
Módulo

Geração de Arquivo - SIOPS



1- Geração de arquivo – SIOPS

Programa  para  a  emissão  de  relatórios  e  também geração  de  arquivo  para  o

preenchimento  do  SIOPS  (Sistema  de  Informações  sobre  Orçamentos  Públicos  em

Saúde). 

2 - Acesso

Para acessar o programa o usuário deverá ir o menu Contabilidade [Geração de

Arquivos] e abrir o programa Geração de Arquivo – SIOPS.

3 - Parametrização

 Para  geração  dos  relatórios  e  do  arquivo  é  necessário  que  o  usuário  faça  a

parametrização prévia. São dois parâmetros: Despesas e Receitas.

3.1 Despesas 

Para a parametrização das despesas acessar o programa Geração de Arquivo –

SIOPS, vinculado Parâmetros SIOPS -2018 – Despesas:



Exemplo de preenchimento do parâmetro para a seguinte despesa  em Ações e

Serviços Públicos de Saúde (ASPS).

Obs: sempre selecionar a linha e ir no vinculado “Contas dos Anexos”.



1º passo: preencher a função 

2º passo: preencher as Fontes de Recursos

3º passo: preencher as Subfunções



4º passo: preencher as Rubricas (despesas)



Após o preenchimento dos parâmetros o usuário poderá gerar o relatório  SIOPS

2018  –  Despesas  para  conferência  dos  valores.  O  relatório  demostra  as  despesas

agrupadas por Fonte de recurso e Subfunção.

3.2 Receitas

Para a parametrização das Receitas acessar o programa Geração de Arquivo –

SIOPS, vinculado Parâmetros SIOPS -2018 – Receitas:



1º passo: Preencher os códigos de Receitas das Deduções para Formação do FUNDEB

2º passo: Preencher os códigos de Receitas/Deduções.



3º  passo:  Após  o  preenchimento  dos  parâmetros  o  usuário  poderá  gerar  o  relatório

SIOPS 2018 – Receitas para conferência dos valores.

OBS: Para emitir os relatórios é preciso antes clicar no botão “Gerar”.

4 - Geração do Arquivo

Após a parametrização das Despesas e Receitas, o usuário poderá gerar o arquivo

para importação no programa do SIOPS:

- preencher ano/mês e clicar em Gerar,

- selecionar os arquivos que deseja gerar

- clicar em “Gerar”

Após a geração o arquivo estará disponível em tela para download.


