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1. Financeiro 
O objetivo deste manual é descrever as funcionalidades do módulo Financeiro no Novo SIAF. 

ENVIO PARA O BANCO 

1.1  Geração Pré-Lote sem Boleto (Sem Retenção de Impostos) 

Menu de acesso 
No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem de Pagamento - Orçamentário > Pré Lote – 

Orçamentário (Pagto S/Boleto) 

 

 

Tela Pré Lote – Orçamentário (P580411C)  
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1. Ao clicar no botão  o sistema apresenta uma grade com uma lista de registros na qual o usuário pode 

selecionar mais de um pagamento que serão efetuados num mesmo lote, conforme abaixo: 

 

Nota: Se ao procurar na tela os registros a serem selecionados e o campo Tipo Doc. estiver preenchido com 

‘*’ o sistema irá apresentar uma lista de registro independente do conteúdo do campo Tipo Doc. No caso deste 

campo estiver com o valor preenchido ‘PV’ a lista de registros disponibilizada será somente com conteúdo do 

campo Tipo Doc.  
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Opção 1 : Utilizando a opção de “Atualização Global”.  

 Nota importante: Esta opção somente poderá ser utilizada se: 

a) As linhas selecionadas pertencerem à mesma fonte; 

b) As informações da conta do credor já forem informadas na geração da Liquidação (vide manual de 

Despesas – Geração de Liquidação); 

c) O pagamento da liquidação não será feito via remessa para banco (Crédito em Conta, TED, DOC). 

 

2. Depois de selecionar quais os pagamentos que serão efetuados num mesmo lote, o usuário deve entrar clicar 

no botão Linha e selecionar a opção Atualização Global, conforme abaixo:  

 

 

3. Depois de selecionado a opção Atualização Global, o sistema disponibiliza a tela Pré Lote – Orçamentário 

(Pagto S/Boleto)  – Atualizações Globais, conforme abaixo: 

Todos os registros 

selecionados antes de 

serem atualizados para o 

pagamento em lote estão 

com o campo St. Pgto 

igual a ‘2’. 
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4. O usuário deve preencher todos os campos e quando necessário utilizar a lupa para pesquisar qual registro 

deve ser selecionado, conforme abaixo:  

 

Nota: O campo Dt. Vcto deve ser preenchido com a data do pagamento do título. 

5. Depois de preenchidos todos os campos o usuário deve clicar em  para efetivar a geração do pré-lote,  

sendo que o sistema volta para a tela anterior, e os registros selecionados estarão com o campo St. Pgto 

preenchido com ‘4’ ,conforme abaixo: 

Depois de preenchidos os 

campos a serem informados, o 

sistema disponibiliza as 

informações de Conta Bancária, 

Banco\Ag e Cta Contab. 

 Esta conta refere-se a conta 

pagadora, ou seja, de onde 

sairão os recursos para pagar 

essas Liquidações. 
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Nota: Estes registros estarão na fila para aprovação (St. Pgto = 4) pelo responsável. 

6. Neste momento se o usuário tornar a fazer uma pesquisa estes registros não mais aparecerá na grade, 

conforme abaixo: 
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Opção 2 : Utilizando a seleção linha a linha (individualmente por documento).  

 Nota importante: Esta opção deve ser utilizada se: 

a) As linhas pertencerem à fontes diferentes; ou 

b) As informações da conta do credor não foram informadas na geração da Liquidação (vide manual de 

Despesas – Geração de Liquidação); 

c) O pagamento da liquidação será feito via remessa para banco (Crédito em conta, TED, DOC). 

 

7. Marcar o registro que deseja alterar e pressionar ok , conforme demonstrado abaixo: 

 
 
 
8. Depois de selecionado, o sistema disponibiliza a tela Pré Lote – Orçamentário (Pagto S/Boleto)  – Atualização 

de Item de pagamento Individual, conforme abaixo: 
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Nota importante: Para evitar erros no envio para banco, verifique se o instrumento de pagamento está 
condizente com a conta do credor selecionada. Exemplo: se foi selecionada uma conta do Banco do Brasil, o 
instrumento deve ser “C” (Crédito em Conta); se foi informado uma conta do credor da Caixa Econômica, o 
instrumento de pagamento deve ser TED ou DOC, e assim por diante. 
  

 
 
 

Informe a conta 

pagadora selecionando-

a por meio da lupa 

Informe o instrumento 

de pagamento 

selecionando-o por meio 

da lupa. 

Informe a conta do 

credor clicando 

neste botão 
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9. Depois de preenchidos todos os campos o usuário deve clicar em  para efetivar a geração do pré-lote,  

sendo que o sistema volta para a tela anterior, e os registros alterados estarão com o campo St. Pgto 

preenchido com ‘4’ (aguardando aprovação), conforme demonstrado abaixo. 

 

Conta pagadora. 

De onde sairão 

os recursos 

Conta do credor. 

Onde serão 

depositados os 

recursos 
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10. Pronto!  

O Pré-Lote sem Boleto sem Retenção de Impostos foi gerado. Aguarda-se agora aprovação pelo responsável.   
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1.2 Geração Pré-Lote sem Boleto com Retenção de Impostos 

Menu de acesso 
No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem de Pagamento - Orçamentário > Pré Lote – 

Orçamentário (Pagto S/Boleto) 

 

 

Tela Pré Lote – Orçamentário (P580411C)  

 

1. Ao clicar no botão  o sistema apresenta uma grade com uma lista de registros na qual o usuário pode 

selecionar mais de um pagamento que serão efetuados num mesmo lote, conforme abaixo: 
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Nota Importante: Se ao procurar na tela os registros a serem selecionados e o campo Tipo Doc. estiver 

preenchido com ‘*’ o sistema irá apresentar uma lista de registro independente do conteúdo do campo Tipo Doc. 

Neste caso a seleção deve ser de registros cujo campo Tipo Doc. esteja com o valor preenchido ‘PQ’ . Com a lista 

disponibilizada o usuário deve selecionar os registros que serão inseridos no Pré-Lote que está sendo gerado. 

Neste momento os títulos para a Atualização Global devem ser selecionados também as linhas negativas dos 

impostos.  
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Opção 1 : Utilizando a opção de “Atualização Global”.  

 Nota importante: Esta opção somente poderá ser utilizada se: 

a) As linhas selecionadas pertencerem à mesma fonte; 

b) As informações da conta do credor já forem informadas na geração da Liquidação (vide manual de 

Despesas – Geração de Liquidação); 

c) O pagamento da liquidação não será feito via remessa para banco (Crédito em Conta, TED, DOC). 

 

2. Para certificar-se que a conta do credor foi informada na Liquidação, entre na tela CP Orçamentário e 

consulte os dados da conta do credor na liquidação, conforme demonstrado abaixo:  

 

Nota importante: As informações da conta do credor (informadas na liquidação) bastam aparecer na linha do 

valor principal da liquidação, conforme exemplo acima. As linhas de descontos de impostos não precisam 

estar com os dados da conta do credor.  

 

3. Depois de selecionar quais os pagamentos que serão efetuados num mesmo lote, o usuário deve entrar clicar 

no botão Linha e selecionar a opção Atualização Global, conforme abaixo:  
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4. Depois de selecionado a opção Atualização Global, o sistema disponibiliza a tela Pré Lote – Orçamentário 

(Pagto S/Boleto)  – Atualizações Globais, conforme abaixo: 

Todos os registros selecionados 

antes de serem atualizados para 

o pagamento em lote estão com 

o campo St. Pgto igual a ‘2’. 
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Nota: O campo Dt. Vcto deve ser preenchido com a data do pagamento do título. 

 

5. Depois de preenchidos todos os campos o usuário deve clicar em  para efetivar a geração do pré-lote,  

sendo que o sistema volta para a tela anterior, e os registros selecionados estarão com o campo St. Pgto 

preenchido com ‘4’ ,conforme abaixo: 
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6. Neste momento se o usuário tornar a fazer uma pesquisa estes registros não mais aparecerá na grade, 

conforme abaixo: 
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Opção 2 : Utilizando a seleção linha a linha (individualmente por documento).  

 Nota importante: Esta opção deve ser utilizada se: 

a) As linhas pertencerem à fontes diferentes;  

b) As informações da conta do credor não foram informadas na geração da Liquidação (vide manual de 

Despesas – Geração de Liquidação); 

c) O pagamento da liquidação será feito via remessa para banco (Crédito em Conta, TED, DOC). 

 

7. Para certificar-se que a conta do credor foi informada ou não na Liquidação, entre na tela CP Orçamentário e 

consulte os dados da conta do credor na liquidação, conforme demonstrado abaixo:  

 

Nota Importante: No exemplo acima, a conta não foi informada na Liquidação, portanto não poderá ser utilizada 
a opção Atualização Global para todas as linhas.  
 

8. Marcar o registro que deseja alterar e pressionar ok , conforme demonstrado abaixo: 
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Nota Importante: No exemplo acima somente a linha do valor principal precisa ser selecionada para inserção das 
informações. Demais linhas dos descontos de impostos podem ser feitos pela opção de Atualização Global, 
conforme item Opção 1 : Utilizando a opção de “Atualização Global”, na página 14 deste manual. 
 
