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1. Configuração do Usuário no SIASG
1º Passo
Indicação da UASG (Unidade Gestora) e o Nível de Acesso

Foi definida a Unidade Gestora 158149 – Reitoria e o Nível de Acesso 1.

2º Passo
Habilitação de Perfil do Usuário no Sistema

Habilitar o perfil “Financeiro”.



2. Configuração do Usuário no SIAFI
1º Passo
Indicação da UG Primária

Foi definida a UG Primária  158740 – Campus de onde será feito o empenho.

2º Passo
Habilitação de Perfil do Usuário no Sistema e o Nível de Acesso

Habilitar o perfil “Orcamento, Pagamento, Executor”  e o Nível de Acesso 1.



3. Detalhamento do Orçamento na Reitoria

Foi  detalhado  R$569,  na  ação  20RL,  Fonte  8100000000,  ND  339030,  na  UG
158149 – Reitoria, para possibilitar o validar o teste e as restrições de empenho
no SIAFI.



4. Simulação de Empenho na UG da Reitoria

Considerando que o usuário está na UASG 158149 (SIASG)– Reitoria e UG

158740 – Campus (SIAFI), será simulado empenho na UG 158149 (SIAFI).

1º Passo
Acessar o SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

2º Passo
Executar o comando SISME - Minuta de Empenho

3º Passo
Executar o comando  EMPATUAL – Minuta de Empenho Atual

4º Passo
Executar o comando INFESTPROC - Informa Estrutura por Processo

5º Passo
Informar modalidade , número/ano e item da licitação

Após se executar o comando INFESTPROC, foi  apresentada a tela acima onde
foram preenchidos os dados da licitação.
Obs.: O Campus (UG/UASG 158740) não participou do item lançado.

6º Passo
Informar Estrutura Orçamentária



Tendo preenchido os dados da licitação e pressionado “Enter”, foi apresentada
a tela acima para preencher os dados da estrutura orçamentária. Foi informado
natureza  de  despesa,  ug  pagadora  (UG  158149),  fonte,  gestão,  ptres,  plano
interno, UGR (158149), e valor, e confirmado a inclusão com a opção “P”.
Obs.:  Neste  momento  o  SIASG  se  comunica  com  o  SIAFI  para  verificar  a
estrutura lançada. Como o usuário SIAFI não está habilitado na UG 158149, o
SIASG não conseguiu verificar a estrutura e direcionou para a execução de uma
minuta como não participante. Seguimos preenchendo.

7º Passo
Informar Dados da Licitação



Preenchimento da Unidade Gestora (UG 158149) da Reitoria.

No  momento  de  confirmar  o  empenho  o  siasg  apresenta  uma  crítica,
impossibilitando sua conclusão.



5.  Simulação de Empenho na UG do Campus e  UGR da
Reitoria

Considerando que o usuário está na UASG 158149 (SIASG)– Reitoria e UG

158740 – Campus (SIAFI), será simulado empenho na UG 158740 (SIAFI) e UGR

158149 (SIAFI).

1º Passo
Acessar o SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

2º Passo
Executar o comando SISME - Minuta de Empenho

3º Passo
Executar o comando  EMPATUAL – Minuta de Empenho Atual

4º Passo
Executar o comando INFESTPROC - Informa Estrutura por Processo

5º Passo
Informar modalidade , número/ano e item da licitação

Após se executar o comando INFESTPROC, foi  apresentada a tela acima onde
foram preenchidos os dados da licitação.
Obs.: O Campus (UG/UASG 158740) não participou do item lançado.

6º Passo
Informar Estrutura Orçamentária



Tendo preenchido os dados da licitação e pressionado “Enter”, foi apresentada
a tela acima para preencher os dados da estrutura orçamentária. Foi informado
natureza  de  despesa,  ug  pagadora  (UG  158740),  fonte,  gestão,  ptres,  plano
interno, UGR (158149), e valor, e confirmado a inclusão com a opção “P”.
Obs.:  Neste  momento  o  SIASG  se  comunica  com  o  SIAFI  para  verificar  a
estrutura lançada. Como o usuário SIAFI está habilitado na UG 158740, o SIASG
confirma a estrutura e aciona automaticamente a transação “ GERAMIN” – Gera
Minuta de Empenho. Seguimos preenchendo.

7º Passo
GERAMIN – Gera Minuta de Empenho



Preencher  a  quantidade  de  itens  a  empenhar  e  confirmar.  Ao  confirmar  a
geração  da  minuta  de  empenho o  sistema  passara  automaticamente  para  a
transação de envia empenho. 

8º Passo
ENVEMP - envia empenho.

Selecionar a minuta desejada e Avançar (F8).

9º Passo
 Informar a modalidade de empenho, e pré-empenho de referência.



OBS.: Caso já tenha algum Pré-empenho gerado, o mesmo poderá ser referenciado
e a Nota de Empenho será gerada de acordo com o recurso reservado



10º Passo
Informar esfera, inciso, amparo legal, finalidade/obs.

Preenche os campos e confirma.

No momento de confirmar o empenho, mesmo tendo saldo na conta,  o siasg
apresenta uma crítica, impossibilitando sua conclusão.



6. Simulação de Empenho na UG do Campus
Considerando que o usuário está na UASG 158149 (SIASG) – Reitoria e UG

158740 – Campus (SIAFI), será simulado empenho na UG 158740 (SIAFI) 

1º Passo
Acessar o SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

2º Passo
Executar o comando SISME - Minuta de Empenho

3º Passo
Executar o comando  EMPATUAL – Minuta de Empenho Atual

4º Passo
Executar o comando INFESTPROC - Informa Estrutura por Processo

5º Passo
Informar modalidade , número/ano e item da licitação

Após se executar o comando INFESTPROC, foi  apresentada a tela acima onde
foram preenchidos os dados da licitação.
Obs.: O Campus (UG/UASG 158740) não participou do item lançado.

6º Passo
Informar Estrutura Orçamentária



Tendo preenchido os dados da licitação e pressionado “Enter”, foi apresentada
a tela acima para preencher os dados da estrutura orçamentária. Foi informado
natureza  de  despesa,  ug  pagadora  (UG  158740),  fonte,  gestão,  ptres,  plano
interno, UGR (158149), e valor, e confirmado a inclusão com a opção “P”.
Obs.:  Neste  momento  o  SIASG  se  comunica  com  o  SIAFI  para  verificar  a
estrutura lançada. Como o usuário SIAFI está habilitado na UG 158740, o SIASG
confirma a estrutura e aciona automaticamente a transação “ GERAMIN” – Gera
Minuta de Empenho. Seguimos preenchendo.

7º Passo
GERAMIN – Gera Minuta de Empenho



Preencher  a  quantidade  de  itens  a  empenhar  e  confirmar.  Ao  confirmar  a
geração  da  minuta  de  empenho o  sistema  passara  automaticamente  para  a
transação de envia empenho. 

8º Passo
ENVEMP - envia empenho.

Selecionar a minuta desejada e Avançar (F8).

9º Passo
 Informar a modalidade de empenho, e pré-empenho de referência.



OBS.: Caso já tenha algum Pré-empenho gerado, o mesmo poderá ser referenciado
e a Nota de Empenho será gerada de acordo com o recurso reservado



10º Passo
Informar esfera, inciso, amparo legal, finalidade/obs.

Preenche os campos e confirma.



Empenho gerado com sucesso.


