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Curso realizado em 19 novembro de 2018 na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto 

Alegre, RS.

Poty Rodrigues de Lucena
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Gestão Orçamentária no Tesouro Gerencial



O Curso 4

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
NO TESOURO GERENCIAL

PROF. POTY RODRIGUES DE LUCENA

Horário

15h30min – 18h30min



Objetivos

 Geral

 O curso visa instrumentalizar o 
conhecimento teórico e 
gerencial sobre o orçamento 
público com a compreensão das 
técnicas e práticas aplicadas ao 
cotidiano do funcionamento da 
Universidade Federal.

 Específicos

 1. Fornecer capacitação em 
nível executivo aos profissionais 
que atuam ou pretendem atuar 
no gerenciamento e execução 
do orçamento público no 
Sistema Financeiro da 
Administração Pública Federal.

 2. Ao final do curso, o aluno 
deverá ser capaz de elaborar 
um relatório gerencial para 
consulta de dados de contas 
contábeis e de itens da 
informação.

Programa

 Introdução (1h)
 Do orçamento à governança: A estrutura orçamentária 

da Universidade Federal

 Fontes de informação disponíveis e ferramentas de 
datawarehouse do Governo Federal

 O Tesouro Gerencial
 Acesso ao sistema

 Atributos, métricas e itens da informação

 Conhecendo as funcionalidades

 Prática de consulta e elaboração de relatórios 
(2,5 h)
 Visão geral do orçamento;

 A despesa empenhada;

 O crédito disponível por unidade;

 Controle e Monitoramento de Restos a Pagar;

 Acompanhamento dos limites de empenho e 
financeiro disponível;

 Elaboração de relatórios conforme sugestões;
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Estrutura da Unidade Orçamentária 6

Unidade 
Orçamentária

UO - Poder UO - Órgão áximo
UO - Órgão 

Superior
UO - Gestão 
Principal

UO - Órgão

26261 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - MG

0 PODER EXECUTIVO

26000 MINISTERIO DA EDUCACAO

26000 MINISTERIO DA EDUCACAO

15249

26261
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
ITAJUBA

26447 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - UFOB

0 PODER EXECUTIVO

26000 MINISTERIO DA EDUCACAO

26000 MINISTERIO DA EDUCACAO

26447

26447
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
OESTE DA BAHIA



Estrutura da Unidade Gestora Executora 7

Órgão UGE -
Poder

Órgão UGE -
Órgão Máximo

Órgão UGE - Órgão 
Superior

Órgão UGE -
Gestão

UG Executora

0 PODER EXECUTIVO

26000 MINISTERIO DA EDUCACAO

26000 MINISTERIO DA EDUCACAO

26447 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

155158 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTUR

155159 PRO REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

155160 PRO-REITORIA DE GRADUACAO E ACOES AFIRMATIVAS

155161 PRO-REITORIA PLANEJAMENTO E DESENV INSTITUCIO

155162 PRO-REITORIA DE POS-GRAD, PESQUISA E INOVACAO

155163 PRO-REITORIA DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO

155215 GABINETE DA REITORIA - UFOB

155411 C. CIENCIAS EXATAS E DAS TECNOLOGIAS

155412 CENTRO DE HUMANIDADES

155413 C. CIENCIAS BIOLOGICAS E DA SAUDE

155414 CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA BARRA

155415 C. MULTIDISCIPLINAR DE SANTA MARIA DA VITORIA

155416 C. MULTIDISCIPLINAR DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

155417 C.MULTIDISCIPLINAR DE BOM JESUS DA LAPA

155507 PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS

155788 CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS - BARREIRAS

156011 PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS

158717 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA



Contexto da Informação 8

 Unidade Gestora (UG) Unidade orçamentária ou administrativa que
realiza atos de gestão orçamentária, financeira e/ou patrimonial.

 Unidade Gestora Executora (UG Executora) Unidade gestora que
utiliza o crédito recebido da unidade gestora responsável. A unidade
gestora que utiliza os seus próprios créditos passa a ser ao mesmo
tempo unidade gestora executora e unidade gestora responsável.