9. Depois de selecionado, o sistema disponibiliza a tela Pré Lote – Orçamentário (Pagto S/Boleto)  – Atualização 

de Item de pagamento Individual, conforme abaixo: 

 
 
 
10. Depois de atualizado a linha do valor principal, pode-se atualizar as demais linhas dos descontos de impostos 

utilizando a opção de Atualização Global, conforme abaixo: 
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Nota Importante:  Se os dados da conta do credor não foram informadas na Liquidação ou no pré-lote, não 

será possível gerar o lote de pagamento para envio para banco.  

 

11. Para utilização da opção de Atualização Global, siga os passos definidos no item Opção 1 : Utilizando a opção 

de “Atualização Global” na página  14 deste manual: 

 

12. Pronto!  

O Pré-Lote sem Boleto que sofrerão retenção de impostos foi gerado, para aprovação pelo responsável.   

  



                
 
             Manual do Financeiro – Versão 1.6 
 

21 
 

1.3 Geração Pré-Lote sem Boleto (Sem Retenção de Impostos) com Glosa 

Nota importante: Para esta opção de pré-lote se aplicam as mesmas regras para utilização ou não da opção 

Atualização Global, descritas no item Geração Pré-Lote sem Boleto (Sem Retenção de Impostos) na página 3 deste 

manual. 

Menu de acesso 
No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem de Pagamento - Orçamentário > Pré Lote – 

Orçamentário (Pagto S/Boleto) 

 

 

Tela Pré Lote – Orçamentário (P580411C)  
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1. Ao clicar no botão  o sistema apresenta uma grade com uma lista de registros na qual o usuário pode 

selecionar mais de um pagamento que serão efetuados num mesmo lote, conforme abaixo: 

 

 

 

 

2. Depois de selecionar quais os pagamentos que serão efetuados num mesmo lote, o usuário deve entrar clicar 

no botão Linha e selecionar a opção Atualização Global, conforme abaixo:  

 

 

Para a geração do Pré-Lote o usuário tem 

que selecionar o registro de Liquidação 

(valor positivo) e o registro da somatória 

das Glosas  (valor negativo) previstas 

quando efetuado o Em Liquidação (Vide 

este caso no Manual de Despesas – Item 

Gerar Em Liquidação sem Retenção de 

Impostos com Glosa) 

Todos os registros 

selecionados antes de 

serem atualizados para o 

pagamento em lote estão 

com o campo St. Pgto igual 

a ‘2’. 
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3. Depois de selecionado a opção Atualização Global, o sistema disponibiliza a tela Pré Lote – Orçamentário 

(Pagto S/Boleto)  – Atualizações Globais, conforme abaixo: 

 

Nota: O campo Dt. Vcto deve ser preenchido com a data do pagamento do título. 

 

4. Depois de preenchidos todos os campos o usuário deve clicar em  para efetivar a geração do pré-lote,  

sendo que o sistema volta para a tela anterior, e os registros selecionados estarão com o campo St. Pgto 

preenchido com ‘4’ ,conforme abaixo: 
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5. Neste momento se o usuário tornar a fazer uma pesquisa estes registros não mais aparecerá na grade, 

conforme abaixo: 

 

6. Pronto!  

O Pré-Lote sem Boleto que não sofrerão retenção de impostos e contém Glosas foi gerado. Neste momento a 

liquidação ficará com status “4” (aguardando aprovação pelo responsável).   
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1.4 Geração Pré-Lote sem Boleto (Sem Retenção de Impostos) com Contingência 

 
Nota importante: Para esta opção de pré-lote se aplicam as mesmas regras para utilização ou não da opção 

Atualização Global, descritas no item Geração Pré-Lote sem Boleto (Sem Retenção de Impostos) na página 3 deste 

manual. 

Menu de acesso 
No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem de Pagamento - Orçamentário > Pré Lote – 

Orçamentário (Pagto S/Boleto). 

 

 

Tela Pré Lote – Orçamentário (P580411C)  
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1. Ao clicar no botão  o sistema apresenta uma grade com uma lista de registros na qual o usuário pode 

selecionar mais de um pagamento que serão efetuados num mesmo lote, conforme abaixo: 

 

 

 

2. Depois de selecionar quais os pagamentos que serão efetuados num mesmo lote, o usuário deve entrar clicar 

no botão Linha e selecionar a opção Atualização Global, conforme abaixo:  

 

 

3. Depois de selecionado a opção Atualização Global, o sistema disponibiliza a tela Pré Lote – Orçamentário 

(Pagto S/Boleto)  – Atualizações Globais, conforme abaixo: 

Para a geração do Pré-Lote o usuário tem 

que selecionar o registro de Liquidação e o 

registro do Contingenciamento previsto 

quando efetuado o Em Liquidação (Vide 

este caso no Manual de Despesas – Item 

Gerar Em Liquidação sem Retenção de 

Impostos com Contingência) 

Todos os registros 

selecionados antes de 

serem atualizados para o 

pagamento em lote estão 

com o campo St. Pgto igual 

a ‘2’. 
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Nota: O campo Dt. Vcto deve ser preenchido com a data do pagamento do título. 

 

4. Depois de preenchidos todos os campos o usuário deve clicar em  para efetivar a geração do pré-lote,  

sendo que o sistema volta para a tela anterior, e os registros selecionados estarão com o campo St. Pgto 

preenchido com ‘4’ ,conforme abaixo: 
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5. Neste momento se o usuário tornar a fazer uma pesquisa estes registros não mais aparecerá na grade, 

conforme abaixo: 

 

6. Pronto!  

O Pré-Lote sem Boleto que não sofrerão retenção de impostos e contém contingenciamento foi gerado. 

Neste momento a liquidação ficará com status “4” (aguardando aprovação pelo responsável).   
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1.5 Geração de Pré-Lote para Pagamento com Código de Barras - (Boleto ou Concessionária) 

Menu de acesso 
No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem de Pagamento - Orçamentário > Pré Lote – 

Orçamentário (Pagto c/Boleto) 

 
 

Tela Pré Lote – Orçamentário (P580411C)  

 
 
 

http://www.novosiaf.pr.gov.br/arquivos/File/manuais/221_Geracao_de_Pre-lote_de_liquidacoes_com_Codigo_de_Barras_Boleto_ou_Concessionaria.avi
http://www.novosiaf.pr.gov.br/arquivos/File/manuais/221_Geracao_de_Pre-lote_de_liquidacoes_com_Codigo_de_Barras_Boleto_ou_Concessionaria.avi
http://www.novosiaf.pr.gov.br/arquivos/File/manuais/221_Geracao_de_Pre-lote_de_liquidacoes_com_Codigo_de_Barras_Boleto_ou_Concessionaria.avi
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1. Ao clicar no botão  o sistema apresenta uma grade com uma lista de registros na qual o usuário pode 

selecionar mais de um pagamento que serão efetuados num mesmo lote, conforme abaixo: 

 

Nota: Se ao procurar na tela os registros a serem selecionados e o campo Tipo Doc. estiver preenchido com 

‘*’ o sistema irá apresentar uma lista de registro independente do conteúdo do campo Tipo Doc. No caso deste 

campo estiver com o valor preenchido ‘PV’ a lista de registros disponibilizada será somente com conteúdo do 

campo Tipo Doc.  

2. Depois de selecionar quais os pagamentos que serão efetuados num mesmo lote, o usuário deve entrar clicar 

no botão Tela e selecionar a opção Atualização Global, conforme abaixo:  
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Nota: Todos os registros selecionados antes de serem atualizados estão com o campo St. Pgto igual a ‘2’. 

3. Depois de selecionado a opção Atualização Global, o sistema disponibiliza a tela Pré Lote – Orçamentário 

(Pagto c/Boleto)  – Atualizações Globais, conforme abaixo: 

 
 

4. O usuário deve preencher todos os campos e quando necessário utilizar a lupa para pesquisar qual registro 

deve ser selecionado.  

Nota: O campo Dt. Vcto deve ser preenchido com a data do pagamento do título. 

5. Depois de preenchidos todos os campos o usuário deve clicar em  para efetivar a geração do pré-lote,  

sendo que o sistema volta para a tela anterior, e os registros selecionados estarão com o campo St. Pgto 

preenchido com ‘1’, conforme abaixo: 

Certifique-se que o campo St 

Pgto esteja com 1 (Pendente 

Cod Barras) 

Não deixar de informar o 

instrumento de 

pagamento correto para 

cada tipo de boleto. 
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Nota: Estes registros estarão com St Pgto = 1 (aguardando a informação do código de barras). 

6. Neste momento se o usuário tornar a fazer uma pesquisa estes registros não mais aparecerá na grade, 

conforme abaixo: 

 
 
 

7. Pronto!  

O Pré-Lote com Boleto foi gerado. A partir de agora os registros estarão com Status Financeiro = 1 

(aguardando a informação do código de barras).   
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1.6 Geração Pré-Lote dos impostos  

Menu de acesso 
No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem de Pagamento - Orçamentário > Pré Lote – para 

Impostos a Pagar – Crédito em Conta. 

  

Nota: Apesar da descrição do menu estar com descrição “Crédito em Conta”  esta opção também serve para 

geração de pré-lote para pagamento escritural (instrumento de pagamento = N). 

Tela Pré Lote – Orçamentário (P580411C)  

 

Certifique-se que o 

campo Status de Pgto 

esteja com “H”.  

