
                  ROTINA DE GERAÇÃO DE ARQUIVO PARA SIAPE 
 

 
Rotinas SIAPE no Filiados2000 

Primeiro vamos conhecer o que seria SIAPE ? 
SIAPE - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 
É o sistema do Governo Federal que controla e administra a folha de pagamento dos 
funcionários públicos federais e a empresa responsável por isso é o SERPRO (Serviço 
Federal de Processamento de Dados). 

E o que a BISA e o sistema de Filiados2000 tem a vê com isso? 
A BISA criou um módulo dentro do sistema de administração de filiados que trata da geração 
de arquivos com informações sobre a inclusão/alteração/exclusão do desconto sindical para 
os sindicatos dos servidores públicos federais, o qual é encaminhado mensalmente para o 
SIAPE, via internet. 

E como a entidade sindical terá controle dos filiados que estão contribuindo com o sindicato? 
O Filiados2000 tem a opção de importar os dados financeiros da consignação mensal 
através do arquivo analítico D8 e assim gerar relatórios de controle. 

E agora veremos como operacionalizar isto por meio do Filiados2000: 

1 - No cadastro das empresas, clique no botão alterar, depois vá para a aba siape, informe o 
código do órgão. 

 

 



2 - No cadastro dos filiados, clique no botão alterar, depois vá para a aba dados da empresa, 
no item SIAPE/PSS, neste formulário selecione PREPARAR INCLUIR (para incluir o 
desconto sindical),PREPARAR ALTERAR (para alterar o desconto sindical) ou PREPARAR 
EXCLUIR (para excluir o desconto sindical); informe também no campo Prazo o valor zero 
(0), pois assim o desconto será todos os meses, não precisando assim reenviar a inclusão do 
filiado, caso precise fazer o desconto por apenas um mês, tipo desconto para fundo de greve 
informe 01, se for dois meses 02 e assim por diante. Se o desconto sindical for por valor, 
informe o valor a ser descontado no campo Valor, caso o desconto seja em percentual(%), 
deixe este campo em branco. Quando o filiado for Pensionista, o campo matrícula instituidor 
deve ser informado. 

 

 

 

 

 

 

 



3 - Para gerar o arquivo, clique no menu Rotinas eventuais e depois na opção Arquivos para 
Siape, Febraban, Sicob, Prefeituras 

 

4 - Nesta janela, "Definir tipo de arquivo", temos três tipos de geração para arquivos siape, o 
para Ativos/aposentados (desconto em valor), o para Pensionistas e o de Movimentação 
financeira (desconto em percentual); informe o mês/ano de referência, o nome e CNPJ do 
sindicato, o código rubrica e sua sequência ( de 1 a 9). 

 



Quando se tratar de movimentação financeira, é necessário informar também o percentual a 
ser descontado e sobre qual assunto de cálculo, o qual muda dependendo do layout 
selecionado. 

 
 
 

 



5 - No segundo passo, "botão Informar Pessoas", você poderá informar quais filiados farão 
parte do arquivo de consignação, com as operações de INCLUIR/ALTERAR/EXCLUIR o 
desconto sindical, contudo se você já informou isto no cadastro do filiado (ítem 1 deste 
manual) não precisa fazê-lo mais. 

 

6 - No terceiro passo, "botão Visualizar Pessoas", temos todos os filiados que sairão no teu 
arquivo de consignação siape, com as devidas operações descritas, valor do desconto, etc. 

 



7 - No quarto passo, estamos prontos para gerar o arquivo, basta clicar no botão Gerar 
Arquivo, quando a geração terminar aparecerá um botão de confirmação, tal arquivo será 
gerado na pasta Winbisa, na unidade C (C:\Winbisa), o arquivo de ativos/aposentados como 
SiaCons, o de pensionistas como SiaPens e o de movimentação financeira como Orgxxxxx 
(onde o xxxxx é o cógido do orgáo). 

 
 
 

 
 
 



 

 

8 - No quinto passo, "botão Imprimir espelho", você escolherá o arquivo ao qual será 
impresso um relatório contendo o nome dos filiados que fazem parte do arquivo de 
consignação, organizados por órgão. 