 Unidade Gestora Responsável (UG Responsável) Unidade gestora
responsável pela realização de parte do programa de trabalho por ela
descentralizado.

 Unidade Orçamentária (UO) O segmento da administração direta a 
que o orçamento da União consigna dotações específicas para a 
realização de seus programas de trabalho e sobre os quais exerce o 
poder de disposição.



9Portal do Orçamento – Siga Brasil



10DW-SCDP – Diárias e Passagens



11Dashboard SCDP-DW



12Sigepe DW – Servidores Federais



13Siasg DW – Compras Governamentais



2. O Tesouro Gerencial

O Tesouro Gerencial
Acesso ao sistema
Atributos, métricas e itens da 
informação
Conhecendo as funcionalidades
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 O Tesouro Gerencial é o 
Datawarehouse do Siafi;

 Depósito de dados digitais;

 Armazenar informações 
detalhadas;

 Criar e organizar relatórios;

 Série histórica com base nos 
fatos registrados;

 Abrangência e a atomicidade 
dos dados;

 Pivotagem, drill e filtros de 
exibição;

 Construção de documentos 
complexos e Dashboards;

 Agendamento de consultas. 



16Acesso ao Sistema

https://tesourogerencial.tesouro.gov.br/



17Acesso ao Sistema



18Página Inicial
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20Página Inicial



21Atributos e Métricas

 Variável de classificação da 
informação.

 Ex:

 Elemento para atribuir valores 
ao relatório.



Atributos

 Atributos
 É o elemento qualitativo do dado.

 O Atributo está relacionado a todos 
os detalhes dos lançamentos que 
ocorrem no SIAFI Operacional.

 Quando o usuário do SIAFI 
Operacional faz uma Nota de 
Empenho ou uma Ordem Bancária, 
por exemplo, todos os campos que 
são preenchidos são atributos para o 
Tesouro Gerencial.

 No Tesouro Gerencial é representado 
por um cubo amarelo.

 Para localizar um atributo, deve-se 
desconsiderar os 
conectivos/preposições no Tesouro 
Gerencial. Assim, o atributo que 
corresponde a Grupo da Despesa é o 
“Grupo Despesa”.
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 Variável de classificação da 
informação.

 Ex:



23Principais Atributos

Atributo Descrição

Mês lançamento Equivale ao mês de referência no Siafi Gerencial. É o mês a que 

se refere o lançamento 

Mês emissão NE Ccor Mês de emissão da nota de empenho 

UG Executora UG do órgão que executa o orçamento (6 dígitos) 

Unidade Orçamentária Unidade “dona” do orçamento (5 dígitos) 

Órgão UGE Órgão da UG Executora – representa o órgão onde é executado o 

orçamento. Não é, necessariamente, o dono do orçamento (Ex: 

Descentralização de créditos) 

Emitente – UG Indica a UG emitente do documento (Exemplo: Empenho, NL, OB) 

Item informação São criados/gerenciados pela CCONT/STN, compreende uma ou 

mais contas contábeis. 

Conta contábil Contas contábeis de acordo com o Novo PCASP



24Principais Atributos

Atributo Descrição 

Nota Empenho CCor Nota de empenho. Utilizado quando se utiliza algum item de 

informação no filtro que esteja relacionado ao empenho (Exemplo: 

DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS PAGAS, RESTOS A 

PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS, RESTOS A PAGAR 

PROCESSADOS PAGOS, etc.) 

NE Nota de empenho. Porém, não pode ser utilizada junto com o 

atributo item informação. Pode ser utilizado quando unidade 

deseja fazer pesquisa por Empenhos, semelhante à pesquisa por 

Documentos do Siafi Gerencial .

Favorecido NE Ccor Favorecido da Nota de empenho. Sempre que o atributo tiver o final 

“NE Ccor” é porque segue a regra do atributo “Nota Empenho 

Ccor”, podendo ser utilizado junto com este 

Favorecido Doc. Representa o favorecido do documento relacionado ao atributo 

incluído na apresentação. Exemplo: se o usuário incluir o atributo 

“OB”, então o “Favorecido Doc.” se relacionará a este



Métricas

 Métricas
 A Métrica é o elemento que possibilita o retorno 

quantitativo dos atributos selecionados no 
relatório.

