TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE
Assessoria Técnica – ASSTEC
LEIAUTE PARA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS

1

Balanço Orçamentário – IPC 07 (versão publicada em 19/06/2015).

1.1

Arquivo do Quadro Principal do Balanço Orçamentário
BalancoOrcamentário.xml – quadro principal “a” da IPC 07.

Descrição do Campo

Bytes Tipo Observação

–

Nome do Campo (Tag XML)

Código da Entidade no
SIGAP

04

N

Codificação numérica da baorCodigoEntidade
entidade conforme seu
registro
no
Módulo
Unidade Gestora do
Sigap Corporativo.

MesAnoMovimento

08

D

Especificação de Linha

03

T

Descrição da linha

250

T

Nota

02

N

Previsão inicial de
arrecadação da receita

13

V

Data do último dia do
mês de movimento no
seguinte formato: aaaamm-dd
Corresponde
à
especificação das linhas
com três dígitos no
formato “L00” referente
as receitas ou despesas
orçamentárias no quadro
principal da IPC07.
Corresponde à descrição
das contas da receita, da
despesa, incluindo totais
e superávit ou déficit,
conforme ocorram, de
acordo com a descrição
do campo na IPC07.
Este campo corresponde
à numeração sequencial
das notas explicativas,
conforme nota enviada
no
arquivo
NotasExplicativasDCAs,
o
campo
deste
demonstrativo que não
houver nota explicativa
deverá ser informado
com dois zeros.
Este campo corresponde
à previsão das receitas
conforme
OFSS

baorMesAnoMovimento

baorLinEspecificacao

baorDescrLinha

baorNota

baorPrevisaoInicial

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.
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Previsão atualizada de
arrecadação da receita

13

V

Receitas realizadas

13

V

Saldo da Receita

13

V

Dotação inicial da
despesa

13

V

Dotação atualizada da
despesa

13

V

Despesas empenhadas

13

V

Despesas liquidadas

13

V

aprovado
para
o
exercício de referência.
Este campo corresponde
ao valor atualizado da
previsão de arrecadação
das receitas conforme
OFSS
aprovado,
considerando
as
suplementações e as
anulações de dotações
para o exercício de
referência.
Este campo corresponde
ao valor das receitas
efetivamente
arrecadadas ao longo do
exercício.
Este campo corresponde
ao saldo do confronto
entre
a
receita
arrecadada no exercício
e a previsão atualizada
da receita. O saldo
poderá apresentar valor
negativo se a realização
da receita for menor que
sua previsão atualizada.
Este campo corresponde
à dotação inicial das
despesas
conforme
OFSS aprovado para o
exercício de referência.
Este campo corresponde
ao valor atualizado da
dotação das despesas
conforme
OFSS
aprovado, considerando
as suplementações e as
anulações de dotações
para o exercício de
referência.
Este campo corresponde
ao valor das despesas
empenhadas
no
exercício de referência.
Este campo corresponde
ao valor das despesas
liquidadas no exercício
de referência.

baorPrevisaoAtualizada

baorRecRealizadas

baorSaldoReceita

baorDotacaoInicial

baorDotacaoAtualizada

baorDespEmpenhada

baorDespLiquidada

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.
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Despesas pagas

13

V

Saldo da dotação

13

V

1.2

Este campo corresponde baorDespPaga
ao valor das despesas
pagas no exercício de
referência.
Este campo corresponde baorSaldoDotacao
ao do saldo da dotação,
pelo
confronto
da
dotação atualizada com
as
despesas
empenhadas
no
exercício de referência.

Arquivo do Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados
do Balanço Orçamentário – BalancoOrcamentárioRAPNP.xml –
quadro “b” da IPC 07.

Descrição do Campo

Bytes Tipo Observação

Nome do Campo (Tag XML)

Código da Entidade no
SIGAP

04

N

Codificação numérica da bonpCodigoEntidade
entidade conforme seu
registro
no
Módulo
Unidade Gestora do
Sigap Corporativo.

MesAnoMovimento

08

D

Especificação de Linha

03

T

Descrição da linha

250

T

Nota

02

N

Data do último dia do
mês de movimento no
seguinte formato: aaaamm-dd
Corresponde
à
especificação das linhas
com três dígitos no
formato “L00” referente
aos restos a pagar não
processados de acordo
com o quadro “b” da
IPC07.
Corresponde à descrição
das contas dos restos a
pagar não processados,
discriminados
por
categoria econômica da
despesa (agregadora) e
por natureza da despesa
(analítica), de acordo
com a descrição do
campo na IPC07.
Este campo corresponde
à numeração sequencial
das notas explicativas,

bonpMesAnoMovimento

bonpLinEspecificacao

bonpDescrLinha

bonpNota

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.
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Restos a Pagar inscritos
em exercícios anteriores1

