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CAPITULO

250000 - SUBSISTEMA TABORC - TABELAS ORÇAMENTÁRIAS
SECAO

251400 - MÓDULO TABSOF - TABELA DE APOIO SOF
ASSUNTO

251408 - TRANSAÇÃO CONRECSOF - CONSULTA RECEITA SOF
1 - FINALIDADE
.... Permitir..a..consulta de Natureza de Receita Orçamentária/SOF, bem como a
da RECEITA ORÇAMENTÁRIA SIAFI.
2 - USUÁRIO
.... Todas as Unidades Gestoras.
3 - MODELOS E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
3.1 - 1ª TELA

__ SIAFIAA-TABORC-TABSOF- CONRECSOF (CONSULTA CODIGO RECEITA SOF)_____________
DD/MM/AA..HH:MM......................................USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

RECEITA ORCAMENTARIA SOF : -------- (1)

RECEITA ORCAMENTARIA SIAFI : -------- (2)

TERMO DO TITULO............: --------------- (3)

FONTE DE RECURSO.......... : -- (4)
INDICADOR DE RESULTADO.... : - (5)..( 0 - FINANCEIRO....1 - PRIMARIO )

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=HISTORICO PF6=PESQUISA

(1) - RECEITA
......ORCAMENTÁRIA
......SOF................- informar o código de RECEITA ORCAMENTARIA..SOF..que
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.......................... se encontre no último nível de desdobramento para o
.......................... grupo objeto da consulta;
........................ - campo numérico de 8 posições.
(2) - RECEITA
......ORÇAMENTÁRIA
......SIAFI..............- informar o código de RECEITA ORCAMENTARIA SIAFI que
.......................... se encontre no último nível de desdobramento para o
.......................... grupo objeto da consulta;
........................ - campo numérico de 8 posições de que se encontre..em
.......................... nível de escrituração;
........................ - caso não tenha..o..código,..consultar..a..transação
.......................... CONCONTA ( com..a..eliminação do dígito referente a
.......................... classe).
(3) - TÍTULO............ - informar critério de consulta para que seja..objeto
.......................... de pesquisa pelo Sistema;
........................ - campo alfanumérico de 15 posições.
(4) - FONTE DE RECURSO.. - informar o código Fonte de Recurso que seja..objeto
.......................... de Pesquisa pelo sistema;
........................ - campo numérico de 2 posições;
........................ - caso..não..saiba..o..código..da..fonte..de..recurso
.......................... consultar a transação >CONFONTE.
(5) - INDICADOR DE
......RESULTADO..........- informar o código indicador de resultado;
........................ - campo numérico de uma posição, sendo:
.......................... 0 - FINANCEIRO, e
.......................... 1 - PRIMARIO.
..
4 - ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO
4.1 - Esta transação permite as seguintes combinações:
4.1.1 - teclar ENTER, para obter a relação de todas as RECEITAS..ORÇAMENTÁRIAS
SOF com a respectiva correlação, a partir da primeira cadastrada;
4.1.2 - informar RECEITA ORCAMENTARIA SOF + ENTER..para..obter..a..relação..de
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todas as RECEITAS ORCAMENTARIAS SOF a partir da informada;
4.1.3 - informar RECEITA ORCAMENTARIA SIAFI + ENTER para obter..a..relação..de
todas RECEITAS ORCAMENTARIAS SOF que possuam relação com a..receita..informada
na primeira tela;
4.1.4 - informar TITULO + PF6=PESQUISA..para..obter..a..relação..de..todas..as
RECEITAS ORCAMENTARIAS SOF que contenham..o..critério..informado..na..primeira
tela.
4.1.5 - informar RECEITA ORCAMENTARIA SOF + PF2=DETALHA para obter..a..RECEITA
ORCAMENTARIA SIAFI correlata desta, informada na primeira tela.
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