A tela traz a sugestão de filtro 

pelo tipo de documento = “PQ”, 

pois somente os tipos de 

documento PQ possuem linhas 

de impostos. 
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1. Ao clicar no botão  o sistema apresenta uma grade com uma lista de registros na qual o usuário pode 

selecionar mais de um pagamento que serão efetuados num mesmo lote, conforme abaixo: 

  

2. Depois de selecionar quais os pagamentos que serão efetuados num mesmo lote, o usuário deve entrar clicar 

no botão Linha e selecionar a opção Atualização Global, conforme abaixo:  

 

Nota importante: Para utilização da opção Atualização Global, o Instrumento de Pagamento dos impostos 

não poderá ser via transferência bancária (Crédito em conta, TED e DOC). Se for, deverá ser utilizada a opção 

individualizada (linha a linha) para que seja informada a conta do beneficiário do imposto, conforme 

mostrado no item Utilizando a opção de alteração individualizada (linha a linha) na geração do pré-lote na 

página 37 deste manual. 
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3. Depois de selecionado a opção Atualização Global, o sistema disponibiliza a tela Pré Lote para Impostos a 

Pagar – Crédito em Conta - Atualizações Globais, conforme abaixo: 

 

Nota: O campo Dt. Vcto deve ser preenchido com a data do pagamento do título. 

 

Todos os registros 

selecionados antes de 

serem atualizados para o 

pagamento em lote estão 

com o campo St. Pgto igual 

a ‘H’. 

 

Aqui deve ser informado o 

instrumento de pagamento 

para envio para banco ou 

para baixa escritural. 

 

Este será o próximo status após 

confirmação. Os registros 

ficarão com status 

“4”(Aguardando aprovação) 
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4. Depois de preenchidos todos os campos o usuário deve clicar em  para efetivar a geração do pré-lote,  

sendo que o sistema volta para a tela anterior, e os registros selecionados estarão com o campo St. Pgto 

preenchido com ‘4’ ,conforme abaixo: 

 

5. Neste momento se o usuário tornar a fazer uma pesquisa estes registros não mais aparecerá na grade, 

conforme abaixo: 
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Utilizando a opção de alteração individualizada (linha a linha) na geração do pré-lote 

Nota: Esta opção é obrigatória somente para pagamento de impostos via transferência bancária, onde será 

necessário informar a conta bancária do beneficiário do imposto. 

6. Depois de selecionar quais os pagamentos que serão efetuados num mesmo lote, o usuário deve entrar clicar 

no botão ok , conforme abaixo:  

 

7. Depois de selecionado, informar os campos destacados abaixo:  
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8. Para buscar a conta do beneficiário do imposto, clicar no campo Sel Conta Credor e selecionar a conta, 

conforme abaixo: 

 

9. Depois de informados todos os dados, o usuário deve clicar no botão ok , conforme abaixo:  

 

10. Este processo deve ser repetido para todas as linhas que forem entrar no lote de pagamento. 
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11. Pronto!  

O Pré-Lote para pagamento de impostos foi gerado. Neste momento a liquidação ficará com status “4” 

(aguardando aprovação pelo responsável).   
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1.7 Geração Pré-Lote dos impostos a pagar com código de barras e guias 

Menu de acesso 
No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem de Pagamento - Orçamentário > Pré Lote – para 

Impostos a Pagar c/ Cod Barras e Guias. 

 

Tela Pré Lote – Orçamentário (P580411C)  
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1. Ao clicar no botão  o sistema apresenta uma grade com uma lista de registros na qual o usuário pode 

selecionar mais de um pagamento que serão efetuados num mesmo lote, conforme abaixo: 

 

 

Certifique-se que o 

campo Status de Pgto 

esteja com “H”.  

A tela traz a sugestão de filtro 

pelo tipo de documento = “PQ”, 

pois somente os tipos de 

documento PQ possuem linhas 

de impostos. 
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2. Depois de selecionar quais os pagamentos que serão efetuados num mesmo lote, o usuário deve entrar clicar 

no botão Linha e selecionar a opção Atualização Global, conforme abaixo:  

 

3. Depois de selecionado a opção Atualização Global, o sistema disponibiliza a tela Pré Lote para Impostos a 

Pagar – Crédito em Conta - Atualizações Globais, conforme abaixo: 

 

Todos os registros 

selecionados antes de 

serem atualizados para o 

pagamento em lote estão 

com o campo St. Pgto igual 

a ‘H’. 

 

Aqui deve ser informado o 

instrumento de pagamento 

para código de barras (boleto 

ou concessionária). 

Este será o próximo status após 

confirmação. Os registros 

ficarão com status “1” 

(Pendente Cod Barras) 
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Nota: O campo Dt. Vcto deve ser preenchido com a data do pagamento do título. 

4. Depois de preenchidos todos os campos o usuário deve clicar em  para efetivar a geração do pré-lote,  

sendo que o sistema volta para a tela anterior, e os registros selecionados estarão com o campo St. Pgto 

preenchido com ‘1’ ,conforme abaixo: 

 

5. Neste momento se o usuário tornar a fazer uma pesquisa estes registros não mais aparecerá na grade, 

conforme abaixo: 

 

6. Pronto!  

O Pré-Lote para pagamento de impostos com código de barras ou guia foi gerado. Neste momento a 

liquidação ficará com status “1” (Pendente código de barras).   



                
 
             Manual do Financeiro – Versão 1.6 
 

44 
 

1.8 Entrada Código de Barras para Pagamento com Boleto, Concessionária e Tributos 

Nota importante: Para todos os registros de Pré-Lote com código de barras (boleto, concessionária e tributos) 

antes da aprovação, o usuário deve preencher o Código de Barras. 

Menu de acesso  
No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem de Pagamento - Orçamentário > Incluir Código de 

Barras para Pagamento 

 
 

Tela Incluir Código de Barras para Pagamento (P76B04BC)  
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1. Ao clicar em , o sistema disponibiliza a grade de registros que estão aguardando a entrada do código 
de barras para poderem ser aprovados, conforme abaixo: 

 

 
 

2. O usuário deve selecionar o registro, clicar em ok , conforme abaixo:  
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3. Ao clicar em ok  o sistema disponibiliza a tela com o documento assinalado como selecionado, 

conforme abaixo: 

 

4. Ao clicar em Código de Barras o sistema disponibiliza a tela Incluir Código de Barras para Pagamento, para 

que o usuário digite o código de barra, ou utilize o leitor para a entrada do código de barras, conforme 

abaixo: 
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5. O exemplo que vamos descrever será para a opção ‘Manual’ para o pagamento de Concessionária. 

Observar que neste caso o sistema disponibiliza o campo Cód. De Barras Manual. 

 

  

Se o campo Automático estiver selecionado 

a entrada do código de barras só poderá 

ser preenchida através do leitor 

 

Se o campo Manual estiver selecionado a 

entrada do código de barras só poderá ser 

preenchida manualmente, e o sistema 

habilita o campo Cód. de Barras Manual 
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6. O usuário deve preencher o código de barras, conforme abaixo: 

 

7. Ao clicar em  o sistema valida a informação do código de barras, e preenche os campos destacados. No 

exemplo o sistema alertou que o Valor Bruto do Boleto (R$ 5.000,00) está diferente do Valor Bruto do 

código de barras (R$ 5.786,16).  

Observação: Estes valores devem ser iguais para pagamento único (aqui somente um exemplo) 
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8. Depois de confirmado através de o sistema retorna para a tela Entrada Codigo de Barras, e o usuário 

ao pesquisar novamente o registro em questão que estava sendo trabalhado, verifica que o campo Status 

Pagto passou de ‘1’ para ‘4’ aguardando aprovação, conforme abaixo: 

 

 
 

9. Limpar o filtro do campo Status de Pagamento para mostrar o código de barras informado, conforme abaixo: 
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10. Verificar se o campo Status de Pagamento aparece com “4” (aguardando aprovação) e também o Código 

de Barras informado, conforme abaixo: 

 

 
 

Nota: O código de barras gerado ficará sem os dígitos verificadores dos blocos. Isso é normal e o banco 

aceitará esse documento normalmente. 

 

11. Para excluir um código de barras informado, selecione o documento e clique no botão Código de Barras, 

conforme abaixo: 
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12. Na tela de detalhe do código de barras, entre em Tela>Excluir(D),  conforme abaixo: 

 

13. Depois de excluir o código de barras, o sistema irá disponibilizar a tela com Status de Pagamento = “1” 

(Pendente Código de Barras), conforme abaixo: 

 

 

Nota: Neste momento pode ser informado um novo código de barras para este documento.  

7. Pronto! O Pré-Lote Entrada Código de Barras para Pagamento com Boleto, Concessionária e Tributos, 

foi efetivado. Neste momento a liquidação ficará com status “1” (Pendente código de barras).   
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1.9 Aprovação/Reprovação de Pré-Lote de Pagamento 

Menu de acesso 
No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem de Pagamento - Orçamentário > Aprovação CP - 

Orçamentário 

 

Tela Aprovação CP – Orçamentário (P580411S)  

 

 



                
 
             Manual do Financeiro – Versão 1.6 
 

53 
 

1. O usuário deve clicar no botão  para que o sistema possa disponibilizar os registros a serem aprovados, 

conforme abaixo: 

 
 
Aprovação: 
 
2. Depois de consultar os registros do Fornecedor informado, selecionar os registros que devem ser aprovados e 

clicar no botão Aprovar ou entrar em Linha na opção Aprovar, conforme indicado abaixo:  
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3. O sistema disponibilizará a tela para o responsável informar a senha (mesma senha de acesso ao NovoSiaf). 

