
1 Formato dos arquivos para importação/exportação/envio de dados 

1.1 Formato dos arquivos utilizados tanto pelo Poder Executivo quanto pelo 

Poder Legislativo 

 

A partir da data-base de 28/02/2008, o formato dos arquivos de importação/exportação/envio de 

dados será como descrito a seguir.  

 

Obs. Após realizar a importação de dados, é de grande importância verificar se estes 

foram importados corretamente, entrando em todas as telas que correspondem aos 

arquivos importados. 

 

Foi excluída a importação de dados relativos à aba de Dados Cadastrais. 

1.1.1 Nome do arquivo: dispFinanceiras.txt 

 
Arquivo dispFinanceiras.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 valorCaixa Valor em caixa 16 Real 

3 valorBancoMovimento Valor em bancos / conta 

movimento 

16 Real 

4 valorBancoVinc Valor em bancos / contas 

vinculadas 

16 Real 

5 valorAplicFinan Valor em aplicações 

financeiras 

16 Real 

6 valorCompromissado Valores compromissados a 

pagar 

16 Real 

7 valorCaixaRPPS Valor em caixa do RPPS 16 Real 

8 valorBancoMovimentoRPPS Valor em bancos / conta 

movimento do RPPS 

16 Real 

9 valorBancoVincRPPS Valor em bancos / contas 

vinculadas do RPPS 

16 Real 

10 valorAplicFinanRPPS Valor em aplicações 

financeiras do RPPS 

16 Real 

11 valorCompromissadoRPPS Valores compromissados a 

pagar do RPPS 

16 Real 

12 nadaADeclarar Valor nada a declarar 1 Sim/Não 

(valores 

válidos 

S/N) 

13 valorCaixaRPPSAS Valor em caixa do AS no 

último dia do ano. 

16 Real 

14 valorBancoMovimentoRPPSAS Até 2012: Valor da AS em 

bancos c/movimento no último 

dia do ano. 

A partir de 2012: Valor da AS 

em bancos recursos não 

vinculados no último dia do 

ano. 

16 Real 

15 valorBancoVinculadasRPPSAS Até 2012: Valor da AS em 

bancos c/vinculadas no último 

dia do ano. 

A partir de 2012: Valor da AS 

em bancos recursos vinculados 

no último dia do ano. 

16 Real 

16 valorAplicFinanRPPSAS Valor da AS em aplicações 

financeiras recursos não 

16 Real 



vinculados no último dia do 

ano. 

17 valorCompromissadoRPPSAS Valor compromissado da AS a 

pagar 

16 Real 

18 valorAplicFinancRecVinc Valor em aplicações 

financeiras recursos vinculados 

no último dia do ano. 

16 Real 

19 valorAplicFinancRecVincRPPS Valor do RPPS em aplicações 

financeiras recursos vinculados 

no último dia do ano. 

16 Real 

20 valorAplicFinancRecVincRPPSAS Valor da AS em aplicações 

financeiras recursos vinculados 

no último dia do ano. 

16 Real 

 

1.1.2 Nome do arquivo: inscRestosAPagar.txt 

 

Arquivo inscRestosAPagar.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 valorDespNaoInsc Valor de despesas não inscritas e 

canceladas 

16 Real 

3 valorNaoProc Valor de restos não processados 16 Real 

4 valorNaoVinc Valor de restos não vinculados 16 Real 

5 valorProc Valor de restos processados 16 Real 

6 valorVinc Valor de restos vinculados 16 Real 

7 valorProcRPPS Valor de restos processados do 

RPPS 

16 Real 

8 valorNaoProcRPPS Valor de restos não processados 

do RPPS 

16 Real 

9 valorDespNaoInscRPPS Valor de despesas não inscritas e 

canceladas do RPPS 

16 Real 

10 valorVincRPPS Valor de restos vinculados do 

RPPS 

16 Real 

11 valorNaoVincRPPS Valor de restos não vinculados do 

RPPS 

16 Real 

12 valorProcessadoLeg Valor de restos processados do 

Legislativo 

16 Real 

13 nadaADeclarar Valor nada a declarar 1 Sim/Não 

(valores 

válidos 

S/N) 

14 valorProcessadoRPPSAS Valor da AS de inscrições de 

restos a pagar processados RPPS 

16 Real 

15 valorNaoProcessadoRPPSAS Valor da AS de inscrições de 

restos a pagar não processados 

RPPS 

16 Real 

16 valorDespNaoInscritasRPPSAS Valor da AS de despesas não 

inscritas e canceladas por falta de 

disponibilidade de caixa. 

