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INTRODUÇÃO

A presente apostila servirá de apoio para o melhor entendimento do Módulo
Orçamento, integrante do Sistema de Administração Financeira do SIAMWEB.
O Orçamento é uma das fases mais importantes da administração financeira
de uma entidade pública. Todas as rotinas apresentadas neste sistema estão baseadas nas
legislações Federal e Estadual, propiciando ao usuário total segurança quanto aos
procedimentos legais para a sua elaboração orçamentária.
Teremos que nos adaptar com algumas terminologias que serão utilizadas no
SIAMWEB, dentre elas os termos FUNCIONALIDADE e AÇÃO.
Para facilitarmos o entendimento, dividimos esta Apostila em seis partes, de
acordo com o Menu de Funcionalidades do Módulo Orçamento, demonstrado abaixo:

Sendo assim nosso trabalho será dividido da seguinte forma:
PRIMEIRA PARTE
FUNCIONALIDADE CONFIGURAÇÃO
SEGUNDA PARTE
FUNCIONALIDADE INSTITUCIONAL
TERCEIRA PARTE
FUNCIONALIDADE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL – PROGRAMÁTICA
QUARTA PARTE
FUNCIONALIDADE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
QUINTA PARTE
FUNCIONALIDADE RECURSO
SEXTA PARTE

FUNCIONALIDADE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
O nosso primeiro passo será efetuarmos LOGIN no sistema.

Figura 2 – Tela de login do SIAMWEB.

Esta figura está nos mostrando a tela de login do SIAMWEB, que é o portal
de entrada para o Sistema. Digitaremos o nosso login de identificação, senha de acesso, e o
exercício no qual desejamos trabalhar.
Após confirmarmos os dados digitados teremos a seguinte tela:

Figura 3 – Tela inicial do Módulo Orçamento.

A partir deste momento estamos conectados no Sistema SIAMWEB.
A esquerda da sua tela, teremos os módulos liberados para cada usuário, no
nosso caso o que nos interessa será o módulo Orçamento. Ao clicarmos nesta opção, a tela
continuará a mesma, mudando apenas o Menu, que demonstrará todas as funcionalidades

disponíveis para este módulo.
ANOTAÇÕES

1. PRIMEIRA PARTE - FUNCIONALIDADE CONFIGURAÇÃO
1.1. AÇÃO ALTERAR CONFIGURAÇÃO
Nesta primeira Ação da Funcionalidade Alterar Configuração nós iremos
preparar o módulo Orçamento de acordo com a nossa legislação.

Figura 4 – Tela inicial da Ação Alterar Configuração.

Vamos analisar cada ação desta funcionalidade:
a) Segmento dados para configuração:
Campo Forma de Execução do Orçamento – neste campo definiremos a forma
de execução do Orçamento, isto é, será preenchido com uma das informações abaixo:

0 – Detalhado no Orçamento, ou
1 – Detalhado na execução (empenho ou autorização de empenho)
Campo Período de Apuração das Metas - informar qual a periodicidade do
cronograma de desembolso financeiro da receita e da despesa.
Campo Máscara de Classificação da Receita - aqui será definido o lay-out das
rubricas de receita.
Ex:

9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 99 . 99 . 99 . 99 . 99
a . b . c . d . e . ff . gg . hh . ii . jj

onde,
a = Classe contábil
b = Categoria econômica
c = Sub-categoria
d = Fonte
e = Rubrica
f = Alínea
g = Sub-alínea
h = Desdobramento
i = Desdobramento
j = Desdobramento
Campo Máscara da Rubrica da Despesa – aqui também será definido a
estrutura das rubricas de despesa.
Ex.:

9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 99 . 99 . 99 . 99 .99
a . b . c . d . e. ff . gg . hh . ii . jj
onde,
a = Classe contábil
b = Categoria econômica
c = Grupo da despesa
d/e = Modalidade de aplicação
f = Elemento de despesa
g = Desdobramento
h = Desdobramento
i = Desdobramento
Campo Máscara da Despesa – neste campo vamos definir como será a estrutura
da funcional programática utilizada no orçamento.
Ex:

