QUADRO DE SERVIÇOS DO SIAPE (Dezembro 2013)

O que é

DW

Ferramenta de
consultas que
permite a criação
dinâmica de
relatórios
gerenciais para
apoio à decisão.

Acesso via web
(http://dw.siapenet.
gov.br).

Tipo de Dados

CADASTRO

ACESSO
Pré-Requisito

Níveis
Responsáde
vel
acesso¹

Preencher, assinar
e enviar para
DESIN o
Formulário de
Dados básicos Acesso SIAPE,
de cadastro
disponível em
Nível 8
SIAPE, Ficha
http://www.siapen
Financeira,
et.gov.br (Órgão – Nível 9
Ações Judiciais Obtenção e envio
e Processo
de arquivo –
Administrativo. Aplicativo);

Capacitação em
curso específico.

SERPRO

INFORMAÇÕES GERAIS

DADOS
Disponibilização

Para os usuários, os
dados são
apresentados em
pastas/subpastsas e
agrupados por
assunto.

Obtenção/Extração

Acessar ferramenta
http://dw.siapenet.gov
.br
Selecionar atributos->
Selecionar métricas->
Indicar filtros ->
Executar ->
Relatório pronto ->
Possibilidade de
manipulação do
relatório por
diferentes recursos.

Tabelas relacionais do
banco de dados
e/ou
Oracle.
Executar consultas
pré-definidas:
- Consultas
Estruturadas
- Trilhas de
Auditorias

RESTRIÇÕES
Limitações

- Atraso das informações:
última folha;
- Limitação de 65.000 células
(linhas x colunas);
- Não contém dados do
SIAPEcad;
- Dependente do
processamento da ferramenta.
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O que é

EXTRATOR
DE DADOS

Tipo de Dados

Dados de
cadastro e folha
do SIAPE,
Ferramenta de
Ações Judiciais
extração de dados. e Processo
Administrativo.
Acesso via SIAPE
(HOD).
Dados de
cadastro do
SIAPEcad
(incompleto).

CADASTRO

ACESSO
Pré-Requisito

Níveis
Responsáde
vel
acesso¹

Preencher, assinar
e enviar para o
DESIN o
Nível 7
Formulário de
Acesso SIAPE,
Nível 8
disponível em
http://www.siapen
Nível 9
et.gov.br (Órgão –
Obtenção e envio
de arquivo –
Aplicativo).

CGDMS

INFORMAÇÕES GERAIS

DADOS
Disponibilização

Obtenção/Extração

Para os usuários, os
atributos estão
agrupados em DDMs
(arquivos lógicos que
agrupa vários
campos);

Selecionar DDM ->
Selecionar campos ->
Indicar filtros ->
Executar ->
Selecionar forma de
obtenção, que varia
em função da
quantidade de
registros:
- Tela (TE): dados
apresentados em tela;
até no máximo 99
registros;
- Carga on-line (PO):
arquivo disponível no
Siapenet após
solicitação;
- Carga Batch (PB):
processamento
noturno e arquivo
disponível no
Siapenet apenas no
dia seguinte.

Banco de dados
ADABAS.

RESTRIÇÕES
Limitações

- Permite no máximo 45
campos, ou seja, 45 colunas;
- Tamanho de arquivo:
- Tela: 99 registros
- on line: 10 Mb e
- batch: 100 Mb;
- Devido à limitação do
tamanho, para arquivos muitos
grandes (ex: todos servidores
do MP), é necessário subdividir
os filtros e realizar várias
extrações, dos mesmos
atributos, modificando os
filtros, o que implica na geração
de vários arquivos, na
obrigatoriedade de obter cada
um deles no SIAPEnet, além da
necessidade de eventuais
manipulações para junção dos
mesmos.

Para obter arquivo:
http://www.siapenet.g
ov.br (Órgão –
Obtenção e envio de
arquivo – Arquivos do
extrator).
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O que é

WEB
SERVICE

Tipo de Dados

CADASTRO

ACESSO
Pré-Requisito

Níveis
Responsáde
vel
acesso¹

1.Preencher,
assinar e enviar
para DESIN o
Termo de
Responsabilidade
com informações
Dados de
do sistema cliente,
cadastro e
Serviço que
responsáveis e
folha, cuja
permite a
indicação dos
relação consta
Nível 8
interoperabilidade
campos desejáveis,
no Manual de
entre sistemas, por
para parecer e
Acesso ao Web
Nível 9
meio de esquemas
liberação pela
service,
XML.
CGDMS.
disponível no
2. Assinar e
SIAPEnet .
encaminhar
Acordo de
Cooperação
Técnica.
3. Assinar e
encaminhar Plano
de Trabalho.

