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Informação sobre o material 

Treinamento Sistema Conta – Módulo TED 

Objetivo Neste material estão as informações relevantes sobre: 

  a) Gestão de TED´s – Termo de Execução Descentralizada.  

 

Histórico de revisões 

Ref. Data Observações 

r01 05/07/2017 Criação do documento 

r02 18/09/2018 Revisão do documento 

r03 10/09/2018 Revisão do documento 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Neste material demonstra as funcionalidades do módulo TED. O Módulo TED do 

Sistema Conta, hoje, possui controla a Gestão de Termos de Execução Descentralizada 

- TED´s das Unidades Gestoras.  

 

2- MENUS 

 

No menu do Módulo TED, temos os seguintes itens: 

 

 Início 

  Cadastro 

 TED 

 Documentos TED 

  Consulta 

 Saldo TED 

 Meu Perfil 

 Alterar Senha 

  Mudar Módulo 

  Sair da Aplicação 

 

2.1- Início 

 

Ao entrar no módulo TED, o item “Início” do menu é padrão como tela inicial. Na 

tela inicial do Módulo TED, abaixo do menu, contém um Gráfico com os saldos, por 

centro de custo. 

Na parte superior do módulo, na tarja azul, você tem informações com tais como: 

Nome do módulo, UG (Unidade Gestora) selecionada no login do usuário, versão do 

sistema, data e nome do usuário. 
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2.2- Cadastro 

 

No menu cadastro o usuário tem acesso ao formulário de cadastro do TED e 

Documentos relacionados ao TED. 

 

2.2.1- TED 
 

Neste item do menu, o usuário terá acesso a uma Grid (tabela com dados) com 

informações dos TED´s cadastrados. 
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No botão “Colunas” o usuário pode selecionar as colunas que irá apresentar na 

consulta. 

Do lado Direito são as colunas que serão apresentadas. Caso não queira uma 

determinada coluna, basta clicar e arrasta-la para o lado esquerdo e depois disso clicar 

no botão “Aplicar”. 

 No botão “Ordenação” o usuário poderá ordenar sua consulta pelo campo que 

selecionar. 

Para criar uma ordenação, basta clicar no item e arrastar para o lado direito e 

clicar no botão “Aplicar”. 

 No Botão “Exportação” o usuário pode exportar esta consulta para várias 

extensões disponíveis. 

 

 No Botão “Pesquisa Avançada”, o usuário pode filtrar o TED que esteja 

buscando. 

 Para inserir um novo registro, basta clicar no botão “Novo” localizado no canto 

superior direito da Grid. Ao clicar em novo será aberto o formulário para preenchimento. 
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 O Formulário é dividido em ABAS, que serão disponibilizadas após o 

preenchimento da primeira ABA. 

Na ABA “Cronograma Financeiro” o usuário pode inserir o cronograma que será 

enviado os valores referente ao financeiro. 
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Na ABA “Centro de Custo”, o usuário relaciona esta TED a um Centro de Custo 

preestabelecido. 

 

 

2.2.2- Documentos TED 
 

Neste item do menu, o usuário terá acesso a uma Grid (tabela com dados) com 

os Documentos NC – Nota de Crédito e PF – Programação Financeira enviados a 

Unidade Gestora. Estes documentos são carregados diariamente de forma automática 

com dados do SIAFI. 

 

 O usuário, por meio do Ícone de lápis, pode editar a informação vinculando o 

documento a um TED e um Centro de Custo. 
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2.3- Consulta 

 

No menu Consulta o usuário tem acesso a consulta dos saldos de TED na base 

de dados do sistema conta. 

 

2.3.1- Saldos TED 
 

Neste item do menu, o usuário terá acesso a Grid (tabela com dados) com os 

saldos dos TED relacionados por Centro de Custos.  

 

Para ter a informação de valores empenhados e pagos, deverá ter a informação 

do TED e Centro de Custo no empenho (conforme descrito na apostila M05.2 – Módulo 

Execução Financeira, em seu item 2.2.2- Centro de Custo X Empenho). 
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2.4- Meu Perfil 
  

 Neste item o usuário terá acesso ao subitem “Alterar Senha”. 

 

2.4.1- Alterar Senha 
 

O usuário tem a opção de alterar sua senha clicar neste subitem. 

 

 O usuário necessita informar a senha antiga, Nova Senha e Confirmar a Nova 

senha. Após o preenchimento destes campos basta clicar em “OK” e sua senha será 

alterada. 

2.5- Mudar Módulo 
 

 No item “Mudar Módulo” o usuário sairá do Módulo atual e será direcionado para 

o Menu inicial para seleção de Módulos. 

 

2.6- Sair da Aplicação 
 

 Neste item o usuário sai do sistema. 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Quando o usuário se autentica na ferramenta, é 

registrado na base de dados a sessão deste usuário. Caso feche o browser sem 

clicar em “Sair da Aplicação” está sessão permanecerá na base, retornando um 

aviso no próximo acesso. Sendo assim clique em “Sair da Aplicação” para 

finalizar. 


