do nosso curso.

No módulo anterior foram abordados aspectos que lhe ajudarão a visualizar em que 
contexto da gestão da Administração Pública Federal o Siafi se insere.

Aqui, no módulo 2, conheceremos um pouco do Siafi “por dentro”. Portanto, neste 
módulo trataremos de:

 § Módulo 2 – Utilização do Sistema

1. Apresentação

2. Habilitação

3. Siafi Operacional e Siafi web

4.  Acesso ao Sistema

5. Estrutura e Navegação

5.1 Estrutura

5.2 Navegação

6. Consultas a tabelas

7. Regras Gerais para consultas a tabelas de atributos e de documentos

8. Tabela CALENDÁRIO

9. Tabela de Unidade Gestora1 – CONUG

9.1 Consulta UG sem filtro

9.2 Pesquisa de UG pelo nome

1 Unidade Orçamentária ou Administrativa que realiza atos de gestão orçamentária, financeira e/ou 
patrimonial, cujo titular, em consequência, está sujeito a tomada de contas anual na conformidade 
do disposto nos artigos 81 e 82 do Decreto-lei nr. 200, de 25 de fevereiro de 1967.
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9.3 Pesquisa de UG a partir do seu código

9.4 Acesso ao histórico da UG

9.5 Será a UG setorial de outra unidade?

9.6 Consultando todas as UG’s de um órgão

9.7 Para listar todas as UG’s de uma Unidade da Federação

10. Tabela de Órgão – CONORGAO

10.1 Consulta sem uso de filtros

10.2 Pesquisa de órgão pelo nome

10.3 Pesquisa de órgão a partir do seu número

10.4 Acesso ao histórico do órgão

10.5 Pesquisa por órgão superior

10.6 Consulta por tipo de administração

11. Tabela de credor – ATUCREDOR/CONCREDOR

11.1 Tabela de credor – ATUCREDOR

11.2 Tabela de credor – CONCREDOR

11.3 Consulta por tipo de credor

11.4 Pesquisa de credor pelo nome

11.5 Pesquisa de credor a partir de um CNPJ/CPF específico

11.6 Acesso ao histórico do credor

12. Tabela de contas contábeis2

12.1 Consulta sem filtro

12.2 Consulta classe de contas

2 Título representativo da formação, composição, variação e situação de um patrimônio, bem como 
de bens, direitos, obrigações e situações nele não compreendidas, mas que, direta ou indiretamen-
te, possam vir a afetá-lo, exigindo por isso controle contábil específico.
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12.3 Consulta conta por nome

12.4 Consulta conta específica - parte 1

13. Tabela de evento3

13.1 Classes de eventos

13.2 Tipos de utilização 

13.3 Consulta à Tabela

14. Consulta a Documentos

14.1 Nota de empenho – CONNE

14.2 Ordem bancária – CONOB

14.3 Documento de arrecadação de receitas federais – CONDARF

15. Consulta ao CONRAZAO e ao BALANCETE

15.1 Consulta ao CONRAZAO

15.2 Consulta ao BALANCETE

16. Encerramento

 § Objetivos de aprendizagem

Pode ser que você não se lembre de tudo o que estuda, mas nesse curso você sempre 
pode voltar ao item, consultar, rever. Por isso, relaxe, faça a sua parte no curso, estude 
e deixe o conhecimento fluir. No momento da prática na sua UG, você se lembrará de 
muito mais do que imaginou que pudesse. Importa prestar atenção nas telas e a cada 
nova tela apresentada indagar: 

• Que informação é mostrada no cabeçalho da tela? 

• Qual é o subsistema, qual é o módulo e a transação em que estou situado? 

• Quais são as PF’s disponíveis? O que elas possibilitam? 

3 Código estruturado que identifica o fluxo contábil completo de atos ou fatos administrativos e que 
substitui, de forma automática, o tradicional procedimento de registro contábil mediante a indica-
ção das contas devedoras e credoras que constituem um determinado lançamento.
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• Que informação pode ser recuperada/inserida por meio de cada transação? 

Assim, o objetivo deste módulo é mostrar como:

• Acessar o sistema; 

• Navegar entre as funcionalidades do sistema; 

• Realizar consultas a tabelas e documentos; e 

• Definir conceitos básicos relacionados ao Siafi.

2. Habilitação
A habilitação de usuário para acessar o Siafi ocorre no Sistema de Segurança, Nave-
gação e Habilitação do Siafi (Senha).

É por meio do Senha que é feito o controle do acesso ao Siafi, bem como o monitora-
mento de seu uso.

Para acessar o Siafi, então, é necessário estar “habilitado”, ou seja, estar vinculado a 
uma Unidade Gestora e ter um login e uma senha válidos. 

Cada usuário é cadastrado no âmbito do seu órgão pelo Cadastrador de Órgão, que é 
um servidor encarregado dessa função.

Mas quem cadastra o Cadastrador de Órgão?

Lembremos de que o Siafi é um sistema gerido e administrado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, que é o Órgão Central do Sistema de Administração Financeira, 
conforme dispõe o art. 11 da Lei nº 10.180 de 2001.

Assim, quem cadastra o Cadastrador de Órgão é a STN, especificamente a Coordena-
ção Geral de Sistemas e Tecnologia da Informação (COSIS).

O cadastramento no Siafi é feito por meio de preenchimento e assinatura de formulá-
rio próprio, disponível na página do Tesouro.
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No formulário é definido o escopo de atuação do usuário no sistema. Isso ocorre ao 
se atribuir o NÍVEL DE ACESSO e o PERFIL do futuro operador.

Consulte a Macrofunção 020802 - ROTEIRO DE CADASTRAMENTO para saber 
mais.

Falando em NÍVEL DE ACESSO E PERFIL, vamos parar um pouquinho para verificar de 
que se trata.

 § Nível de acesso

Define o escopo, a amplitude e o alcance em que se darão as consultas do usuário no 
sistema.

De acordo com o item 2.3.4 da Macrofunção 020802, “2.3.4 - O nível de acesso indica 
o tipo de informações a que o operador pode ter acesso”.

Estão definidos os níveis de acesso a seguir:

1

8

7

6

5

3

9

2

4

Acessa dados de qualquer UG, ministério, órgão ou entidade.

Acessa dados de um determinado Estado da Federação.

Acessa dados das UG’s que estão na tabela de vinculação da UG do usuário.

Acessa dados de qualquer UG que pertença à mesma UF da UG do usuário.

Acessa dados de UG que pertença ao mesmo ministério, ou de UG que pertença às entidades vinculadas a este ministério.

Acessa dados de qualquer UG das quais a UG do operador seja setorial de contabilidade, auditoria ou orçamento

Acessa dados de qualquer UG que pertença ao mesmo ministério, órgão.

Acessa dados da unidade na qual está cadastrado, e da UG "off-line" pelas quais realize entrada de dados.

Acessa dados da unidade na qual está cadastrado.

 § Perfil

A Macrofunção 020802 do Manual Siafi define PERFIL da seguinte forma: “2.3.8 - 
O Perfil é um conjunto de transações colocadas à disposição do operador para a 
realização de suas tarefas”.
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Exemplos de perfil:

PAGAMENTO – poder emitir documento como ordem bancária, DARF, GPS;

EXECUTOR – pode emitir/cancelar/consultar documentos contábeis, por exemplo;

CONTÁBIL – pode atualizar o estado do sistema, o calendário de fechamento do mês 
contábil, por exemplo. 

Assim, se você possui um PERFIL só de consulta, apenas transações de consulta 
ficarão disponíveis para você.

Quando o operador tenta acessar uma TRANSAÇÃO que não consta no seu PERFIL, o 
sistema emite a mensagem “OPÇÃO INVÁLIDA”.

3. Siafi Operacional e Siafi web
O Siafi Operacional roda em uma plataforma de grande porte. Por enquanto, sua 
interface é de ambiente mainframe, ou seja, aquele terminal de tela preta.

Digo por enquanto porque, progressivamente, está sendo migrado para o ambiente 
web.

O primeiro subsistema do Siafi migrado para o ambiente web foi o de Contas a Pagar 
e a Receber (CPR) – subsistema em que ocorre a execução das fases da despesa: 
liquidação e pagamento. Logo depois foi desenvolvido em ambiente web o módulo de 
Programação Financeira.

Com isso, o usuário do Siafi o utiliza ora acessando a interface “Tela Preta”, ora 
acessando o ambiente web.  A mesma senha deve ser usada para acessar ambos.
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Tela 03

Quais dados encontramos em um e em outro ambiente?

Observe a tela a seguir, ela mostra a interface do ambiente web:

Tela 68

• Como vimos, o subsistema de CPR foi migrado para esse ambiente. Por ele é 
realizada a liquidação e o pagamento da despesa. Com isso, os documentos 
hábeis, como NOTA FISCAL, RECIBO DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO 
e RESTITUIÇÃO poderão ser encontrados no ambiente web. Além deles, os 
documentos hábeis de registro da Programação Financeira, como Solicitação 
de Recurso, Devolução de Recurso etc.;
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• Tabelas descritivas das configurações contábeis dos atos e fatos correspon-
dentes à liquidação e ao pagamento da despesa e também relacionados à Pro-
gramação Financeira; e

• Consultas aos aludidos Documentos Hábeis.

Veja a tela a seguir, que mostra a interface do ambiente “Tela Preta”, Siafi Operacional:

Tela 69
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Nesse ambiente, encontramos:

Os documentos contábeis, como 
Nota de Dotação (ND), Nota de 
Empenho (NE), Nota de 
Movimentação de Crédito (NC), 
Ordem Bancária (OB), Documento de 
Arrecadação, IRRF, Nota de Sistema 
(NS).

Tabelas que dão suporte à Execução 
Orçamentária e Financeira, como 
Tabela de Unidade Gestora, Tabela 
de Órgão, Tabela de Eventos, Tabela 
de Contas etc.

Consulta ao Balancete 
e Conrazão.

Preste atenção a seguir em um exemplo simplificado de interação entre os dois am-
bientes.

AMBIENTE WEB Reflexo no Ambiente Siafi Operacional (Tela Preta)

Dados da 
liquidação

NS

OB
GPS
DAR
DARF

Dados de
Pagamento

NOTA 
FISCAL - 

Pagamento

Observe acima. Tomando como exemplo uma nota fiscal que pode ser de compra 
ou contratação de um serviço (fato do mundo real). No momento oportuno o gestor 
a lança no sistema (ambiente web), gerando um documento hábil que representa a 
nota fiscal. Os documentos contábeis (OB, DARF, GPS etc.) relacionados a esse fato 
e decorrentes do documentos hábil serão todos gerados no ambiente tela preta (Siafi 
operacional) e somente nele poderão ser consultados. 



14

Bom, lembrando que o propósito do nosso curso é levar até você conhecimentos 
básicos sobre o Siafi, os aspectos da Execução Orçamentária e Financeira são tema 
para outro curso.

A prática do Curso Siafi Básico ocorre no ambiente “Tela Preta” ou Siafi Operacional.

Vamos entrar no sistema?!

4. Acesso ao sistema
Para saber quais são os requisitos técnicos para acesso ao Siafi, acesse:

https://hod.serpro.gov.br

Agora, abra o seu navegador. Na “Barra de Endereço” você não precisa digitar www, 
basta digitar “acesso.serpro.gov.br”. Observe a tela.
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O acesso ao Siafi não se dá de forma direta. É necessário, antes, acessar a Rede Serpro. 
Por isso, em regra, ao solicitar o primeiro acesso ao Siafi, duas senhas são geradas: 
uma para acesso à rede Serpro e outra para acesso ao Siafi. A senha recebida inicia 
com a palavra NOVA, seguida de 2 a 4 (dois a quatro) dígitos numéricos.

Essas senhas devem ser trocadas logo no primeiro acesso. A nova senha a ser digitada 
deve ter de 6 a 12 (de seis a doze) caracteres alfanuméricos.

Uma vez trocada a senha, procure não errar ao digitá-la para entrar no sistema, 
porque somente 3 (três) tentativas são permitidas. Alcançado esse número, o sistema 
bloqueia o acesso e outra senha precisará ser requerida.

Trocando a senha para o primeiro acesso – Rede Serpro – o mesmo procedimento 
deve ser utilizado para a troca de senha de acesso ao Siafi.

No campo relacionado ao Código, informe o seu CPF.

No campo relacionado à Senha, digite a senha recebida do seu cadastrador, que é 
iniciada com a palavra NOVA seguida de números.

No campo relacionado aos caracteres, digite a sequência gerada.
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Acione o botão AVANÇAR.

Pense um pouco…

Escolha uma nova senha e digite no campo NOVA SENHA. Redigite a mesma senha 
escolhida no campo CONFIRME NOVA SENHA, com o mínimo de 6 (seis) e o máximo 
de 12 (doze) caracteres, podendo ser números e letras.

Acione o botão avançar.

Uma vez que você já escolheu a senha da REDE SERPRO, será apresentada uma tela 
para escolha do sistema que deseja acessar – tela a seguir. No nosso caso, escolha 
o Siafi posicionando o cursor na linha e teclando ENTER.
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Tela 70

Agora proceda da mesma forma para trocar a senha de acesso ao Siafi.