13

V

Restos a Pagar inscritos
no exercício anterior

13

V

Restos a Pagar liquidados
no exercício

13

V

Restos a Pagar pagos no
exercício

13

V

Restos a Pagar
cancelados no exercício

13

V

Saldo de Restos a Pagar
no exercício de referência

13

V

conforme nota enviada
no
arquivo
NotasExplicativasDCAs,
o
campo
deste
demonstrativo que não
houver nota explicativa
deverá ser informado
com dois zeros.
Corresponde
à
informação dos Restos a
Pagar não Processados
inscritos em exercícios
anteriores
ao
ano
anterior, àquele em que
está sendo realizada a
análise.
Corresponde
à
informação dos Restos a
Pagar não Processados
inscritos até 31 de
dezembro do exercício
anterior ao exercício de
referência,
ou
seja,
àquele em que está
sendo
realizada
a
análise.
Corresponde
à
informação dos RAP não
processados que foram
liquidados no exercício.
Corresponde
à
informação dos RAP não
processados que foram
pagos no exercício.
Corresponde
à
informação dos RAP não
processados que foram
liquidados no exercício.
Corresponde
à
informação do saldo dos
RAP não processados
que não foram pagos ou
cancelados no exercício,
correspondente ao valor
do somatório das colunas
(a) e (b), subtraindo do

bonpRAPNPInscExercAnteriores

bonpRAPNPInscExercAnterior

bonpRAPNPLiquidados

bonpRAPNPPagos

bonpRAPNPCancelados

bonpRAPNPSaldo

1

Por exemplo: se o exercício de análise é o ano de 2017, entrarão nesta coluna todos os restos a pagar inscritos até 31
de dezembro de 2015, que corresponde ao ano anterior a 31 de dezembro de 2016, cujos valores deverão ser
demonstrados na coluna borpRAPNPInscExercAnterior.

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.
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valor das colunas (c), (d)
e (e), conforme IPC 007.

1.3

Arquivo do Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados do
Balanço Orçamentário – BalancoOrcamentárioRAPPNPL.xml –
quadro “c” da IPC 07

Descrição do Campo

Bytes Tipo Observação

Nome do Campo (Tag XML)

Código da Entidade no
SIGAP

04

N

Codificação numérica da borpCodigoEntidade
entidade conforme seu
registro
no
Módulo
Unidade Gestora do
Sigap Corporativo.

MesAnoMovimento

08

D

Especificação de Linha

03

T

Descrição da linha

250

T

Nota

02

N

Data do último dia do
mês de movimento no
seguinte formato: aaaamm-dd
Corresponde
à
especificação das linhas
com três dígitos no
formato “L00” referente
aos restos a pagar
processados e dos não
processados liquidados
de acordo com o quadro
“c” da IPC07.
Corresponde à descrição
das contas dos restos a
pagar processados e dos
não
processados
liquidados, discriminados
por categoria econômica
da despesa (agregadora)
e por natureza da
despesa (analítica), de
acordo com o quadro “c”
da IPC07.
Este campo corresponde
à numeração sequencial
das notas explicativas,
conforme nota enviada
no
arquivo
NotasExplicativasDCAs,
o
campo
deste
demonstrativo que não
houver nota explicativa

borpMesAnoMovimento

borpLinEspecificacao

borpDescrLinha

borpNota

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.
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Restos a Pagar inscritos
em exercícios anteriores

13

V

Restos a Pagar inscritos
no exercício anterior

13

V

Restos a Pagar pagos no
exercício

13

V

Restos a Pagar
cancelados no exercício

13

V

Saldo de Restos a Pagar
no exercício de referência

13

V

2
2.1

deverá ser informado
com dois zeros.
Corresponde
à
informação dos restos a
pagar processados e dos
não
processados
liquidados, inscritos em
exercícios anteriores ao
ano anterior, àquele em
que está sendo realizada
a análise.
Corresponde
à
informação dos restos a
pagar processados e dos
não
processados
liquidados, inscritos até
31 de dezembro do
exercício anterior ao
exercício de referência,
ou seja, àquele em que
está sendo realizada a
análise.
Corresponde
à
informação dos RAP
processados que foram
pagos no exercício.
Corresponde
à
informação dos RAP
processados que foram
cancelados no exercício.
Corresponde
à
informação do saldo dos
RAP processados que
não foram pagos ou
cancelados no exercício.

borpRAPPNPLInscExercAnteriores

borpRAPPNPLInscExercAnterior

borpRAPPNPLPagos

borpRAPPNPLCancelados

borpRAPPNPLSaldo

Balanço Financeiro – IPC 06 (versão publicada em 23/12/2014).
Arquivo
do
Quadro
Principal
Balanço
Financeiro
BalancoFinanceiro.xml - quadro principal “a” da IPC 06.

