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Não se aplica

Despesas com o Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI.

DIMENSÃO TEMPORAL

jan/15

série em curso

Mensal

DESCRIÇÃO DAS COLUNAS E DADOS (NO CASO DE PLANILHAS)

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS ADICIONAIS

CATEGORIAS DE INFORMAÇÕES DO METADADOS

1. Exercício Financeiro

• Corresponde ao ano em que os dados foram quantificados

• Formato: Campo Numérico 

• Tamanho: 4 algarismos

2. Mês

• Corresponde ao mês em que os dados foram quantificados 

• Formato: Campo Texto

• Tamanho: 9 posições

• Domínio: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, 

NOVEMBRO, DEZEMBRO.

3. Valor por transação

• Corresponde ao valor por transação estabelecido em contrato realizado com o SERPRO – Serviço Federal 

de Processamento de Dados

• Formato: Campo Numérico

• Tamanho: 2 algarismos inteiros e 4 algarismos decimais

4. Despesa mensal 

• Corresponde ao total gasto no mês em questão para custeio do SIAFI Operacional

• Formato: Campo Numérico

• Tamanho: 8 algarismos inteiros e 2 algarismos decimais

5. Despesa anual

• Corresponde ao acumulado de gasto anual até o mês em questão 

• Formato: Campo Numérico

• Tamanho: 9 algarismos inteiros e 2 algarismos decimais

6. Franquia de  transações

• Corresponde ao valor da franquia contrata para o mês

• Formato: Campo Numérico

• Tamanho: 8 algarismos inteiros e 2 algarismos decimais

Não se aplica

SIAFI

São apresentados, para cada mês do Exercício Financeiro, os somatórios dos gastos com o sistema. O SIAFI 

utiliza a quantidade de transações realizadas pelos usuários para calcular o custo do sistema. Dessa forma, 

o valor é definido pela multiplicação da quantidade de transações pelo valor da transação (esse valor é 

estabelecido em contrato com o SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados).

Os dados são referentes ao Exercício de 2015 até a data da última extração. 

No mês de maio, quando ocorre a renovação do contrato com o SERPRO, normalmente o preço unitário 

do serviço é ajustado. Considerando que os ciclos de faturamento vão do dia 11 do mês até o dia 10 do 

mês seguinte, e que a vigência do contrato inicia-se em 3 de maio de cada ano, então, para efeitos de 

divulgação do preço unitário, nesse caso excepcional, optamos por aplicar uma média ponderada da 

seguinte forma: (22/30 * valor da vigência de abril) + (8/30 * valor da vigência de junho). 

O valor da franquia, cujo pagamento é obrigatório, é a quantidade de transações multiplicada pelo valor 

unitário. Assim, para seu cálculo, devem ser considerado as mesmas observações feitas ao valor unitário. 

Sempre que a franquia é excedida, paga-se o valor das transações a mais. 

Por fim, sobre esses valores, incidem-se multas.

Não se aplica

Não se aplica

DIMENSÃO CONCEITUAL

Não se aplica

Não se aplica