Trocada a senha, já podemos acessar o sistema. O Siafi funciona por exercício. Isso 
quer dizer que você deve informar qual exercício você quer acessar, digitando no 
campo SISTEMA a palavra Siafi seguida do ano, conforme mostrado na tela acima.
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Lembre-se…

O acesso ao Siafi envolve:

• Acessar primeiro a REDE SERPRO;

• Escolher o Sistema (SIAFI);

• Informar o CPF e a SENHA do Siafi; e

• Digitar no campo SISTEMA a palavra SIAFI seguida do ano a que se deseja 
acesso.

5. Estrutura e navegação
Você já viu que o Siafi é estruturado por exercício. Veremos outros aspectos da sua 
organização, que são os subsistemas, os módulos e as transações.

5.1. Estrutura

Ao entrar no sistema, observe o cabeçalho da tela.

Tela 3
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É mostrado onde você se encontra: Siafi2018 – SISTEMA DE ADM. FINANCEIRA –, 
nesse caso.

No centro da tela, a lista dos SUBSISTEMAS é apresentada.

Observe à direita da tela, na parte inferior, que a palavra CONTINUA indica que a lista 
não termina nessa página, mas que você pode avançar para a tela seguinte.

Nesse caso, há 2 (duas) maneiras de avançar: com PF8=AVANCA ou com ENTER.

O SUBSISTEMA é um agregado de módulos. Vamos ver!

Na tela antes mostrada, marque um “X” no SUBSISTEMA DOCUMENTO e tecle ENTER.

Tela 4

Perceba, no topo da tela, que descemos um nível na árvore do sistema.

Antes, qual era a sua posição? Você estava no Siafi2018 visualizando a lista de 
SUBSISTEMAS.

Você foi convidado a verificar, abrir o subsistema DOCUMENTO marcando um “X” ao 
lado do SUBSISTEMA e teclando ENTER.

Agora, você se encontra no SUBSISTEMA DOCUMENTO, visualizando os módulos que 
o compõe.
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Observe que o SUBSISTEMA DOCUMENTO tem 3 (três) módulos – CONSULTA, 
ENTRADADOS E IMPRESSÃO.

Como vimos, um SUBSISTEMA agrega MÓDULOS.

E os MÓDULOS?

MÓDULOS agregam transações afins.

Se:

SUBSISTEMAS agregam MÓDULOS, 

MÓDULOS agregam TRANSAÇÕES.

O que fazem as TRANSAÇÕES?

As transações estão no menor nível na árvore do Siafi. É pelo acionamento de uma 
transação que podemos consultar e incluir dados no sistema.

Tela 4
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Antes de partirmos para as TRANSAÇÕES, veja na parte inferior da tela que, além da 
PF3=SAI, está disponível a PF12=RETORNA.

Acionando PF12=RETORNA, o operador voltará ao nível de subsistema. Porém, se 
acionar PF3=SAI, será jogado para fora e terá que fazer o login novamente.

Vamos, então, descer no nível de TRANSAÇÃO?

Na tela antes mostrada, marque um “X” no MÓDULO ENTRADADOS e tecle ENTER.

Perceba, na próxima tela, que o sistema mostra todas as transações que compõem 
o módulo ENTRADADOS. E o CONTINUA na parte de baixo da tela à direita indica que 
ainda há mais transações nas próximas páginas. Navegue na lista. Para avançar, use 
a PF8=AVANCA ou tecle ENTER.

Tela 5

Note que no resultado visível na primeira tela os nomes das TRANSAÇÕES iniciam 
com “ATU…”. Isso significa que são transações de atualização, de entrada de dados.

Por outro lado, se o nome inicia com “CON…”, trata-se de transação por meio da qual 
são consultados dados no sistema.
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E se a ação da TRANSAÇÃO é cancelar um documento, então o nome começa com 
“CAN…”.

Isso é REGRA GERAL. Entretanto, utilizando o sistema ou mesmo navegando nos 
seus módulos, você perceberá que há TRANSAÇÕES que não seguem esse modelo. 
Por exemplo:

> NE (emissão de Nota de Empenho).

Como utilizar uma TRANSAÇÃO?

Tela 6

Uma TRANSAÇÃO pode ser acionada de 2 (duas) formas:

• Pela árvore do sistema (marcando um X no nome da transação), conforme 
fizemos para expandir o SUBSISTEMA e o MÓDULO; ou

• Informando o nome da transação na linha de COMANDO, da seguinte forma: 
digitar o sinal de “>” seguido do nome da transação.
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5.2. Navegação

Ao utilizar o Siafi, você vai observar que algumas PF’s ficam disponíveis a depender 
do ponto em que o operador está.

Assim que você entra no sistema, ficam disponíveis 2 (duas) PF’s:

PF3=SAI e PF8=AVANCA.

Um pouco de cuidado é requerido em se tratando da PF3=SAI, porque, por exem-
plo, neste ponto, ao acioná-la, você será jogado para fora do sistema. Terá, então, 
que fazer o login novamente.

Já a PF8=AVANCA é pacífica, tranquila. Quando ela aparece, é somente para anun-
ciar que além da página que está visível, há outras em seguida e que você pode 
paginar. Pagine, então…

Note que a PF que faz “dobradinha” com a PF8=AVANCA é a PF7=RECUA. Isso quer 
dizer que você sempre pode voltar à página anterior e novamente, se for o caso, ir 
para a(s) página(s) seguinte(s).

Tem uma PF parecida com a PF7=RECUA, é a PF12=RETORNA. Ela posicionará você a 
depender do nível de consulta em que estiver: se no detalhe da informação; se ainda 
nos filtros; se em uma lista de dados… Mas não se preocupe, ao acioná-la, você volta 
sempre ao nível anterior.

A PF1=AJUDA, como o próprio nome diz, está à disposição para ajudá-lo. Ela só requer 
uma coisa: antes de acioná-la, posicione o cursor no campo sobre o qual você quer 
ajuda. Mas, infelizmente, nem todos os campos de tabelas e documentos têm help. 
Por isso, algumas vezes, ela não vai poder ajudá-lo(a).

Às vezes, a PF1=AJUDA dá dicas, em outros momentos ela chama um domínio de 
dados de uma outra tabela. Veremos isso na prática.

Já falamos um pouco sobre a PF3= SAI. Em qualquer outra tela que não o início da 
árvore do sistema, ao acioná-la, o foco volta para o MENU de onde partiu.
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No tocante às PF’s de navegação, ficamos por aqui. No entanto, no próximo módulo, 
verificaremos que outras PF’s estão disponíveis para o gestor, cada qual com sua 
função específica, a depender da tabela/documento/relatório em que se encontre.

6. Consultas a tabelas
Olá!

Bem-vindo(a)s ao item Consulta a tabelas do Siafi. Nele, juntamos teoria e prática.

Naturalmente, não passaremos por todas as tabelas. Falaremos apenas de tabelas 
mais genéricas e que não exigem do aluno conhecimentos prévios. Afinal, o curso é de 
Siafi básico, voltado para aqueles que estão tendo o primeiro contato com o sistema.

A partir de agora, partiremos do pressuposto que você já sabe entrar no Siafi e acionar 
uma TRANSAÇÃO. Dessa forma, diremos apenas: “entre na transação X”.

Porém, antes de continuarmos, deixaremos definidas algumas regras gerais que se 
aplicam tanto para consulta a tabelas quanto para consultas a documentos.

7. Regras gerais para consultas a tabelas de atributos e de 
documentos

• Depois de acionada a transação, teclando ENTER 
na tela de filtro que aparece, sem informar nenhuma 
restrição, o sistema mostra a RELAÇÃO de todos 
os itens da tabela;

• A partir da listagem geral antes citada, em que foi 
solicitada a consulta sem que nenhum filtro tenha 
sido fixado, se for posicionando o cursor em qual-
quer dos itens apresentados e em seguida acionado PF2=DETALHA, o sistema 
mostra a informação detalhada sobre aquele item da tabela;

• A partir de um número de UG ou órgão ou documento, por exemplo, se teclado 
ENTER, o sistema mostra a lista dos itens da tabela a partir do número informado; 
e
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• Se informado um número específico no respectivo campo de uma tabela (ug, 
órgão, documento etc.) e acionada, em seguida, PF2=DETALHA, o sistema 
mostra detalhe do item da tabela que corresponde ao número informado.

8. Tabela CALENDARIO
Essa tabela é bem simples. Mostra para o operador:

• Os feriados do ano; e

• Para cada dia de um mês específico, mostra o horário de funcionamento do 
Siafi.

Na linha de comando, digite > CALENDARIO e tecle ENTER.

Tela 7

Nesta tela, simplesmente tecle ENTER sem informar nenhum filtro.

O resultado é mostrado na tela a seguir. Nesse caso, nenhum detalhamento é 
disponibilizado. Note na base da tela as PF’s disponíveis; e no topo o SUBSISTEMA e 
o MODULO em que se localiza a transação CALENDARIO.
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Tela 8

Para verificar o horário de funcionamento do Siafi, na tela de filtros (tela a seguir), 
informe no campo MÊS/ANO DE REFERENCIA o mês no formato MMM (AGO para o 
mês de agosto, por exemplo) e tecle ENTER.

Tela 9
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Tela 10

No resultado da consulta, posicione o cursor no dia “30”, por exemplo, e tecle PF2=-
DETALHA.

Atenção!

• Para evitar erros no posicionamento do cursor, movimente-o entre os dias 
com a tecla TAB do seu teclado; e

• Regra geral, o formato do MÊS no sistema é de 3 (três) posições utilizando 
as três primeiras letras do nome do mês. Por exemplo: JAN (janeiro) FEV 
(fevereiro) MAR (março) ABR (abril).
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Tela 11

Observe que ao teclar PF2=DETALHA junto ao dia “30”, o sistema mostra em que 
horário o Siafi estará em rede (08:30), bem como o horário limite em que ficará indis-
ponível (21:35).

Tecle PF12=RETORNA e depois PF3=SAI e observe para qual tela o sistema movimen-
tou.

9. Tabela de Unidade Gestora – CONUG
No módulo anterior, você teve acesso ao conceito de Unidade Gestora. 

O conceito de Unidade Gestora é forte no Siafi porque é na UG que os registros de 
atos e fatos ocorrem. Assim, regra geral, se pesquiso sobre EMPENHO, SALDO de 
CONTA, ORDEM BANCÁRIA, tenho sempre que informar em que UG os dados devem 
ser pesquisados.
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Vamos acessar a tabela. Digite na linha de comando >CONUG e tecle ENTER.

Tela 12

No início do módulo, ressaltamos que podemos consultar uma tabela sem informar 
filtros. Com isso, obtemos a lista de todos os registros da tabela.

Vamos ver?

9.1. Consulta UG sem filtro

Tecle ENTER na tela apresentada no tópico anterior.

Note que o resultado é uma lista, paginável, de todas as Unidades Gestoras.
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Tela 13

Observe o topo da tela e verifique em que posição na árvore do sistema a transação 
se encontra.

Observe a parte inferior da tela e note quais são as PF’s disponíveis.

À esquerda temos o número da UG (6 posições numéricas) e sua descrição.

À direita da tela é mostrada a UF, o órgão e a função da UG.

Navegue pela tabela (PF7/PF8) até chegar à UG 010001 
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Tela 14

Tela 15

Note que você encontrou a UG na página 3 (três). O número da página encontra-se na 
parte direita superior da tela.
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Posicione o cursor ao lado do número e tecle PF2=DETALHA.

Atente-se para os atributos da unidade. Passaremos apenas por alguns campos, por 
exemplo:

• ORGÃO: Indica a que instituição a Unidade pertence. Se a um Ministérios, se 
a uma Entidade Supervisionada, se a um Tribunal do Poder Judiciário ou se a 
uma das Casas do Poder Legislativo.

• FUNÇÃO: Pode ser Executora, Controle ou Credora. Abaixo, a definição de cada 
uma conforme o glossário do Manual Siafi:

Executora: É a Unidade Gestora responsável pela execução orçamentária, finan-
ceira e patrimonial, responsável pela geração de registros contábeis no SIAFI.

Controle: Unidade administrativa identificadora de entidades de controle do 
Governo Federal, que não são responsáveis pela emissão de documentos con-
tábeis no SIAFI. Exemplo: Unidade administrativa responsável pela habilitação 
de operadores do SIAFI – UG 170800 – COSIS/STN.

Credora: Unidade administrativa identificadora de entidades credoras especiais 
do Governo Federal, tais como: os municípios, códigos a partir de 980000 e 
os estados, códigos a partir de 970000. Bem como identificadora de outros 
controles internos da Administração Pública, tais como: UG responsável por 
um programa/ação específico visando facilitar a apropriação de custos.

• UG SET: Uma Unidade Gestora Executora pode ainda assumir funções “espe-
cializadas” no Siafi, como Setorial Financeira, Setorial Contábil, Setorial Orça-
mentária, Setorial de Auditoria. Veja a definição de cada uma, conforme glos-
sário do Manual Siafi.

SETORIAL FINANCEIRA - Unidade que exerce supervisão dos atos de progra-
mação e de execução financeira de uma UG.

SETORIAL DE CONTABILIDADE DE UG - Unidade responsável pela execução 
contábil no Sistema e registro da Conformidade Contábil de um determinado 
número de UG e cujo responsável é um Contador.