Deverá ser informado a senha e pressionado ok , conforme abaixo: 
 

 
 
 
4. Depois do responsável entrar com a senha que permite a aprovação dos pagamentos, o sistema solicitará 

confirmação da aprovação, conforme abaixo: 
 

 
 
Nota: O aprovador ao clicar em ‘OK’ o sistema confirma a aprovação através e os registros aprovados não 
aparecem mais na tela. 

Pressionar OK 

para confirmar 
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Nota 1: Depois de aprovado do pagamento o campo Status de Pagamento dos documentos passam para ‘A’ = 
Aprovados, e já estarão disponíveis para geração dos lotes de pagamento. 
 

 
 

Reprovação: 
 
1. Depois de consultar os registros do Fornecedor informado, selecionar os registros que devem ser reprovados 

e clicar no botão Reprovar ou entrar em Linha na opção Reprovar, conforme indicado abaixo:  
 

 
 
2. O sistema disponibilizará a tela para o responsável confirmar a rejeição do documento, conforme abaixo: 
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Nota 1: Depois de rejeitado o campo Status de Pagamento dos documentos voltam para ‘2’ (Pré-lote), para 
geração de pré-lote novamente. 
 

 
 

3. Pronto! a Aprovação/Reprovação de Liquidações, foi efetivada.  
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1.10 Geração de Lote de Pagamento (TED/DOC/Crédito em Conta) 

Menu de acesso 
No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem de Pagamento - Orçamentário > Geração de Lote 

de Pagamento – TED.DOC.CRED CONTA 

Nota Importante: A Geração do Lote de Pagamento só poderá ser realizada se os registros que comporão o lote 

estiverem aprovados pelo Ordenador. 

 

 

Nota: Observar que na tela CP – Orçamentário os registros listados no relatório já estavam com o campo Status 
Financeiro com o valor ‘A’ de Aprovados e prontos para geração do lote.  
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Relatório Geração de Lote de Pagamento (R5804570)  

1. O usuário deverá selecionar o campo Selecão de Dados e clicar na opção Submeter (U), onde o sistema 
disponibilizará a tela Seleção de Dados, conforme abaixo: 
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Nota: O usuário deverá selecionar dentre as várias opções fornecidas pelo sistema, às informações necessárias 
para a geração do lote. Para o campo Operando Direto optar por Literal, e o sistema disponibilizará uma tela para 
a inclusão de informação no campo Valor Literal, que deverá, por exemplo, ser o Credor envolvido no pagamento. 
 

Ao clicar em o sistema volta para a tela de Seleção de Dados, conforme abaixo:  
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2. O usuário pode optar para incluir os filtros, conforme abaixo: 
 

 
 

3. Ao clicar em o sistema disponibiliza a tela Seleção de Impressora, que ao clicar em  o sistema gera 
um relatório disponibilizado no canto esquerdo da tela em Relatórios Recentes, conforme abaixo: 
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4. Ao clicar no relatório gerado, o sistema disponibiliza no canto esquerdo inferior um arquivo em ‘.pdf’, 

conforme abaixo: 
 

 
 
5. Clicar no arquivo ‘.pdf’ , e o sistema vai disponibilizar o relatório com os registros aprovados de pagamento, 

conforme abaixo: 
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6. Ao realizar uma nova consulta em CP – Orçamentário, podemos observar que o campo Status Financeiro dos 

documentos passam a ser ‘#’ , que significa Pagamento em processamento (Grupo de Pagamento Gerado)  
 

 
 

7. Pronto! A geração do lote de pagamento (TED/DOC e Crédito em Conta) foi efetivada.  
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1.11 Geração de Lote de Pagamento (Boleto) 

Menu de acesso 
No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem de Pagamento - Orçamentário > Geração de Lote 

de Pagamento – BOLETO 

Nota Importante: A Geração do Lote de Pagamento só poderá ser realizada se os registros que comporão o lote 

estiverem aprovados pelo Ordenador. 

 

Nota: Observar que na tela CP – Orçamentário os registros listados no relatório já estavam com o campo Status 
Financeiro com o valor ‘A’ de Aprovados e prontos para geração do lote.  
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Relatório Geração de Lote de Pagamento (R5804570)  
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1. O usuário deverá selecionar o campo Selecão de Dados e clicar na opção Submeter (U), onde o sistema 
disponibilizará a tela Seleção de Dados, conforme abaixo: 
 

 

2. O usuário pode optar para incluir os filtros, conforme abaixo: 

 

 

3. De agora em diante o usuário deve seguir os mesmos passos do item anterior da página 60 até a página 62 
deste manual.  

4. Pronto!  Geração de Lote de Pagamento (Boleto) foi efetivada.   
  

Note que os 

instrumentos de 

pagamento são 

diferentes para 

pagamento de 

boleto 
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1.12 Geração de Lote de Pagamento (Credor com Glosa) 

Menu de acesso 
No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem de Pagamento - Orçamentário > Geração de Lote 

de Pagamento – TED/DOC/CRED CONTA 

Nota Importante:A Geração do Lote de Pagamento só poderá ser realizada se os registros que comporão o lote 
estiverem aprovados pelo Ordenador. Observar que na tela CP – Orçamentário os registros listados no relatório 
tem que estar com o campo Status Financeiro com o valor ‘A’ de Aprovados.  
 

 

Relatório Geração de Lote de Pagamento (R5804570)  
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1. O usuário deverá selecionar o campo Selecão de Dados e clicar na opção Submeter (U), onde o sistema 

disponibilizará a tela Seleção de Dados, conforme abaixo: 
 
 
Nota: O usuário deverá selecionar dentre as várias opções fornecidas pelo sistema, às informações necessárias 
para a geração do lote. Para o campo Operando Direto optar por Literal, e o sistema disponibilizará uma tela para 
a inclusão de informação no campo Valor Literal, que deverá, por exemplo, ser o Credor envolvido no pagamento. 
  

Ao clicar em o sistema volta para a tela de Seleção de Dados, conforme abaixo:  
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2. Ao clicar em o sistema disponibiliza a tela Seleção de Impressora, que ao clicar em  o sistema gera 
um relatório disponibilizado no canto esquerdo da tela em Relatórios Recentes, conforme abaixo: 
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3. Ao clicar no relatório gerado, o sistema disponibiliza no canto esquerdo inferior um arquivo em ‘.pdf’, 

conforme abaixo: 
 

 
 
4. Clicar no arquivo ‘.pdf’ , e o sistema vai disponibilizar o relatório com os registros aprovados de pagamento, 

conforme abaixo: 
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5. Ao realizar uma nova consulta em CP – Orçamentário, podemos observar que o campo Status Financeiro dos 

documentos passam a ser ‘#’ , que significa Pagamento em processamento (Grupo de Pagamento Gerado)  
 
 

 
 

6. Pronto!  Geração de Lote de Pagamento (Credor com Glosa) foi efetiva.    

Soma das Glosas 
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1.13 Geração de Lote de Pagamento (Credor com Contingenciamento) 

Menu de acesso 
No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem de Pagamento - Orçamentário > Geração de Lote 

de Pagamento – TED/DOC CRED CONTA 

Nota Importante: A Geração do Lote de Pagamento só poderá ser realizada se os registros que comporão o lote 
estiverem aprovados pelo Ordenador. Observar que na tela CP – Orçamentário os registros listados no relatório 
tem que estar com o campo Status Financeiro com o valor ‘A’ de Aprovados.  
 

 

Relatório Geração de Lote de Pagamento (R5804570)  
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7. O usuário deverá selecionar o campo Selecão de Dados e clicar na opção Submeter (U), onde o sistema 

disponibilizará a tela Seleção de Dados, conforme abaixo: 
 

 
 
Nota: O usuário deverá selecionar dentre as várias opções fornecidas pelo sistema, às informações necessárias 
para a geração do lote. Para o campo Operando Direto optar por Literal, e o sistema disponibilizará uma tela para 
a inclusão de informação no campo Valor Literal, que deverá, por exemplo, ser o Credor envolvido no pagamento. 
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Ao clicar em o sistema volta para a tela de Seleção de Dados, conforme abaixo:  
 
8. O usuário deve incluir os filtros, conforme abaixo: 

 
 

 

9. Ao clicar em o sistema disponibiliza a tela Seleção de Impressora, que ao clicar em  o sistema gera 
um relatório disponibilizado no canto esquerdo da tela em Relatórios Recentes, conforme abaixo: 
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10. Ao clicar no relatório gerado, o sistema disponibiliza no canto esquerdo inferior um arquivo em ‘.pdf’, 

conforme abaixo: 
 
 

 
 
11. Clicar no arquivo ‘.pdf’ , e o sistema vai disponibilizar o relatório com os registros aprovados de pagamento, 

conforme abaixo: 
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12. Ao realizar uma nova consulta em CP – Orçamentário, podemos observar que o campo Status Financeiro dos 

documentos passam a ser ‘#’ , que significa Pagamento em processamento (Grupo de Pagamento Gerado)  
 

 
 

13.  Pronto!  Geração de Lote de Pagamento (Credor com Contingenciamento) foi efetivada. 
  

Valor da 

Contingência 
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1.14  Emissão de Lote de Pagamento 

Menu de acesso 
No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem de Pagamento - Orçamentário > Emitir Lotes 

 

 

Tela Emitir Lotes (P5804571)  
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1. Ao clicar em  , o sistema irá disponibilizar uma grade com os registros disponíveis para a emissão de lotes. 

O usuário deve selecionar qual o registro que será impresso, conforme abaixo:  

 
 
Nota: O Lote de Pagamento gerado fica com o campo Próx. Status = WRT (Gravado), ou seja, pronto para ser 
emitido e enviado para o Banco. 
 