16 Real 

17 valorVinculadoRPPSAS Valor da AS de inscrições de 

restos a pagar vinculados. 

16 Real 

18 valorNaoVinculadoRPPSAS Valor da AS de inscrições de 

restos a pagar não vinculados. 

16 Real 

 

 



1.1.3 Nome do arquivo: servTerceiros.txt 

 

Arquivo servTerceiros.txt 

No. Campo Descrição Tamanho máximo Formato 

1 mes Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 valor Valor gasto com serviços de terceiros 16 Real 

1.2 Formato dos arquivos utilizados somente pelo Poder Legislativo 

1.2.1 Nome do arquivo: comparativoPL.txt 

 

Arquivo comparativoPL.txt 

No. Campo Descrição Tamanho máximo Formato 

1 mes Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 receitaCorrenteLiq Valor da receita corrente líquida 16 Real 

 

1.2.2 Nome do arquivo: gestaoFiscalPL.txt 

 

Arquivo gestaoFiscalPL.txt 

No. Campo Descrição Tamanho máximo Formato 

1 mês Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 medidasAdotar Indicação das medidas adotadas ou a 

adotar 

4000 Texto 

 

1.2.3 Nome do arquivo: despesaTotalPessoalPL.txt 

 

Arquivo despesaTotalPessoalPL.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 vencVantagens Valor gasto com vencimentos e vantagens  16 Real 

3 inativos Valor gasto com inativos 16 Real 

4 pensionistas Valor gasto com pensionistas 16 Real 

5 salarioFamilia Valor gasto com salário família 16 Real 

6 subsVereadores Valor gasto com subsídio dos vereadores 16 Real 

7 obrigPatronais Valor gasto com obrigações patronais 16 Real 

8  repassePatronal Valor gasto com repasse patronal 16 Real 

9 sentJudPessoal Valor gasto com sentenças judiciárias de 

pessoal 

16 Real 

10 indenDemissao Valor gasto com indenização por pessoal 16 Real 

11 incDemVolunt Valor gasto com incentivos à demissão 

voluntária 

16 Real 

12 sentJudAnt Valor gasto com sentenças judiciárias 

anteriores 

16 Real 

13 inatPensFontCustProp Valor gasto com inativos e pensionistas 

com fonte de custeio própria 

16 Real 

14 convocExtraordinaria Valor gasto com convocação 

extraordinária 

16 Real 

15 outrasDespesasPessoal Valor gasto com outras despesas de 

pessoal 

16 Real 

16 nadaDeclararPessoal Indica se não há nada a declarar referente 

a Outras Despesas de Pessoal 

1 Sim/Não 

(valores 

válidos S/N) 

17  despExercAnt Valor gasto com despesas de exercícios 

anteriores 

16 Real 

18  despExercAntExcl exclusão  de despesas de exercícios 16 Real 



anteriores. 

19  corApurMovel Valor gasto correspondente apuração 

móvel. 

16 Real 

20  despesaCorres Valor gasto com despesa correspondente. 16 Real 

21  despesaCompet Valor gasto com despesa competência. 16 Real 

 

1.3 Formato dos arquivos utilizados somente pelo Poder Executivo 

1.3.1 Nome do arquivo: despesaTotalPessoalPE.txt 

 

Arquivo despesaTotalPessoalPE.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 vencVantagens Valor gasto com vencimentos e vantagens  16 Real 