Descrição do Campo
Código da Entidade no
SIGAP

Bytes Tipo Observação
04

N

–

Nome do Campo (Tag XML)

Codificação numérica da bafiCodigoEntidade
entidade conforme seu
registro
no
Módulo

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE
Assessoria Técnica – ASSTEC
LEIAUTE PARA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS
Unidade Gestora
Sigap Corporativo.
MesAnoMovimento

08

D

Especificação de Linha

03

T

Descrição da Linha

250

T

Nota

02

N

Receita Orçamentária do
Exercício Atual

13

V

Receita Orçamentária do
Exercício Anterior

13

V

Despesa Orçamentária do
Exercício Atual

13

V

Despesa Orçamentária do
Exercício Anterior

13

V

do

Data do último dia do bafiMesAnoMovimento
mês de movimento no
seguinte formato: aaaamm-dd
Corresponde
à bafiLinEspecificacao
especificação das linhas
com três dígitos no
formato “L00” referente
aos ingressos ou os
dispêndios,
realizados
pela entidade.
Corresponde à descrição bafiDescrLinha
das contas dos
ingressos e dos
dispêndios, de acordo
com a IPC06.
Este campo corresponde
à numeração sequencial
das notas explicativas,
conforme nota enviada
no
arquivo
NotasExplicativasDCAs,
o campo em deste
demonstrativo que não
houver nota explicativa
deverá ser informado
com dois zeros.
Este campo corresponde
às informações da receita
orçamentária
do
exercício atual.
Este campo corresponde
às informações da receita
orçamentária
do
exercício anterior.
Este campo corresponde
às
informações
da
despesa orçamentária do
exercício atual.
Este campo corresponde
às
informações
da
despesa orçamentária do
exercício anterior.

bafiNota

bafiRecOrcExercAtual

bafiRecOrcExercAnterior

bafiDespOrcExercAtual

bafiDespOrcExercAnterior

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.
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Nota: a) Os valores dos ingressos deverão ser informados nas colunas
“bafiRecOrcExercAtual”, para os valores do exercício de referência e
“bafiRecOrcExercAnterior” para os valores do exercício anterior ao de referência,
com relação aos valores dos dispêndios deverão ser utilizadas a colunas
“bafiDespOrcExercAtual”, para os valores do exercício de referência e
“bafiDespOrcExercAnterior” do exercício anterior.
b) O quadro a seguir servirá de referencial para encaminhamento das
informações do quadro anexo do Balanço Financeiro, que deverão ser enviadas
juntamente com as informações do quadro principal no arquivo
“BalancoFinanceiro.xml”.

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE
Assessoria Técnica – ASSTEC
LEIAUTE PARA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS

2.2

Tabela auxiliar para envio das informações referentes ao quadro
anexo do Balanço Financeiro – quadro anexo “b” da IPC 06.

LINHA ESPECIFICAÇÃO

L51 Ordinária
L52 Vinculada
L53
L54

Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde

L55 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
L56 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
L57 Recursos Vinculados à Seguridade Social
L58 Outras Destinações de Recursos
L59 TOTAL

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.
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3

Balanço Patrimonial – IPC 04 (versão publicada em 19/06/2015).

3.1

Arquivo do Quadro Principal do Balanço Patrimonial
BalancoPatrimonial.xml – quadro principal “a” da IPC 04.

Descrição do Campo

Bytes Tipo Observação

–

Nome do Campo (Tag XML)

Código da Entidade no
SIGAP

04

N

Codificação numérica da bapaCodigoEntidade
entidade conforme seu
registro
no
Módulo
Unidade Gestora do
Sigap Corporativo.

MesAnoMovimento

08

D

Especificação de Linha

03

T

Descrição da Linha

250

T

Nota

02

N

Informações do Exercício
Atual

13

V

Informações do Exercício
Anterior

13

V

Data do último dia do
mês de movimento no
seguinte formato: aaaamm-dd
Corresponde
à
especificação das linhas
com três dígitos no
formato “L00” referente a
definição
da
linha
conforme descrita no
quadro principal da IPC
04.
Corresponde à descrição
das contas dos
ingressos e dos
dispêndios, de acordo
com a IPC04.
Este campo corresponde
à numeração sequencial
das notas explicativas,
conforme nota enviada
no
arquivo
NotasExplicativasDCAs,
o campo em deste
demonstrativo que não
houver nota explicativa
deverá ser informado
com dois zeros.
Este campo corresponde
às
informações
do
exercício atual.
Este campo corresponde
às
informações
do
exercício anterior.

bapaMesAnoMovimento

bapaLinEspecificacao

bapaDescrLinha

bapaNota

bapaExercAtual

bapaExercAnterior

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.
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3.2

Arquivo do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
do Balanço Patrimonial – BalancoPatrimonialAPFP.xml – quadro “b”
da IPC 04.

Descrição do Campo

Bytes Tipo Observação

Nome do Campo (Tag XML)

CodigoEntidade

04

N

Codificação numérica da bpabCodigoEntidade
entidade conforme seu
registro
no
Módulo
Unidade Gestora do
Sigap Corporativo.

MesAnoMovimento

08

D

Especificação de Linha

03

T

Descrição da Linha

250

T

Data do último dia do bpabMesAnoMovimento
mês de movimento no
seguinte formato: aaaamm-dd
Corresponde
à bpabLinEspecificacao
especificação das linhas
com três dígitos no
formato “L00” referente a
definição
da
linha
conforme descrita no
quadro principal da IPC
04.
Corresponde à descrição bpabDescrLinha
das contas dos
ingressos e dos
dispêndios, de acordo
com a IPC04.