SETORIAL DE AUDITORIA - Unidade responsável, perante um Órgão, pelas 
funções de auditoria das UGE- Unidade Gestora Executora a ele vinculados.
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SETORIAL ORÇAMENTÁRIA - Unidade que exerce supervisão funcional dos 
atos de execução orçamentária de uma UG.

• MOEDA: Indica a moeda em que serão feitos os registros contábeis da Unidade.

• TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: Indica se a UG foi criada para a entidade 
usar a CTU para pagamento de faturas de serviços e recebimento de tributos, 
como taxas de água, energia elétrica, telefone. São entidades que não perten-
cem ao Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. Depende da assinatura de 
termo pela STN e a entidade interessada. Não é o caso desta UG.

• NUMERAÇÃO AUTOMÁTICA: Indica se a numeração dos documentos da Uni-
dade é gerada pelo sistema a cada documento emitido, independente da inter-
ferência do operador.

• DIFERENÇA CAMBIAL: Indica se a Unidade Gestora foi criada para acolher os 
registros de variação cambial ocorrida em virtude das transações das demais 
UG’s do órgão que executam em moeda estrangeira.

Tecle ENTER na tela de detalhe acima para verificar os demais parâmetros da UG.

Tela 16
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Aqui, chamamos atenção para o fato de que para ser criada no Siafi a UG precisa ter 
responsáveis. Com isso, temos para cada unidade a indicação de:

• ORDENADOR DE DESPESA/GESTOR FINANCEIRO: Respondem na UG pela 
análise da consistência, da exatidão dos atos e fatos de execução orçamentária, 
financeira e patrimonial. Conforme o Decreto-Lei nº 200/1967, ordenador de 
despesas é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de 
empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da 
União ou pela qual esta responda (art. 80, § 1º).

Ambos, gestor financeiro e ordenador de despesas, integram o rol de responsá-
veis que no Siafi pode ser consultado pela transação CONAGENTE (CONSULTA 
AGENTE RESPONSÁVEL).

Tela 17

• RESPONSÁVEL CONFORMIDADE: Indica a pessoa responsável pelo registro no 
Siafi da Conformidade. De acordo com o Glossário do manual Siafi, “CONFOR-
MIDADE - É um dos instrumentos de segurança do SIAFI, que permite às UG 
garantir a fidedignidade das operações por elas realizadas (Diária, Contábil e 
de Operadores)”.
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• FAZ LANÇAMENTO: Para emitir determinados tipos de ordem bancária, a uni-
dade precisa de autorização. A demanda deve ser encaminhada à UG 170500 
– Cofin por Comunica. Nesse caso, além das OB’s comuns, como de Crédito 
(OBC), para Banco (OBB), a unidade pode emitir OB Reserva (OBR). Para sa-
ber mais sobre Ordem Bancária, inscreva no curso “Siafi Ordens Bancárias” ou 
consulte a Macrofunção 020305 – CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL do 
Manual Siafi.

Note que está disponível a PF4=ATUALIZA, que permitirá ao usuário da UG alterar 
alguns atributos da unidade, como o endereço e os responsáveis, por exemplo. Outros 
atributos só podem ser modificados por coordenações específicas da STN.

Consulte o glossário do Manual do Siafi.

Lembre-se: para chegar até aqui, partimos da tela inicial apenas com um ENTER, 
sem informar filtro algum. Porém, outras estratégias de consulta são possíveis.

9.2. Pesquisa de UG pelo nome

Imagine que você precisa consultar uma Unidade Gestora, mas não sabe o código da 
UG. O que fazer neste caso? Veja na tela a seguir que há um campo intitulado TERMO 
DO TITULO. Escreva parte do nome que você conhece, vamos supor, por exemplo, que 
você sabe tratar-se de um INSTITUTO, então, escreva essa palavra no campo TERMO 
DO TITULO e acione a PF6=PESQUISA.



36

Tela 18

Observe na tela a seguir que o sistema traz a lista de todas as Unidades Gestoras que, 
na descrição do título, contêm a palavra pesquisada, no caso, “INSTITUTO”.

Tela 19
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Pagine o resultado utilizando as PF7/PF8 para encontrar a unidade procurada. 
Para ver os seus atributos, posicione o cursor ao lado do código da UG e acione a 
PF2=DETALHA.

9.3. Pesquisa de UG a partir do seu código

Conhecendo o código da UG, é sempre possível ir diretamente ao registro, conforme 
segue.

Na transação, informe no campo UNIDADE GESTORA, o código da unidade e acione a 
PF2=DETALHA.

Tela 20

9.4. Acesso ao histórico da UG

A partir do código, do mesmo modo, é possível verificar quais foram as mudanças 
ocorridas nos atributos/dados da unidade, bastando informar o código no campo 
UNIDADE GESTORA e acionar PF4=HISTORICO.
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Tela 20

Tela 21
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Sempre que há alteração nos dados de uma tabela, o Siafi solicita ao operador o 
“MOTIVO” da alteração. Com isso, ao consultar o histórico, a motivação informada 
a cada modificação ocorrida é mostrada na listagem. Detalhe uma ocorrência 
(PF2=DETALHA) para ver o estado anterior da tabela.

9.5. Será a UG setorial de outra unidade?

Igualmente, a partir do código da UG, é possível saber se ela é setorial de outra, dentro 
do mesmo órgão. Para isso, basta informar o número da UG no campo UNIDADE 
GESTORA, marcar a função sobre a qual se quer a informação e teclar ENTER.

Tela 22

O sistema mostra a lista de todas as UG’s cuja setorial financeira é a 070026. Detalhe 
uma das UG’s da lista e verifique.
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Tela 23

9.6. Consultando todas as UG’s de um órgão

Para saber todas as UG’s de um órgão, informe o código do órgão no campo ORGÃO 
e tecle ENTER.

Tela 24
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Observe o resultado na tela a seguir. Tanto no cabeçalho da tela como à direita da 
página, na coluna ÓRGÃO, o código do órgão se repete, mostrando que as UG’s da 
lista pertencem ao mesmo órgão. Posicione o cursor em uma das UG’s, acione PF2=-
DETALHA e verifique.

Tela 25

9.7. Para listar todas as UG’s de uma Unidade da Federação

Para listar todas as Unidades Gestoras de uma Unidade da Federação específica, 
digite a sigla da UF ou posicione o cursor no campo e acione a PF1=AJUDA.
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Tela 26

Para selecionar a UF, posicione o cursor no início da sigla e tecle ENTER. Já com a UF 
informada na tela de filtros, tecle ENTER.

Bom, ficamos por aqui na demonstração da tabela de UG. Para compreender alguns 
atributos da tabela, faz-se necessário entrar no mundo da execução orçamentária e 
financeira, o que está fora do escopo deste curso.

Partiremos agora para a tabela de órgão.

10. Tabela de Órgão – CONORGAO
Para Celso Antônio Bandeira de Mello

4

os órgãos nada mais significam que círculos de atribuições, os feixes in-
dividuais de poderes funcionais repartidos no interior da personalidade 
estatal e expressados através dos agentes neles providos”.4

4 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Apontamentos sobre os agentes públicos. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1975ª.
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No Siafi, a um órgão está associado um número de 5 (cinco) posições e um nome. Nem 
sempre um órgão corresponde a uma estrutura física no mundo real. Por exemplo: o 
órgão “91001 – Governo do Distrito Federal”.

Entremos na transação de consulta aos órgãos.

Digite na linha de comando > CONORGAO e tecle ENTER.

Tela 27

10.1. Consulta sem uso de filtros

No início do módulo, ressaltamos que podemos consultar uma tabela sem informar 
filtros. Com isso, obtemos a lista de todos os registros da tabela.

Vamos ver?

Tecle ENTER na tela apresentada no tópico sem restringir a consulta.

Note que o resultado é uma lista, paginável, de todos os órgãos
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Tela 28

Observe o topo da tela e verifique em que posição na árvore do sistema a transação 
se encontra.

Observe a parte inferior da tela e note quais são as PF’s disponíveis.

À esquerda, temos o código do órgão – cinco posições numéricas – e sua descrição.

À direita da tela, é mostrado se o órgão está ativo – SIM/NÃO.

Navegue pela tabela – PF7/PF8 até chegar ao órgão 25000.
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Tela 29

Tela 30

Note, no cabeçalho da tela, à direita, que você encontrou o órgão na página 6 (seis).

Posicione o cursor ao lado do número e tecle PF2=DETALHA.
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Atente-se para os atributos do órgão. Passaremos apenas por alguns campos, por 
exemplo:

• PODER: Indica a qual poder público o órgão pertence. Por exemplo: Poder Judi-
ciário, Poder Legislativo ou Poder Executivo. No caso, o Ministério da Fazenda 
é um órgão do Executivo.

• CODIGO SIORG: Infelizmente, o Poder Público não utiliza nomenclatura única 
para identificar a sua estrutura nos sistemas federais. Aqui temos um exemplo: 
no Siafi o Ministério da Economia é identificado pelo número “25000”, entretanto, 
no Siorg assume a numeração “001929” e no Siape “17000”.

O Sistema de Organização e Inovação Institucional (Siorg), instituído pelo Decre-
to nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, (revogado pelo decreto Nº 9.739, DE 28 DE 
MARÇO DE 2019) é a fonte oficial de informações sobre a estrutura organizacional 
dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal - Administração Direta, Autar-
quias e Fundações.

• TIPO DE ADMINISTRAÇÃO: Indica se o órgão detalhado pertence à Administração 
Direta ou à Administração Indireta.

• RECEBE COTA DA STN (S/N): Caso SIM, significa que ao ser registrado o or-
çamento no Siafi, automaticamente, será gerado – no mesmo valor – cotas 
correspondentes representando o direito do órgão de solicitar recursos finan-
ceiros de fonte Tesouro à STN, obedecendo o fluxo da programação financeira 
do Tesouro e os limites do Decreto de Programação Financeira (normativo que 
dispõe sobre a programação orçamentária/financeira e estabelece o cronogra-
ma mensal de desembolso do Poder Executivo Federal para o exercício). Para 
saber mais, veja o Decreto de 2018.

Caso NÃO, significa que o órgão não recebe recurso de fonte Tesouro.
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• UTILIZAÇÃO SIASG /SICONV: Indica para que fim o órgão utiliza os sistemas 
indicados. No caso em tela, o órgão utiliza o Siasg5 para emissão de Nota de 
Empenho (NE) e o Siconv6 para Transferências Voluntárias (TV), como Convênio 
(CV), Contrato de Repasse (CR) e Termo de Parceria (TP). As opções possíveis 
são as indicadas abaixo.

• UG SETORIAL: Somente a Coordenação de Sistemas e Tecnologia da Informa-
ção (Cosis/STN) pode criar ou alterar órgão. Ao solicitar a criação do órgão, o 
gestor deve indicar quais serão as Unidades Gestoras que desempenharão as 
funções de setoriais (orçamentária, financeira, contábil).

• DETACRED CENTRALIZADO NA COF: Esse atributo define qual é a estratégia 
do órgão no tocante ao detalhamento do crédito. Se o crédito orçamentário 
decorrente da LOA será primeiramente detalhado na setorial orçamentária e 
depois repassado para UG ou se o crédito será detalhado na ponta, ou seja, se 
a própria UG executora é que fará o detalhamento do crédito.

Além disso, o indicador responde se o detalhamento na COF se dará apenas 
até o elemento da despesa (1 - SIM EXCETO SUBITEM) ou se o orçamento será 
detalhado até o subitem antes de ser descentralizado para as UG’s (2 - SIM ATE 
SUBITEM). 

5 O SIASG é a ferramenta informatizada de apoio à gestão dos serviços gerais. O Sistema abrange 
os ministérios, as secretarias da Presidência da República e mais de 300 autarquias e fundações 
públicas. Sua função é organizar a gestão das atividades de serviços gerais, incluindo licitações, 
contratações, transportes, comunicações administrativas, documentação e administração de edifí-
cios públicos e de imóveis funcionais”. (http://www.planejamento.gov.br) 5 

6 O Sistema de Convênios (Siconv) foi criado em 2008 para administrar as transferências voluntárias 
de recursos da União nos convênios firmados com estados, municípios, Distrito Federal e também 
com as entidades privadas sem fins lucrativos. Entre as vantagens desta ferramenta está a agilida-
de na efetivação dos contratos, a transparência do repasse do dinheiro público e a qualificação da 
gestão financeira”. (http://www.planejamento.gov.br)
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Em (3 - OUTROS DETALHAMENTOS), o órgão ainda pode decidir se centralizará 
ou não a fixação da UGR - Ug responsável, o detalhamento da fonte ou o Plano 
Interno no orçamento antes de repassá-los às UG’s. 

As opções possíveis constam a seguir.

Tecle ENTER na tela de detalhe acima para ver os demais parâmetros do Órgão.

Tela 31



49

 § ORDENADOR ORÇAMENTÁRIO: Indica a UG responsável por gerir atos e fatos 
registrados pelas unidades do órgão no escopo da execução orçamentária. 
Refere-se à própria setorial orçamentária do órgão.