2. Com o registro selecionado clicar em Linha e optar por Emitir (W), conforme abaixo: 
 

 
 

3. Ao clicar na opção Emitir (W), o sistema disponibiliza a tela abaixo, onde o usuário deve clicar em  
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Nota: A data da baixa só poderá ser retroativa quando o instrumento de pagamento for igual a “N” (Pagamento 
Escritural), respeitando sempre o período contábil em aberto. Esta data não poderá ser menor que a data da 
fatura da liquidação. 
 
4. Ao clicar em o sistema disponibiliza uma nova tela alertando de ações que o usuário deve estar atento, 

conforme abaixo: 
 

 
 
5. O usuário deve ao clicar em OK, o sistema disponibiliza a tela abaixo para gerar a emissão do lote, conforme 

abaixo: 
 

O campo Dt.Cont. do Pgto é muito 

importante, pois ele que irá definir a data 

de pagamento do título no banco e a data 

da baixa no retorno do banco ou na baixa 

escritural. 
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6. Ao clicar em o sistema inicia o processamento do relatório, e o usuário pode acompanhar observando o 
lado esquerdo da tela com a lista dos relatórios processando ou processados, conforme destacado abaixo: 

 

 
 
7. Ao término do processamento o usuário pode clicar no relatório que mandou processar, e o sistema 

disponibiliza um arquivo ‘.pdf’ que deverá ser aberto  
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Nota: O modelo acima será gerado para cada lote emitido. 
 

8.  Pronto!  A emissão do Lote de Pagamento foi efetivada. 
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1.15 Emissão de Lote de Pagamento (Credor com Glosa) 

Menu de acesso 
No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem de Pagamento - Orçamentário > Emitir Lotes 

 

Tela Emitir Lotes (P5804571)  

 



                
 
             Manual do Financeiro – Versão 1.6 
 

82 
 

1. Ao clicar em  , o sistema irá disponibilizar uma grade com os registros disponíveis para a emissão de lotes. 

O usuário deve selecionar qual o registro que será impresso, conforme abaixo:  

 

 
 
Nota: O Lote de Pagamento gerado fica com o campo Próx. Status = WRT (Gravado), ou seja, pronto para ser 
atualizado e enviado para o Banco. 
 
2. O usuário deve selecionar o registro para a emissão do lote. Depois de identificado o registro, o usuário pode 

consultar as informações para verificar se tudo está conforme previsto quando da emissão do pré-lote.  

Com o registro identificado e selecionado o usuário clica em para verificar as informações pertinentes 
aquele registro, conforme abaixo: 
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3. O sistema mostra uma primeira tela com os dados gerais do registro, disponibilizando na grade o registro que 

será gerado no lote, permitindo assim o usuário ver o detalhamento. 
 

 
 

4. Ao selecionar novamente o registro e clicar em  o usuário poderá conferir as informações  
 

 
 
 
5. Com o registro selecionado clicar em Linha e optar por Emitir (W), conforme abaixo: 
 

Soma das Glosas 

previstas 

O valor a ser 

encaminhado para o 

Banco efetuar o 
pagamento 
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6. Ao clicar na opção Emitir (W), o sistema disponibiliza a tela abaixo, onde o usuário deve clicar em  
 

 
 

7. Ao clicar em o sistema disponibiliza uma nova tela alertando de ações que o usuário deve estar atento, 
conforme abaixo: 

 



                
 
             Manual do Financeiro – Versão 1.6 
 

85 
 

 
 
8. O usuário deve ao clicar em OK, o sistema disponibiliza a tela abaixo para gerar a emissão do lote, conforme 

abaixo: 

 
 

9. Ao clicar em o sistema inicia o processamento do relatório, e o usuário pode acompanhar observando o 
lado esquerdo da tela com a lista dos relatórios processando ou processados, conforme destacado abaixo: 
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10. Ao término do processamento o usuário pode clicar no relatório que mandou processar, e o sistema 

disponibiliza um arquivo ‘.pdf’ que deverá ser aberto  
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Nota: O modelo acima será gerado para cada lote emitido. 
Observar que o valor que foi encaminhado para o Banco foi o valor de R$ 3.500,00 sem o valor das Glosas. 
 

11.  Pronto!  A emissão do Lote de Pagamento (Credor com Glosa) foi efetivada. 
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1.16 Emissão de Lote de Pagamento (Credor com Contingenciamento) 

Menu de acesso 
No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem de Pagamento - Orçamentário > Emitir Lotes 

 

Tela Emitir Lotes (P5804571)  
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1. Ao clicar em  , o sistema irá disponibilizar uma grade com os registros disponíveis para a emissão de lotes. 

O usuário deve selecionar qual o registro que será impresso, conforme abaixo:  

 

 
 
Nota: O Lote de Pagamento gerado fica com o campo Próx. Status = WRT (Gravado), ou seja, pronto para ser 
emitido e enviado para o Banco. 
 
2. Com o registro selecionado clicar em Linha e optar por Emitir (W), conforme abaixo: 
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3. Ao clicar na opção Emitir (W), o sistema disponibiliza a tela abaixo, onde o usuário deve clicar em  
 

 
 

4. Ao clicar em o sistema disponibiliza uma nova tela alertando de ações que o usuário deve estar atento, 
conforme abaixo: 

 

 
 
5. O usuário deve ao clicar em OK, o sistema disponibiliza a tela abaixo para gerar a emissão do lote, conforme 

abaixo: 
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6. Ao clicar em o sistema inicia o processamento do relatório, e o usuário pode acompanhar observando o 
lado esquerdo da tela com a lista dos relatórios processando ou processados, conforme destacado abaixo: 

 
 

 
 
7. Ao término do processamento o usuário pode clicar no relatório que mandou processar, e o sistema 

disponibiliza um arquivo ‘.pdf’ que deverá ser aberto  
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Nota: O modelo acima será gerado para cada lote emitido. 
Observar que o valor que foi encaminhado para o Banco foi o valor Total de R$ 6000,00. 
 

8.  Pronto!  A emissão do Lote de Pagamento (Credor com Contingência) foi efetivada. 
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1.17  Consulta Retorno Pagamento Eletrônico – Banco do Brasil 

Menu de acesso 
No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Consulta Retorno Pagto Eletronico – Bco Brasil>Consulta 

Retorno Pgto Eletronico – Banco do Brasil 

  

 
 
 

Tela Consulta Retorno Pgto Eletronico – Bco Brasil (P5804071)  

1. Ao entrar na tela, o sistema apresenta uma grade com uma lista dos registros que retornaram do 

banco, conforme abaixo: 
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2. O usuário pode colcoar os filtros por órgão, credor, data, etc. e ao clicar em  , o sistema 

apresenta uma grade com uma lista dos registros encontrados, conforme abaixo: 

 

3.  Pronto!  A consulta de retorno do banco do Brasil foi efetivada. 

As linhas serão apresentadas 

conforme a palheta de cores 

ao lado, considerando o código 

de retorno mostrado no 

campo Cód. Retorno Banco. 

Filtro pelo código 

do Credor 

Filtro pelo código 

do órgão 
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1.18  Retorna Liquidação Aprovada para Pré-Lote 

Menu de acesso 
No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Retorna Liquidação Aprovada para Pré-Lote 

Observação: Esta tela está disponibilizada para que o usuário possa voltar o Status de Pgto de ‘A’ para ‘2’ para 

poder fazer refazer o Pré Lote.   

 

Tela Retorna Liquidação Aprovada para Pré-Lote (P580411C)  
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1. Ao clicar em , o sistema disponibiliza os registros de liquidação de um credor (se informado no filtro) que 
estão aprovados, conforme abaixo: 
 

  
2. O usuário deve selecionar o(s) registro(s) que voltarão para ‘2’ no campo Status de Pgto. 
 
Nota Importante: É possível retornar todo tipo de documento. Observar criteriosamente se o registro do Pré-Lote 
é com retenção de impostos (Tipo Doc. = ‘PQ’) . No caso de haver necessidade de retornar registros de um Pré-
Lote com retenção de impostos todos os registros referente aos impostos também devem ser selecionados.  
 

Retorno de retorno de liquidação aprovada, com retenção de impostos (‘PQ’)  
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2.1 O usuário deve clicar em Linha e selecionar a opção Atualização Global, conforme abaixo: 
 

 

2.2 Ao clicar em Atualização Global, o sistema disponibiliza a tela abaixo. 

Registro Tipo Doc. ‘PQ’ . 

Selecionados todos os registros 

inclusive os impostos.  
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2.3 O usuário deve entrar com as informações referentes aos registros selecionados em relação aos campos: 

Dt.Vcto, Instrumento Pgto, Conta Bancária G/L. Se houver necessidade utilize a lupa ao lado direito dos 

campos para auxiliar na busca das informações.  

 

2.4 Ao clicar em  , o sistema retorna a tela Retorna Liquidação Aprovada para Pré-Lote com os registros 

selecionados com o campo St. Pgto com ‘2’. 
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Retorno de retorno de liquidação aprovada, sem retenção de impostos   

 

2.5 O usuário deve clicar em Linha e selecionar a opção Atualização Global, conforme abaixo: 
 

Campo St. Pgto 

alterado para ‘2’ 

Registro Tipo Doc. ‘PV’. 

Selecionado o registro que será 

retornado.  
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2.6 Ao clicar em Atualização Global, o sistema disponibiliza a tela abaixo. 