3 inativos Valor gasto com inativos 16 Real 

4 pensionistas Valor gasto com pensionistas 16 Real 

5 salarioFamilia Valor gasto com salário família 16 Real 

6 subsPrefeito Valor gasto com subsídio do prefeito 16 Real 

7 subsVice Valor gasto com subsídio do vice prefeito 16 Real 

8 subsSecret Valor gasto com subsídio dos secretários 

municipais 

16 Real 

9 obrigPatronais Valor gasto com obrigações patronais 16 Real 

10 repassePatronal Valor gasto com repasse patronal 16 Real 

11 sentJudPessoal Valor gasto com sentenças judiciárias de 

pessoal 

16 Real 

12 indenDemissao Valor gasto com indenização por pessoal 16 Real 

13 incDemVolunt Valor gasto com incentivos à demissão 

voluntária 

16 Real 

14 sentJudAnt Valor gasto com sentenças judiciárias 

anteriores 

16 Real 

15 inatPensFontCustProp Valor gasto com inativos e pensionistas 

com fonte de custeio própria 

16 Real 

16 outrasDespesasPessoal Valor gasto com outras despesas de pessoal 16 Real 

17 nadaDeclararPessoal Indica se não há nada a declarar referente a 

Outras Despesas de Pessoal 

1 Sim/Não 

(valores 

válidos S/N) 

18 despAnteriores Despesas de exercícios anteriores 16 Real 

19 exclusãoDespAnteriores Exclusões de despesas de exercícios 

anteriores 

16 Real 

20 corrPerApurac Correspondente ao período de apuração 16 Real 

21 despCorres Despesas correspondentes 16 Real 

22 despAnteriores Despesas competência 16 Real 

 

1.3.2 Nome do arquivo: operacoesCreditoARO.txt 

 

Arquivo operacoesCreditoARO.txt 

No. Campo Descrição Tamanho máximo Formato 

1 mes Mês ao qual se refere (valor fixo = 12) 2 Inteiro 

2 dataContratacao Data da contratação 8 Texto 

3 valorContratado Valor contratado 16 Real 

4 dataLiqPrincipal Data de liquidação do principal 8 Texto 

5 dataLiqJuros Data de liquidação dos juros 8 Texto 

6 dataLiqEncargos Data de liquidação dos encargos 8 Texto 

7 valorLiquidado Valor liquidado no exercício 16 Real 

 



1.3.3 Nome do arquivo: comparativoPE.txt 

 

Arquivo comparativoPE.txt 

No. Campo Descrição Tamanho máximo Formato 

1 mes Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 despLiqInatPens Valor da despesa líquida inativos e 

pensionistas 

16 Real 

3 antRecOrc Valor da antecipação da receita 

orçamentária 

16 Real 

4 divCons Valor da divida consolidada 16 Real 

5 divConsLiq Valor da divida consolidada líquida 16 Real 

6 divMobiliaria Valor da dívida mobiliária 16 Real 

7 concGarantia Valor das concessões de garantia 16 Real 

8 opCredito Valor das operações de crédito (exceto 

ARO) 

16 Real 

1.3.4 Nome do arquivo: gestaoFiscalPE.txt 

 

Arquivo gestaoFiscalPE.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mês Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 medidasAdotar Indicação das medidas adotadas ou a adotar 

se os limites de algum comparativo for 

ultrapassado 

10000 Texto 

3 houveContratacao Indica se houve contratação de operação de 

crédito por antecipação da receita 

orçamentária. Preencher quando o mês for 

dezembro. Deixar em branco para os meses 

restantes. 

1 Sim/Não 

(valores 

válidos S/N) 

4 nadaADeclarRisFisc Nada a declarar referente à Riscos Fiscais  1 Sim/Não 

(valores 

válidos S/N) 

5 nadaADeclarMetFis Nada a declarar referente às Metas Fiscais. 1 Sim/Não 

(valores 

válidos S/N) 

 

1.3.5 Nome do arquivo: despesaCorrente.txt 

 

Arquivo despesaCorrente.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 codTipo Indica o tipo de despesa  