 § UTILIZA PLANO INTERNO (PI): O plano interno é um desdobramento da célula 
orçamentária – conjunto de informações que identifica de forma única uma 
parcela do orçamento. O PI é do órgão. Ou seja, as UG’s não podem criar seu 
próprio conjunto de PI’s. Todas utilizam o mesmo conjunto de planos criados 
de forma centralizada pela setorial orçamentária do órgão. O órgão que utiliza 
PI deve detalhar o orçamento informando o PI na célula orçamentária antes de 
iniciar a execução.

Lembre-se: para chegar até aqui, partimos da tela inicial apenas com um ENTER, sem 
informar filtro algum. Porém, outras estratégias de consulta são possíveis.

10.2. Pesquisa de órgão pelo nome

Entre na transação > CONORGAO, posicione o cursor na linha de comando, digite > 
CONORGAO e tecle ENTER.

Imagine que você precisa consultar um órgão, mas não sabe seu número.

O que fazer nesse caso?

Veja na tela a seguir que há um campo intitulado TERMO DO TITULO. Escreva parte do 
nome que você conhece. Vamos supor, por exemplo, que você sabe tratar-se de um 
órgão ligado à saúde. Dessa forma, escreva “SAUDE” no campo TERMO DO TITULO e 
acione a PF6=PESQUISA.
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Tela 32

Observe que o sistema traz a lista (a tela não está sendo mostrada aqui) de todos os 
órgãos que na descrição do título contêm a palavra pesquisada. No caso, “SAUDE”.

Para ver o detalhe do órgão que você está procurando, localize-o na lista, posicione 
o cursor ao lado do código do órgão e acione a PF2=DETALHA, conforme vimos em 
práticas anteriores.

10.3. Pesquisa de órgão a partir do seu número

Conhecendo o código do órgão, é sempre possível ir diretamente ao registro, conforme 
veremos.

Uma vez na transação, informe no campo ORGAO, o código do órgão e acione a PF2=-
DETALHA. Observe os atributos do órgão, o que muda em relação ao órgão “25000” 
consultado anteriormente.
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No exemplo a seguir, informamos o órgão “14000”.

Tela 33

10.4. Acesso ao histórico do órgão

A partir do código do órgão, é possível também verificar quais foram as mudanças 
ocorridas nos atributos/dados do órgão. Para isso, basta informar o código no campo 
ORGAO e acionar PF4=HISTORICO.
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Tela 33

Tela 34

Sempre que há alteração nos dados de uma tabela, o Siafi solicita ao operador o “MO-
TIVO” da alteração. Com isso, ao consultar o histórico, a motivação informada a cada 
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modificação ocorrida é mostrada na listagem. Detalhe a ocorrência (PF2=DETALHA) 
para ver o estado anterior da tabela.

10.5. Pesquisa por órgão superior

Igualmente, a partir do código do órgão é possível saber se ele tem relacionamento 
com algum outro órgão por ele supervisionado. Vamos ver o caso do Ministério da 
Economia?

Entre na transação > CONORGAO, informe no campo ORGAO o número “25000” e no 
campo SUPERIOR marque um “X”. Tecle ENTER.

A seguir, temos a lista dos órgãos supervisionados pelo Ministério da Economia. A 
relação não é de superioridade, mas de supervisão, apenas.

Tela 35

Navegue pela tabela (PF7/PF8). Tendo curiosidade, posicione o cursor em um dos 
órgãos e acione PF2=DETALHA.

Se detalharmos o órgão 25023 - Comissão de Valores Mobiliários, perceberemos que 
se trata de uma Autarquia do Executivo (TIPO DE ADMINISTRAÇÃO), vinculada ao 
Ministério da Economia (ÓRGÃO SUPERIOR) e que executa no Siafi na modalidade de 
uso total (UTILIZAÇÃO DO SIAFI).
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Tela 36

10.6. Consulta por tipo de administração

Entre na transação digitando na linha de comando >CONORGAO

Tela 37
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Na tela acima, posicione o cursor no campo TIPO DE ADMINISTRACAO e acione 
PF1=AJUDA.

Tela 38

Posicione o cursor no TIPO DE ADMINISTRACAO FUNDACAO, por exemplo, e tecle 
ENTER para selecionar o item e depois ENTER novamente para obter o resultado da 
consulta.

Tela 39
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No resultado o sistema mostra a lista de todos os órgãos cujo TIPO DE ADMINISTRACAO 
seja FUNDACAO. Detalhe um (PF2=DETALHA) e constate.

Explore o MÓDULO TABADM e verifique que outras tabelas estão disponíveis. Con-
sulte-as, navegue, detalhe.

11. Tabela de Credor – ATUCREDOR/CONCREDOR
O gestor que trabalha na UG no setor de Execução Orçamentária e Financeira é quem 
mais utiliza a tabela de credor. Seja para consultar, seja para incluir/atualizar dados 
de credor.

Ao tentar registrar algum documento como empenho/OB, por exemplo, para um CPF/
CNPJ não relacionado na tabela de credor, o gestor irá se deparar com uma mensagem 
do sistema mais ou menos do tipo: “credor inexistente na tabela de credor”.

Os registros da tabela são copiados de um exercício para o outro. Com isso, credores 
que estão constantemente operando financeiramente com a Administração Pública 
Federal já constam na tabela.

Se o fornecedor do material/serviço ou mesmo o servidor não constar na tabela, basta 
solicitar-lhes os dados como: CPF/CNPJ, endereço, telefone e incluí-los na tabela.

Vamos entrar na transação?

11.1. Tabela de Credor – ATUCREDOR

Posicione o cursor na linha de COMANDO e escreva > ATUCREDOR e tecle ENTER.

Perceba no topo da tela em que SUBSISTEMA e MÓDULO a transação pode ser 
encontrada.
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Na próxima tela, escreva o CPF/CNPJ do credor e tecle ENTER.

Tela 40

Note na tela a seguir que o CPF e o nome do credor estão em modo de não edição. 
Isso ocorre porque ao ser informado um CNPJ/CPF, o sistema faz uma requisição à 
base de dados da Receita Federal para validar o CPF/CNPJ e recuperar o nome do 
contribuinte, informações essas que o gestor não pode alterar.

Tela 41
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O campo CONSORCIO pode assumir os valores S (Sim) ou N (Não) e responde se o 
credor é parte de algum consórcio. Aplica-se apenas a empresas, ou seja, ao tipo 
credor igual a CNPJ.

O campo PGTO EXCLUSIVO POR OBD também pode assumir os valores S (Sim) ou N 
(Não).

OBD é a sigla para Ordem Bancária de Fatura.

Por esse campo, o gestor responde se o credor receberá recurso da União apenas 
por OB fatura. Isso é verdade apenas para as entidades cujo atributo TERMO DE 
COOPERACAO TECNICA é igual a SIM na tabela de UG.

Preencha os dados do credor, tecle ENTER e confirme a inclusão.

11.2. Tabela de Credor – CONCREDOR

A tabela de credor é uma daquelas que você não pode simplesmente teclar ENTER sem 
informar nenhum filtro. O número de registro da tabela é muito grande. Pesquisa sem 
restrição de escopo consome tempo extra do gestor e também de processamento do 
sistema.

Por isso, é recomendável sempre restringir a consulta utilizando os filtros disponíveis. 
Vamos ver quais são?



59

Na linha de COMANDO digite > CONCREDOR e tecle ENTER.

Tela 42

11.3. Consulta por tipo de credor

Posicione o cursor no campo TIPO DE CREDOR e tecle PF1=AJUDA

Tela 43
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Observe que interessante: não temos como credor apenas CNPJ e CPF, aparecem 
mais dois tipos: IG e UG.

UG já sabemos o que significa: é a sigla para Unidade Gestora, portanto, uma UG pode 
ser credora/favorecida de uma Nota de Empenho ou de uma Ordem Bancária, por 
exemplo. Em que casos?

Bom, um exemplo poderia ser a Nota de Empenho que dará suporte à despesa da UG 
com o Plano de Seguridade Social do Servidor, parcela patronal, cuja UG favorecida 
seria a do INSS (510001) ou a própria UG emitente do empenho.

IG quer dizer INSCRIÇÃO GENÉRICA. Quando uma inscrição genérica será credora? 
Quando, por exemplo, ocorre pagamento a estrangeiros. Os estrangeiros não têm 
registro no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas.

Vamos selecionar esse tipo de credor?

Posicione o cursor no 3 – IG e tecle ENTER para selecioná-lo e depois tecle ENTER 
para obter o resultado da pesquisa.

Tela 44
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Na tela de resultado acima, posicione o curso na primeira inscrição genérica da lista 
e tecle PF2=DETALHA.

Tela 45

Na tela de detalhe da inscrição, repare no campo MOTIVO o que levou a gestora a 
incluir essa inscrição genérica.

Observe a linha acima das PF’s. Isso ocorre com toda inclusão de dados no sistema, 
fica um “rastro de auditoria” identificando o operador, a UG e a data do registro.

Vamos voltar à tela de filtros e pesquisar por TIPO CREDOR CPF.

Na tela anterior, tela do detalhe da INSCRIÇÃO GENÉRICA, acione PF12=RETORNA 
duas vezes. Embora ela não esteja visível, funciona. 

Na tela de filtros, posicione o cursor no campo TIPO DE CREDOR e selecione a opção 2 
– CPF. Tecle ENTER para selecionar e outro ENTER para obter o resultado da consulta.
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Tela 43

Na lista resultante da seleção – não mostrada aqui, posicione o cursor no primeiro 
CPF da lista e tecle PF=DETALHA.

Tela 46
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Na tela acima, detalhe do credor selecionado, verifique as PF’s disponíveis. 

PF6=DOMICILIO: regra geral, um credor está associado a um ou mais dados bancários. 
Portanto, essa PF busca na tabela Consulta Domicílio Bancário – CONDOMBAN – os 
dados bancários do credor.

Acione a PF6=DOMICILIO e veja os domicílios cadastrados para o CPF detalhado. 
Vamos ver?!

Tela 47

Aí está, esse CPF tem 4 (quatro) contas em quatro bancos diferentes, sendo uma 
delas conjunta.

O campo NATUREZA JURIDICA informa sobre a natureza jurídica da empresa, por isso 
é aplicável apenas a CNPJ’s.

Como verificamos, há Credores do tipo UG, certo? Com isso, o campo UG PORTAL/TV 
aplica-se a esse tipo de credor e responde se ela é uma UG criada para registro no 
Siafi dos lançamentos da execução das Transferências Voluntárias com origem no 
Siconv.
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Vale lembrar que aqui, como nas outras tabelas já vistas, as consultas por TERMO 
DO TITULO, CREDOR específico ou mesmo verificação de histórico estão disponí-
veis.

11.4. Pesquisa de credor pelo nome

Entre na transação > CONCREDOR.

Imagine que você precisa consultar um credor, mas não sabe seu CPF/CNPJ. O 
que fazer nesse caso?

Veja na tela a seguir que há um campo intitulado TERMO DO TITULO. Escreva parte do 
nome que você conhece. Por exemplo, vamos supor que você sabe o primeiro nome 
do credor, “Romildo”. Assim, escreva o nome “Romildo” no campo TERMO DO TITULO 
e acione a PF6=PESQUISA.

Tela 48



65

Observe na tela a seguir que o sistema traz a lista de todos os Credores que, na des-
crição do título, contém a palavra pesquisada, no caso, “Romildo”. Atente-se também 
que nesse caso os primeiros da lista são o quê? INSCRIÇÃO GENÉRICA!

Tela 49

Apareceu a palavra CONTINUA – parte de baixo da tela à direita. Já vimos que significa 
que o resultado não coube em uma só página, então, pagine até encontrar o credor 
pesquisado.

Para ver o detalhe do CREDOR que você está procurando, posicione o cursor ao lado 
do número do CPF e acione a PF2=DETALHA, segundo vimos em prática anterior.

11.5. Pesquisa de credor a partir de um CNPJ/CPF específico

Conhecendo o CNPJ/CPF do credor, é sempre possível ir diretamente ao registro, 
conforme segue:

Uma vez na transação, informe no campo CREDOR o número do CNPJ/CPF e acione 
a PF2=DETALHA.
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Tela 50

Tela 51

Observe os atributos do credor. O que muda em relação a um CPF?

O campo NATUREZA JURIDICA, que classifica a empresa em uma categoria, por 
exemplo, vem preenchido. No caso do CPF, fica em BRANCO.
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11.6. Acesso ao histórico do credor

A partir de um CNPJ/CPF específico, é possível também verificar quais foram as 
mudanças ocorridas nos dados do credor. Para isso, basta informar o número no 
campo CREDOR e acionar PF4=HISTORICO.

Tela 52

Verifique que a forma com que o Siafi mostrou o histórico é diferente do que consta-
tamos nas consultas às tabelas de UG/ÓRGÃO, não apareceu a lista das alterações, 
mas, o detalhe da última alteração. Para ver as anteriores, tecle ENTER.

12. Tabela de Contas Contábeis
Todo documento contábil registrado no Siafi gera lançamento contábil. Os lançamentos 
contábeis ocorrem em Contas Contábeis.

