
  
 

 

Tesouro Gerencial Avançado: A 
Funcionalidade do Sistema e Sua 
Prática em Relatório e Gestão 

 

Objetivos 

A capacitação dos servidores com esta ferramenta tem o propósito de possibilitá-los na 
operacionalização adequada e no manuseio do Sistema SIAFI – Tesouro Gerencial nas 
suas Unidades, para que possam realizar seus monitoramentos, tomar decisões 
negociais e de gestão através de suas consultas das Notas de Empenhos, das suas 
Execuções de Despesas, de seus Contratos, de seus Convênios e outras transações. 

  

Público-alvo 

Funcionários Públicos nas Funções de Assessores; Gerentes;  Coordenadores, 
Especialistas e técnicos envolvidos nas ações de acompanhamento e controle da 
execução orçamentária, financeira e patrimonial. 
Profissionais de administração, economia e outros Interessados que trabalhem com 
informações orçamentárias; financeiras e patrimonial. 

  

Programa 

 Principais conceitos do negócio 

 Conceitos da ferramentaNavegação e menu da tela inicial 

 Relatórios 

 Usabilidade das métricas 

 Relação entre mês, ano e dia 

 Utilização de filtros, linhas e colunas 

 Pivotagem e paginação 

 Relação entre item de informação e conta contábil 



  
 

 

 Objetos Comuns do Relatório 

 Tabela, documento, conta contábil e lançamento contábil 

 Conta contábil e Conta corrente 

 Classificação dos atributos 

 Relação entre Relatórios Compartilhados e Meus Relatórios 

 Menu do relatório 

 Editar totais 

 Ocultar zero 

 Botões Dinâmicos 

 Funcionalidade do Drill 

 Modalidades de exportação de documento 

 Introdução ao grupo personalizado 

 Filtros 

 Introdução a elemento derivado 

 Códigos de exceção 

 Customização de relatórios 

 Manipulação de Eventos 

 Remover do Relatório x Remover da Planilha 

 Controle de Acesso a Relatórios e Pastas 

 Ativar Tesouro Gerencial para Smartphones e Tablets 

 Revisão de funcionalidades básicas: salvar, exportar, copiar, mover e renomear. 

 Especificidades dos relatórios de documentos SIAFI no Tesouro Gerencial. 

 Resolução de dúvidas direcionadas colhidas em sala de aula. 

  

Pré-requisito: 

 Perfil no módulo TESCONGER (tesouro gerencial) do Siafi. 



  
 

 

Instrutor 

 

Renato das Neves Iwakawa 

Pós-Graduação (Lato Sensu) em Finanças Públicas – Ministério da Economia/ENAP 
e Pós-Graduação (Lato Sensu) em Controladoria Governamental – IMP. Carreira de 
Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais – Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação/MEC – Atuação na Coordenação de Orçamento e 
Planejamento, Coordenação de Execução e Operação Financeira e Coordenação de 
Programação Financeira. Gerente  da  Programação Orçamentária e Financeira do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (MEC). É membro da Rede de 
Facilitadores de Aprendizagem Fazendário / Escola de Administração Fazendária. 

 