 



9 - No sexto passo, "botão Efetivar situção", ao clicar nele o sistema mudará a situação fo 
filiado de PREPARAR INCLUIR, para ENVIADO INCLUIR, e assim sucessivamente, desta forma 
tais filiados não aparecerão na listagem de consignação dos mês seguinte. Mas só realize está 
operação quando enviar o(s) arquivos para o SIAPE e obtiver o retorno que a consignação foi 
aceita sem problema. 

 

10 - Agora vamos transmitir o arquivo de consignação para o SIAPENet, para isso abra o 
internet explorer e digite o seguinte endereço: www.siapenet.gov.br, depois clique no link 
Consignatária. 

 



11 - Informe o CNPJ do sindicato e clique em OK. 

 

 

12 - Repita o CNPJ no campo Identificação do usuário e informe a senha através do teclado 
virtual, conforme abaixo e depois confirme: 

 



13 - Para enviar o arquivo de consignação, vá até o menu SERVIÇOS, na opção Envio do 
arquivo de remessa (se em valor), ou envio do arquivo de mov. Financeira (se em 
percentual), depois em Enviar o arquivo, daí será aberto uma janela onde você selecionará o 
arquivo gerado pelo Filiados e assim o enviará. Tal arquivo e processado e no outro dia você 
poderá consultar o resultado de seu processamento em Situação do Envio, conforme abaixo: 

 
 
 

 



14 - O Siapenet gera mês a mês o arquivo analítico D8, o qual contem os dados financeiros 
da consignação, para obtê-lo clique no menu SERVIÇOS, em obtenção do arquivo analítico 
(D8). 

 

15 - Selecione se pensionista ou servidor, o mês de consignação e depois clique em OK. 

 



16 - Aparecerá a tela de download do arquivo, isto é, salve o arquivo D8 para assim 
podermos atualizar os dados financeiros dos filiados. Clique e em salvar. 

 

17 - Selecione a pasta Winbisa e clique em Salvar. 

 

 



18 - Terminado o download, para sair de forma segura do siapenet clique em sair 

 

19 - De posse do arquivo de retorno D8, vamos importá-lo para o Filiados2000, para isso 
clique no botão Financeiro. 

 

 

20 - Depois clique na aba siape, selecione Layout D8 Novo (para ativos/aposentados) ou 



Layout D8 Pensionistas e clique em avançar. 

 

21 - clique na pasta e indique onde você salvou o arquivo D8, também informe qual o 
mês/ano do mesmo, depois peça avançar 

 

 



22 - Agora deixe selecionado a opção Importar o arquivo e clique no botão Processar 

 

23 - O sistema varrerar todo o arquivo D8, caso encontre algum código de órgão não 
informado no cadastrado de empresas, ou que exista alguma sequêcia diferente da 
cadastrada em parametros, o Filiados pedirá que seja informado para assim poder continuar 
a importação dos dados de forma correta, conforme abaixo: 

 



 
 

 

24 - Neste momento a importação esta sendo realizada e a barra de progresso com a 
quantidade de registros importados é mostrada. 

 



25 - Quando a importação finalizar, ao clicar no botão Críticas, teremos um resumo com a 
quantidade de registros financeiros importados, quantos filiados foram incluidos, etc. E 
clicando em visualizar poderemos identificar quais foram estes registros. 

 
 

 
 



 

26 - Vamos confirmar a importação da consignação através de um relatório, para isso clique 
no botão relatórios, em financeiros, no Associados em Dia com Pagtos, depois em avançar. 

 

 



27 - Nesta tela você poderá fazer os filtros que deseja: empresa,prédio,filiado,etc. Após 
clique em avançar 

 

28 - Informe a ordenação que você deseja, o período da consignação e também o tipo de 
contribuição, depois clique em avançar. 

 



29 - Para visualizar o relatório deixe marcado a opção imprimir em tela e clique em imprimir. 

 

30 - Veja o relatório, o mesmo traz entre outros dados, nome, valor contribuído, e na última 
página o total da consignação recebida. 

 
 



 

 
 