Dessa forma, para possibilitar os lançamentos contábeis, é mantida no Siafi a relação 
de contas, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (Pcasp).
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De acordo com o Pcasp, as contas estão agrupadas conforme “as características dos 
atos e fatos nelas registrados”. Dessa forma, iremos encontrar na tabela de contas um 
atributo que informa a NATUREZA DA INFORMAÇÃO à qual a conta está associada, as 
quais podem ser:

• Orçamentária: Registra os atos e os fatos relacionados ao planejamento e à 
execução orçamentária.

• Patrimonial: Registra os fatos financeiros e não financeiros relacionados com o 
patrimônio público e suas variações qualitativas e quantitativas.

• Controle: Registra atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações 
no patrimônio, bem como aqueles com funções específicas de controle.

A seguir, informação retirada do Pcasp: associação das classes de contas com a 
Natureza da Informação e a estrutura da conta.

 § Classes de contas e Natureza da Informação

NATUREZA DA
INFORMAÇÃO 

PCASP

CLASSES

Saldo Devedor Saldo Credor

Patrimonial

Orçamentária

1. Ativo 2. Passivo

6. Controles da Execução 
do Planejamento

5. Controles de Aprovação do 
Planejamento e Orçamento

3. Variações Patrimoniais
Diminutivas

4. Variações Patrimoniais
Aumentativas

Controle 7. Controles Devedores 8. Controles Credores

 § Estrutura do Código da Conta Contábil

A conta é composta de 9 (nove) dígitos, porém são 7 os níveis de desdobramento 
dispostos conforme mostrado a seguir.
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Com essas noções, vamos navegar na tabela.

Na linha de COMANDO, digite > CONCONTA e tecle ENTER.

Tela 53

Observe em qual SUBSISTEMA e MÓDULO a transação pode ser encontrada.

Veja as PF’s disponíveis PF2=DETALHA, PF5=HISTORICO, PF6=PESQUISA. Já 
conhecemos todas elas.

CONTA CONTÁBIL: nesse campo vai o número da conta contábil. Pode-se consultar a 
conta em qualquer nível de desdobramento.
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12.1. Consulta sem Filtro

Simplesmente tecle ENTER na tela apresentada anteriormente. O sistema lista todo o 
Plano de Contas, iniciando pelas contas de ATIVO.

Tela 54

Observe a tela e faça associação com o que conversamos anteriormente. Escolha 
uma conta e identifique a Classe, o Grupo e o Subgrupo. 

Quantos DÍGITOS tem uma conta? Quantos são os seus desdobramentos?

Verifique que são 9 (dígitos), entretanto, 7 (sete) níveis de desdobramento.

Note que algumas contas possuem um “=” depois de seu número e que para algumas 
é informada a NATUREZA DA INFORMAÇÃO.

O que significa esse sinal “=” depois do número da conta?

Indica que a conta utiliza o mecanismo de conta-corrente para detalhar o seu saldo.

Como assim?
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Imagine um Banco… ele tem muitos clientes pessoa física. Ele não pode colocar todos 
no mesmo pacote: “Clientes pessoa física”, sem individualizá-los, certo? 

Caso faça isso, como controlará os depósitos e os saques de cada um?

Mas se o banco, na conta “clientes pessoa física”, identificar/detalhar/individualizar 
cada cliente pelo CPF, por exemplo, não terá problema em controlar as movimentações 
bancárias de cada um.

O Siafi utiliza esse mecanismo. Há contas contábeis para as quais não basta sabermos 
apenas o saldo. É necessário conhecer a origem de cada item que compõe o montante. 

Com isso, temos o conta-corrente, ou seja, o detalhamento do saldo da conta contábil, 
que pode ser: CPF, célula da despesa, fonte de recurso, nota de empenho etc.

Agora, vejamos o resultado mostrado na tela abaixo.

No módulo CONRAZAO, daremos exemplos.

Tela 54

NATUREZA DA INFORMAÇÃO: já conversamos sobre esse assunto no início do item. 
Mas, por que somente para algumas contas é atribuída essa informação?
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Recebem valor nesse atributo apenas as contas ESCRITURÁVEIS. Portanto, fica a 
dica…

Se à conta não for atribuída NATUREZA DA INFORMAÇÃO, a conta não recebe 
lançamentos. É uma conta agregadora.

Na tela aparece uma nova PF5=CONORIGEM. Essa PF existe porque recentemente o 
Plano de Contas da União foi reestruturado. Algumas contas mudaram de número/
nome. Para o gestor não ficar muito perdido, fez-se um “DE/PARA” das contas. Dessa 
forma, acionando a referida PF, o gestor pode saber se a conta decorre de outra que 
existia no antigo Plano de Contas. Posicione o curso na conta 11111.03.01, acione a 
PF e verifique.

O resultado é mostrado a seguir e mostra que a conta já existia no Plano de Contas 
anterior. A tabela “DE/PARA” das contas pode ser consultada na CONORIGEM.

Figura 4

Navegue pelo Plano de Contas, use as PF’s PF8=AVANCA/PF7=RECUA. Verifique as 
demais classes de contas.

12.2. Consulta Classe de Contas

Como já dissemos anteriormente, a conta pode ser pesquisada com qualquer quan-
tidade de dígitos. O resultado será genérico a partir do número informado. Veja o 
exemplo: na tela de filtros, no campo CONTA CONTABIL, escreva “4” e tecle ENTER.
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Tela 56

O resultado mostra as contas a partir da Classe informada. Navegue e detalhe alguma 
conta. Veja os seus atributos.

12.3. Consulta Conta por Nome

Imagine que você não sabe qual a conta que procura. Sabe que ela é do contexto da 
DOTAÇÃO INICIAL. Como fazer? Já sabemos utilizar esse recurso…

Aqui podemos usar o recurso do TERMO DO TITULO + PF6=PESQUISA ou também o 
filtro TERMO DA FUNCAO. Vamos ver?

No filtro TERMO DO TITULO, escreva a palavra INICIAL, por exemplo, e tecle PF6=PES-
QUISA.
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Tela 57

Localize na lista de resultado a conta que você está procurando. Detalhe a conta, 
analise os seus atributos. Depois tecle ENTER. Encontre a FUNCÃO da conta. Verifique 
em que circunstância ela é debitada/creditada.

Tela 58
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Retornemos à tela de filtros. No filtro FUNCAO, escreva INICIAL e tecle PF6=PESQUISA. 
Analise a lista de retorno. O resultado foi o mesmo obtido utilizando o filtro TERMO 
DO TITULO?

Repita a consulta agora utilizando a palavra DOTACAO. Compare os resultados.

12.4. Consulta Conta específica

Volte à tela de filtros e no campo CONTA CONTABIL informe a conta 111122001 e 
tecle PF2=DETALHA.

Tela 59

Nessa consulta, exploraremos alguns atributos da conta.

Verifique que o sistema apresenta os campos a seguir, que são padrões para qualquer 
conta. O que muda de conta para conta são os valores que cada atributo assume.

 § CONTA CONTÁBIL: A conta que está sendo detalhada, separada pelos seus res-
pectivos desdobramentos A classe da conta, representada pelo primeiro dígito 
é 1 (um). Isso mostra que trata-se de uma conta de Ativo, conta de natureza 
devedora (Consulte o item 12. Tabela de Contas Contábeis).
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 § TITULO: É o nome com que a conta se faz conhecida no escopo em que é utili-
zada. Normalmente está relacionado com a função para a qual é utilizada. Ve-
rifique que a conta usa o mecanismo de conta-corrente. O que isso significa? 
Como sabemos?

Sabemos que a conta utiliza o mecanismo de conta-corrente porque há um 
sinal de “=” antes do seu título. Isso significa que o saldo da conta será visua-
lizado de forma detalhada (qualitativa e quantitativamente), pela especificação 
de cada conta-corrente/valor que movimentou a conta.

 § ISF: De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(Mcasp), esse indicador foi criado para permitir a apuração do superavit finan-
ceiro no Balanço Patrimonial (BP).

A Lei nº 4.320, no seu art. 43, § 1º, ao tratar da abertura de créditos suplemen-
tares e especiais7, elucida que o superavit financeiro é apurado em balanço 
patrimonial do exercício. E no § 2º do mesmo artigo, explica o que deve ser 
entendido por superavit financeiro, conforme segue:

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo e o pas-
sivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferi-
dos e as operações de crédito a eles vinculadas.

Observe abaixo a relação entre o ISF e o conta-corrente da conta.

7 Vide art. 41 da Lei 4320/64.
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As telas abaixo (consulta à conta e ao CONRAZAO) mostra como o conta-corrente 
aparece ao ser consultado o saldo da conta. Veja a coluna CONTA-CORRENTE na 
segunda tela. A primeira informação corresponde ao ISF da conta. Na sequência vem 
a fonte de recursos (10 posições) e a vinculação de pagamento (3 posições), conforme 
definido nos parâmetros da conta. Observe como é representado o saldo da conta.

Tela 59

 § NATUREZA DA INFORMACAO: Já vimos que esse atributo responde sobre a 
“família” da conta, vez que agrupa as contas em função das características dos 
atos e fatos nelas registrados. Consulte o item 12. Tabela de Contas Contábeis. 
Pode assumir os valores:

• Patrimonial;

• Orçamentária; e

• Controle

 § TIPO DE SALDO: Toda conta tem uma natureza de saldo. Normalmente, é a 
mesma da classe a que pertence. Dizemos normalmente porque há as contas 
“retificadoras” cuja natureza de saldo é contrária à classe que pertence. Nesse 
caso, elas são marcadas com um “*” junto ao título da conta, conforme mostra-
do a seguir. Pesquise a conta 11111.50.12, detalhe PF2=DETALHA e constate.
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Tela 60

 § INVERSAO SALDO: Esse indicador orienta o sistema no momento da contabili-
zação. Se o registro for provocar inversão do saldo da conta e se tratar de conta 
em que não é permitido a inversão, o sistema emite mensagem de erro e não 
efetiva o registro.

 § PF2=DET.EV/CONT: Observe na tela de detalhe da conta que aparece a PF2 com 
nome diferente. Aqui ela possibilita que você detalhe o evento sem precisar sair 
da CONCONTA. Posicione o cursor sobre o EVENTO e acione a referida PF.
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Tela 59

Se a partir do detalhe da conta for teclado ENTER, será apresentado para o operador a 
FUNÇÃO da conta. Essa informação e a que segue na próxima tela são de fundamental 
importância para aquele que está iniciando na área de execução porque às vezes só o 
nome da conta não é suficiente para compreendermos seu contexto e funcionamento, 
mas, a descrição da função ajuda muito.

Veja a seguir. O que você achou?
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Tela 61

Tecle ENTER na tela acima.

As informações sobre em que situação a conta será debitada/creditada também 
socorrem o gestor em muitas situações. Observe a tela a seguir.

Tela 62
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Pesquise outras contas, detalhe e verifique.

A manutenção do Plano de Contas é de responsabilidade da Subsecretaria de Conta-
bilidade Pública/STN.

Ficamos por aqui com a consulta ao Plano de Contas.

Para saber mais sobre a transação CONCONTA acesse o Manual Siafi 222903 - 
TRANSAÇÃO CONCONTA - CONSULTA PLANO DE CONTAS.

13. Tabela de Evento
Todo documento contábil registrado no Siafi gera lançamento contábil. Os lançamentos 
contábeis são automáticos. O que viabiliza essa automação é o EVENTO.

Atualmente, em função das principais rotinas já estarem mapeadas, o gestor tem 
pouca necessidade de entender de eventos e de sua sistemática. O uso direto de 
evento pelo usuário ocorre apenas vez ou outra, em face de alguma rotina específica 
ou ajuste/acerto contábil que deve ser feito, caso em que é utilizado evento de gestor.

O evento é um código de 6 (seis) posições, estruturado conforme segue:

• A primeira posição do código identifica a Classe do 
Evento. A classe agrupa eventos de uma mesma 
natureza.

X
Classe

• A terceira posicão identifica o tipo de utilização do 
evento, que pode ser: 0, 1, 2, 3, 5, 6 e 8.

XX
Tipo de 

utilização

• As três últimas posições é o sequencial do evento.XXX
Sequencial
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13.1. Classes de eventos

Classe Nome Registro

Previsão da receita10 balanceado D/C

Dotação da despesa20 balanceado D/C

Movimentação de crédito30 balanceado D/C

Execução orçamentária da despesa (pré-empenho, empenho, em 
liquidação, liquidação e pagamento)

40 balanceado D/C

Rotinas automáticas de encerramento/abertura do exercício50 balanceado D/C

Apropriações de Variação Patrimonial Diminutiva — VPD51 a Débito

Registro de obrigações52 a Crédito

Baixa de obrigações53 a Débito

Registros diversos54 balanceado D/C

Apropriações de bens  direitos55 a Débito

Baixa de bens  direitos56 a Crédito

Registros diversos58 balanceado D/C

Registros diversos59 balanceado D/C

Baixa de Variação Patrimonial Diominutiva — VPD61 a Crédito

Transferências financeiras sem execução orçamentária70 a Débito

Classificação de receita80 a Crédito

Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br 

Na tabela acima, temos a lista das classes dos eventos. Observe a coluna “registro”. 
A indicação de “balanceado” em algumas classes quer dizer que o evento da classe 
pode ser utilizado individualmente porque ele já carrega em si os lançamentos a 
débito e a crédito necessários para deixar o registro “balanceado”.