 

 

2.7 O usuário deve entrar com as informações referentes aos registros selecionados em relação aos campos: 

Dt.Vcto, Instrumento Pgto, Conta Bancária G/L. Se houver necessidade utilize a lupa ao lado direito dos 

campos para auxiliar na busca das informações.  
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2.8 Ao clicar em  , o sistema retorna a tela Retorna Liquidação Aprovada para Pré-Lote com os registros 

selecionados com o campo St. Pgto com ‘2’. 

 

3. Pronto!! O retorno de Liquidação aprovada para Pré-Lote efetivada.  

  

Campo St. Pgto 

alterado para ‘2’ 
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BAIXA ESCRITURAL 

1.19 Baixa Pagamento Escritural Manual (Sem Retenção de Impostos) 

Nota: Somente os registros de Liquidações em Status Financeiro ‘A’ (Aprovado) estarão aptos para baixar 

escrituralmente. 

Menu de acesso 
No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem Pagamento – Orçamentário>Baixa Pagamento 

Escritural 

 

Tela Baixa Pagamento Escritural (P580413M)  
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1. Ao clicar no botão Incluir , o sistema disponibilizará a tela Baixa Pagamento Escritural – Entrada Manual 

de Pagamentos, onde o usuário vai preencher os campos obrigatórios (Nº Credor *, Nº da Conta Bancária, 

Valor do Pagto, Data do Pgto *) destacados abaixo. Se necessário utiliza a lupa ao lado dos campos. 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

Para informação do campo Nº da Conta Bancária o usuário deve seguir os passos abaixo, antes de dar 

continuidade ao preenchimento dos outros campos obrigatórios da tela Baixa Pagamento Escritural – Entrada 

Manual de Pagamentos.  

Entrar no menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Retorna Liquidação Aprovada para Pré-Lote 
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2. Preencher o campo Nº Credor, para o sistema disponibilizar os registros de Liquidação que serão realizados as 

baixas manual. 

 

3. O usuário deve pesquisar na grade disponibilizada o conteúdo dos campos Cta Bancaria Pagador  e 

Conta Corrente, para que estes valores sejam utilizados na pesquisa da Conta Bancaria na tela Baixa 

Pagamento Escritural – Entrada Manual de Pagamentos.  
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CONTINUAÇÃO DA BAIXA 

4. Para localizar a Conta Bancária correta o usuário deve pesquisar o campo Nº da Conta Bancária através da 

lupa. O sistema disponibiliza a relação das contas. Entrar com as informações levantadas nos campos Conta 

Corrente e Conta para que o sistema selecione o registro da Conta Bancaria correta, conforme abaixo: 

 

5. Ao clicar em  , o sistema disponibiliza a conta a ser selecionada, conforme abaixo: 

Guardar os conteúdos destes 

campos para entrar na tela de Baixa 



                
 
             Manual do Financeiro – Versão 1.6 
 

106 
 

 

6. Ao clicar em  , o sistema preenche o campo Nº da Conta Bancária correta onde deverá ser realizada a 

baixa manual. 

 

 

7. Agora o usuário deve preencher todos os campos  obrigatórios citados no Item 1 desta seção, e na opção Tela 

selecionar o item Itens de Pgto, conforme abaixo: 

A Conta Bancária selecionada tem que ser 

igual à informada no Pré-Lote. Caso seja 

informada uma conta diferente o sistema não 

apresenta as informações para a seleção das 

Liquidações a serem baixadas.  
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8. O usuário deve selecionar o registro a ser baixado e clicar em  conforme abaixo: 

 

 

9. Ao selecionar o Tipo de Pagamento o sistema disponibiliza a Tela Baixa Pagamento Escritural com as 

informações do pagamento a ser efetuado.  O usuário confere as informações, clica na linha abaixo do 

registro apresentado na tela, e  ao clicar em   o sistema efetua o registro e limpa a tela, conforme abaixo: 
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10. Em seguida clique em  para retornar para a tela Baixa Pagamentos Escritural – Acesso a Pagamentos. O 

usuário pode pesquisar o registro de baixa entrando com o Credor e clicando em  , conforme abaixo: 

Número do lote contábil 

gerado. Será possível 

consultar as baixas que foram 

feitas neste lote, na tela 

principal de baixa escritural. 
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Nota: A baixa manual gera o tipo de baixa “PN” no campo Tipo de Pgto. 

11. Pronto! A baixa escritural manual sem retenção de impostos foi efetivada.  

  

Número do lote 

contábil da baixa  
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1.20 Baixa Pagamento Escritural em Lote (Sem Retenção de Impostos) 

Observação: Para documentos que NÃO SERÃO ENVIADOS AO BANCO. 

Menu de acesso 

No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem Pagamento – Orçamentário>Pagamento 

Escritural em Lote> Pré-Lote – Orçamentário (Pgto S/Boleto) 

 

Tela Pré-Lote – Orçamentário (Pagto S/Boleto) (P580411C)  
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Nota Importante: Primeiramente é preciso gerar o Pré-Lote para colocar a conta bancária de débito e também o 

instrumento de pagamento “N” (Baixa Escritural). 

1. Primeiramente o usuário deve inserir no campo Nº do Credor o credor, e no campo Tipo Doc. o o tipo de 

documento (RP,PV, etc.) para que o sistema disponibilize através do botão uma consulta dos registros do 

credor informado.   

 

2. Após preencher os campos destacados acima e o usuário clicar em , o sistema disponibiliza uma grade 

com os registros do credor em questão, conforme abaixo: 
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3. O usuário deve selecionar os registros que vão entrar no Pré-Lote, e na opção Linha selecionar a Atualização 

Global, conforme indicado abaixo: 

 

4. Ao selecionar a opção Atualização Global o sistema disponibiliza a tela Pré-Lote – Orçamentário (Pagto 

S/Boleto) Atualizações Globais, onde o usuário deverá entrar com os dados, conforme abaixo: 

Antes de executar a Atualização Global os registros 

selecionados estão com o campo St. Pgto igual a ‘2’. 
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5. Ao clicar em o sistema atualiza os registros de liquidações com o Status Financeiro como ‘4’ (Aguardando 

Aprovação).  

O campo Instrumento Pgto obrigatoriamente tem 

que ser preenchido com ‘N’. 
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Nota: Depois que as Liquidações estiverem aprovadas (Status = ‘A’) pode-se partir para a geração do lote de 
pagamento. 
 
Verificar: Vamos consultar o CP-Orçamentário para verificar se as Liquidações estão aprovadas, isto é, passaram 

de Status ‘4’ para Status ‘A’.  

No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem Pagamento – Orçamentário>CP-Orçamentário 

 

Nota: Com os registros de Liquidações em Status Financeiro ‘A’ (Aprovado) pode-se partir para a geração do lote 

de pagamento. 

  

Após executar a Atualização Global os registros 

selecionados passam a ter o campo St. Pgto igual a 

‘4’. 
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Menu de acesso 

No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro> Pagamento Escritural em Lote>Geração de Lote de 

Pagamento Escritural 

 

Relatório de Geração Lote Pagamento Escritural  (R5804570)  
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1. O usuário deverá selecionar o campo Selecão de Dados e clicar na opção Submeter (U), onde o sistema 
disponibilizará a tela Seleção de Dados, conforme abaixo: 

 
 

 
 
2. O usuário deve entrar com a informação do tipo de  documento, órgão e data, conforme abaixo: 

 

Esta tela sempre traz o tipo de documento 

“PV” como padrão. O usuário deve alterar o 

tipo de documento para o tipo que deseja 

baixar. 
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3. Ao clicar em o sistema disponibiliza a tela Seleção de Impressora, que ao clicar em  o sistema gera 
um relatório disponibilizado no canto esquerdo da tela em Relatórios Recentes, conforme abaixo: 
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4. Ao clicar no relatório gerado, o sistema disponibiliza no canto esquerdo inferior um arquivo em ‘.pdf’, 
conforme abaixo: 

 

 

5. Clicar no arquivo ‘.pdf’ , e o sistema vai disponibilizar o relatório com os registros aprovados de pagamento, 
conforme abaixo: 
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Nota: O usuário deve conferir se todos os valores estão corretos antes de seguir para os próximos passos. 

Verificar: Vamos consultar o CP-Orçamentário para verificar se as Liquidações passaram de Status ‘A’ para Status 

‘#’.  

No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem Pagamento – Orçamentário>CP-Orçamentário 

 

Nota: Os registros de Liquidação passam a ter o campo Status Financeiros com o conteúdo ‘#’, significando que o 

lote de pagamento foi gerado com sucesso, podendo partir para Emissão do Lote. 
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Menu de acesso 

No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Pagamento Escritural em Lote>Emitir Lote Escritural 

 

 

Tela Emitir Lote Escritural em Lote – Acesso a Grupos de Pagamentos (P5804571)  
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1. O usuário deve entrar com seu login no campo Originador, e clicar em , para que o sistema disponibilize 

os lotes a serem emitidos, conforme abaixo:  

 

2. Ao selecionar o lote e clicar em  o sistema disponibiliza as informações do lote para conferência, 

conforme abaixo: 

 

3. Conferido se o lote selecionado está conforme previsto, clica em  , para voltar para a tela anterior do 

passo 1. Nesta tela clicar em Linha e selecionar Emitir (W) conforme abaixo:  

Observar que o lote gerado está com o campo Próx. Status 

como ‘WRT’ aguardando “Emitir”. Este instrumento de 

Pagamento ‘N’ está configurado para não enviar arquivos 

para o Banco. Apenas irá gerar os borderôs das liquidações. 
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4. Ao clicar em Emitir(W) o sistema disponibiliza a tela abaixo, onde o usuário deve clicar em , conforme 

abaixo: 

 

O campo Dt.Cont. do Pgto é muito importante, 

pois ele que irá definir a data da baixa escritural.  