99 . 99 . 99 . 999 . 9999 . 9999 . 999999999999999
oo . uu . ff . sss . pppp . xxxx . dddddddddddddddd
onde,

o = Órgão;
u = Unidade Orçamentária;
f = Função;
s = Subfunção;
p = Programa;
x = PAO (Projeto – Atividade – Operação Especial);
d = elemento de despesa (rubrica de despesa, mas aqui com máscara própria).
Campo Máscara do Recurso - aqui vamos definir o tamanho do código do
recurso orçamentário.
b) Segmento projeto, atividade, operação especial:
Em virtude da estrutura e forma de apresentação dos códigos de
Projetos/Atividades/Operações Especiais, esta ação permitirá ao usuário definir como a
estrutura será criada.
Campo Posição do Dígito de Identificação – aqui iremos definir qual posição do
código definirá a identificação dos Projetos, das Atividades ou das Operações Especiais.
Geralmente é no primeiro dígito.
Campo Dígitos de Identificação do Projeto – aqui iremos definir quais os
dígitos, isto é, quais os números – de 0 a 9 - que identificarão os Projetos. Geralmente
utilizamos os números ímpares: 1,3,5,7,9.
Campo Dígitos de Identificação da Atividade – idem ao anterior, para as
Atividades. Geralmente utilizamos os números pares: 2,4,6,8.
Campo Dígitos de Identificação da Operação Especial – idem, para as
Operações Especiais. Geralmente é utilizado o número 0 (zero).

1.2. AÇÃO INCLUIR RESPONSÁVEL TÉCNICO - AÇÃO ALTERAR RESPONSÁVEL
TÉCNICO - AÇÃO EXCLUIR RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nesta tela faremos o cadastro do profissional responsável pela contabilidade da
entidade principal da administração direta, no caso, do executivo municipal, isto é, no caso
um Contador ou Técnico Contábil, devidamente registrados nos seus órgãos de classe.

Figura 5 – Tela inicial da Ação Incluir Responsável Técnico.

O profissional responsável deverá estar cadastrado no módulo CGM.

Figura 6 – Tela com a Pop-Up de busca de um CGM.

Nas próximas figuras visualizaremos as ações alterar e excluir responsável
técnico.

Figura 7 – Tela inicial da Ação Alterar Responsável Técnico.

Figura 8 – Tela inicial da Ação Excluir Responsável Técnico.

É praticamente a mesma tela. A única diferença se encontra no Campo Número de
Registro, onde digitaremos o número do Conselho Regional de Contabilidade (CRC).
É a mesma tela da Ação de alteração que acabamos de ver. Assim como naquela
Ação, nesta, selecionaremos o responsável técnico que queremos excluir. Após a seleção, é só
confirmar a exclusão.
ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

2. SEGUNDA PARTE - FUNCIONALIDADE CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
Visando a Consolidação das Contas Públicas, no SIAMWEB foi criada a figura da
ENTIDADE. O usuário deverá criar no mínimo duas entidades: Câmara Municipal e
Prefeitura Municipal. Caso o município possua autarquias, fundações, regimes de previdência,
ou outros tipos de fundo para os quais o executivo deseje manter controles em separado, será
criada uma entidade.
Quando da elaboração do orçamento, a entidade deverá ser identificada.
SUGESTÃO: crie um usuário chamado consolida e libere o acesso a todas as
entidades para o mesmo.

2.1. AÇÃO INCLUIR ENTIDADE

Figura 9 – Tela inicial da Ação Incluir Entidade.

Campo Número: número seqüencial definido automaticamente pelo sistema.
Campo Entidade: cadastrar o nome da entidade (deverá constar no CGM do
município)
Campo Responsável: cadastrar as informações do responsável pela entidade.
Campo Responsável Técnico: cadastrar as informações do profissional responsável
pela contabilidade do município.

Figura 10 – Procurando a Entidade no Módulo CGM para a inclusão.

Figura 11 – Selecionando a Prefeitura para a inclusão como Entidade Orçamentária.

Figura 12 – Prefeitura já selecionada como Entidade Orçamentária.

Figura 13 – O segundo botão (>>) levando todas as Entidades para o quadro da direita.

Nas próximas ações iniciaremos o cadastro dos órgãos e unidades que serão
utilizadas na elaboração do orçamento da entidade.
IMPORTANTE: estes cadastros serão únicos, isto é, todas as entidades
cadastradas utilizarão estas informações.
2.2. AÇÃO INCLUIR ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO

Figura 14 – Tela inicial da Ação Incluir Órgão Orçamentário.

No campo Número do Órgão no Orçamento: cadastrar a numeração desejada,
lembrando que normalmente o órgão 01 (hum) é destinado a Câmara de Vereadores.
No campo Órgão: selecionar a descrição do órgão cadastrado. Esta informação
deverá estar previamente cadastrada no módulo de configuração do sistema, rotina
ORGANOGRAMA.

2.3. AÇÃO INCLUIR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Figura 15 – Tela inicial da Ação Incluir Unidade Orçamentária.

No Campo Número da unidade, definiremos o código da Unidade Orçamentária
que será utilizada.
No Campo Órgão no Orçamento, selecionaremos o Órgão vinculado à Unidade
Orçamentária.
No Campo Unidade, selecionaremos a descrição da unidade, previamente
cadastrada no módulo de configuração/organograma.

Figura 16 – Visualizando as Unidades cadastradas pela Ação Alterar Unidade Orçamentária.