 As principais métricas são: Saldo Atual e 
Movimento Líquido. Quando se utilizar como 
atributo o Item de Informação, o usuário deve 
selecionar “Saldo Atual – R$ (Item Inf.)” ou 
“Movimento Líquido – R$ (Item Inf.)”.

 Quando o atributo utilizado for Conta Contábil, 
deve-se utilizar “Saldo Atual – R$” ou 
“Movimento Líquido – R$”.

 O Saldo Atual trará no relatório o acumulado até 
o mês ou data escolhidos para o item de 
informação selecionado. 

 Movimento Líquido trará o valor daquele mês ou 
data escolhidos.

 Exemplo: se o usuário buscar o valor empenhado 
de sua unidade e selecionar o mês de julho de 
2015 terá dois resultados: caso tenha 
selecionado Saldo Atual terá todos os valores 
empenhados até julho de 2015; caso tenha 
selecionado Movimento Líquido terá os valores 
empenhados apenas no mês de julho de 2015

25

 Elemento para atribuir valores 
ao relatório.



26Principais Métricas

Métrica Descrição

Saldo atual – R$ (Item inf.) Saldo atual significa “saldo acumulado”. Deve ser utilizado 

quando se incluir o atributo “Item informação” (no filtro e na 

apresentação). 

Saldo atual – R$ Deve ser utilizado quando for incluído o atributo conta 

contábil na apresentação e no filtro, mas não o “Item 

informação”. Se for incluído o “Item informação” deverá ser 

utilizada métrica Saldo atual – R$ (Item inf.) 

Movimento Líquido – R$ (item inf.) Movimento líquido significa “movimento do período (dia, 

mês ou ano)”. Segue a mesma regra da métrica Saldo 

atual – R$ (Item inf.) 

Movimento Líquido – R$ Segue a mesma regra da métrica Saldo atual – R$ 

Demais métricas Não se recomenda sua utilização (Exemplo: Saldo atual)



27Objetos do Relatório
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31Objetos do Relatório



32Objetos do Relatório



33Funcionalidades



34Funcionalidades



Página Inicial

 Página Inicial
 É a tela inicial de acesso do sistema após o login. Nela estão contidos os ícones de acesso das 

funcionalidades do Tesouro Gerencial.

 Área Dados Atualizados
 No canto superior direito da tela é informada a data de atualização dos dados. É importante 

notar se a data apresentada corresponde ao dia útil anterior, caso não seja, significa que o 
sistema ainda não foi atualizado.

 Pesquisar
 Neste campo é possível o acesso rápido a pastas e outros elementos já salvos e constantes 

no sistema, por meio da inserção de palavras correspondentes. No intuito do acesso mais 
célere a algum objeto já salvo e que demandaria um caminho longo de pastas até encontrá-
lo, essa ferramenta auxilia no acesso mais rápido ao item procurado.

 Relatórios Compartilhados
 É o diretório do sistema que possibilita o salvamento dos relatórios de maneira 

compartilhada, ou seja, um local que todos os usuários do Tesouro Gerencial, sem distinção 
de nível, poderão ter acesso aos relatórios salvos. 

 Cabe salientar que qualquer usuário, além de ter acesso, poderá realizar alterações nos 
relatórios dessa pasta. Lembrando ainda que alterações salvas serão compartilhadas com 
todos. 

 Diante desta situação, sugere-se que sejam feitas avaliações periódicas da estrutura dos 
relatórios com intuito de ratificar se sua estrutura não foi modificada de modo que 
prejudique as informações disponibilizadas pelo sistema.
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Página Inicial

 Meus Relatórios

 Diferentemente do “Relatórios Compartilhados”, essa é a área do sistema onde 
serão salvos os relatórios particulares. Relatórios de uso restrito do 
desenvolvedor. Portanto de acesso privativo do usuário criador do Relatório.

 Lista de Histórico

 Este diretório do sistema possui a funcionalidade de armazenamento dos 
relatórios já executados ou que ainda estão em processo de execução, desde 
que o usuário requeira o salvamento nessa lista.