Será possível informar uma data retroativa se: 

1) O período contábil estiver aberto; 

2)  Ser  igual ou maior que a data da 

fatura da liquidação. 
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Nota: O sistema pode enviar uma mensagem de alerta. Se tudo OK o usuário clica novamente em para 

continuar a emissão do lote. 

5. O sistema apresenta uma tela com algumas orientações. Ao clicar em ‘OK’ o sistema disponibiliza a tela de 

Seleção da Impressora. 

 

6. Ao clicar em , é gerado o relatório conforme abaixo: 



                
 
             Manual do Financeiro – Versão 1.6 
 

125 
 

 

7. Ao clicar no relatório gerado, o sistema disponibiliza no canto esquerdo inferior um arquivo em ‘.pdf’, 
conforme abaixo: 
 

 

8. Clicar no arquivo ‘.pdf’ , e o sistema vai disponibilizar o relatório com os registros do lote,conforme abaixo: 
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Nota: Observar que este instrumento de pagamento (N) gerou uma listagem das liquidações. Diferentemente dos 

demais instrumentos de pagamentos, não gera arquivos para o Banco, por isso mostra documento diferenciado. 

9. Ao voltar para a tela Emitir Lote – RP – Acesso a Grupos de Pagamentos, o sistema apresenta na tela o lote de 

pagamento com o campo Prox.Status com o valor ‘UPD’ ou seja, aguardando a ação “Atualizar” para gerar as 

baixas automaticamente. Vide tela abaixo: 
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10. Com o lote em ‘UPD’ o usuário torna a selecionar o registro em questão, clica em Linha, e seleciona a opção 

Atualizar (U), conforme abaixo: 

 

11. Ao clicar em Atualizar (U) o sistema disponibiliza a tela Seleção da Impressora.  
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12. Ao clicar em , é gerado o relatório conforme abaixo: 

 

13. Ao clicar no relatório gerado, o sistema disponibiliza no canto esquerdo inferior um arquivo em ‘.pdf’, 
conforme abaixo: 
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14. Clicar no arquivo ‘.pdf’ , e o sistema vai disponibilizar o relatório com os registros do lote,conforme abaixo: 
 

 

15. Para verificar se os registros foram efetivamente atualizados acesse:  

Menu de acesso 

No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem Pagamento – Orçamentário>Baixa de 

Pagamento Escritural 
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Tela Baixa de Pagamento Escritural – Acesso a Pagamentos (P580413M)  

 

1. O usuário deve entrar com a informação ‘PK’ no campo Tipo de Pgto, e clicar em   para pesquisar os 

registros ‘PK’, conforme abaixo: 
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2. Com a grade de registros ‘PK’ inserir o no campo Nº do Beneficiario o credor que foi utilizado até o momento, 

neste caso 3533, e inserir o Nº do Lote quando da opção Atualizar (W), conforme abaixo: 

 

Nota: Valores para o campo Tipo de Pgto 

PN = Baixa Manual via Tela 
PT = Baixa via retorno Banco 
PK = Baixa via Escritural lote 

Selecione o número do lote 

CONTÁBIL gerado, para conferir 

todas as baixas do lote 
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3. Pronto! A baixa escritural em lote sem retenção de impostos foi efetivada.  

  

Neste momento para a conferência pode visualizar o documento do lote 

do pagamento gerado para impressão ou para conferência dos valores do 

lote de pagamento. 
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1.21 Baixa Pagamento Escritural Manual (Com Retenção de Impostos) 

Nota: Somente os registros de Liquidações em Status Financeiro ‘A’ (Aprovado) estarão aptos para baixar 

escrituralmente. 

Menu de acesso 
No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem Pagamento – Orçamentário>Baixa Pagamento 

Escritural 

 

Tela Baixa Pagamento Escritural (P580413M)  
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1. Ao clicar no botão Incluir , o sistema disponibilizará a tela Baixa Pagamento Escritural – Entrada Manual 

de Pagamentos, onde o usuário vai preencher os campos obrigatórios (Nº Credor *, Nº da Conta Bancária, 

Valor do Pagto, Data do Pgto *) destacados abaixo. Se necessário utiliza a lupa ao lado dos campos. 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

Para informação do campo Nº da Conta Bancária o usuário deve seguir os passos abaixo, antes de dar 

continuidade ao preenchimento dos outros campos obrigatórios da tela Baixa Pagamento Escritural – Entrada 

Manual de Pagamentos.  

Entrar no menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Retorna Liquidação Aprovada para Pré-Lote 
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1.1 Preencher o campo Nº Credor, para o sistema disponibilizar os registros de Liquidação que serão realizadas as 

baixas manuais. 

 

1.2 O usuário deve pesquisar na grade disponibilizada o conteúdo dos campos Cta Bancaria Pagador  e 
Conta Corrente, para que estes valores sejam utilizados na pesquisa da Conta Bancaria na tela Baixa 
Pagamento Escritural – Entrada Manual de Pagamentos.  
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CONTINUAÇÃO DA BAIXA 

2. Para localizar a Conta Bancária correta o usuário deve pesquisar o campo Nº da Conta Bancária através da 

lupa. O sistema disponibiliza a relação das contas. Entrar com as informações levantadas nos campos Conta 

Corrente e Conta para que o sistema selecione o registro da Conta Bancaria correta, conforme abaixo: 

 

3. Ao clicar em  , o sistema disponibiliza a conta a ser selecionada, conforme abaixo: 

Guardar os conteúdos destes 

campos para entrar na tela de Baixa 
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4. Ao clicar em  , o sistema preenche o campo Nº da Conta Bancária correta onde deverá ser realizada a 

baixa manual. 

  

5. Agora o usuário deve preencher todos os campos  obrigatórios citados no Item 1 desta seção, e na opção Tela 

selecionar o item Itens de Pgto, conforme abaixo: 

A Conta Bancária selecionada tem que ser 

igual à informada no Pré-Lote. Caso seja 

informada uma conta diferente o sistema não 

apresenta as informações para a seleção das 

Liquidações a serem baixadas.  
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6. O usuário deve selecionar o registro a ser baixado e clicar em  conforme abaixo: 

 

Nota importante: Todas as linhas devem ser selecionadas. A linha do principal (positiva) mais as linhas de 

desconto dos impostos (negativas). 

  

Importante:  

Todas as linhas devem ser 

selecionadas. A linha do 

principal (positiva) mais as 

linhas de desconto dos 

impostos (negativas). 
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7. Ao selecionar o Tipo de Pagamento o sistema disponibiliza a Tela Baixa Pagamento Escritural com as 

informações do pagamento a ser efetuado.  O usuário confere as informações e  ao clicar em   o sistema 

efetua o registro e chama próxima tela para informação dos impostos PIS,COFINS e CSLL, conforme abaixo: 

  

 

 

Os valores dos impostos devem 

ser informados com sinal 

negativo (-), pois trata-se de 

desconto do valor principal a 

exemplo dos demais impostos 

selecionados na tela anterior. 
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8. Em seguida clique em  para retornar para a tela Baixa  

9. O usuário deve informar os dados dos demais impostos, conforme abaixo: 

 

 

10. Para buscar os códigos de impostos (campo Informações Tributárias), o usuário deve utilizar a lupa, conforme 

demonstrado abaixo: 
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11. Depois de informado todas as informações de demais impostos (PIS, COFINS e CSLL  O usuário confere as 

informações e  ao clicar em   o sistema efetua o registro e volta para tela Pagamentos Escritural – Acesso 

a Pagamentos, conforme abaixo: 

 

 
 

 



                
 
             Manual do Financeiro – Versão 1.6 
 

143 
 

 
 

12. Pagamentos Escritural – Acesso a Pagamentos. O usuário pode pesquisar o registro de baixa entrando com o 

Credor e clicando em  , conforme abaixo: 

 

Nota: A baixa manual gera o tipo de baixa “PN” no campo Tipo de Pgto. 

13. Ao clicar em   a tela mostra os detalhes da baixa, conforme abaixo: 

Número do lote 

contábil da baixa  

Este é o número do lote 

contábil gerado para a  

baixa. Com ele será 

possível consultar a baixa 

gerada, conforme 

mostrado abaixo. 
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14. Para verificar as liquidações baixadas, o usuário pode entrar em Siaf>Financeiro>Ordem Pagamento – 

Orçamentário> CP Orçamentário, conforme mostrado abaixo: 

 

Nota: Depois de baixado todas as linhas da liquidação irão aparecer com campo Status Financeiro igual a “P “ e o 

campo Valor em Aberto estará com zeros. 

Nota 1: As linhas positivas dos impostos aparecerão nesta tela para pagamento posterior com campo Status 

Financeiro igual a “H “  , conforme exemplo abaixo: 

Descontos dos valores 

de PIS, COFINS e CSLL 

informados 

anteriormente . 
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15. Pronto! A baixa escritural manual com retenção de impostos foi efetivada.  

  

Linhas de 

impostos 

pendentes de 

baixa. 
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1.22 Baixa Pagamento Escritural em Lote (Com Retenção de Impostos) 

Observação: Para documentos que NÃO SERÃO ENVIADOS AO BANCO. 