Nota

02

N

Informações do Exercício
Atual

13

V

Informações do Exercício
Anterior

13

V

Este campo corresponde bpabNota
à numeração sequencial
das notas explicativas,
conforme nota enviada
no
arquivo
NotasExplicativasDCAs,
o campo em deste
demonstrativo que não
houver nota explicativa
deverá ser informado
com dois zeros.
Este campo corresponde bpabExercAtual
às
informações
do
exercício atual.
Este campo corresponde bpabExercAnterior
às
informações
do
exercício anterior.

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.
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3.3

Arquivo do Quadro das Contas de Compensação do Balanço
Patrimonial – BalancoPatrimonialCC.xml – quadro “c” da IPC 04.

Descrição do Campo

Bytes Tipo Observação

Nome do Campo (Tag XML)

CodigoEntidade

04

N

Codificação numérica da bpacCodigoEntidade
entidade conforme seu
registro
no
Módulo
Unidade Gestora do
Sigap Corporativo.

MesAnoMovimento

08

D

Especificação de Linha

03

T

Descrição da Linha

250

T

Data do último dia do bpacMesAnoMovimento
mês de movimento no
seguinte formato: aaaamm-dd
Corresponde
à bpacLinEspecificacao
especificação das linhas
com três dígitos no
formato “L00” referente a
definição
da
linha
conforme descrita no
quadro principal da IPC
04.
Corresponde à descrição bpacDescrLinha
das contas dos
ingressos e dos
dispêndios, de acordo
com a IPC04.

Nota

02

N

Informações do Exercício
Atual

13

V

Informações do Exercício
Anterior

13

V

Este campo corresponde bpacNota
à numeração sequencial
das notas explicativas,
conforme nota enviada
no
arquivo
NotasExplicativasDCAs,
o campo em deste
demonstrativo que não
houver nota explicativa
deverá ser informado
com dois zeros.
Este campo corresponde bpacExercAtual
às
informações
do
exercício atual.
Este campo corresponde bpacExercAnterior
às
informações
do
exercício anterior.

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.
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3.4

Arquivo do Quadro do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço
Patrimonial – BalancoPatrimonialSDF.xml – quadro “d” da IPC 04.

Descrição do Campo

Bytes Tipo Observação

Nome do Campo (Tag XML)

CodigoEntidade

04

N

Codificação numérica da bpadCodigoEntidade
entidade conforme seu
registro
no
Módulo
Unidade Gestora do
Sigap Corporativo.

MesAnoMovimento

08

D

Codificação da
Fonte/Destinação de
Recursos

08

N

Descrição da
Fonte/Destinação de
Recursos

250

T

Informações do Exercício
Atual

13

V

Informações do Exercício
Anterior

13

V

Data do último dia do
mês de movimento no
seguinte formato: aaaamm-dd
Corresponde
à
codificação da conta
fonte/destinação
de
recursos conforme tabela
publicada pelo TCERO,
utilizando-se
obrigatoriamente os seis
dígitos, para as entidades
estaduais a codificação
da fonte conforme tabela
padrão, definida pela
Administração Estadual.
Corresponde à descrição
da fonte/destinação de
recursos conforme tabela
publicada pelo TCERO
utilizando a descrição do
detalhamento da fonte,
para
as
entidades
estaduais a descrição da
fonte conforme tabela
padrão, definida pela
Administração Estadual.
Este campo corresponde
às
informações
do
exercício atual.
Este campo corresponde
às
informações
do
exercício anterior.

bpadMesAnoMovimento

bpadCódigoFR

bpadDescrContaPCASP

bpadExercAtual

bpadExercAnterior

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE
Assessoria Técnica – ASSTEC
LEIAUTE PARA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS

4

Demonstração das Variações Patrimoniais – IPC 05 (versão publicada
em 23/12/2014).

4.1

Arquivo das Demonstrações das Variações Patrimoniais
DemVariacoesPatrimoniais.xml – quadro principal “a” da IPC 05.

Descrição do Campo

Bytes Tipo Observação

–

Nome do Campo (Tag XML)

Código da Entidade no
SIGAP

04

N

Codificação numérica da devpCodigoEntidade
entidade conforme seu
registro
no
Módulo
Unidade Gestora do
Sigap Corporativo.