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

3 - TERCEIRA PARTE - FUNCIONALIDADE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
3.1. AÇÃO INCLUIR FUNÇÃO – AÇÃO ALTERAR FUNÇÃO – AÇÃO EXCLUIR
FUNÇÃO

Figura 17 – Tela inicial da AçãoIncluir Função.

Nesta ação faremos o cadastro das funções. O sistema já terá previamente
cadastradas, as funções definidas na Portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão.
No entanto, na eventual atualização desta tabela, a manutenção destes códigos
ficará a cargo do usuário do sistema.

Figura 18 – Tela inicial da Ação Alterar Função.

As ações de alterar/excluir função são bastante simples, bastando apenas
selecionar a função desejada e após a confirmação, a função estará alterada/excluída.

3.2. AÇÃO INCLUIR SUBFUNÇÃO – AÇÃO ALTERAR SUBFUNÇÃO – AÇÃO
EXCLUIR SUBFUNÇÃO
Assim como as funções, as subfunções são definidas pela Portaria 42/99 do
Ministério do Orçamento e Gestão, e já estarão previamente cadastradas no sistema, ficando
apenas a manutenção destes códigos de responsabilidade do usuário.

Figura 19 – Tela da Ação Alterar Subfunção, com a relação das Subfunções já cadastradas.

3.3. AÇÃO INCLUIR PROGRAMA – AÇÃO ALTERAR PROGRAMA – AÇÃO EXCLUIR
PROGRAMA

Conforme a Portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão, Programa é o
instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos
pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual.
A referida portaria também definiu, em seu artigo 3º, que cada esfera da
administração, definirá em atos próprios, suas estruturas de programas, códigos e
identificação, respeitando os conceitos e determinações da portaria.

Figura 20 – Tela inicial da Ação Incluir Programa.

Campo Código: informar a codificação do programa a ser criado.
Campo Descrição: informar a descrição do programa a ser criado.

Figura 21 – Visualizando os Programas incluídos, pela Ação Alterar Programa.

Para alterar/excluir programas apenas informar o código desejado e confirmar a
operação.

3.4. AÇÃO INCLUIR PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÕES ESPECIAIS – AÇÃO
ALTERAR PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÕES ESPECIAIS – AÇÃO EXCLUIR
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÕES ESPECIAIS

Figura 22 – Tela inicial da Ação Incluir PAO.

No Campo Código, informaremos a codificação desejada, lembrando que o dígito
identificador dos Projetos/Atividades/Operações Especiais deverá ser definido na
Funcionalidade Manutenção de Parâmetros do Orçamento.
No Campo Descrição, digitaremos

o nome estabelecido para o código

cadastrado.
No Campo Detalhamento, digitaremos um pequeno texto, especificando o
Projeto/Atividade/Operação Especial que está sendo criado.
Para as ações de alteração/exclusão, informar o código desejado e confirmar a
operação.

4. QUARTA PARTE - FUNCIONALIDADE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
4.1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
O SIAMWEB já possui, pré-cadastradas, as tabelas de detalhamento da Receita e
da Despesa. Tendo como base legal, a Portaria Interministerial 163/2001, pela Portaria STN
219/2004, pela Portaria 916/03 do Ministério da Previdência Social e pelo Ofício Circular
DCF/Gab 08/2004 de 08/06/2004 do TCE/RS.
O Ministério da Previdência Social editou a Portaria 916/03, instituindo o Plano
de Contas Padrão de utilização obrigatória pelos Regimes Próprios de Previdência Social dos
Servidores Públicos, nas três esferas de Governo, a partir do exercício de 2005.
A Lei Complementar 101/2000, em seu artigo 51, determinou a obrigatoriedade
da Consolidação das Contas Públicas Nacionais. Tecnicamente, para que seja possível a
consolidação das contas, é necessário em primeiro lugar, a adoção de um plano de contas
único, tanto para receita e despesa como para o plano contábil, sendo assim, o Tribunal de

Contas do Estado do Rio Grande do Sul determinou a adoção de um Plano de Contas Padrão
nos mesmos moldes do utilizado pela União e que contemple todas as contas das referidas
portarias, propiciando registros contábeis com a mesma codificação e especificação das
contas, dispensando a manutenção dos controles e procedimentos paralelos atualmente
utilizados.
Como a partir do exercício de 2007, será obrigatória a utilização do Plano de
Contas da União, e pela obrigatoriedade estipulada pelo TCE/RS, o SIAMWEB terá suas
tabelas de receita e despesa baseadas no modelo instituído pelo Tribunal de Contas do Estado
do Rio Grande do Sul.

4.2. AÇÃO INCLUIR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA – AÇÃO ALTERAR
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA – AÇÃO EXCLUIR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA

Figura 23 – Tela da Ação Alterar Classificação da Receita, com a relação das Classificações
já cadastradas.