Note que outras classes só fazem laçamento a débito ou a crédito. Nesse caso, os 
eventos da classe deverão ser utilizados em conjunto com eventos da mesma ou de 
outra classe, de forma a fechar os lançamentos a débito e a crédito.

Isso está relacionado com o método de escrituração chamado Método das Par-
tidas Dobradas, que recomenda que em todo lançamento o valor total lançado a 
débito deve ser igual ao valor total lançado a crédito.
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13.2. Tipos de Utilização

As ocorrências de evento com os tipos de utilização 1-3-6-8 são encontradas em 
rotinas automáticas ou naquelas que já estão parametrizadas, como as rotinas de 
liquidação de despesas, entre outras.

1 - Evento de SISTEMA/MÁQUINA: Indica que o evento é de SISTEMA/MÁQUINA, ou 
seja, o gestor não o informa diretamente no documento.

Por exemplo, para fazer o registro de liquidação de despesa com aquisição de serviço, 
o gestor só precisa saber qual a situação (DSP001- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PES-
SOAS JURÍDICAS) que corresponde ao fato. Nesse momento, todo o roteiro contábil 
que o sistema aplica é transparente para o gestor.

Chamamos esses eventos de principal. Eles carregam o roteiro contábil “principal” e, 
às vezes, roteiro contábil nenhum. Pode ocorrer de todo o roteiro contábil ficar no(s) 
EVENTO(S) COMPLEMENTAR(ES).

3 - COMPLEMENTAR de evento de SISTEMA/MÁQUINA: Indica que o lançamento 
correspondente complementa o roteiro contábil de um evento principal (tipo de 
utilização “1”).

Evento com o tipo de utilização “3” nunca é informado no documento, ele pode ser 
acionado ou não a partir do principal (tipo de utilização “1”).

6 - Estorno de evento de SISTEMA/MÁQUINA: Indica que o lançamento correspondente 
é de estorno. E nesse caso, estorno de lançamento de evento de SISTEMA/MÁQUINA. 
Evento com esse tipo de utilização nunca é informado diretamente no documento. Ele 
é acionado nas rotinas de cancelamento.

8 - ESTORNO de evento COMPLEMENTAR (tipo de utilização 3): Indica que o lança-
mento correspondente é de ESTORNO. E, nesse caso, estorno de lançamento de even-
to complementar (tipo de utilização ‘3”). Evento com esse tipo de utilização nunca é 
informado manualmente no documento.
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Observe o esquema.

Estorno
52.8.057

Complementar
52.3.054

Estorno
52.6.214

52.1.013
Principal

Os eventos com os tipos de utilização 0-2-5-7 são do escopo do gestor. Ou seja, 
o gestor é que os informa no documento. Essa utilização está restrita, haja vista 
muitas rotinas já estarem parametrizadas. Podem ser encontrados em lançamentos 
específicos de ajuste, por exemplo.

0 - Evento de GESTOR: Indica que o evento é evento de GESTOR, ou seja, ele pode ser 
informado manualmente no documento. Chamamos de evento principal. Ele carrega 
o roteiro contábil “principal” e, às vezes, roteiro contábil nenhum. Pode ocorrer de 
todo o roteiro contábil ficar no(s) COMPLEMENTAR(ES).

2 - COMPLEMENTAR de evento de gestor: Indica que o lançamento correspondente 
complementa o roteiro contábil de um evento principal (tipo de utilização “0”).

Evento com o tipo de utilização “2” nunca é informado no documento, ele pode ser 
acionado ou não a partir do principal (tipo de utilização “0”).
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5 - Estorno de evento de GESTOR: Indica que o lançamento correspondente é de 
estorno. E, nesse caso, estorno de lançamento de evento de GESTOR (tipo de utilização 
“0”). Evento com esse tipo de utilização é informado manualmente no documento.

7 - Estorno de evento Complementar (tipo de utilização 2): Indica que o lançamento 
correspondente é de ESTORNO de evento complementar (tipo de utilização ‘2”). 
Evento com esse tipo de utilização nunca é informado manualmente no documento. 
Ele é acionado por meio do evento principal de estorno (tipo de utilização “5”).

Observe o esquema

Estorno
52.7.057

Complementar
52.2.054

Estorno
52.5.214

52.0.014
Principal

13.3. Consulta à Tabela

A tabela de EVENTO é acessada por meio da transação CONEVENTO.

Posicione o cursor na linha de COMANDO e digite >CONEVENTO.

Tecle ENTER na tela de filtros (não mostrada aqui) e verifique o resultado..
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Tela 63

Observe que os dados da tabela têm início com os eventos da Classe 10. Conforme 
vimos no item 13.1 (Classes de Eventos), a classe 10 é do escopo da Previsão Inicial 
da Receita. São eventos utilizados para o registro da receita prevista no Orçamento 
aprovado pelo Congresso. 

Utilize as PF8=AVANCA/PF7=RECUA para navegar na tabela.

CLASSIF. 1/CLASSIF. 2: Quer dizer classificação. Quando estivermos no escopo da 
contabilização, uma CLASSIFICAÇÃO está associada a uma conta contábil.

“QUANDO O EVENTO EXIGE QUE SEJA INFORMADA A CLASSIFICACAO PARA CONTA 
CONTABIL. CAMPO ALFANUMERICO PODENDO UTILIZAR AS LETRAS X, Y, Q E W”.

INSC1/INSC2: Quer dizer INSCRIÇÃO. A inscrição é um indicador de EVENTO e está 
relacionada com informações que o sistema colhe do documento para enriquecer o 
lançamento contábil com mais detalhes sobre o fato/ato que está sendo registrado. 
A inscrição apropriada a cada caso tem relação com as necessidades do Negócio ou 
da Contabilidade no tocante ao registro/recuperação de informações.

Veja o que diz a COINDCONT a respeito da INSCRIÇÃO:
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“INDICA QUE O EVENTO EXIGE INFORMACOES ADICIONAIS PARA TRATAMENTO 
CONTABIL DE ACORDO COM AS CONTAS-CORRENTES CONTÁBEIS DAS CONTAS 
CONSTANTES DOS ROTEIROS DO EVENTO PRINCIPAL E COMPLEMENTARES”.

PF11=DIR: essa PF indica que há mais colunas à direita da tela.

PF4=QUANTIFICA: mostra uma tela com os totais dos eventos. Pode ser acionada a 
partir da tela de filtro. Nenhum dado deve ser informado.

Volte à tela de filtros e digite no campo EVENTO o evento 520000 e tecle ENTER.

Tela 64

Para pesquisar um evento pelo número, no mínimo a classe deve ser conhecida. Caso 
não seja, deve-se tentar encontrá-lo pelo TERMO DO TITULO.
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Tela 65

Lembremos que sempre que informo um número em uma consulta no Siafi e teclo 
ENTER o resultado é uma lista a partir do número informado.

Assim, o sistema mostra acima todos os eventos a partir do evento 520000, listando 
primeiramente os eventos de gestor (3a posição igual a “0”).

Navegue na tabela até chegar à página 14. Posicione o cursor no evento 52.1.214 
REGISTRO DE CONTAS A PAGAR e acione PF2=DETALHA.
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Tela 66

Veja que se trata de um evento de sistema (3ª posição igual a “1”). Isso quer dizer que 
é um evento utilizado em rotinas automáticas. O gestor, manualmente, não poderia 
informá-lo diretamente em um documento.

 § DESCRIÇÃO: Observe que logo no início há a descrição do evento, o que pode 
ajudar a ter uma noção do tipo de ato/fato por meio dele registrado.

 § EVENTO DE ESTORNO: Cada evento já traz indicado qual o evento que o estorna. 
Verifique na tela acima que a 3ª posição do evento de estorno é “6”, o que 
significa que se trata de um evento que estorna evento de sistema.

 § ISF: Aqui no Evento, assim como na Conta Contábil, também temos o Indicador 
de Superavit Financeiro.

 § DOCUMENTOS PERMITIDOS: Para cada evento também é estabelecido em que 
documentos ele pode ser utilizado. No caso, NS que dizer Nota de Sistema. 
Veremos no próximo módulo que a Nota de Sistema é um documento gerado 
automaticamente pelo sistema no momento da liquidação da despesa, por 
exemplo. Esse documento não fica disponível para ser emitido manualmente 
pelo gestor. Entretanto, pode ser consultado por meio da >CONNS.



90

Tecle ENTER no resultado acima até chegar à página 3, mostrada a seguir.

Tela 67

 § INSCRIÇÃO 1: Observe que essa inscrição é do Tipo 014 – NUMERO DO EM-
PENHO C/ USO DO FAVOREC. DO EMPENHO. Portanto, em algum momento no 
documento de entrada de dados o gestor irá informar uma Nota de Empenho 
que será utilizada no roteiro contábil resultante.

14. Consulta a documentos
Você viu até agora as principais tabelas usadas como apoio pelo Siafi para registrar 
sua execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Veremos, a partir de agora, a consulta de alguns documentos. Os documentos são 
a materialização no Siafi de atos e fatos da execução orçamentária, financeira e 
patrimonial dos órgãos.

Vamos explicar, de forma resumida, como ocorre a execução orçamentária da despesa.

A Lei nº 4.320/1964, que estabelece normas para elaboração e execução do orçamento 
da União, diz que a despesa deve passar por três fases:

• Empenho: Segundo a referida lei, “o empenho de despesa é o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pen-
dente ou não de implemento de condição”.
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Podemos entender o empenho da despesa como uma espécie de reserva orça-
mentária, formalizada por ato de uma autoridade competente, para a realiza-
ção de uma determinada despesa.

• Liquidação: Já a liquidação consistiria “… na verificação do direito adquirido 
pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respec-
tivo crédito”. Nesse momento, o gestor faz a conferência do serviço executado 
ou do bem entregue e atesta que está de acordo com o que foi contratado.

• Pagamento: E por último, o pagamento seria “… o despacho exarado por auto-
ridade competente, determinando que a despesa seja paga”. 

É nesse momento que o fornecedor recebe efetivamente o pagamento.”

Antes mesmo do início da execução orçamentária e financeira da despesa já são 
lançados documentos no Siafi para registro da Previsão da Receita e da Dotação da 
Despesa, conforme aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Veja a seguir um quadro resumido de possíveis atos/fatos relacionados à execução 
orçamentária/financeira e seus documentos correspondentes.

Agora veremos a consulta de alguns desses documentos.

Empenho da Despesa 

Nota de Empenho (NE)

Liquidação da Despesa

Nota de Sistema (NS)

Pagamento da Despesa

Ordem Bancária (OB) 

Arrecadação de Tributos Federais

Documento de Arrecadação Federal (Darf)

Acertos contábeis

Nota de Lançamento (NL)

Arrecadação de Tributos Municipais

Documento de Arrecadação Municipal (DAR)

Contribuição Previdenciária

Guia da Previdência Social (GPS)

Contribuição FGTS e Informações Previdenciárias

Guia FGTS e Informações Previdenciárias (GFIP)

Arrecadação de Tributos não 
arrecadados pela Receita Federal

Guia de Recolhimento da União (GRU)

Registro da dotação orçamentária

Nota de Dotação (ND)
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14.1. Nota de Empenho – CONNE

A primeira fase da despesa ocorre, como vimos, com a emissão do empenho da 
despesa. Para o ato de empenho há um documento correspondente no Siafi: a Nota 
de Empenho (NE).

Vamos entrar na transação CONNE.

A tela a seguir é a tela de filtros em que você vai informar os campos para filtrar sua 
consulta.

Como você viu em módulo anterior, para consultar qualquer informação de execução 
orçamentária e financeira no Siafi, você vai precisar informar a unidade gestora e 
gestão, pois é nela que se registram os atos e fatos da execução.

No exemplo a seguir, será informada a UG 010001 – Câmara dos Deputados, Gestão 
00001. Você pode informar o código da sua unidade gestora.

Tela 71

Teclando ENTER, o sistema exibirá a tela conhecida por tela de listagem, que é uma 
lista dos documentos que obedecem ao critério informado, da mesma forma que 
acontece para a consulta de tabelas.
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Você verá que todas as consultas de documentos funcionam de forma semelhante.

Tela 72

A partir da tela de listagem, você pode:

• Detalhar um documento, usando a PF2-DET;

• Consultar o empenho de referência, usando PF6-NE REF;

• Consultar o espelho contábil, usando PF4-ESP; e

• Consultar o empenho relacionado, usando PF9-NE REL.

Vamos explorar cada uma dessas opções?

Vejamos primeiro a PF2-DET, de “Detalhar”. Ela vai exibir para você a tela com o 
detalhamento da Nota de Empenho, ou seja, todas as informações desse documento, 
como a seguir.
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Repare em algumas informações importantes que farão parte de todos os outros 
documentos no Siafi:
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Esses são os campos padrões que você vai ver em todos os documentos do Siafi.

Vamos ver agora alguns campos específicos da Nota de Empenho?

 § Evento: O evento é um código que diz para o sistema como deve ser a conta-
bilização do fato que aquele documento está registrando. É um conceito com-
plexo, que pode ser melhor abordado num curso avançado de Siafi, mas foi ex-
plicado no tópico anterior, e caso você queira pode ver também uma definição 
no glossário.