MesAnoMovimento

08

D

Especificação de Linha

03

T

Descrição da Linha

250

T

Nota

02

N

Exercício Atual

13

V

Data do último dia do
mês de movimento no
seguinte formato: aaaamm-dd
Corresponde
à
especificação das linhas
com três dígitos no
formato “L00” referente
aos ingressos ou os
dispêndios,
realizados
pela entidade.
Corresponde à descrição
das contas dos
ingressos e dos
dispêndios, de acordo
com a IPC05.
Este campo corresponde
à numeração sequencial
das notas explicativas,
conforme nota enviada
no
arquivo
NotasExplicativasDCAs,
o campo em deste
demonstrativo que não
houver nota explicativa
deverá ser informado
com dois zeros.
Este campo corresponde
ao valor das variações
patrimoniais
aumentativas
e
diminutivas no exercício
atual

devpMesAnoMovimento

devpLinEspecificacao

devpDescrLinha

devpNota

devpExercAtual

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE
Assessoria Técnica – ASSTEC
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Exercício Anterior

13

V

Este campo corresponde devpExercAnterior
ao valor das variações
patrimoniais
aumentativas
e
diminutivas do exercício
anterior

Observação: 1 - A apresentação do demonstrativo da DVP, será com base no
Modelo Analítico.
2 – A linhas que tem exclusões deverão apresentar os valores
líquidos, de acordo com as deduções realizadas.

5

5.1

Demonstração dos Fluxos de Caixa - IPC 08 (versão publicada em
23/12/2014).
Arquivo
das
Demonstrações
dos
Fluxos
de
DemFluxosCaixa.xml – quadro principal “a” da IPC 08.

Descrição do Campo

Bytes Tipo Observação

Caixa

–

Nome do Campo (Tag XML)

Código da Entidade no
SIGAP

04

N

Codificação numérica da dfcaCodigoEntidade
entidade conforme seu
registro
no
Módulo
Unidade Gestora do
Sigap Corporativo.

MesAnoMovimento

08

D

Data do último dia do dfcaMesAnoMovimento
mês de movimento no
seguinte formato: aaaamm-dd

Especificação de Linha

03

T

Descrição da Linha

250

T

Corresponde
à dfcaLinEspecificacao
especificação das linhas
com três dígitos no
formato “L00” referente
aos ingressos ou aos
desembolsos, realizados
pela entidade.
Corresponde à descrição dfcaDescrLinha
das contas das receitas
e dos desembolsos, de
acordo com a IPC08.

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE
Assessoria Técnica – ASSTEC
LEIAUTE PARA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS
Nota

02

N

Exercício Atual

13

V

Exercício Anterior

13

V

5.2

Este campo corresponde dfcaNota
à numeração sequencial
das notas explicativas,
conforme nota enviada
no
arquivo
NotasExplicativasDCAs,
o campo em deste
demonstrativo que não
houver nota explicativa
deverá ser informado
com dois zeros.
Este campo corresponde dfcaExercAtual
ao valor dos ingressos ou
dos
desembolsos,
realizados pela entidade
no exercício atual
Este campo corresponde dfcaExercAnterior
ao valor dos ingressos ou
dos
desembolsos,
realizados pela entidade
no exercício anterior

Arquivo das Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Quadro 1FC
Receitas Derivadas e Originárias – DemFluxosCaixaQ1FC.xml –
quadro “b – 1FC” da IPC 08

Descrição do Campo

Bytes Tipo Observação

Nome do Campo (Tag XML)

Código da Entidade no
SIGAP

04

N

Codificação numérica da dfcbCodigoEntidade
entidade conforme seu
registro
no
Módulo
Unidade Gestora do
Sigap Corporativo.

MesAnoMovimento

08

D

Especificação de Linha

03

T

Descrição da Linha

250

T

Data do último dia do dfcbMesAnoMovimento
mês de movimento no
seguinte formato: aaaamm-dd
Corresponde
à dfcbLinEspecificacao
especificação das linhas
com três dígitos no
formato “L00” referente
aos ingressos ou aos
desembolsos, realizados
pela entidade.
Corresponde à descrição dfcbDescrLinha
das contas das receitas
e dos desembolsos, de
acordo com a IPC08.

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE
Assessoria Técnica – ASSTEC
LEIAUTE PARA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS

Nota

02

N

Exercício Atual

13

V

Exercício Anterior

13

V

5.3

Este campo corresponde dfcbNota
à numeração sequencial
das notas explicativas,
conforme nota enviada
no
arquivo
NotasExplicativasDCAs,
o campo em deste
demonstrativo que não
houver nota explicativa
deverá ser informado
com dois zeros.
Este campo corresponde dfcbExercAtual
ao valor dos ingressos ou
dos
desembolsos,
realizados pela entidade
no exercício atual
Este campo corresponde dfcbExercAnterior
ao valor dos ingressos ou
dos
desembolsos,
realizados pela entidade
no exercício anterior

Arquivo das Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Quadro 2FC
Transferências Recebidas e Concedidas – DemFluxosCaixaQ2FC.xml
– quadro “b – 2FC” da IPC 08.

Descrição do Campo

Bytes Tipo Observação

Nome do Campo (Tag XML)

Código da Entidade no
SIGAP

04

N

Codificação numérica da dfccCodigoEntidade
entidade conforme seu
registro
no
Módulo
Unidade Gestora do
Sigap Corporativo.