- 01 – dotação anual inicial 

- 02 – dotação anual atualizada 

- 03 - dotação 

- 04 – empenhada 

- 05 – liquidada 

- 06 - anulada 

2 Inteiro 

3 despPesEncSoc Valor da despesa com pessoal e encargos 

sociais 

16 Real 

4 despJurEncDivInt Valor da despesa com juros e encargos da 

dívida interna 

16 Real 

5 despJurEncDivExt Valor da despesa com juros e encargos da 

dívida externa 

16 Real 

6 despOutDespCor Valor da despesa com outras despesas 

correntes 

16 Real 



1.3.6 Nome do arquivo: despesaCapital.txt 

 

Arquivo despesaCapital.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 codTipo Indica o tipo de despesa 

- 01 – dotação anual inicial 

- 02 – dotação anual atualizada 

- 03 - dotação 

- 04 – empenhada 

- 05 – liquidada 

- 06 - anulada 

2 Inteiro 

3 despInvest Valor da despesa com investimentos 16 Real 

4 despInvFinan Valor da despesa com inversões financeiras 16 Real 

5 despAmortDivInt Valor da despesa com amortização da dívida 

interna 

16 Real 

6 despAmortDivExt Valor da despesa com amortização da dívida 

externa 

16 Real 

7 despAmortDivMob Valor da despesa com amortização da dívida 

mobiliária 

16 Real 

8 despOutDespCap Valor da despesa com outras despesas de 

capital 

16 Real 

9 aquisicaoTitulos Valor da aquisição de títulos 16 Real 

10 concEmprestimos Valor da concessão de empréstimos 16 Real 

11 incentContrib Valor da despesa com incentivo ao 

contribuinte  

16 Real 

12 incentInstFinan Valor da despesa com incentivo a instituições 

financeiras  

16 Real 

 

1.3.7 Nome do arquivo: despFuncaoSubfunção.txt 

 

Arquivo despFuncaoSubfunção.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 codVinc Indica a qual tipo de órgão ou entidade a despesa 

com função / subfunção está vinculada 

- 01 – Prefeitura 

- 02 – Entidade 

- 03 – Câmara 

2 Inteiro 

3 codFuncao Código da função 2 Texto 

4 codSubFunção Código da subfunção 3 Texto 

5 codEntidade Código da entidade relacionada a despesa (se for 

relacionada a entidade; se não, deixar vazio).  

33 Texto 

6 dotInicial Valor da dotação inicial 16 Real 

7 dotAtual Valor da dotação atualizada 16 Real 

8 despEmp Valor da despesa empenhada 16 Real 

9 despLiq Valor da despesa liquidada 16 Real 

10 DespAnulada Valor da despesa Anulada 16 Real 

 

 

 

 

 

 



1.3.8 Nome do arquivo: receitaPrev.txt 

 

Arquivo receitaPrev.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 codTipo Indica o tipo de receita 

- 01 – previsão anual inicial 

- 02 – previsão anual atualizada 

- 04 – realizada 

2 Inteiro 

3 contribPat Valor de contribuição patronal 16 Real 

4 contribServAtivo Valor de contribuição do servidor 

ativo 

16 Real 

5 contribSerInatPens Valor de contribuição do servidor 

inativo e pensionista 

16 Real 

6 recPatrimoniais Valor de receitas patrimoniais 16 Real 

7 alienacaoBens Valor de alienação de bens 16 Real 

8 outrasRecCap Valor de outras receitas de capital 16 Real 

9 compPrev Valor de compensações 

previdenciárias 

16 Real 

10 outrasRec Valor de outras receitas 16 Real 

11 contribPatAnterior Valor de contribuição patronal 

anterior 

16 Real 

12 repassesPrev Valor de repasses previdenciários 16 Real 

13 receitasPrevIntra Valor de receitas previdenciárias 

intra-orçamentárias 

16 Real 

14 deducoesreceita Valor deduções da Receita 16 Real 

15 planoFinRecursosCobertura Valor recursos para cobertura de 

insuficiências financeiras 

16 Real 

16 planoFinRepassePagResp Valor de repasses para pagamento 

de responsabilidades da fonte 

tesouro 

16 Real 

17 planoFinRecFormacaoReserva Valor Recursos para formação de 

reserva 

16 Real 

18 planoFinOutrosAportesRPPS Valor de outros aportes para RPPS 

do Plano Financeiro 

16 Real 

19 planoPrevRecCobDefFin Valor recursos para cobertura de 

déficit financeiro 

16 Real 

20 planoPrevRecCobDefAtuarial  Valor de outros aportes para RPPS 

do Plano Previdenciário  

16 Real 

21 planoPrevOutrosAportesRPPS Valor de recursos para cobertura de 

déficit atuarial 

16 Real 

 

