CONSULTA SIAFE TO /
COMBATE COVID-19

RENAN ALVES LIMA

PALMAS
2020

Olá! Meu nome é Renan, sou contador e
estou aqui para passar aos senhores
como realizar a pesquisa no SIAFE TO
sobre a fonte especifica das ações de
combate ao COVID-19 conforme Portaria
n° 290/2020.
Para tornarmos mais fácil nossa
pesquisa, passarei um passo a passo
detalhado sobre o sistema com imagens
e comentários.
 1° PASSO
Acessar o Sistema
Acesse o sistema utilizando o endereço: http://siafeto.sefaz.to.gov.br/SiafeTO/faces/login.jsp

Faça o login no
sistema utilizando
CPF e senha

 2° PASSO

Vamos descobrir que fontes
detalhadas o Estado está
utilizando nas ações de
combate ao covid-19.

No campo acesso rápido digite
DETALHAMENTO DE FONTE e
aperte ENTER.

 3º PASSO

Agora que estamos na aba detalhamento de
fonte iremos utilizar o filtro para realizarmos
nossa primeira pesquisa afim de descobrirmos
o detalhamento de fonte do covid-19 iremos
utilizar o filtro conforme figura acima.

No Filtro vamos utilizar na propriedade TITULO Operador CONTEM e valor COVID sempre
utilizando a tecla TAB de seu computador.
Notamos que o Estado está utilizando dois detalhamentos de fonte XX2822 e XX2823 o qual
servirão como fonte de pesquisa no nosso outro passo que é o relatório de despesa.

 4º PASSO

Após buscarmos os devidos
detalhamentos de fonte iremos agora
buscar o relatório adequado, assim
vamos ao nosso próximo passo.

Iremos clicar no subsistema Relatório
e em seguida na aba consulta
conforme as setas da figura acima

 5° PASSO

Utilizando a barra de rolagem a
esquerda iremos até Relatórios
Gerenciais e em seguida clicaremos
em Relatórios de BI conforme a figura
abaixo

 6º PASSO

Ao clicarmos em Relatórios de BI irá
aparecer vários relatórios o qual
iremos utilizar os filtros para
chegarmos ao Demonstrativo.

 7º PASSO

Iremos clicar no subsistema Relatório e em seguida
na aba consulta conforme as setas da figura acima
Utilizar o filtro com as seguintes informações:
Na propriedade colocar TITULO, operador
CONTEM e valor FONTE DETALHADA. Em
seguida selecionamos a opção 08. IMPBY -

DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA
ECONOMICA - ?Inteiro: Mês? / ?Inteiro: Exercício?
(Com fonte detalhada) e clicar em executar.

 8º PASSO

Após executar iremos cair em uma nova
aba. Colocar as seguintes informações
conforme a figura abaixo:

Mês – abril, Exercício 2020, UG % (caso de desejar busca em todas as unidades gestoras
deverá usar %), informe o detalhamento da fonte 2823 e aperte ok. Vamos ao nosso
demonstrativo o qual ainda não existe execuções no detalhamento 2328 mais não esqueçamos
que existe a fonte 2822 o qual será abordada no próximo passo.

 9º PASSO

Conforme a figura abaixo
utilizamos o detalhamento
de fonte 2822 e chegamos
ao seguinte

Após apertarmos ok chegamos em nosso
demonstrativo com dados da execução.

Notamos que já foram empenhados o valor total de R$ 385.000,00 na Unidade Gestora Fundo
Estadual de Saúde. O próximo passo será como descobrir o número desse empenho assim
teremos que utilizar o filtro demonstrado na figura abaixo clicando no sinal +.

 10º PASSO

Após clicar no + irá aparecer uma tela onde
o usuário poderá escolher o filtro que
desejar, se for para saber valor empenhado
irá selecionar nota de empenho, valor
liquidado nota de liquidação, valor pago
Ordem bancária, entre outros.

No nosso caso vamos ilustrar
escolhendo nota de empenho.

Pronto pessoal temos os dois empenhos com seus respectivos valores.

Espero que esse material tenha contribuído
para os senhores e em caso de dúvidas
podem entrar em contato pelo e-mail
renanphb@hotmail.com ou 98402-9075.

