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Informação sobre o material 

Treinamento Sistema Conta – Módulo Execução Financeira 

Objetivo Neste material estão as informações relevantes sobre: 

  a) Execução financeira extraída do SIAFI.    

 

Histórico de revisões 

Ref. Data Observações 

r01 02/12/2016 Criação do documento 

r02 05/07/2017 Revisão do documento 

r03 16/09/2018 Revisão do documento 

r04 10/09/2018 Revisão do documento 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Neste material demonstra as funcionalidades do módulo Execução Financeira. 

O Módulo fiscalização do Sistema Conta, hoje, possui as informações da execução 

financeira e orçamentária do SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira. 

Está informações são do dia anterior, ou seja, D-1. 

 

2- MENUS 

 

No menu do Módulo Execução Financeira, temos os seguintes itens: 

 

 Início 

 Cadastro 

 Gestão Faturas 

 Centro de Custo X Empenho 

 Consulta 

 Execução por Empenho 

 Empenho X Documentos 

 Meu Perfil 

 Alterar Senha 

 Mudar Módulo 

 Sair da Aplicação 

 

2.1- Início 

 

Ao entrar no módulo Execução Financeira, o item “Início” do menu é padrão 

como tela inicial. Na tela inicial do Módulo Execução Financeira, demonstra um gráfico 

com a execução das UG´s (unidades gestoras) que estão cadastradas no sistema.  
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Neta tela o usuário consegui exporta e filtrar o gráfico. 

2.2- Cadastro 

 

No menu Cadastro o usuário tem acesso aos itens Gestão de Faturas e Centro 

de Custo X Empenho.  

 

2.2.1- Gestão Faturas 
 

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

faturas lançadas pelos responsáveis por contratos no Sistema Conta. 
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 Nesta Grid, o usuário consegui editar as informações relacionadas a Situação, 

Justificativa e Documento Hábil que foi utilizado para apropriação desta Fatura. Basta 

clicar no ícone de Lápis para abrir o formulário de edição. 

 

 No item Situação, o usuário informará em que situação se encontra a Fatura, 

conforme relação abaixo: 

 

 Em Justificativa, o usuário seleciona a que se adequa a situação selecionada. 
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Para a quebra da Ordem da lista, as justificativas constam da IN nº 02/2016, conforme 

citado abaixo. 

“Art. 5º A quebra da ordem cronológica de pagamentos somente ocorrerá 

quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia 

justificativa da autoridade competente. 

§1º Consideram-se relevantes razões de interesse público as seguintes 

situações: 

I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade 

pública; 

II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte e demais 

beneficiários do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, desde que 

demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do 

contrato; 

III - pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas 

estruturantes do Governo Federal, desde que demonstrado o risco de 

descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato; 

IV - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, 

recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada; ou 

V - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a 

integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das 

atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de 

descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância ou o 

cumprimento da missão institucional.” 

 

2.2.2- Centro de Custo X Empenho 
 

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

os empenhos constantes da Base de Dados. Nesta Grid o usuário pode relacionar o 
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empenho a um TED – Termo de Execução Descentralizada, para auxiliar na prestação 

de contas da execução deste TED. 

 

Nesta Grid, o usuário consegui editar as informações relacionadas a TED e 

Centro de Custo. Basta clicar no ícone de Lápis para abrir o formulário de edição. 
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2.3- Consulta 

 

No menu Consulta o usuário tem acesso as consultas relacionadas a execução 

financeira e orçamentária. Dentre elas consulta da execução financeira e orçamentária 

que são atualizadas no Sistema Conta diariamente. 

 

2.3.1- Execução por Empenho 
 

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

empenhos emitidos e sua execução quanto ao total de: valores empenhados, 

empenhados a liquidar, empenhados liquidados, empenhados pagos, RP´s (restos a 

pagar) inscritos, RP´s a liquidar, RP´s liquidados a pagar e RP´s pagos.  

 

 

No botão “Colunas” o usuário pode selecionar as colunas que irá apresentar na 

consulta. 
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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. 
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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. 
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No botão “Pesquisa Avançada” o usuário pode filtrar os dados da consulta. Nesta 

opção há vários campos que podem ser informados que filtrará selecionará a 

informação. 
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No botão “Quebras” o usuário seleciona a forma que ele quer criar um resumo das 

informações da GRID. 

 

 Após selecionar o desejado, basta clicar no botão “Aplicar”. 

Após a aplicação da quebra, será disponibilizado um botão chamado “Resumo”, 

clique no mesmo para ver o resumo das informações de acordo com a quebra 

selecionada. 

 

 Ao clicar no ícone , será gerado um gráfico com os gráficos. 
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2.3.2- Empenho X Documentos 
 

Em “Empenho X Documentos” o usuário tem acesso aos documentos pagos 

pelos empenhos. Com isso, melhora a gestão dos responsáveis pelos contratos. 
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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”. 
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 No Botão “Exportação” o usuário pode exportar esta consulta para várias 

extensões disponíveis. 

 

 

No botão “Pesquisa Avançada” o usuário pode filtrar os dados da consulta. Nesta 

opção há vários campos que podem ser informados que filtrará selecionará a 

informação. 
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No botão “Quebras” o usuário seleciona a forma que ele quer criar um resumo 

das informações da GRID. 

 

 

 Após selecionar o desejado, basta clicar no botão “Aplicar”. 

 

Após a aplicação da quebra, será disponibilizado um botão chamado “Resumo”, 

clique no mesmo para ver o resumo das informações de acordo com a quebra 

selecionada. 
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 Ao clicar no ícone , será gerado um gráfico com os gráficos. 

 

 

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. 
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 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. 