1.3.9 Nome do arquivo: despesaPrev.txt 

 

Arquivo despesaPrev.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 codTipo Indica o tipo de despesa 

- 01 – dotação anual inicial 

- 02 – dotação anual atualizada 

- 04 – empenhada 

2 Inteiro 

3 despAdmGeral Despesa com administração geral. 16 Real 

4 despPrevSocial Despesa com previdência social.   

5 despPrevSocInatPens Despesa com previdência social – 

inativos e pensionistas 

16 Real 

6 outrasDespCorrentes Outras despesas correntes 16 Real 

7 despInvestimentos Despesas com Investimentos 16 Real 



8 despInversoesFinanceiras Não utilizado 16 Real 

9 despesasPrevIntra Valor de despesas previdenciárias 

intra-orçamentárias 

16 Real 

10 despReservaContingencia 

ou despReservaRPPS 

Despesas reserva contingência até 

2007 e Despesa do RPPS a partir de 

2008 

16 Real 

11 despOutrasReservas Despesa outras reservas 16 Real 

12 despCorrentes Administração Geral - despesas 

correntes 

16 Real 

13 despCapital Administração Geral - despesas de 

capital. 

16 Real 

14 outrosBeneficios Previdência social – Outros benefícios 

previdenciários 

16 Real 

15 contPrevidenciaria Previdência social – Compensação 

Previdenciária do RPPS e RGPS 

16 Real 

16 outrasDespesas Previdência social – Outras despesas 

previdenciárias 

16 Real 

 

1.3.10 Nome do arquivo: especifPrev.txt 

 

Arquivo especifPrev.txt 

No. Campo Descrição Tamanho máximo Formato 

1 mês Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 caixa Disponibilidade financeira do regime 

próprio de previdência social – caixa 

16 Real 

3 aplicFinan Disponibilidade financeira do regime 

próprio de previdência social – aplicações 

financeiras 

16 Real 

4 banco Disponibilidade financeira do regime 

próprio de previdência social – bancos 

16 Real 

 

1.3.11 Nome do arquivo: projecaoAtuarial.txt 

 

Arquivo projecaoAtuarial.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 exercicio Exercício ao qual se refere 4 Inteiro 

2 contribuicaoPatronal Valor da contribuição patronal 16 Real 

3 receita Valor da receita de previdência social 

projetada para cada exercício. 

16 Real 

4 despesa Valor da despesa previdenciária 

projetada para cada exercício. 

16 Real 

5 repasseRPPS Valor do repasse do RPPS 16 Real 

 

1.3.12 Nome do arquivo: exclusaoReceita.txt 

 

Arquivo exclusaoReceita.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mês Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 contrServ Valor de contribuição dos 

servidores à previdência própria 

16 Real 

3 compensRegPrev Valor de compensação entre 

regimes de previdência 

16 Real 

4 outDuplic Valor de outras duplicidades 16 Real 

5 contrPatronal Valor de Contribuição Patronal 16 Real 



6 descOutrasDuplic Desc. com outras duplicidades 4000 Texto 

7 fundacoesTransfCorrente Valor de transferência para 

fundações 

16 Real 

8 autarquiasTransfCorrente Valor de transferência para 

autarquias 

16 Real 

9 empestdepTransfCorrente Valor de transferência para 

empresas estatais dependentes 

16 Real 

10 demaisentTransfCorrente Valor de transferência para 

demais entidades 

16 Real 

11 fundacoesTransfCapital Valor de transferência para 

fundações 

16 Real 

12 autarquiasTransfCapital Valor de transferência para 

autarquias 

16 Real 

13 empestdepTransfCapital Valor de transferência para 

empresas estatais dependentes 

16 Real 

14 demaisentTransfCapital Valor de transferência para 

demais entidades 

16 Real 

 

