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Sistema de Contabilidade Pública – SCP 

1 – Faça o download do sistema de contabilidade pública 

1.1 Você deve entrar no site https://www.simplesinformatica.com e clicar em 

“Downloads” como indicado na imagem.  

 

  

 

  

 

   

  

 

 

Logo após, você deve clicar em “Central de Downloads“ como indica na 

imagem. 
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Na central de download clique em SCP 18H que está presente na aba da esquerda da 

tela: 

 

1.2 Clique em “SCP18H – Instalador do sistema de contabilidade pública” 

O instalador será baixado para o seu computador. 

Ao abrir o instalador, pode responder sim para todas as perguntas. 

Clique em avançar: 

 

Clique em “eu aceito os termos do contrato” e depois clique em Avançar: 
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Continue clicando em avançar, não são necessárias mais alterações: 

 

Clique em avançar novamente: 
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Por fim, clique em “instalar”. 

 

Se ocorrer tudo adequadamente na instalação, exibirá uma tela igual a esta: 
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2. Iniciando o Sistema de contabilidade Pública (SCP15H) 

2.1 Acesso com Nome de Usuário e Senha: 

 
Para acessar o sistema você deverá sempre digitar um nome de usuário e 

senha. 

Por padrão, o primeiro acesso possui os seguintes nome de usuário e senha: 

Nome: supervisor 

Senha: scp 

 

2.2 Escolha do arquivo de licença: 

 

Para a utilização completa do sistema, ele requisita uma licença de uso. 

Se você estiver acessando pela primeira vez o sistema de contabilidade pública, 

ele irá exibir uma janela com esta mensagem: 

 
O aviso informa que você ainda não possui uma licença para utilizar o sistema 

integralmente, e ao clicar em OK ele irá exibir uma janela para escolher o arquivo de 

licença que você tenha adquirido. 
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Se você não possui um arquivo de licença de uso do sistema, ainda é 

possível utilizar várias funções do sistema de contabilidade pública. 

OBS: Após testar o sistema você pode adquirir a licença entrando em 

contato com a Simples Informática: 

FIXO - (86) 3223 0653; 

TIM – (86) 99946 7743; 

CLARO - (86) 99503 7400; 

VIVO – (86) 98141 7162 

OI – (86) 98893 5446 

 

2.3 Teclando “esc”, irá pular a etapa de escolha do arquivo de licença. 

Permitindo ir para a etapa de seleção de exercício e cadastro de empresas. 

 
Primeiramente você informa o ano de exercício da empresa a qual você estará 

trabalhando. Depois você será direcionado à tela de cadastro de empresas. 

 
Primeiramente, informe o ano do exercício ao qual você estará trabalhando. 
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2.4 O próximo campo é o código da empresa: 

 
Você pode criar um código com números ou letras, que servirá como 

identificador da empresa dentro do sistema de contabilidade pública. Usando letras, 

pode-se criar um código como PMDM. De outra forma, podem-se utilizar números 

como 0001 ou 1111. Também posso mesclar como PM11. 

O importante é que o código contenha 4 (quatro) dígitos. 

Por fim, inscreva a Razão Social, por exemplo, Prefeitura Municipal de 

Outubro, ou Câmara Municipal de Setembro. 

OBS: O sistema também criará automaticamente uma “Empresa Demonstração” 

sendo possível utiliza-la também para iniciar os testes. 

2.5 Ao teclar “Enter”, estará criada a empresa, você pode teclar “Esc” para o 

sistema retornar para a janela de seleção de exercício. 

Após selecionar o exercício ao qual você cadastrou sua empresa, será exibida 

uma lista das empresas que foram cadastradas: 

 
Selecione a empresa para iniciar os trabalhos. 
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3. Definindo os Parâmetros 

3.1 Primeiramente ao iniciar a empresa, você deve incluir os dados de parâmetros 

dela, clique no botão “parâmetros” na seção de ícones no topo do sistema: 

 

Insira os dados exigidos. 

3.2 O campo “Código do SAGRES” funcionará somente para as empresas que 

prestam contas ao TCE do Piauí. Sendo este um código informado pela prestação de 

contas eletrônica do TCE para cada empresa. 
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4. Informações do Orçamento 

4.1 Para começar a digitar as informações do orçamento, vá no menu “orçamento” 

localizado no topo da tela do sistema: 

 

Recomenda-se iniciar a partir das opções do topo e passar pelas opções descendo na 

sequencia já apresentada. 
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4.2 Iniciando com as Informações básicas do orçamento teremos dados sobre a LOA, 

PPA e LDO 

 

4.3 Seguindo na sequencia de cima para baixo do menu “Orçamento” teremos o Plano 

de Contas 
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4.4 É possível importar o plano de contas PCASP facilmente escolhendo a opção 

“Importar Plano de Contas” 

 

4.5 Depois de importar o Plano de Contas, selecione a opção 4.Analisar Estrutura do 

Plano de Contas. 

 
Esta opção irá adaptar automaticamente o Plano de Contas para as consultas futuras 

no sistema. Selecione “Sim” para o sistema fazer a análise automaticamente. 
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4.6 Para cadastrar os Credores, Fornecedores e Agentes Políticos, será feito tudo em 

um só local: 
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5. Menu Balancetes 

5.1 Após concluir os principais dados do menu “Orçamento” prossiga para o menu ao 

lado chamado “Balancetes” 

 

Neste menu você encontra as opções de digitar os empenhos, suas liquidações e 

pagamentos. 

Encontram-se também neste menu “Balancetes” as opções de cadastrar e pagar 

restos a pagar, lançamentos extra orçamentários e arrecadação de receita. 