Menu de acesso 

No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem Pagamento – Orçamentário>Pagamento 

Escritural em Lote> Pré-Lote – Orçamentário (Pgto S/Boleto) 

 

Tela Pré-Lote – Orçamentário (Pagto S/Boleto) (P580411C)  
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Nota Importante: Primeiramente é preciso gerar o Pré-Lote para colocar a conta bancária de débito e também o 

instrumento de pagamento “N” (Baixa Escritural). 

6. Primeiramente o usuário deve inserir no campo Nº do Credor o credor, e no campo Tipo Doc. o o tipo de 

documento (PQ) para que o sistema disponibilize através do botão uma consulta dos registros do credor 

informado.   

 

Nota Importante: Devem ser selecionadas todas as linhas (positivas e negativas) relacionadas ao número da 

liquidação. 
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7. O usuário deve selecionar os registros que vão entrar no Pré-Lote, e na opção Linha selecionar a Atualização 

Global, conforme indicado abaixo: 

 

8. Ao selecionar a opção Atualização Global o sistema disponibiliza a tela Pré-Lote – Orçamentário (Pagto 

S/Boleto) Atualizações Globais, onde o usuário deverá entrar com os dados, conforme abaixo: 

 

 

Antes de executar a Atualização Global os registros 

selecionados estão com o campo St. Pgto igual a ‘2’. 
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9. Ao clicar em o sistema atualiza os registros de liquidações com o Status Financeiro como ‘4’ (Aguardando 

Aprovação).  

 

Nota: Depois que as Liquidações estiverem aprovadas (Status = ‘A’) pode-se partir para a geração do lote de 
pagamento. 
 
Verificar: Vamos consultar o CP-Orçamentário para verificar se as Liquidações estão aprovadas, isto é, passaram 

de Status ‘4’ para Status ‘A’.  

O campo Instrumento Pgto obrigatoriamente tem 

que ser preenchido com ‘N’. 

Após executar a Atualização Global os registros 

selecionados passam a ter o campo St. Pgto igual a 

‘4’. 
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No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem Pagamento – Orçamentário>CP-Orçamentário 

 

Nota: Com os registros de Liquidações em Status Financeiro ‘A’ (Aprovado) pode-se partir para a geração do lote 

de pagamento. 

Menu de acesso 

No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro> Pagamento Escritural em Lote>Geração de Lote de 

Pagamento Escritural 
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Relatório de Geração Lote Pagamento Escritural  (R5804570)  

 

6. O usuário deverá selecionar o campo Selecão de Dados e clicar na opção Submeter (U), onde o sistema 
disponibilizará a tela Seleção de Dados, conforme abaixo: 
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7. O usuário deve entrar com a informação do tipo de  documento, órgão e data, conforme abaixo: 

 

 

Esta tela sempre traz o tipo de documento 

“PV” como padrão. O usuário deve alterar o 

tipo de documento para o tipo que deseja 

baixar. 
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8. Ao clicar em o sistema disponibiliza a tela Seleção de Impressora, que ao clicar em  o sistema gera 
um relatório disponibilizado no canto esquerdo da tela em Relatórios Recentes, conforme abaixo: 
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9. Ao clicar no relatório gerado, o sistema disponibiliza no canto esquerdo inferior um arquivo em ‘.pdf’, 
conforme abaixo: 

 

 

10. Clicar no arquivo ‘.pdf’ , e o sistema vai disponibilizar o relatório com os registros aprovados de pagamento, 
conforme abaixo: 
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Nota: O usuário deve conferir se todos os valores estão corretos antes de seguir para os próximos passos. 

Verificar: Vamos consultar o CP-Orçamentário para verificar se as Liquidações passaram de Status ‘A’ para Status 

‘#’.  

No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem Pagamento – Orçamentário>CP-Orçamentário 

 

Nota: Os registros de Liquidação passam a ter o campo Status Financeiros com o conteúdo ‘#’, significando que o 

lote de pagamento foi gerado com sucesso, podendo partir para Emissão do Lote. 

Note que o valor do 

PIS aparece aqui 

como desconto do 

valor a ser pago ao 

credor 



                
 
             Manual do Financeiro – Versão 1.6 
 

156 
 

Menu de acesso 

No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Pagamento Escritural em Lote>Emitir Lote Escritural 

 

 

Tela Emitir Lote Escritural em Lote – Acesso a Grupos de Pagamentos (P5804571)  
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16. O usuário deve entrar com seu login no campo Originador, e clicar em , para que o sistema disponibilize 

os lotes a serem emitidos, conforme abaixo:  

 

17. Ao selecionar o lote e clicar em  o sistema disponibiliza as informações do lote para conferência, 

conforme abaixo: 

 

18. Conferido se o lote selecionado está conforme previsto, clica em  , para voltar para a tela anterior do 

passo 1. Nesta tela clicar em Linha e selecionar Emitir (W) conforme abaixo:  

Observar que o lote gerado está com o campo Próx. Status como 

‘WRT’ aguardando “Emitir”. Este instrumento de Pagamento ‘N’ está 

configurado para não enviar arquivos para o Banco. Apenas irá gerar 

um relatório de borderô das liquidações. 
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19. Ao clicar em Emitir(W) o sistema disponibiliza a tela abaixo, onde o usuário deve clicar em , conforme 

abaixo: 

 

Nota: O sistema pode enviar uma mensagem de alerta. Se tudo OK o usuário clica novamente em para 

continuar a emissão do lote. 

 

O campo Dt.Cont. do Pgto é muito importante, 

pois ele que irá definir a data da baixa escritural.  

Será possível informar uma data retroativa se: 

3) O período contábil estiver aberto; 

4)  Ser igual ou maior que a data da 

fatura da liquidação. 
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20. O sistema apresenta uma tela com algumas orientações. Ao clicar em ‘OK’ o sistema disponibiliza a tela de 

Seleção da Impressora. 

 

21. Ao clicar em , é gerado o relatório conforme abaixo: 

 

22. Ao clicar no relatório gerado, o sistema disponibiliza no canto esquerdo inferior um arquivo em ‘.pdf’, 
conforme abaixo: 
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23. Clicar no arquivo ‘.pdf’ , e o sistema vai disponibilizar o relatório com os registros do lote,conforme abaixo: 
 

    

Nota: Observar que este instrumento de pagamento (N) gerou uma listagem das liquidações. Diferentemente dos 

demais instrumentos de pagamentos, não gera arquivos para o Banco, por isso mostra documento diferenciado. 

24. Ao voltar para a tela Emitir Lote – RP – Acesso a Grupos de Pagamentos, o sistema apresenta na tela o lote de 

pagamento com o campo Prox.Status com o valor ‘UPD’ ou seja, aguardando a ação “Atualizar” para gerar as 

baixas automaticamente. Vide tela abaixo: 
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25. Com o lote em ‘UPD’ o usuário torna a selecionar o registro em questão, clica em Linha, e seleciona a opção 

Atualizar (U), conforme abaixo: 

Nota importante: Se a opção atualizar não estiver disponível, o usuário deve entrar em contato com suporte do 

NovoSiaf para que eles executem esse processo.  

 

26. Ao clicar em Atualizar (U) o sistema disponibiliza a tela Seleção da Impressora.  
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27. Ao clicar em , é gerado o relatório conforme abaixo: 

 

28. Ao clicar no relatório gerado, o sistema disponibiliza no canto esquerdo inferior um arquivo em ‘.pdf’, 
conforme abaixo: 
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29. Clicar no arquivo ‘.pdf’ , e o sistema vai disponibilizar o relatório com os registros do lote,conforme abaixo: 
 

 

30. Para verificar se os registros foram efetivamente atualizados acesse:  

No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem Pagamento – Orçamentário>Baixa de 

Pagamento Escritural 

Tome nota do 

número do lote 

contábil para 

consultar a baixa 

gerada 
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Tela Baixa de Pagamento Escritural – Acesso a Pagamentos (P580413M)  

 

4. O usuário deve entrar com a informação ‘PK’ no campo Tipo de Pgto e Nr. Lote, e clicar em   para 

pesquisar os registros ‘PK’, conforme abaixo: 
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5. Com a grade de registros ‘PK’ inserir o no campo Nº do Beneficiario o credor que foi utilizado até o momento, 

neste caso 124995, e inserir o Nº do Lote quando da opção Atualizar (W), conforme abaixo: 

 

Nota: Valores para o campo Tipo de Pgto 

PN = Baixa Manual via Tela 
PT = Baixa via retorno Banco 
PK = Baixa via Escritural lote 
 

Selecione o número do lote 

CONTÁBIL gerado, para conferir 

todas as baixas do lote 
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6. O usuário deve conferir se todas as linhas foram baixadas na tela CP Orçamentário, conforme abaixo: 

No menu do sistema selecione a opção: SIAF>Financeiro>Ordem Pagamento – Orçamentário>CP-Orçamentário 

 

7. Na mesma tela o usuário deve conferir se todas as linhas positivas de impostos (inclusive PIS) aparecem 

pendentes de pagamento (Status = “H”), conforme abaixo: 

 

8. Pronto! A baixa escritural em lote com retenção de impostos foi efetivada.  

 

 

Valor do principal e 

valores negativos de 

impostos (inclusive PIS) 

foram baixados com 

sucesso 

Note que a opção 

“Atualizar” gerou a 

linha positiva do PIS a 

ser paga juntamente 

com demais impostos 