 § ESF/PTRES/FONTE/ND/UGR/PI: Esse conjunto de informações compõem o 
que chamamos de célula da despesa. É uma classificação do tipo de despe-
sa que está sendo empenhada. Engloba: esfera orçamentária, Ptres, que é o 
programa de trabalho resumido, fonte de recursos, ND-Natureza de despesa, 
UGR-UG responsável e PI-Plano Interno. Essas informações, com exceção de 
UGR e PI, que são próprias do Siafi, vêm da Lei Orçamentária Anual.

 § Modalidade: Modalidade de licitação. Trata-se das modalidades previstas na 
Lei nº 8.666/1993 – Normas para Licitações e Contratos da Administração Pú-
blica.

Bom, passando para a segunda tela de detalhamento – você vai teclar ENTER na tela 
anterior –, podemos ver as informações da Lista de Itens do Empenho. A Lista de 
Itens traz informações detalhadas daquela despesa que se está empenhando, com 
valor unitário, quantidade e subitem da despesa.
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Tela 74

Com isso, vimos as principais informações disponíveis na opção PF2-DET.

Vamos ver as outras opções da consulta?

Vejamos a diferença entre PF6-NE REF e PF9-NE REL.

O empenho de referência é o empenho de reforço ou anulação, referente ao empenho 
que se está consultando, que nesses casos é chamado de empenho original. Esses 
conceitos serão melhor abordados num curso de Siafi avançado, mas por enquanto 
podemos considerar que um empenho de reforço, como o próprio nome sugere, au-
menta o valor do empenho original, enquanto o de anulação reduz o valor do empe-
nho original.

A opção PF9=NE REL mostra o número do empenho relacionado no caso da NE ter 
sido transferida para outra UG. Nesse caso, na UG destino é gerado outro número de 
empenho.
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E, finalmente, a opção de consulta PF4-ESPELHO. Essa opção mostra o espelho con-
tábil da Nota de empenho. Quando um documento é registrado, são feitos automa-
ticamente pelo sistema vários lançamentos contábeis. Chamamos esse conjunto de 
lançamentos de espelho contábil do documento. Isso também é assunto para outro 
curso, mas estamos mostrando para que você possa ter uma ideia geral de como 
ocorre todo o processo.

Tela 75

Voltando para a tela de filtros, temos várias outras opções de consulta, além da 
consulta por UG que foi a que usamos no exemplo.

• Informar o número do empenho no campo “Número documento” e teclar PF2=-
DETALHA. O sistema mostra o detalhe do documento informado; e

• Informar um CNPJ/CPF/UG/IG no campo FAVORECIDO e teclar ENTER. O sistema 
mostra todas as NE’s emitidas para o credor informado.
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14.2. Ordem Bancária – CONOB

Agora que você já viu a consulta de Nota de Empenho, o restante das consultas de 
documentos vai ser muito semelhante.

A ordem bancária é o documento que registra o pagamento da despesa. As ordens 
bancárias são geradas automaticamente quando o usuário comanda a realização 
dos compromissos no Siafi web – veja item 3. Siafi Operacional e Siafi web para mais 
detalhes da integração entre Siafi Operacional e Siafi Web.

Algumas ordens bancárias específicas são geradas diretamente no Siafi Operacional.

Para consultar as ordens bancárias, vamos usar a transação >CONOB.

Da mesma forma do empenho, a primeira tela é a tela de filtros, em que você vai 
informar os campos para filtrar os documentos.

Tela 76

Vamos fazer primeiramente a consulta por UG e Gestão.

Informando a sua UG e Gestão como na tela anterior e teclando ENTER, o sistema vai 
exibir a tela de listagem, como a seguir.
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Tela 77

Veja que na tela de listagem a última coluna, chamada “Estado”, mostra se é um do-
cumento cancelado, de cancelamento ou, no caso de estar em branco, um documento 
emitido regularmente.

No Siafi, caso o usuário faça um documento com informações incorretas, esse do-
cumento não pode ser simplesmente excluído. É o princípio da inalterabilidade dos 
documentos. Em vez disso, o usuário faz um documento de cancelamento referen-
ciando o documento incorreto e, em seguida, emite outro documento.

A partir dessa tela de listagem, assim como na consulta de nota de empenho, você 
pode usar a PF2-DETALHA para ver as informações completas de um determinado 
documento, assim como pode também teclar ENTER ou PF8-AVANCA para ir nave-
gando entre as páginas da tela de listagem.

Vamos detalhar um documento?

Posicione o cursor em algum dos documentos na tela de listagem e tecle PF2-DETA-
LHA. Será mostrada uma tela como a seguir.
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Tela 78

Nessa tela, temos aquelas informações padrões, como explicamos na consulta de 
nota de empenho:

• Data de emissão, UG emitente, número do documento, valor, “lançado por”, UG 
do registro, data do registro e observação.

Repare que tem um “CONTINUA” na parte inferior direita da tela. Se você teclar ENTER, 
verá a segunda tela de detalhamento da ordem bancária, com informações dos 
eventos, inscrição e classificação contábil e orçamentária.
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Tela 79

Se teclar ENTER novamente, verá as informações dos responsáveis da UG que fizeram 
a assinatura – autorização – da ordem bancária:

Tela 80
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Da mesma forma da consulta de Nota de Empenho, você também pode usar a PF4-
ESPELHO para ver como foi a contabilização feita no momento do registro dessa 
ordem bancária.

Outras opções de consulta, diferentes da que fizemos informando UG e gestão, são:

• Informando apenas o CPF ou CNPJ do favorecido; e

• Informando UG, gestão e data. Lembre-se: a data deve ser no formato padrão 
do Siafi, DDMMMAA, ou seja, o mês informado com letras.

14.3. Documento de Arrecadação de Receitas Federais – CONDARF

Vamos ver agora um outro tipo de documento que representa uma arrecadação de 
receitas.

O documento Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), assim como 
a ordem bancária, é gerado automaticamente pelo sistema quando você realiza um 
compromisso no Siafi web. Nesse caso, um compromisso de dedução. Por exemplo, 
quando você paga uma nota fiscal que tenha retenção de tributos como Imposto de 
Renda (IRRF).

O documento Darf é consultado por meio da transação >CONDARF.

A essa altura, você já sabe que a primeira tela é a tela de filtros:
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Tela 81

Informe a sua UG e gestão e tecle ENTER.

Será apresentada a tela de listagem:

Tela 82
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Assim como na Consulta de OB, a última coluna mostra a situação do documento, 
se é um documento cancelado, de cancelamento ou, no caso de estar em branco, um 
documento emitido regularmente.

E teclando PF2-DETALHA já vimos que será mostrada a tela de detalhamento do 
documento:

Tela 83

Nessa tela há uma opção específica da consulta de Darf, que é a PF2-DADOS ORC/
FIN. Usando essa opção, será mostrada a tela com as informações orçamentárias e 
financeiras relacionadas ao Darf que estamos consultando, como empenho, fonte de 
recurso e vinculação de pagamento.
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Tela 84

Outras opções de consulta, diferente da que fizemos informando UG e gestão, são:

• Informando apenas o CPF ou CNPJ no campo contribuinte; e

• Informando UG, gestão, data inicial e data final. Lembre-se: a data deve ser no 
formato padrão do Siafi, DDMMMAA, ou seja, o mês informado com letras.

Como vimos no início desse tópico, outros documentos referentes à retenção de 
tributos são: Documento de Arrecadação Municipal (DAR), consultado pela transação 
>CONDAR, Guia da Previdência Social (GPS), consultada pela transação >CONGPS e 
Guia FGTS e Informações Previdenciárias (GFIP), consultada pela >CONGFIP.
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15. Consulta ao CONRAZAO e ao BALANCETE
A seguir, apresentaremos a Consulta ao CONRAZAO e ao BALANCETE.

15.1. Consulta ao CONRAZAO

A transação CONRAZAO mostra, de forma analítica, a movimentação ocorrida nas 
contas contábeis.

Vamos navegar pela transação?

Na linha de COMANDO, digite CONRAZAO e tecle ENTER.

Tela 85

Observe em que SUBSISTEMA e MÓDULO podemos encontrar a transação.

Repare quais são os filtros disponíveis.

Atente-se para os campos que já vêm preenchidos. Quais são?

UG/GESTAO do operador e o campo OPCAO, que veremos daqui a pouco.

 § CONTA CONTABIL: Nesse campo o gestor informa a conta a ser consultada.
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 § CONTA-CORRENTE: Como vimos anteriormente, uma conta pode ser detalha-
da por CONTA-CORRENTE. Para selecioná-lo, basta posicionar o cursor neste 
campo e acionar PF4=LISTA C/C. Veja a tela a seguir. O sistema mostra a lis-
ta de todos os CONTAS-CORRENTES disponíveis para a conta informada. No 
caso, informamos a conta 111122001 – Limite de Saque com Vinculação de 
PGTO – OFSS.

Tela 86

 § MES: Lembrar que o formato para o campo mês no Siafi, na maioria das tran-
sações, são as três primeiras letras do mês (JAN-FEV-MAR-ABR-JUN-JUL-A-
GO-SET-OUT-NOV-DEZ).

O mês é informação obrigatória para OPCAO DE CONSULTA de 1 a 4, porém, não 
pode ser informado para OPCAO DE CONSULTA de 5 a 7.

 § DIA/MES INICIAL: A data inicial possibilita ao operador escolher a partir de que 
período se quer o resultado. Porém, só pode ser informada na OPCAO DE CON-
SULTA de 5 a 7.

 § DIA/MES FINAL: A data final possibilita ao operador limitar a abrangência do re-
sultado da consulta. Se não for informada, o sistema considera, como data final, 
a data atual. Somente pode ser informado na OPCAO DE CONSULTA de 5 a 7.



108

O que é OPCAO 1 que já vem como padrão?

Posicione o cursor no campo e acione PF1=AJUDA.

Tela 87

Verificamos, na janela OPCOES DE CONSULTA, que a OPCAO 1 irá retornar os saldos 
das contas, porém excluindo os que estiverem zerados.

O padrão OPCAO 1 pode ser mudado a qualquer momento, selecionando na janela 
anterior outra OPCAO DE CONSULTA.

Para obter uma consulta, deve-se, no mínimo, informar: o número de uma conta e o 
mês.

Em caso de dúvida sobre a conta contábil, acesse CONCONTA.
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Aqui, utilizaremos a UG 010001 para demonstrar as consultas. Vamos informar no 
campo CONTA CONTABIL a conta 111122001. Você pode utilizar outra conta de seu 
conhecimento.

Tela 88

Depois de digitar a conta, informe o MÊS, que pode ser corrente ou anterior. 

Tecle ENTER.
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Tela 89

Repare a tela e avalie o resultado:

No campo POSICAO, o sistema mostra a que mês se refere a consulta. No caso, o mês 
de outubro, que está aberto.

No campo CONTA CONTABIL é mostrado tanto a conta quanto a sua descrição.

Conforme conversamos anteriormente, os saldos das contas, regra geral, são deta-
lhados pelo mecanismo de conta-corrente.

A COLUNA CONTA-CORRENTE mostra que a conta é financeira. Observe o <F> no início 
do conta-corrente. Em seguida é mostrada a FONTE DE RECURSO e a VINCULAÇÃO 
DE PAGAMENTO e, logo abaixo, o nome da VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO.

Vá ao Plano de Contas (CONCONTA) e verifique os atributos da conta 111122001. 
Observe que o CONTA-CORRENTE, campo – CONTA-CORRENTE F – é financeiro e o 
seu tipo é FONTE DE RECURSO + VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO.

A COLUNA SALDO EM R$ mostra o saldo da conta e a sua NATUREZA. No caso, trata-
se de uma conta de ATIVO, cujo saldo é de natureza DEVEDORA, por isso aparece à 
direita do saldo o <D>.
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Observe as PF’s que estão disponíveis:

PF10=EMAIL: possibilita enviar o resultado da consulta para um e-mail. O arquivo é 
montado no formato txt.

Acione a PF10=EMAIL e observe.

Tela 90

Na janela E-MAIL, basta informar um e-mail válido e teclar ENTER. Em poucos minutos 
o arquivo estará na caixa de correio do destinatário.

Como fazer para obter o movimento da conta que resultou no saldo acumulado 
em cada CONTA-CORRENTE?

Lembre-se de que esta conta utiliza detalhe, por isso o movimento deve ser buscado 
em um dos contas-correntes, conforme a necessidade de informação.

A partir do resultado a seguir, posicione o cursor no primeiro CONTA-CORRENTE e 
acione a PF2=RAZAO.
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Tela 89

Tela 91
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Atente-se para o resultado.

Veja que agora, além do número da conta, no cabeçalho, é mostrado o conta-corrente 
que está sendo detalhado, no caso (F 0100000000 310).

Note que o sistema traz o saldo anterior da conta, ou seja, o saldo do fechamento do 
mês anterior, mostrando que esse é o valor transposto para o mês seguinte.

Observe as colunas – data, UG/Gestão, número do documento, evento, movimento.

O sistema mostra as datas de ocorrência do movimento, qual documento que o ori-
ginou e seu valor, e se o movimento afetou a conta diminuindo ou aumentando seu 
saldo. E, por fim, em que ponto cada movimento deixou o saldo da conta.