1.3.13 Nome do arquivo: exclusaoDespesa.txt 

 

Arquivo : exclusaoDespesa.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 codTipo Indica o tipo de despesa 

- 04 – empenhada 

- 05 – liquidada 

2 Inteiro 

3 autarquiasTransfCapital Valor de transferência para 

autarquias 

16 Real 

4 demaisentTransfCapital Valor de transferência para 

demais entidades 

16 Real 

5 empestdepTransfCapital Valor de transferência para 

empresas estatais dependentes 

16 Real 

6 fundacoesTransfCapital Valor de transferência para 

fundações 

16 Real 

7 autarquiasTransfCorrente Valor de transferência para 

autarquias 

16 Real 

8 demaisentTransfCorrente Valor de transferência para 

demais entidades 

16 Real 

9 empestdepTransfCorrente Valor de transferência para 

empresas estatais dependentes 

16 Real 

10 fundacoesTransfCorrente Valor de transferência para 

fundações 

16 Real 

 

1.3.14 Nome do arquivo: metaArrecadacao.txt 

 

Arquivo metaArrecadacao.txt 

No. Campo Descrição Tamanho máximo Formato 

1 bimestre Bimestre ao qual se refere a meta 1 Inteiro 

2 valor Valor da meta de arrecadação 16 Real 

 

 

 

 

 



1.3.15 Nome do arquivo: receitaCorrente.txt 

 

Arquivo receitaCorrente.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 CodTipo Indica o tipo de receita 

- 01 – previsão anual inicial 

- 02 – previsão anual atualizada 

- 03 – prevista 

- 04 – realizada 

2 Inteiro 

3 recContrib Receitas de contribuições 16 Real 

4 recIndust Receitas industriais 16 Real 

5 recAgropec Receitas agropecuárias 16 Real 

6 recServ Receitas de serviços 16 Real 

7 outrasRecCor Outras receitas correntes 16 Real 

8 deducoesExcFundeb Valor de outras deduções exceto FUNDEB 16 Real 

9 tribTaxas Receitas de taxas 16 Real 

10 tribContMelhoria Receitas de contribuições de melhorias 16 Real 

11 recIPTU Receitas de IPTU 16 Real 

12 recISSQN Receitas de ISSQN 16 Real 

13 recITBI Receitas de ITBI 16 Real 

14 transfIRRF Valor da transferência IRRF 16 Real 

15 recAplic Receitas de aplicações financeiras 16 Real 

16 outrasRec Receitas de outras receitas patrimoniais 16 Real 

17 cotaParteFPM Valor da cota parte do FPM 16 Real 

18 cotaParteICMS Valor da cota parte do ICMS 16 Real 

19 cotaParteIPI Valor da cota parte do IPI 16 Real 

20 cotaParteIPVA Valor da cota parte do IPVA 16 Real 

21 transfFUNDEB Valor da transferência do FUNDEB 16 Real 

22 Convênios Valor de convênios 16 Real 

23 outrasTransf Valor de outras transferências 16 Real 

1.3.16 Nome do arquivo: receitaCapital.txt 
 

Arquivo receitaCapital.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 codTipo Indica o tipo de receita 

- 01 – previsão anual inicial 

 - 02 – previsão anual atualizada 

 - 03 – prevista 

 - 04 – realizada 

2 Inteiro 

3 recAlienacao Receitas com alienação de bens 16 Real 

4 recAmort Receitas com amortização de empréstimos 16 Real 

5 recTransfCapital Receitas com transferências de capital 16 Real 

6 recConvenios Receitas com convênios 16 Real 

7 outRecCap Receitas com outras receitas de capital 16 Real 

8 recRetOpCred Receitas com retorno de operações de crédito 16 Real 

9 recPrivat Receitas com privatizações 16 Real 

10 recRefDivida Receitas com refinanciamento da dívida 16 Real 

11 recOutOpCred Receitas com outras operações de crédito 16 Real 

12 deducoes Valor das deduções da receita de Capital 16 Real 

 

