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DOCUMENTOS GERADOS PELO SIAFI
ND – Nota de Dotação: registro da dotação da despesa fixada
na lei orçamentária

NC – Nota de Movimentação de Crédito: registro da
movimentação interna ou externa de créditos
orçamentários/adicionais para dentro do mesmo órgão
(PROVISÃO) ou para outro órgão (DESTAQUE).

PE – Nota de Pré-Empenho: documento utilizado para se fazer
bloqueio de dotações, no sistema, com finalidade de atender a
projetos que não estão em condições de serem empenhados, ou
seja, consiste em tornar o crédito orçamentário indisponível
temporariamente para empenho, enquanto se aguarda o processo
licitatório.



SIAFI – Parte 2 

NE – Nota de Empenho: registro da emissão de empenhos,
reforço de empenhos emitidos a menor ou anulação de empenhos
emitidos a maior, à conta dos créditos consignados no orçamento.

NL – Nota de Lançamento: registro da previsão de receita,
apropriação de despesa, assinatura de contrato....todos os fatos
que não envolvam movimentação financeira (DOCUMENTO
EXTRA-CAIXA)
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OB – Ordem Bancária: utilizada para efetuar pagamentos a
credores de unidade gestora.

PF – Nota de Programação Financeira: utilizada para fazer a
programação dos recursos consignados no OGU. Utilizada
também para a transferência/devolução de recursos financeiros
entre as unidades gestoras.

GRU – Guia de Recolhimento de Receitas da União: é o
documento utilizado para o depósito de valores à Conta Única do
Tesouro Nacional.
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DARF – DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCAL: utilizado
pelas UG ON LINE para efetuarem a transferência dos recursos,
ao Tesouro Nacional, de suas obrigações tributárias ou de
retenções de terceiros (Por meio desse documento se registra a
arrecadação de tributos e demais receitas diretamente na Conta
Única do Tesouro Nacional, sem trânsito pela rede bancária, ou
seja, por meio de transferências de recursos intra-SIAFI. O DARF
eletrônico nada mais é que o instrumento de registro dessas
informações no SIAFI).

GPS – Guia de Previdência Social: documento utilizado pelas
UG ON LINE para efetuarem a transferência dos recursos, ao
INSS, das suas obrigações previdenciárias ou de retenções de
terceiros.
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O Plano de Contas é composto dos seguintes elementos:

1) Elenco de Contas: relação das contas; contempla títulos
contábeis ordenados e codificados.

2) Tabela de Eventos: propicia a contabilização automática dos
fatos contábeis a partir da informação de um código numérico
específico.

3) Tabela de Contas Correntes Contábeis: instrumento
acessório e analítico para controle individualizado de dados.
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EVENTO: é um código associado a cada tipo de ato ou fato
que deva ser registrado contabilmente pelo sistema e ao qual se
associa, por sua vez, um roteiro contábil (lista das contas de
débito e crédito que devam ser afetadas).

CONTA: é o título representativo da formação, composição,
variação e situação de um patrimônio.
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ESTRUTURA POR NÍVEL DE DESDOBRAMENTO

As contas são estruturadas por NOVE DÍGITOS que são
distribuídos nos SETE NÍVEIS de desdobramento:

1º nível: Classe

2º nível: Grupo

3º nível: Subgrupo

4º nível: Título

5º nível: Subtítulo

6º nível: Item

7º nível: Subitem
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Estrutura dos EVENTOS

XX . X . XXX (seis dígitos)

XX – CLASSE DE EVENTOS: identifica o conjunto de eventos de
mesma natureza.

X – TIPO: situação do registro

XXX – CÓGIGO SEQUÊNCIAL
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CLASSE DE EVENTOS
As classes de eventos foram criadas obedecendo a uma lógica

para facilitar a procura na tabela de eventos, conciliando os atos
e fatos com o momento em que os mesmos forem ocorrendo.

As CLASSE DE EVENTOS são:
10 – previsão da receita
20 – dotação da despesa
30 – movimentação de crédito
40 – empenho da despesa
50 – apropriações, retenções, liquidações e outros
60 – restos a pagar
70 – transferências financeiras
80 – receitas
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50 – apropriações, retenções, liquidações e outros:

51 – apropriações de despesas

52 – retenções de obrigações

53 – liquidações de obrigações

54 – registros diversos

55 – apropriações de direitos

56 – liquidação de direitos

60 – restos a pagar:

61 – liquidação de restos a pagar
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EXECUÇÃO

DA DESPESA

EXECUÇÃO

DA RECEITA

Classe de 

Eventos

Estágio da Execução Classe de 
Eventos

Estágios da 
Execução

20 Dotação 10 Previsão

40 Empenho 80 Arrecadação

51 Liquidação 80 recebimento

70 Pagamento
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TIPO (situação do registro)

xx.0.xxx - evento normal (utilizado diretamente pelo gestor)

xx.1.xxx - evento utilizado diretamente pelo sistema 

xx.2.xxx - evento complementar do normal

xx.3.xxx - evento complementar do sistema

xx.5.xxx – estorno do evento normal (gestor)

xx.6.xxx – estorno do evento do sistema (interno / máquina)

xx.7.xxx – estorno do evento complementar do normal

xx.8.xxx – estorno do evento complementar do sistema



SIAFI – Parte 2 

O Governo Federal conta, além do SIAFI, com diversos
sistemas estruturadores que contribuem para uma melhor gestão
pública. Os principais são:
-Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo
Federal – SIOP;
- Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais –
SIASG;
- Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos –
SIAPE;
- Sistema Integrado de Administração Patrimonial – SIAPA;

ATENÇÃO: O SICAF (Subsistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores) é do SIASG.
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QUESTÃO: Analista Judiciário – Ativ. Téc. de Suporte –

Direto – FUNCAB – ANS - 2015 - No SIAFI, a entrada dos
dados necessários à execução orçamentária, financeira e
contábil NÃO pode ser efetuada através do seguinte
documento:

a) ordem bancária-OB.
b) transferência eletrônica direta -TED .
c) nota de dotação- ND.
d) GRPS eletrônica-GP.
e) nota de empenho-NE.