Ok. Veja na tela anterior, na coluna DATA, que estamos diante de dados do mês de 
setembro.

E se, para esse mesmo conta-corrente, quisermos verificar o movimento em determi-
nado período que vá aquém e além do mês de setembro?

Muito simples! Acione a PF9=PERIODO para lhe ajudar nessa viagem!

Vamos ver?

Tela 92
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Na janela anterior, determine DIA/MES INICIAL. Se não informarmos o DIA/MES FINAL, 
o sistema considera a data final como a atual. Tecle ENTER.

Observe o resultado…

Tela 93

Lembre-se que fixamos a data inicial em 01 de janeiro e teclamos ENTER. Dessa 
forma, poderemos acompanhar o movimento no contacorrente desde aquela data até 
a data atual.

No campo “SALDO ANTERIOR A” é mostrado o saldo que havia no contacorrente an-
tes do mês de referência iniciar.  No centro da tela, visualizamos o movimento (dé-
bito/crédito) diário dentro do mês, bem como os documentos correspondentes que 
originaram os lançamentos.

Paginando PF8=AVANCA ou com ENTER é possível percorrer o movimento dos demais 
meses até chegar ao mês/dia atual.

Observe as PF’s disponíveis.

PF2=DET: permite que seja detalhado o documento por meio do qual ocorreu o lança-
mento contábil.

Posicione o cursor à esquerda, junto à data do lançamento, e acione a PF. No caso, 
localize a linha da OB801526 e detalhe o documento.
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Tela 94

PF4=ESP: leva o gestor diretamente para o espelho contábil do documento. Do mesmo 
modo que na consulta anterior, posicione o cursor na linha do documento que se quer 
analisar o espelho contábil e acione a PF. Observe o resultado.

Para saber mais, acesse Macrofunção 100309 - TRANSAÇÃO CONRAZAO

15.2. Consulta ao BALANCETE

Conforme a macrofunção 100302 – Transação Balancete, a transação tem a finalidade 
de:

“Permitir consultar o movimento analítico e os saldos contábeis em dife-
rentes tipos de agregação, para todos os níveis de desdobramento do Plano 
de Contas, permitindo ainda, a particularização dos totais das contas por 
classe, o Balanço Geral da União, os saldos invertidos e somente os dife-
rentes de zero”.

Vamos ver um pouquinho dessa funcionalidade?
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Na linha de COMANDO, digite >BALANCETE e tecle ENTER.

Tela 95

Atente-se para o SUBSISTEMA e o MÓDULO em que pode ser encontrada a transação. 

Preste atenção na tela de entrada – de filtros. Quais são os campos que já vêm 
preenchidos? Será que é possível mudá-los?

Note que existem informações de cabeçalho em que você restringe a abrangência da 
sua consulta. Se o seu nível de acesso é 1, você só poderá ver resultado de sua UG.

Aqui também é obrigatório informar uma CONTA CONTABIL e o MES. Entretanto, 
existe uma exceção.

Observe os parâmetros a seguir. Note que o valor do campo TOTAIS POR CLASSE 
foi alterado para S-Sim. Ao montar a consulta, você está pedindo para ver os saldos 
agregados por classes de conta do plano de contas. Vamos ver qual o resultado? 
Preencha sua tela conforme a seguir e tecle ENTER.

Lembra o que vimos sobre a Conta no capítulo 12 - tabela de Contas contábeis? Esse 
é um bom momento para você aplicar os conceitos vistos, como Classe de contas, 
desdobramento, contacorrente.
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Tela 96

Perceba na tela a seguir que no cabeçalho é mostrada a informação do mês e a data 
final a que os dados se referem.

Tela 97
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Para cada classe do plano de contas o sistema mostra o SALDO ANTERIOR e o ATUAL.

Veja que no final é feito o somatório das classes que possuem a mesma natureza de 
saldo 1, 3, 5 e 7 (devedor); 2, 4, 6 e 8 (credor).

Enquanto no CONRAZAO é obrigatório a conta estar em nível de escrituração, o 
mesmo não ocorre no BALANCETE. A consulta pode ocorrer em todos os níveis de 
desdobramento da conta. Podemos a partir de um resultado macro, descer até o nível 
de documento. 

Observe a simplicidade da consulta. Preencha os dados: UG/GESTAO, o MES e a conta 
que representa a classe do ATIVO. Tecle ENTER.

Tela 98

O sistema mostra o saldo consolidado para os grupos do ATIVO. Observe na tela que 
para cada grupo é mostrado o movimento devedor e credor e o saldo ATUAL.
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Tela 99

Apenas com os filtros antes visualizados você pode “brincar” mudando o valor do 
campo NIVEL DE DESDOBRAMENTO ou os parâmetros da seção DEMONSTRACAO e 
MOSTRAR SALDOS.

Faça isso e observe o resultado.

Agora vamos informar na tela de filtros a conta 111122001 e teclar ENTER.
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Tela 100

Perceba que no resultado são mostrados somente a conta informada, sua descrição, 
o movimento credor/devedor e o saldo ATUAL.

Tela 101
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A partir de uma conta em nível de escrituração, é possível chegar ao razão da conta 
acionando a PF4=CONRAZAO.

Acione a referida PF.

Observe a tela de resultado a seguir. Você já a conhece? A partir daqui você pode 
utilizar todos os recursos de pesquisa da transação CONRAZAO e ainda voltar ao 
BALANCETE utilizando a PF12=RETORNA.

Tela 102

PF6=REST.CONT: também a partir do resultado de uma conta em nível de escrituração 
é possível verificar se existe alguma restrição contábil associada à conta.

Para saber mais sobre Restrição Contábil, acesse as Macrofunções:

- 020314 - CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO;

- 020315 - CONFORMIDADE CONTÁBIL.
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Volte à tela de filtros e mude o campo NIVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 e tecle ENTER.

Observe na tela a seguir que o resultado é A PARTIR DE, ou seja, o resultado é mostrado 
a partir da conta informada.

Pagine o resultado PF8=AVANCA.

Tela 103

Se lhe interessar apenas contas em nível de escrituração – que recebem registros 
contábeis –, então mude o padrão do campo.

Caso ESCRITURACAO seja NÃO (N), você pode solicitar o resultado em qualquer nível 
de desdobramento (de 2 a 7). Do contrário, o nível de desdobramento terá que ser 
igual a 7. 

Quais são as opções disponíveis no campo NÍVEL DE DESDOBRAMENTO?

Posicione o cursor no campo e peça ajuda a PF1=AJUDA. Viu? A consulta pode ir 
desde o nível de desdobramento 2 da conta até o 7.

Volte à tela de filtros. Mantenha todos os dados já informados. Modifique na seção 
DEMONSTRACAO de 1.CONTA CONTABIL para 2.POR CONTA CORRENTE, conforme 
segue:
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(2) 1.POR CONTA CONTABIL                 2.POR CONTA CORRENTE

Observe o resultado. O que mudou em relação ao anterior?

Verifique na tela que o resultado é o mesmo, com a diferença de que para cada 
conta contábil o sistema abriu movimento e saldo por conta-corrente (F + FONTE DE 
RECURSO + VINCULAÇÃO).

Tela 104

Que opções temos para o campo AMPLITUDE? Posicione o cursor no campo e peça 
ajuda a PF1=AJUDA. Observe o resultado a seguir.
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A AMPLITUDE responde em que moeda o resultado será apresentado. O padrão da 
consulta é o 4 - GLOBAL, porém o gestor pode selecionar outra amplitude a qualquer 
tempo.

Volte à tela de filtro e “brinque” trocando o valor para o campo NIVEL DE DESDOBRA-
MENTO. Avalie o resultado.

CONTA CORRENTE: para pesquisar por um conta-corrente específico, é necessário 
saber qual o conta-corrente e, principalmente, saber montá-lo na ordem, pois a tran-
sação BALANCETE não oferece ajuda para campo, como vimos no CONRAZAO.

Cada conta que detalha o saldo possui conta-corrente específico. Uma forma de 
saber a sequência em que deve ser informado o conta-corrente é verificando na 
CONCONTA.

IMPORTANTE

No caso em tela, estamos fazendo as consultas utilizando a conta financeira 
111122001. Pois bem, já sabemos como o conta-corrente dessa conta se apresenta, 
vamos informá-lo? Veja que não há espaços entre as partes que compõem o conta-
-corrente. O preenchimento fica conforme a seguir.

CONTA CORRENTE: 
F01000000000500_______________________________________________

Na seção DEMONSTRACAO, temos as opções:

DEMONSTRACAO
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Já observamos em consulta anterior que pode ocorrer de querermos o resultado com 
abertura do movimento/saldo por conta-corrente. Para isso acontecer, basta mudar 
o padrão em vez (1) 1.POR CONTA CONTABIL, informarmos 2.POR CONTA CORRENTE.

É importante ter em mente com que saldo se está trabalhando. No resultado da 
consulta pode estar embutido saldo(s) de mês(es) anterior(es). 

Isso ocorre se usamos, no filtro, a opção 1. ATÉ O MÊS que considera o saldo do(s) 
mês(es) anterior(es).

Por outro lado, se buscamos apenas o movimento devedor/credor ocorrido na conta 
no mês, a opção padrão deve ser mudada para “2” na tela de filtros, conforme a seguir.

Se você quer que na demonstração sejam apresentadas as colunas do movimento 
credor/devedor, bem como a coluna de saldo, não mude o padrão.

(1) 1.SALDO E MOVIMENTO           2.SOMENTE SALDOS

Entretanto, se não lhe interessa o movimento ocorrido na conta, mas apenas o saldo, 
não se agaste, apenas mude o padrão, como a seguir.

Veja como fica o resultado da consulta modificando os três padrões vistos anterior-
mente.
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Tela 105

Tela 106
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Preste atenção no resultado.

No cabeçalho (à direita) já vem a informação de que se trata de MOV LIQ NO MES. Ou 
seja, o sistema faz uma continha considerando os movimentos a débito e a crédito e 
apresenta apenas o resultado. As colunas de movimento não foram apresentadas. A 
tela ficou mais… limpa.

Veja que o saldo da conta está aberto por conta-corrente.

Na seção MOSTRA SALDOS, temos as opções:

MOSTRAR SALDOS

(1) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE OS INVERTIDOS 3.TODOS

Esta opção existe porque, embora as contas tenham natureza de saldo devedor ou 
credor, em algumas delas é aceitável a inversão de saldos. É um atributo da conta 
aceitar ou não a inversão de saldo. Em caso de dúvida, verifique o atributo da conta 
na CONCONTA.

A consulta muda um pouquinho quando o usuário é de setorial a qual possui UG’s sob 
sua gestão, visto que, ao consultar como setorial, o sistema mostra a lista das UG’s 
em que a conta foi movimentada. Observe o exemplo:
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Tela 107

Note quais foram os campos preenchidos…

Observe que a gestão não foi informada. Por quê?

Porque um órgão pode administrar mais de uma gestão. Dessa forma, a setorial do 
órgão faz a gestão de todas as UG’s do órgão independente da gestão.
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Tela 108

Preste atenção no que mudou no resultado.

Veja, o sistema mostra a lista de UG’s em que ocorreu movimento na conta.

Se o gestor é nível 9, o escopo da consulta se alarga. O resultado da consulta é 
primeiramente pela lista dos órgãos, em seguida – dentro de cada órgão – por UG. 
Essa abertura/expansão do resultado de um órgão ocorre por meio da PF2=DETALHA.

Para saber mais, acesse o Manual Siafi ou mais especificamente a macrofuncao 
balancete.

Ficamos por aqui…

Agora é com você! Pratique, explore as possibilidades dos filtros e analise as dife-
renças entre um e outro resultado. Boa sorte!
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16. Encerramento
Vimos neste módulo muitos conceitos importantes do Siafi, os quais você utilizará no 
dia a dia da prática no sistema. 

Primeiro conversamos sobre acesso, navegação, uso das PF’s e os principais padrões 
de funcionamento do sistema.

Vimos que a tabela de unidade gestora armazena informações sobre as unidades da 
Administração Pública Federal. Algumas delas são utilizadas para acolher os registros 
dos atos e fatos orçamentários, financeiros e patrimoniais no âmbito do órgão em 
que estão inseridas. Essa tabela pode ser consultada por meio da transação CONUG.

Navegamos por outras tabelas do Siafi, como a tabela de credor, que possui dados 
básicos de pessoas físicas e jurídicas que recebem recursos da Administração Pública 
Federal. Consultamos a tabela CALENDARIO, que possui as datas e os horários de 
funcionamento do sistema.

Ao passarmos pelos documentos do Siafi, vimos que cada um é utilizado em um con-
texto específico e que todos têm campos padrões, como UG emitente, data de emis-
são e usuário que fez o registro. Além dos campos padrões, eles carregam campos 
próprios relacionados à finalidade.

São exemplos de documentos que vimos: NE-Nota de empenho, que representa o 
empenho da despesa, OB-Ordem bancária, que é emitida no momento do pagamento 
e DF-DARF, utilizado na arrecadação de tributos federais.

Por fim, vimos as transações que permitem a consulta a saldos contábeis. Fizemos 
consulta ao CONRAZAO e ao BALANCETE.


