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ASSUNTO: Procedimentos para solicitação de acesso ao SIAFEM 

LEGISLAÇÃO: NA 

PROCEDIMENTOS/INFORMAÇÕES/ORIENTAÇÕES: 
 

 

1. No caso de INCLUSÃO (1º cadastro), preencher os formulários disponíveis na página 

da SSTI – Subsecretaria de Tecnologia de Informação/SEPLAG, nos links abaixo: 

 

http://pjf.mg.gov.br/subsecretarias/ssti/documentos/siafem.pdf 

http://pjf.mg.gov.br/subsecretarias/ssti/documentos/termo-SIAFEM.pdf 

 

 

Preenchimento do CAMPO 10 (Descrição das atividades que justificam o acesso ao 

sistema) da REQUISIÇÃO DE ACESSO basta colocar o nome do perfil, dependendo da 

situação. Os mais utilizados são: 

 

A. CONSULTA: somente de consulta; 

B. ALIMENTADOR: servidores do DEIN que fazem lançamento de NE, LI, PD, NL; 

C. ORÇAMENTO: servidores do Departamento de Orçamento; 

D. TESOURARIA: servidores da SF/SSF/DGF e servidores de Fundações/Autarquias/S. Saúde 

que efetuam pagamentos; 

E. CONTADOR: Servidores com função de CONTADOR. 

 

Depois dos formulários preenchidos e assinados, os mesmos deverão ser encaminhados 

para SF/SSF/DC para validação. O DC os enviará para SSTI para efetivo cadastro. Logo 

após o cadastro, a SSTI enviará a SENHA do usuário através do email fornecido no 

formulário. 

 

2. No caso de ALTERAÇÃO (Ex. mudança de UG; inclusão de comandos/perfis etc.), enviar 

novo formulário de cadastro marcando a opção ALTERAÇÃO (campo 14), para a SF/SSF/DC; 

 

3. Por motivos de segurança, os usuários que permaneçam mais de 30 dias sem fazer 

login no SIAFEM, terão suas senhas suspensas. Para reativação, enviar email para 

contadoria@pjf.mg.gov.br, informando NOME, LOGIN e CPF.  Posteriormente, a SSTI 

enviará nova senha por email. 

 

4. No caso de criação de UG DESCENTRALIZADA, o usuário já cadastrado deverá enviar 

email para contadoria@pjf.mg.gov.br, solicitando a inclusão da citada UG em seu perfil 

(fornecer o código da nova UG Descentralizada); 

 

5. IMPORTANTE: Havendo DESLIGAMENTO de servidor já cadastrado, enviar formulário de 

cadastro marcando a opção DESATIVAÇÃO (campo 14), para a SF/SS/FDC. 
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