
 

 

 

IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SISTEMA SIOPE 

NO SISTEMA SFP40H 

1º PASSO 

Verificar na tabela de parâmetros o código de relacionamento do município se está 

preenchido, veja exemplo na imagem abaixo. 

 

 2º PASSO 

Vincular as lotações de acordo com o tipo na coluna FR, indicando a opção 1 => Para recursos 

do FUNDEB 60%(pessoal magistério) e 2 => para recursos do FUNDEB 40%(pessoal 

administrativo), conforme exemplo na imagem abaixo; 

 

 



 

 

3º PASSO 

 

Criação dos Locais de trabalho de acordo com a escola ao qual os profissionais tanto do 

Magistério e pessoal administrativo se encontram em pleno exercício da função. 

Vá em tabelas, depois click em Setores/Departamentos(Local de Trabalho). Incluir novos 

registros.  

 

Tecle ENTER. No campo Cod. Escola tecle F8. Em seguida aparecerá todas as escolas do 

município que se encontram na base de dados do FNDE. Escolha a Escola e preencha as 

informações seguintes como: Zona(urbana/Rural), Endereço, Número e Bairro. 

 

 

4º PASSO 



 

 

Finalizado o passo anterior da criação dos locais de trabalho(escolas). Vamos em 

Cadastro/Movimento em seguida Servidores do SIOPE, depois em opção 4. => Importar dados 

da Ficha Financeira.  

 

 

 

Verifique se os funcionários estão com o seu Local de Trabalho(Escolas) vinculadas 

corretamente. Caso não, na tela de alterar/manutenção tecle M de modificar, no campo Local 

de Trabalho tecle F8 e vincule o local correto. 

Em seguida preencha todas as outras informação como categoria do profissional, no campo 

teclando F8 conforme imagem a seguir; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5º PASSO 

Finalizado esse processo vamos para a Exportação dos dados gravados para o SIOPE. Em 

Cadastro/Movimento, em seguida vá em Servidores do SIOPE, depois na opção 5 => Exportar 

dados para o SIOPE.  

 



 

 

 

Em seguida selecione o município para a geração do arquivo.  

 

O Arquivo e gerado conforme caminho especificado na caixa de dialogo acima. Finalizado esse 

processo abra o sistema do SIOPE. 

 

6º Passo  

Importando o arquivo gerado para o sistema SIOPE. Depois de aberto o sistema SIOPE, vá até a 

aba remuneração. Clique no mês de janeiro e logo em seguida clique na aba acima em arquivo, 

depois em Importar dados de arquivo CSV 

 

 

 

 



 

 

 

 

Localize o arquivo gerado no caminho especificado na caixa de arquivo no sistema SFP40H. 

Clique em abrir.  

 

Clique na opção apenas o item selecionado e suas planilhas e depois em ok.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Processo Finalizado com sucesso.  

 

Orientações Gerais: 

ATENÇÃO!  
Senhores(as) Secretários(as) de Educação dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
Informamos que a versão do SIOPE Bimestral 2017, disponível no portal do FNDE, possibilitará 
a transmissão dos dados do 1º ao 6º bimestre do referido exercício. 
Para tanto, após finalizar a transmissão do 1º bimestre é necessário seguir os seguintes passos: 
1) Abrir o sistema SIOPE bimestral 2017 em que foi transmitido o 1º bimestre; 
2) clicar no menu "Arquivo --> Novo"; 
3) Selecionar a UF e o Município desejado; 
4) O próximo período já virá selecionado. 
Ao abrir o arquivo do 2º bimestre, o SIOPE importará automaticamente os dados de Receitas, 
Despesas, Informações complementares e Remuneração dos Profissionais já declarados no 
bimestre anterior. Sendo necessário realizar apenas a complementação desses dados nos 
períodos subsequentes. Ainda, os lançamentos de Receitas e Despesas são cumulativa, ou seja, 
ATÉ o bimestre declarado. 
ATENÇÃO: Antes de transmitir os dados de 2017 (qualquer bimestre) verifique se os saldo de 
Restos a Pagar e financeiros, do FUNDEB e do Salário-Educação, estão atualizados (ver na 
planilha de informações complementares as linhas 4.1.1, 4.1.2, 11, 16.1 e 16.5.1). 
Caso não estejam, execute o aplicativo do SIOPE 2017, efetue uma cópia de segurança dos seus 
dados e em seguida acesse no menu “Arquivo” a opção “Atualizar dados” e em seguida clique 
em “Dados do SIOPE”. 
Execute novamente o aplicativo SIOPE 2017 e verifique se os saldos estão atualizados. 
O ente federado só deve transmitir os dados de 2017 se estes saldos estiverem atualizados. 
 
Link para baixar o programa do SIOPE: 

http://www.fnde.gov.br/fnde-sistemas/sistema-siope-apresentacao/siope-downloads 


