
Módulo

Pré-Empenho - SIAFEM



1 - Acesso

Para acessar o programa o usuário deverá ir o menu Empenho [Operações] e abrir 

o programa Pré-Empenho – SIAFEM

2 - Pré-Empenho – SIAFEM

Programa para criação do empenho e integração com o SIAFEM:

Situações da criação do Empenho:

– Criação: inclusão de um novo registro (Pré- empenho)

– Envio : envio dos dados ao SIAFEM para criar o empenho

– Processar: Processamento dados pelo SIAFEM e criação do empenho

– Receber : receber retorno do SIAFEM da criação o empenho, os retornos podem 

ser Empenhado, Rejeitado ou Cancelado.

– Empenhado: retorno com Numero do empenho incluido no SIAFEM

2 – Criação

1º passo: Para incluir um novo registro o usuário deve clicar em “Criar” e 

preencher os seguintes campos: 

– Data : data da emissão do Empenho, o sistema traz por padrão a ultima data de 

emissão, e também avisa quando houver empenhos posteriores, impedindo a 

inclusão com data retroativa;



– Tipo de Empenho: informar qual será o tipo 1-Ordinário, 2-Por estimativa, 3-Global 

e 4-Ordin. Complementar;

– Reserva: Informar o numero da reserva da Verba. Ao preencher este campo o 

sitema já preencherá os campos Destino e Dotação.

– Em liquidação: Informar se o empenho já está incrito nas obrigações - Passivo 

Financeiro (Ex: provisões, dividas, precatórios, etc..), por padrão o sistema vem 

com a opção “Não”;

– Sem Respaldo Orçamentário: Indicar se o empenho é sem respaldo orçamentário, 

ou seja se já foi pago no realizável (antecipado), por padrão o sistema vem com a 

opção “Não”;

– Destino do empenho: Informar o destino (local) do empenho. Já vai ser preenchido 

ao informar a reseva;

– Dotação: código reduzido da despesa fixada no Orçamento. Já vai ser preenchido 

ao informar a reseva;

– Rubrica do Empenho:  Informar o código do detalhamento da despesa de 

execução, caso o usuário precise, pode clicar no filtro, que será mostrado o Plano 

da despesa, onde poderá selecionar o item;

– Item da despesa: Selecionar o item correspondente conforme demostrado na lista;

– Valor:  Informar o valor da despesa;

– Modalidade: Informar a modalidade de Licitação (Ex: Dispensa de Licitação);

– Base legal: Infromar a base legal (Ex: Dispensável, Art 24, Inciso I, Lei 8.666)

– Licitação: Informar o numero da licitação (Ano/Numero/numeroAditivo)

– Contrato: Informar o numero do contrato (Ano/Numero/numeroAditivo)

– Convênio: Informar o numero do convênio (Ano/Numero/numeroAditivo)

– Credor: Informar o fornecedor

– Matricula: nos casos de Empenho de Diária, informação necessária para o Portal 

da transparencia;

– Descrição: preencher na aba Descrição.

No caso de empenhos decorrentes de Ordem de Compra, somente preenchendo o 

campo Ano/numero da Ordem os dados anteriores serão carregados automaticamente.



Imagem lustrativa.

2º passo: após incluir as informações, clicar em “Salvar”

Imagem lustrativa.



3º passo: clicar em “Enviar”, com esta ação os dados serão enviado ao SIAFEM para a 

geração do Empenho.

Imagem lustrativa.

Após enviar a situação do pré empenho estárá como “Enviado”, aguardando 

geração do arquivo fisico, ou seja agurando retorno do SIAFEM, este processo levará 

alguns segundos.

4º passo:

Após o retorno só Siafem, com a sitação “empenhado) já está ok, e pode ser 

emitida a NE – Nota de Empenho no vinculado relatório ou ir direto no ícone da 

Impressora.

Imagem lustrativa.