 

 



1.3.17 Nome do arquivo: recursoAlienacaoAtivo.txt 

 

Arquivo recursoAlienacaoAtivo.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere (valor fixo - 12) 2 Inteiro 

2 codVinc Indica a qual tipo de órgão ou entidade o recurso 

está vinculado: 

- 01 – prefeitura 

 - 02 – entidade 

 - 03 – câmara 

2 Inteiro 

3 codEntidade Código da entidade relacionada a despesa (se for 

relacionada a entidade; se não, deixar vazio). 

33 Texto 

4 despEmp Valor da despesa empenhada 16 Real 

5 despLiq Valor da despesa liquidada 16 Real 

6 despPaga Valor da despesa paga 16 Real 

7 recRealizada Valor da receita realizada 16 Real 

8 saldoAnterior Saldo do exercício anterior 16 Real 

 

1.3.18 Nome do arquivo: passivoPerm.txt 

 

Arquivo passivoPerm.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere (valor fixo - 12)  2 Inteiro 

2 codTipo Indica o tipo de variação 

- 01 – acréscimo 

- 02 – redução 

2 Inteiro 

3 valorEmp Valor de empréstimos 16 Real 

4 valorTransfConcedidas Valor de transferências concedidas 16 Real 

5 valorProvisaoRPPS Valor de provisão RPPS 16 Real 

 

1.3.19 Nome do arquivo: ativoPerm.txt 

 

Arquivo ativoPerm.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere (valor fixo - 12) 2 Inteiro 

2 codTipo Indica o tipo de variação 

- 01 – acréscimo 

- 02 – redução 

2 Inteiro 

3 valorBensMov Valor de bens móveis 16 Real 

4 valorBensImo Valor de bens imóveis 16 Real 

5 valorObrasInst Valor de obras e instalações 16 Real 

6 valorTitVal Valor de títulos e valores 16 Real 

7 valorDivAtiva Valor de dívida ativa 16 Real 

8 valorTransRecebidas Valor de transferências recebidas 16 Real 

9 valorReversaoRPPS Valor de reversão RPPS 16 Real 

 

1.3.20 Nome do arquivo: execucaoVariacao.txt 

 

Arquivo execucaoVariacao.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere (valor fixo - 12) 2 Inteiro 

2 consAdmDir Consideração – detalhamento da origem e 4000 Texto 



aplicação dos recursos obtidos com a alienação 

de ativos para administração direta 

3 consAut Consideração – detalhamento da origem e 

aplicação dos recursos obtidos com  alienação 

de ativos para autarquias 

4000 Texto 

4 consFund Consideração – detalhamento da origem e 

aplicação dos recursos obtidos com a alienação 

de ativos para fundações 

4000 Texto 

5 consEmpEstDep Consideração – detalhamento da origem e 

aplicação dos recursos obtidos com a alienação 

de ativos para empresas estatais dependentes 

4000 Texto 

6 consDemEnt Consideração – detalhamento da origem e 

aplicação dos recursos obtidos com a alienação 

de ativos para demais entidades 

4000 Texto 

 

1.3.21 Nome do arquivo: variacaoPatrimonial.txt 

 

Arquivo variacaoPatrimonial.txt 

No. Campo Descrição Tamanho máximo Formato 

1 mes Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 deficit Valor lançado em deficit 16 Real 

3 superavit Valor lançado em superávit 16 Real 

 

1.3.22 Nome do arquivo: obsMetaArrecadacao.txt 

 

Arquivo obsMetaArrecadacao.txt 

No. Campo Descrição Tamanho máximo Formato 

1 mes Mês ao qual se refere 2 Inteiro 

2 observAnexo14 Campo de observações sobre metas 

bimestrais de arrecadação do anexo 14 

4000 Texto 

 

1.3.23 Nome do arquivo: itemAtivoPassivo.txt 

 