MesAnoMovimento

08

D

Especificação de Linha

03

T

Descrição da Linha

250

T

Data do último dia do dfccMesAnoMovimento
mês de movimento no
seguinte formato: aaaamm-dd
Corresponde
à dfccLinEspecificacao
especificação das linhas
com três dígitos no
formato “L00” referente
aos ingressos ou aos
desembolsos, realizados
pela entidade.
Corresponde à descrição dfccDescrLinha
das contas das receitas

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE
Assessoria Técnica – ASSTEC
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e dos desembolsos, de
acordo com a IPC08.
Nota

02

N

Exercício Atual

13

V

Exercício Anterior

13

V

5.4

Este campo corresponde dfccNota
à numeração sequencial
das notas explicativas,
conforme nota enviada
no
arquivo
NotasExplicativasDCAs,
o campo em deste
demonstrativo que não
houver nota explicativa
deverá ser informado
com dois zeros.
Este campo corresponde dfccExercAtual
ao valor dos ingressos ou
dos
desembolsos,
realizados pela entidade
no exercício atual
Este campo corresponde dfccExercAnterior
ao valor dos ingressos ou
dos
desembolsos,
realizados pela entidade
no exercício anterior

Arquivo das Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Quadro 3FC
Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função –
DemFluxosCaixaQ3FC.xml – quadro “b – 3FC” da IPC 08.

Descrição do Campo

Bytes Tipo Observação

Nome do Campo (Tag XML)

Código da Entidade no
SIGAP

04

N

Codificação numérica da dfcdCodigoEntidade
entidade conforme seu
registro
no
Módulo
Unidade Gestora do
Sigap Corporativo.

MesAnoMovimento

08

D

Especificação de Linha

03

T

Data do último dia do dfcdMesAnoMovimento
mês de movimento no
seguinte formato: aaaamm-dd
Corresponde
à dfcdLinEspecificacao
especificação das linhas
com três dígitos no
formato “L00” referente
aos ingressos ou aos

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE
Assessoria Técnica – ASSTEC
LEIAUTE PARA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS

Descrição da Linha

250

T

Nota

02

N

Exercício Atual

13

V

Exercício Anterior

13

V

5.5

desembolsos, realizados
pela entidade.
Corresponde à descrição dfcdDescrLinha
das contas das receitas
e dos desembolsos, de
acordo com a IPC08.
Este campo corresponde dfcdNota
à numeração sequencial
das notas explicativas,
conforme nota enviada
no
arquivo
NotasExplicativasDCAs,
o campo em deste
demonstrativo que não
houver nota explicativa
deverá ser informado
com dois zeros.
Este campo corresponde dfcdExercAtual
ao valor dos ingressos ou
dos
desembolsos,
realizados pela entidade
no exercício atual
Este campo corresponde dfcdExercAnterior
ao valor dos ingressos ou
dos
desembolsos,
realizados pela entidade
no exercício anterior

Arquivo das Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Quadro 4 FC Juros
e Encargos da Dívida – DemFluxosCaixaQ4FC.xml – quadro “b – 4FC”
da IPC 08.

Descrição do Campo

Bytes Tipo Observação

Nome do Campo (Tag XML)

Código da Entidade no
SIGAP

04

N

Codificação numérica da dfceCodigoEntidade
entidade conforme seu
registro
no
Módulo
Unidade Gestora do
Sigap Corporativo.

MesAnoMovimento

08

D

Especificação de Linha

03

T

Data do último dia do dfceMesAnoMovimento
mês de movimento no
seguinte formato: aaaamm-dd
Corresponde
à dfceLinEspecificacao
especificação das linhas

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE
Assessoria Técnica – ASSTEC
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Descrição da Linha

250

T

Nota

02

N

Exercício Atual

13

V

Exercício Anterior

13

V

6
6.1

com três dígitos no
formato “L00” referente
aos ingressos ou aos
desembolsos, realizados
pela entidade.
Corresponde à descrição dfceDescrLinha
das contas das receitas
e dos desembolsos, de
acordo com a IPC08.
Este campo corresponde dfceNota
à numeração sequencial
das notas explicativas,
conforme nota enviada
no
arquivo
NotasExplicativasDCAs,
o campo em deste
demonstrativo que não
houver nota explicativa
deverá ser informado
com dois zeros.
Este campo corresponde dfceExercAtual
ao valor dos ingressos ou
dos
desembolsos,
realizados pela entidade
no exercício atual
Este campo corresponde dfceExercAnterior
ao valor dos ingressos ou
dos
desembolsos,
realizados pela entidade
no exercício anterior

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA
Arquivo da Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados –
DLPA - DemLucrosPrejAcum.xml

Descrição do Campo

Bytes Tipo Observação

Nome do Campo (Tag XML)

Código da Entidade no
SIGAP

04

N

Codificação numérica da dlpaCodigoEntidade
entidade conforme seu
registro
no
Módulo
Unidade Gestora do
Sigap Corporativo.

