SIAF – Sistema Integrado de Administração de Fundações
Descritivo
O SIAF foi projetado para gerenciar as fundações de apoio responsáveis pela
administração de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
O controle do grande número de dados pertinentes a um projeto, o fluxo de
documentos e o acompanhamento financeiro só é possível através de um sistema
integrado, que contemple desde a criação do contrato, o registro das movimentações
financeiras, a prestação de contas e o encerramento do projeto.
A legislação que regulamenta as fundações de apoio exige que as operações
financeiras e contábeis, referentes aos projetos, obedeçam às normativas vigentes e
legais.
O uso do Sistema SIAF garante a integridade dos dados, desde o fato gerador até
a contabilização final, torna a instituição eficiente na publicação das informações,
controles, estatísticas e demonstrativos exigidos pelos órgãos de fomento, empresas
contratantes e contratadas, entidades patrocinadoras e cumpre com todos os requisitos
da legislação.
Exemplificando: Um projeto tem início na definição de seu objeto e formação do
convênio. A fundação é responsável pelo acompanhamento do cumprimento deste objeto,
das cláusulas de prazos e vigências e pelo controle de gastos e receitas no decorrer da
vida do projeto.
A integração entre as informações e a disponibilidade das mesmas às pessoas
envolvidas com o projeto é viabilizada através do Sistema SIAF.
Exemplificando: As verbas de um projeto devem ser utilizadas dentro dos prazos e nas
rubricas definidas pelo convênio/contrato. O Sistema SIAF integra o Contas a Pagar, a
Receber e a contabilização dos documentos. Os balancetes, demonstrativos de gastos e
ingressos de receita podem ser consultados pelos coordenadores e pessoal autorizado,
envolvidos nos projetos.
Principais características do Sistema SIAF:
1. Registro dos contratos, cadastramento das características, áreas de atuação,
prazos, rubricas e pessoas envolvidas nos projetos.
2. Registro dos gastos ( NFs, Recibos, Adiantamentos) e dos ingressos de receita
(Ordens de Pagamento, Empenhos, Doações) e a quitação dos mesmos com a
contabilização automática.
3. Controle do fornecimento e pagamento de bolsas de estudo e pesquisa.
4. Disponibilização de extratos, balancetes e demonstrativos das movimentações
financeiras e saldos, aos coordenadores e órgão de fomento ou patrocinadores
autorizados. Os coordenadores podem acompanhar a evolução do projeto através
de consultas e emissão de relatórios.
5. Emissão de Termos de Guarda e Doação referentes ao patrimônio adquirido pelo
projeto.
6. Gerenciamento de parcelas de contratos a receber, com emissão de Notas Fiscais
e Recibos para ingresso de receitas.
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7. Integração das verbas de receitas dentro das respectivas rubricas acordadas no
convênio, crédito e débito automático das respectivas taxas.
8. Integração bancária na efetivação de pagamentos, cobrança e conciliação contábil.
9. Estatísticas, cálculos de índices de risco, saldos médios, comportamento e análise
de desempenho dos projetos através de ferramenta de BI pela diretoria da
fundação.
Objetivamente, no que o SIAF colabora direta e indiretamente, na gerência e
administração de projetos confiados à uma fundação ?
Registro e protocolo de todos os documentos recebidos.
Vantagem: Facilidade na localização e consulta de documentos ingressados na fundação,
através de consultas por diversos pontos, entre eles origem, remetente, projeto, data e
motivo, por exemplo.
Registro dos contratos e convênios dos projetos.
Vantagem: Utilização das regras, vigências e valores limites acordadas em um projeto
nas movimentações financeiras efetuadas.
Registro contábil a partir do fato gerador, tanto no contas a pagar como a receber.
Vantagem: Eliminar a re-digitação dos dados, evitando erros de classificação dos gastos.
Contabilização em dia e disponibilização imediata das informações para fins de prestação
de contas.
Integração Bancária nos Pagamentos e Cobrança.
Vantagem: Redução da emissão de cheques, automatização e garantia de pagamentos às
pessoas prestadoras de serviço e ingresso de valores em prazos mais curtos para
disponibilização de receita.
Controles nos pagamentos a Pessoas Físicas e Jurídicas.
Vantagem: Eliminar o risco de configurar vínculo empregatício, gastos além do orçamento
e fora das rubricas pré-determinadas.
Geração automática de pagamentos de contratos.
Vantagem: Compromissos quitados nos prazos. Evita perdas financeiras com multas e
juros por atraso e trancamento na emissão de certidões negativas.
Pagamento por geração mensal automática de bolsistas, conforme o termo de
compromisso e disponibilidade de saldo dos projetos.
Vantagem: Manter o enquadramento das bolsas na legislação vigente, com o controle dos
prazos mínimos e máximos de vigência. Possibilidade de utilização do conceito de fundo
de bolsas no pagamento.
Emissão automática de cobrança para recebimento de parcelas de contratos.
Vantagem: Ingresso da receita em prazo hábil para gastos comprometidos e manutenção
do fluxo de caixa.
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Dedução de taxas pré-estabelecidas, no ingresso da receita.
Vantagem: Cumprimento do estabelecido em contrato e destinação das taxas cobradas
aos projetos recebedores, de forma automática, por transferência eletrônica bancária.
Registro de Doação e Guarda de Materiais Permanentes, no momento do lançamento das
NF de compra.
Vantagem: Impressão imediata dos termos a patrimoniar de equipamentos e materiais
permanentes, adquiridos pelos projetos para fins de guarda ou doação.
Conciliação Bancária com conferência eletrônica dos lançamentos contábeis e de extratos
bancários.
Vantagem: Encurtamento dos prazos para fechamento contábil de balanços e garantia
da integridade das movimentações financeiras.
Geração das Declarações Eletrônicas dos Impostos (INSS, IR,..)
Vantagem: Elimina a re-digitação dos movimentos e o preenchimento manual das
declarações, as quais podem ser geradas pelas informações dos fatos geradores já
lançados.
Prestação de contas disponível.
Vantagem: As movimentações já registradas e rubricadas na origem, podem formar os
relatórios exigidos pelos órgãos de fomento de imediato.
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