
 

EMPENHO DA DESPESA E SUAS CARACTERÍSTICAS 
ABORDAGEM DA NOVA NOTA DE EMPENHO NO SIAFIWEB 
 
 

APRESENTAÇÃO: 
O curso tem como objetivo a compreensão do Subsistema Orçamentário inserido no 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), a 
atualização do processo de emissão de notas de empenho no SiafiWeb, bem como a 
realização de exercícios teóricos e práticos quanto a aspectos relacionados ao 
documento Nota de Empenho (NE) e seu correspondente Registro Orçamentário (RO). 
 

QUEM DEVE PARTICIPAR DO CURSO? 
Destina-se a atender aos envolvidos nas ações de acompanhamento, execução e 
controle dos processos de execução orçamentária relativos à emissão de notas de 
empenho no SiafiWeb.  
 

QUAL O CONTEÚDO COMPLETO DO CURSO? 
 

ENTENDENDO O ORÇAMENTO POR MEIO DAS TABELAS DE APOIO NO SIAFI: 
• Classificação orçamentária da despesa e as tabelas de apoio ao orçamento: 

Unidade Orçamentária (CONUO), Programa de Trabalho (CONPT), Programa de 
Trabalho Resumido (CONPTRES), Fonte de Recursos (CONFONTE), Natureza da 
Despesa (CONNATSOF), Plano Interno (CONPI); 

• Conhecendo outros parâmetros orçamentários: Esfera Orçamentária, Identificador 
de resultado primário, Unidade Gestora Responsável (UGR), Plano Orçamentário; 

• Detalhamento do Orçamento (DETAORC); 
• Descentralização do crédito orçamentário. Destaque e provisão; 
• Executando o Orçamento: estudo dos eventos contábeis de dotação inicial e provisão 

concedida. Descentralizando o Crédito Disponível (NC). 
 
REALIZAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO NO SIAFIWEB (INCNE) 
• Emissão de nota de empenho no SiafiWeb (INCNE); 
• Estudo da célula orçamentária que compõe as notas de empenho; 
• Estudo relacionado aos tipos de empenho e suas particularidades; 
• O que é passivo anterior e em quais momentos informá-lo na nota de empenho; 
• Procedimentos para reforço e anulação de notas de empenho (CONNE); 
• Lista de itens e sua utilidade; 
• Como salvar um rascunho para posterior emissão de uma nota de empenho. 
 



 

CONSULTA DAS NOTAS DE EMPENHO NO SIAFIWEB (CONNE) 
• Consulta às notas de empenho emitidas no SiafiWeb (CONNE); 
• Consulta aos registros orçamentários das notas de empenho (CONRO); 
• Interpretação da legenda para identificação de características da nota de empenho 

no SiafiWeb; 
• Entendendo a importância das assinaturas dos responsáveis nas notas de empenho; 
• Impressão de notas de empenho; 
• Cópia de notas de empenho; 
• Trabalhando com os filtros da transação CONNE. 
 

QUEM VAI MINISTRAR O CURSO? 
Corpo Docente da Esafi 
Entre em contato conosco pelo e-mail esafi@esafi.com.br ou pelo WhatsApp (27) 98178-
2266 e obtenha informações do Instrutor deste curso.  
 
MODALIDADE ONLINE E AO VIVO: 
Carga Horária: 04 horas 
Plataforma: ZOOM Profissional 
Investimento: R$ 890,00 
 
 

FORMAS DE PAGAMENTO: 
O pagamento poderá ser realizado por meio de boleto ou transferência bancária para 
as seguintes contas: 
 

• Banco do Brasil: Ag. 0021-3 | Cc. 104154-1 
• Caixa Econômica Federal: Ag. 1564 | Cc. 908-8 (Operação 003) 
 

Para pessoas físicas, estão disponíveis as opções de pagamento via Cartão de crédito 
e PicPay 
 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
Telefone: (27) 3224-4461 WhatsApp: (27) 98178-2266 
E-mail: esafi@esafi.com.br Site: www.esafionline.com.br  
 

PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO AGORA, ACESSE O LINK: www.esafionline.com.br 

➢ Turma 01 – MAIO 2022:  
Data: 10 de maio 2022 
Horário: 08h00 às 12h00 
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