MesAnoMovimento

08

D

Data do último dia do dlpaMesAnoMovimento
mês de movimento no
seguinte formato: aaaamm-dd

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE
Assessoria Técnica – ASSTEC
LEIAUTE PARA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS
Especificação de Linha

03

T

Descrição da Linha

250

T

Nota

02

N

Exercício Atual

13

V

Exercício Anterior

13

V

Corresponde
à dlpalLinEspecificacao
especificação das linhas
com três dígitos no
formato “L00” referente
aos itens do arquivo base
para
Montagem
da
Demonstração
dos
Lucros ou Prejuízos
Acumulados - DLPA.
Corresponde à descrição dlpaDescrLinha
das contas das receitas
e dos desembolsos, de
acordo com o arquivo
base para Montagem da
Demonstração dos
Lucros ou Prejuízos
Acumulados - DLPA.
Este campo corresponde dlpaNota
à numeração sequencial
das notas explicativas,
conforme nota enviada
no
arquivo
NotasExplicativasDCAs,
o campo em deste
demonstrativo que não
houver nota explicativa
deverá ser informado
com dois zeros.
Este campo corresponde dlpaExercAtual
ao valor dos ingressos ou
dos
desembolsos,
realizados pela entidade
no exercício atual
Este campo corresponde DlpaExercAnterior
ao valor dos ingressos ou
dos
desembolsos,
realizados pela entidade
no exercício anterior

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
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6.2

Arquivo Base para Montagem da Demonstração dos Lucros ou
Prejuízos Acumulados – DLPA.

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
Exercício: 20XX
Linha Descrição

L1

Saldo do Início do Exercício

L2

Ajustes de Exercícios Anteriores (+ ou -)

L3

Correção Monetária do Saldo Inicial (+)

L4

Saldo Ajustado e Corrigido

L5

Lucro ou Prejuízo do Exercício (+ ou -)

L6

Reversão de Reservas

L7

Saldo a Disposição

L8

Destinação do Exercício

L9

a) Reserva Legal

L10

b) Reserva Estatutária

L11

c) Reserva para Contingência

L12

d) Outras Reservas

L13

e) Dividendos Obrigatórios

L14

Nota

Exercício
atual

Exercício
anterior

Saldo no Fim do Exercício

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.
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7
7.1

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL
Arquivo da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido –
DMPL - DemMutacaoPatrLiquido.xml

Descrição do Campo

Bytes Tipo Observação

Nome do Campo (Tag XML)

Código da Entidade no
SIGAP

04

N

Codificação numérica da dmplCodigoEntidade
entidade conforme seu
registro
no
Módulo
Unidade Gestora do
Sigap Corporativo.

MesAnoMovimento

08

D

Especificação de Linha

03

T

Descrição da Linha

250

T

Nota

02

N

Patrimônio Social/Capital
Social

13

V

Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital
(AFAC)

13

V

Data do último dia do
mês de movimento no
seguinte formato: aaaamm-dd
Corresponde
à
especificação das linhas
com três dígitos no
formato “L00”, de acordo
com
a
informação
prestada pelo ente.
Corresponde à descrição
das contas utilizadas
pelo ente
preferencialmente
correlacionando com
PCASP.
Este campo corresponde
à numeração sequencial
das notas explicativas,
conforme nota enviada
no
arquivo
NotasExplicativasDCAs,
o campo em deste
demonstrativo que não
houver nota explicativa
deverá ser informado
com dois zeros.
Este campo corresponde
ao valor do patrimônio
social/capital social.
Este campo corresponde
ao valor do adiantamento
para futuro aumento de
capital.

dmplMesAnoMovimento

dmplLinEspecificacao

dmplDescrLinha

dmplNota

dmplPatrimonioSocial

dmplAFAC

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.
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Reserva de Capital

13

V

Ajustes de Avaliação
Patrimonial

13

V

Reservas de Lucros²

13

V

Demais Reservas

13

V

Resultados Acumulados

13

V

Ações/Cotas em
Tesouraria

13

V

Total

13

V

Este campo corresponde
ao valor da reserva de
Capital.
Este campo corresponde
ao valor dos ajustes de
avaliação patrimonial.
Este campo corresponde
ao valor das reservas de
lucros.
Este campo corresponde
ao valor das demais
reservas.
Este campo corresponde
ao valor dos resultados
acumulados.
Este campo corresponde
ao valor das Ações/Cotas
em Tesouraria.
Este campo corresponde
ao valor
total das
colunas.

dmplReservaCapital

dmplAjustesAvalPatrim

dmplReservasdeLucros

dmplDemaisReservas

dmplResultadosAcumulados

dmlpAcoesCotasTesouraria

dmlpTotal

Nota: 1 – Este demonstrativo permite a inclusão de linhas conforme a
necessidade de informação de cada entidade jurisdicionada, contudo para
efeito de comparabilidade, deverá trazer obrigatoriamente:
a) O saldo inicial no exercício anterior ao de referência, ou seja,
anterior àquele que está sendo prestada a conta;
b) O saldo final do exercício anterior; e,
c) O saldo final do exercício de referência.
2 – Se houver informação neste campo relativamente à constituição
de reservas, as mesmas deverão ser informadas de forma qualitativa e
quantitativa, evidenciando os valores individualizados, nas notas
explicativas.