O cadastro das rubricas de receita é muito simples, basta informar o código da
estrutura e sua descrição, após, apenas confirmar a operação.
As ações de alteração e exclusão seguem o mesmo procedimento.

4.3. AÇÃO INCLUIR RUBRICA DE DESPESA

Figura 24 – Tela da Ação Alterar Rubrica de Despesaa, com a relação das Rubricas já
cadastradas.

Para as rubricas de despesa o procedimento é o mesmo da ação anterior.
Informar o código da rubrica de despesa, sua descrição e confirmar a operação.
Para alteração e exclusão, os procedimentos serão os mesmos.

5. QUINTA PARTE - FUNCIONALIDADE RECURSO
O recurso orçamentário será utilizado para identificar diferentes fontes de recursos
financeiros dentro do orçamento da entidade. Ele será utilizado na previsão da receita, da
despesa e nas contas contábeis.
Os recursos possuem uma codificação pré-estabelecida pelos Tribunais de
Contas. Uma vez utilizado um determinado código, ele deverá ser utilizado sempre.

5.1. AÇÃO INCLUIR RECURSO – AÇÃO ALTERAR RECURSO – AÇÃO EXCLUIR
RECURSO

Figura 25 – Tela inicial da Ação Incluir Recurso.

No Campo Código, informar a numeração desejada.
No Campo Descrição, informar a nomenclatura do recurso.
No Campo Finalidade, descrever qual a finalidade do recurso orçamentário.

6. SEXTA PARTE – FUNCIONALIDADE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
Nesta fase do módulo iniciaremos a digitação dos valores do orçamento da receita
e da despesa, utilizando-se dos cadastros anteriormente efetuados.

6.1. AÇÃO INCLUIR RECEITA

Figura 26 – Tela inicial da AçãoIncluir Receita.

No

campo Entidade,

selecionar a entidade para a qual o orçamento será

elaborado.
No campo Classificação de Receita, selecionar a receita orçamentária a ser
utilizada.
No campo Recurso, informaremos o recurso financeiro apropriado.
No campo Valor da Previsão da Receita, informar o valor em reais da previsão
da receita orçamentária.
Após todos os campos preenchidos, apenas confirmar a operação.
Não esqueça que a estrutura do código da receita é definida na funcionalidade
CONFIGURAÇÃO.

6.2. AÇÃO INCLUIR DESPESA

Figura 27 – Tela inicial da AçãoIncluir Despesa.

A inclusão da despesa orçamentária é bem simples.
Será necessário selecionar a entidade para a qual será elaborado o orçamento, e
em seguida informar no campo Dotação Orçamentária, a funcional programática que se deseja
incluir, ou informar nos campos abaixo cada código individual (Órgão, Unidade, Função,
Sub-função, Programa, Projeto/Atividade/Operação Especial ) e Rubrica de Despesa.
Após, informar o recurso orçamentário e o valor da fixação da despesa.

Figura 28 – Composição do Código da Dotação Orçamentária.

Na tela acima vemos a exemplificação da seleção manual da funcional
programática.
A Lei Complementar 101/2000, em seu artigo 13, determina que após trinta dias
da publicação dos orçamentos, as receitas previstas deverão ser desdobradas em metas
bimestrais de arrecadação. Sendo assim, a ação abaixo será destinada a este desdobramento da
receita.

6.3. AÇÃO LANÇAR METAS DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA

Figura 29 – Tela inicial da Ação Lançar Metas de Arrecadação de Receita.

Selecionar a entidade desejada, em seguida clicar em OK.
O sistema apresentará todas as receitas analíticas com previsão orçamentária,
permitindo ao usuário que realize o devido desdobramento das arrecadações.
LEMBRETE: a periodicidade das metas de arrecadação serão definidas na
funcionalidade CONFIGURAÇÃO do orçamento.
A Lei Complementar 101/2000 não definiu nenhuma forma de programação para a
despesa, deduz-se então que as normas a serem aplicadas para a programação da despesa
seriam os artigos 47 a 50 da Lei 4320/64, que determina a programação da despesa em cotas
trimestrais. No entanto, precisaremos adequar este posicionamento da lei, pois não termos
como comparar uma receita bimestral com uma despesa trimestral, sendo assim, a despesa
também será programada em bimestres.

Sistema de Administração Financeira

Módulo Orçamento

6.4. AÇÃO LANÇAR METAS DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Figura 30 – Tela inicial da Ação Lançar Metas de Execução da Despesa.

Assim como na ação anterior, selecionar a entidade desejada e informar a
previsão de desembolso da despesa.
ANOTAÇÕES

CCA – Consultoria e Administração Ltda – www.ccanet.com.br
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ANOTAÇÕES

CCA – Consultoria e Administração Ltda – www.ccanet.com.br
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