CGDMS

INFORMAÇÕES GERAIS

DADOS
Disponibilização

Atributos
esquematizados no
WSDL

Obtenção/Extração

RESTRIÇÕES
Limitações

- Objetivo é interação entre
sistemas por meio de consultas
Após deferimento da
pontuais; dessa forma, não
solicitação pelo
deve ser utilizado para extração
DESIN, o sistema
de grandes volumes de dados.
cliente é cadastrado
no SIAPEnet e acesso
- Necessário que o sistema
ao web service é
cliente desenvolva WSDL de
liberado.
acordo com o especificado para
o consumo de dados.
O acesso se dá via
WSDL (ambiente de
- Obrigatório a adoção de
produção ou
tecnologias WDSL, XML,
homologação).
protocolo SOAP.
http://hom1.siapenet.g
ov.br/WSSiapenet/ser
- Necessária liberação do IP do
vices/ConsultaSIAPE
sistema cliente nas regras de
?wsdl
restrições do firewall do
SERPRO.
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FITA
ESPELHO

Tipo de Dados

Pré-Requisito

Órgão interessado
deve optar pelo
serviço em
funcionalidade
Arquivos no
específica,
formato TXT, préDados pessoais, disponível em
definidos,
funcionais e
http://www.siapen
disponível para
financeiros de et.gov.br (Órgão –
download no
servidores e
Obtenção e envio
SIAPEnet, após
pensionistas.
de arquivo – Fita
processamento da
Espelho – Opção
Folha.
de Recebimento/
Cancelamento da
Fita Espelho).

Níveis
Responsáde
vel
acesso¹
lourival.araujo@planejamento.gov.br e Antonio.dias@planejamento.gov.br

O que é

CADASTRO

ACESSO

Por órgão

INFORMAÇÕES GERAIS

DADOS
Disponibilização

Dados préformatados, conforme
Manual específico,
disponível em .
http://www.siapenet.g
ov.br (Órgão –
Documentação e
legislação – Fita
Espelho –
Documentação –
Manuais – Layout
Fita Espelho).
O arquivo está
dividido em
- cabeçalho
(identificação);
- registro tipo 1:
dados pessoais;
- registro tipo 2:
dados funcionais
- registro tipo 3:
dados financeiros
- registro tipo 4:
totalização dos dados
financeiros

Obtenção/Extração

RESTRIÇÕES
Limitações

Via download do
arquivo, por meio da
funcionalidade em
http://www.siapenet.g
ov.br (Órgão –
- Não contêm todos os dados
Obtenção e envio de
cadastrais, apenas os que
arquivo – Fita
incidirão no pagamento;
Espelho – Download
da Fita espelho).
- Arquivo precisa ser solicitado
pelo órgão;
O arquivo estará
disponível após
- Atualização do arquivo apenas
processamento da
após geração da folha.
folha de pagamento
do SIAPE e conforme
cronograma do
sistema, mensalmente
divulgado aos órgãos.

- registro tipo 9:
trailler.
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INFORMAÇÕES GERAIS
O que é

Tipo de Dados

CADASTRO

ACESSO
Pré-Requisito

Níveis
Responsáde
vel
acesso¹

DADOS
Disponibilização

Dados

SIAPE, via
SERPRO.

pagamento do
SIAPE.

Assinaturas do
Termos de
Responsabilidade/
Confidencialidade

-------

Sistemas que

Registro no
SISTEMAS acessam
relacionados ao
sistemas de
INTEGRA diretamente a base cadastro e à
Demandas
de dados do
folha de
DOS

DESIN / SERPRO

Solicitação oficial
ao DESIN.

Base de dados do
SIAPE.

Obtenção/Extração

RESTRIÇÕES
Limitações

Acesso diretamente à - Compatibilidade nos
base de dados do
ambientes tecnológicos de
SIAPE. Em geral, são ambas as aplicações (SIAPE e
sistemas desenvolvidos sistema cliente).
pelo SERPRO que
requisitam algumas
informações do SIAPE
(ex: SICAP AGU;
SIAFI; SIORG)
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INFORMAÇÕES GERAIS
O que é

Tipo de Dados

CADASTRO

ACESSO
Pré-Requisito

Níveis
Responsáde
vel
acesso¹

DADOS
Disponibilização

Assinaturas do
Termos de
Responsabilidade/
Confidencialidade

DESIN / SERPRO

Registro no
sistemas de
Demandas

-------

Dados de
cadastro e folha
de pagamento
(SIAPE e
SIAPEcad)

Limitações

Após deferido o
pedido, DESIN
solicita ao SERPRO o
processamento e
geração do arquivo.

Solicitação oficial
ao DESIN.
Processamento
feito pelo
APURAÇÃO SERPRO com
ESPECIAL objetivo de gerar
um arquivo
AESP
especificado pelo
solicitante.

Obtenção/Extração

RESTRIÇÕES

Base de dados do
SIAPE.

- A AESP é feita para dados que
A forma de
não podem ser obtidos nas
disponibilização será
opções relacionadas acima.
definida de acordo
com o volume de
informações geradas,
podendo ser via email, download
SIAPEnet, FTP, etc .

¹ Níveis de Acesso:
Nível 7: acessa dados da Unidade Pagadora ; Nível 8: acessa dados do órgão e vinculados; Nível 9: acessa dados de todos os órgãos
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