 Cabe salientar que em se tratando de relatórios que ainda estão em execução, o 
salvamento do relatório ainda inacabado possibilita que o usuário acione a 
execução de um outro relatório, que então será incluído na fila de relatórios em 
execução.

 Por meio dessa funcionalidade o usuário possui a vantagem de conseguir executar 
mais de um relatório por vez, bastando apenas que a cada relatório em que ele 
solicite a execução, vá incluindo na lista de histórico.

 Lembrando ainda que relatórios já executados e que foram adicionados à lista de 
histórico poderão ser acessados a qualquer momento, no entanto conterão 
exatamente as mesmas informações da data de seu processamento.
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Página Inicial

 Minhas Subscrições

 Essa ferramenta possibilita que o sistema envie automaticamente ao e-mail 
cadastrado pelo usuário relatórios de sua escolha previamente selecionados, 
no horário e período demandado.

 Com isso não será necessário ao usuário fazer login no sistema para executar 
um relatório já cadastrado em “Minhas Subscrições”, bastando apenas 
aguardar o envio do e-mail no período predefinido por ele.

 Novo Relatório

 Essa é a função para início da montagem dos relatórios. A partir dela inicia-se 
do zero um relatório necessitando-se incluir todos os elementos necessários 
para o sistema fornecer as informações demandadas. Diferentemente da 
montagem a partir de um relatório pré-existente.

 Novo Documento

 Por meio desse ícone o sistema possibilita a combinação de mais de um 
relatório (em planilha ou gráfico). Desta forma, torna-se possível a execução 
de dois ou mais relatórios ao mesmo tempo.
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Página Inicial

 Novo Prompt

 Esta funcionalidade permite que antes do relatório ser executado seja feita uma 
espécie de pergunta ao usuário, assim os dados gerados pelo sistema serão 
condicionados à resposta fornecida. Com isso o relatório poderá fornecer uma 
resposta personalizada de acordo com a solicitação do usuário.

 Em se tratando de relatórios com grande abrangência de dados, essa ferramenta 
pode auxiliar o usuário na delimitação dele de maneira mais dinâmica.

 Novo Filtro
 Nesse diretório o sistema possibilita a confecção de filtros, ou seja, permite-se 

que o usuário defina uma série de informações para delimitação de dados de um 
relatório.

 A partir do salvamento dessas predefinições em um novo filtro, o usuário 
poderá aplicá-las em variados relatórios sem que seja necessária a nova 
construção dos mesmos parâmetros de filtros já contemplados nele.

 Assim, para relatórios que demandem um mesmo universo de dados a serem 
pesquisados o novo filtro salvo poderá ser repetido em todos esses relatórios, 
economizando tempo e esforços, tanto no que se refere à confecção de novos 
relatórios quanto à manutenção dos demais, pois uma alteração realizada 
diretamente no filtro gera reflexos em todos os relatórios que o utilizam.
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Página Inicial

 Novo Grupo Personalizado

 Essa ferramenta basicamente possibilita o agrupamento de filtros já pré-
formatados e que possuam correlação entre eles. Ela é muito utilizada para 
relatórios que demandem uma série considerável de informações 
interdependentes entre elas.

 Nova Métrica

 Métricas são elementos quantitativos que quando relacionados com 
parâmetros específicos e selecionados do sistema fornecem dados 
numéricos referentes ao seu correspondente.

 Desta forma, a ferramenta nova métrica serve para a criação de uma 
métrica nova ou a combinação de métricas já existentes que previamente o 
sistema não possuiria para atender a demanda do usuário, ou seja, partindo-
se do princípio de que o sistema inicialmente não possua a métrica desejada, 
é possível a criação de uma métrica personalizada pelo usuário de 
acordo com sua preferência.
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3. Apresentação de Casos Práticos

Apresentação de casos práticos (2h)
Despesa liquidada a pagar

Auditoria sobre os dados da Assistência 
Estudantil
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4. Prática de Consulta e elaboração 
de relatórios

 Visão geral do orçamento;

 A despesa empenhada;

 O crédito disponível por unidade;

 Controle e Monitoramento de Restos a Pagar;

 Acompanhamento dos limites de empenho e financeiro 
disponível;

 Elaboração de relatórios conforme sugestões
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