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APRESENTAÇÃO

O presente manual visa orientar de forma prática e ilustrada todas as Unidades da 

Universidade Federal de Pelotas que necessitarem gerar uma Lista de Fatura por meio do 

Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, uma vez que esse procedimento 

permite relacionar todas as faturas a serem pagas numa determinada data, ainda que as 

contas bancárias dos favorecidos estejam em diversos estabelecimentos bancários, 

através de uma única OB - Ordem Bancária de Faturas.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

De acordo com Manual SIAFI (2008) – Sistema Integrado de Administração 

Financeira, a finalidade de geração de Lista de Faturas (LF), realizada por meio da 

transação >ATULF (Atualiza Lista de Faturas) é “permitir aos usuários do SIAFI relacionar 

todas as faturas a serem pagas numa determinada data, ainda que as contas bancárias 

dos favorecidos estejam em diversos estabelecimentos bancários, através de uma única 

OB – Ordem Bancária de Faturas.”

Portanto, o procedimento de geração de LF objetiva facilitar, no sistema, através 

da criação de uma OB única, o pagamento de fornecedores nos casos de haver várias 

faturas a serem pagas no mesmo processo.

Exemplos usuais de geração de LF sãos de fornecimento de energia elétrica, 

serviços de telefonia/telecomunicação e pagamento de Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU), cujos processos geralmente são compostos por várias faturas de 

diferentes unidades e prédios que compõem a instituição.

Destaca-se que os usuários dessa transação são todas as UGs (Unidades Gestoras) 

executoras do SIAFI, para Lista de Faturas. As unidades gestoras são responsáveis pela 

administração das dotações orçamentárias e financeiras, sejam próprias ou 

descentralizadas.

Para melhor visualização do procedimento >ATULF, seguem abaixo as instruções 

básicas de preenchimento no SIAFI:
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Fig. 2

Fig. 1

PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE LISTA DE FATURAS (LF)

TRANSAÇÃO ATUALIZAR LISTA DE FATURA

1. ENTRAR NO SIAFI OPÇÃO >ATULF

2. TIPO DE LISTA OPÇÃO 2: EXTRA-SIAFI
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Fig. 4

Fig. 3

3. OPÇÃO DE PAGAMENTO CONSULTAR A FATURA

Na Guia "Opção de Pagamento" faz-se necessário analisar o documento e 

verificar se trata de concessionária/tributos/carnês e assemelhados (opção 1) ou títulos 

(opção 2). A diferença entre as duas opções dá-se pelo número de algarismos e campos 

do código de barras.

4. ENTRADA DE DADOS:
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Fig. 5

O preenchimento da Guia "Entrada de Dados", dependerá se a unidade dispor de 

uma leitora de código de barras pois, caso contrário, o preenchimento será feito 

indicando manualmente os dígitos. Se for preencher manualmente, digite 1; se for 

preencher via leitora de código de barras, digite 2 e passe a leitora de código de barras.

5. INDICAR O BANCO:

Na Guia "Banco" deve-se preencher o código do banco que atua como agente 

financeiro. Na Universidadede Federal de Pelotas (UFPel), é sempre o Banco do Brasil, 

cujo código é 001. Assim, deve-se digitar 001 e teclar enter.

6. DIGITAR O CÓDIGO DE BARRAS OU USAR O LEITOR ÓTICO:

CÓDIGO: Inserir os números constantes do código de barras do documento fiscal. 

Por captura do código de barras, através de leitora ótica, esses dados já aparecerão 

preenchidos:

FAVORECIDO: CNPJ da prestadora de serviços.

VALOR DO DOCUMENTO: Digitar o valor líquido apresentado no documento fiscal.

Após, teclar ENTER (IRÁ GERAR O NÚMERO DA LF).
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Fig. 6

Fig. 7

E, se for necessária a inserção de mais Faturas na LF, deve-se clicar em F4 para dar 

continuidade ao processo de geração daquela LF específica.

PROCEDIMENTO PARA IMPRIMIR EM PDF A LF

Colocar o número da LF e abrir arquivo, conforme indicado abaixo.

Após o preenchimento de todas as etapas acima descritas, a Lista de Faturas está 

pronta!
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OBSERVAÇÕES:

O Manual SIAFI (2008) faz, ainda, referência a três relevantes observações, quais 

sejam:

OBS. 1: na criação de uma lista de convênios/tributos/carnes INTRA-SIAFI, 

deverá ser permitida a entrada de código de barras cujo convênio não conste 

no Cadastro de convênios.

OBS. 2: o favorecido do pagamento em uma lista de faturas INTRA-SIAFI (tanto a 

de convênios/tributos/carnes, quanto a de títulos) deverá ser um CNPJ de algum órgão 

ou UG. No campo "ajuda" (teclando F1) desse campo devem ser mostrados somente CNPJ 

de órgãos e UG que comecem com o CNPJ do convenente, quando este CNPJ puder 

ser recuperado.

OBS. 3: informar na primeira tela o número da lista, teclar F8 + ENTER para obter 

janela possibilitando informar dados da lista de transferência.

CHECKLIST

Entrar no SIAFI e digitar o comando >atulf

Tipo de lista: 2- Extra-Siafi

Opção de pagamento:

a) código de barras 99099099090 1 99099099090 1 99099099090 1 99099099090 1

• Digite 1

b) código de barras 12345 12345 12345 123456 12345 123456 1 12345678901234

• Digite 2

Entrada de dados: manual (1) ou leitora óptica (02)

Banco: 001

Digitar o código de barras completo da Fatura ou usar o leitor óptico. 

Digitar o CNPJ beneficiário e verificar se o valor corresponde ao da Fatura.

Dar enter, e F4 se houver mais Faturas.
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