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE
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LEIAUTE PARA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS

Modelo exemplificativo:

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercício: 20XX

ESPECIFICAÇÃO

PATRIMÔNIO ADIANTAMENTO RESERVAS AJUSTES DE RESERVAS DEMAIS RESULTADOS (-) AÇÕES/COTAS EM
SOCIAL E CAPITAL PARA FUTURO DE CAPITAL AVALIAÇÃO DE LUCROS RESERVAS ACUMULADOS TESOURARIA
SOCIAL
AUMENTO DE
PATRIMONIAL
CAPITAL

Saldo Inicial em 31/12/20XX
Ajustes de exercícios anteriores
Aumento de Capital
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas
Juros sobre capital próprio
Resultado do exercício
Ajustes de avalição patrimonial
Constituição/Reversão de reservas
Dividendos a distribuir (R$.... por ação)
Saldo Final em 31/12/20XX
Ajustes de exercícios anteriores
Aumento de Capital
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas
Juros sobre capital próprio
Resultado do exercício
Ajustes de avalição patrimonial
Constituição/Reversão de reservas
Dividendos a distribuir (R$.... por ação)
Saldo Final em 31/12/20X1

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.

TOTAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE
Assessoria Técnica – ASSTEC
LEIAUTE PARA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS

8
8.1

Notas Explicativas
Arquivo Auxiliar das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Anuais – arquivo NotasExplicativasDCAs.xml.

Descrição do
Campo

Bytes Tipo Observação

Nome do Campo (Tag XML)

Código da Entidade
no SIGAP

04

N

Codificação numérica da entidade nedcCodigoEntidade
conforme seu registro no Módulo
Unidade Gestora do
Sigap
Corporativo.

MesAnoMovimento

08

D

Correspondência da
Nota Explicativa
com a
Demonstração
Contábil

05

N

Data do último dia do mês de nedcMesAnoMovimento
movimento no seguinte formato:
aaaa-mm-dd
Este
campo
corresponde
ao nedcCorrespondeDCA
relacionamento da Nota Explicativa
com a respectiva demonstração
contábil, conforme relação abaixo:

(vide comentário)

01.01 - Balanço Orçamentário BalancoOrcamentário.xml.
01.02 - Balanço Orçamentário Quadro da Execução de Restos a
Pagar
não
Processados
–
BalancoOrcamentárioRAPNP.xml.
01.03 - Balanço Orçamentário Quadro da Execução de Restos a
Pagar
Processados
–
BalancoOrcamentárioRAPPNPL.xml.
02.01 - Balanço Financeiro –
BalancoFinanceiro.xml.
03.01 - Balanço Patrimonial –
BalancoPatrimonial.xml.
03.02 - Balanço Patrimonial – Quadro
dos Ativos e Passivos Financeiros e
Permanentes do Balanço Patrimonial
– BalancoPatrimonialAPFP.xml.
03.03 - Balanço Patrimonial – Quadro
das Contas de Compensação do
Balanço
Patrimonial
–
BalancoPatrimonialCC.xml.
03.04 - Balanço Patrimonial –
Quadro
do
Superávit/Déficit
Financeiro do Balanço Patrimonial –
BalancoPatrimonialSDF.xml.

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE
Assessoria Técnica – ASSTEC
LEIAUTE PARA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS

Número da Nota
Explicativa

Texto da Nota
Explicativa

02

N

2000

T

04.01 – Demonstração das Variações
Patrimoniais
DemVariacoesPatrimoniais.xml.
05.01 – Demonstração dos Fluxos de
Caixa - DemFluxosCaixa.xml.
05.02 – Demonstração dos Fluxos de
Caixa
Quadro
1FC
DemFluxosCaixaQ1FC.xml.
05.03 – Demonstração dos Fluxos de
Caixa
Quadro
2FC
–
DemFluxosCaixaQ2FC.xml.
05.04 – Demonstração dos Fluxos de
Caixa
Quadro
3FC
–
DemFluxosCaixaQ3FC.xml.
05.05 – Demonstração dos Fluxos de
Caixa
Quadro
4FC
–
DemFluxosCaixaQ4FC.xml.
06.01 – Demonstração dos Lucros ou
Prejuízos
Acumulados
–
DemLucrosPrejAcum.xml.
07.01
–
Demonstração
das
Mutações do Patrimônio Líquido DMPL
DemMutacaoPatrLiquido.xml.
Este campo corresponde ao número nedcNumeroNotaExpl
da
Nota
Explicativa
conforme
informado no campo correspondente
à demonstração contábil
Este campo corresponde ao texto da nedcTextoNotaExpl
Nota Explicativa.

Nota: Estes leiautes de arquivo, após a realização da audiência pública serão incorporados ao Manual de
Estrutura de Leiaute dos Arquivos do SIGAP Contábil.