Arquivo itemAtivoPassivo.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere (valor fixo - 12) 2 Inteiro 

2 codTipo Tipo do item 

01 – Ativo  

02 - Passivo 

2 Inteiro 

3 descricao Descrição de uma outra divida  120 Texto 

4 valorAcrescimo Valor do acréscimo patrimonial 16 Real 

5 valorReducao Valor da redução patrimonial 16 Real 

 

1.3.24 Nome do arquivo: DespesaIntra.txt 

 

Arquivo DespesaIntra.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere (valor fixo - 

12) 

2 Inteiro 

2 DemaisDespesasIntra Valor das demais despesas intra-

orçamentárias. 

16 Real 

3 codTipo Tipo do item 

- 01 dotação anual inicial 

2 Inteiro 



- 02 dotação anual atualizada 

- 03 dotação 

- 04 empenhada 

- 05 liquidada 

- 06 anulação 

4 JurosEncargosDivida Valor do Juros e Encargos da 

Dívida. 

16 Real 

5 amortDivida Valor de amortização da divida. 16 Real 

1.3.25 Nome do arquivo: ReceitaIntra.txt 

 

Arquivo ReceitaIntra.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere (valor fixo 

- 12) 

2 Inteiro 

2 codTipo Tipo do item 

- 01 dotação anual inicial 

- 02 dotação anual atualizada 

- 03 prevista 

- 04 realizada 

2 Inteiro 

3 DemaisReceitasIntra Valor das demais receitas intra-

orçamentárias. 

16 Real 

4 AmortizacaoEmprestimos Valor da amortização de 

Empréstimos 

16 Real 

1.3.26 Nome do arquivo: DiscDividaConsolidadaRPPS.txt 
 

Arquivo DiscDividaConsolidadaRPPS.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere (valor 

fixo - 12) 

2 Inteiro 

2 divContratualDemais Valor das demais dívidas 

contratuais 

16 Real 

3 divContratualPPP Valor da Dívida Contratual 

PPP 

16 Real 

4 divMobiliaria Valor da Dívida Mobiliária 16 Real 

5 opCreditoInf12 Valor das operações de 

créditos inferiores a 12 meses 

16 Real 

6 outras Valor do parcelamento de 

outras dividas 

16 Real 

7 parcContrSociaisPrev Valor do parcelamento das 

dívidas de contribuições 

sociais  previdenciárias 

16 Real 

8 parcContrSociaisDemais Valor do parcelamento das 

demais dívidas de 

contribuições sociais  

16 Real 

9 parcTributos Valor do parcelamento das 

dívidas de tributos 

16 Real 

10 parcFGTS Valor do parcelamento das 

dívidas do FGTS 

16 Real 

11 precatoriosPost Valor dos Precatórios 

Posteriores a 05/05/2000 

16 Real 

12 divContratualDemaisRPPS Valor das demais dívidas 

contratuais do RPPS 

16 Real 

13 divContratualPPP_RPPS Valor da Dívida Contratual 

PPP do RPPS 

16 Real 

14 divMobiliariaRPPS Valor da Dívida Mobiliária 16 Real 

15 opCreditoInf12RPPS Valor das operações de 16 Real 



créditos inferiores a 12 meses 

do RPPS 

16 outrasRPPS Valor do parcelamento de 

outras dividas do RPPS 

16 Real 

17 parcContrSociaisPrevRPPS Valor do parcelamento das 

dívidas de contribuições 

sociais  previdenciárias do 

RPPS 

16 Real 

18 parcContrSociaisDemaisRPPS Valor do parcelamento das 

demais dívidas de 

contribuições sociais do RPPS 

16 Real 

19 parcTributosRPPS Valor do parcelamento das 

dívidas de tributos do RPPS 

16 Real 

20 parcFGTS_RPPS Valor do parcelamento das 

dívidas do FGTS do RPPS 

16 Real 

21 precatoriosPostRPPS Valor dos Precatórios 

Posteriores a 05/05/2000 do 

RPPS 

16 Real 

1.3.27 Nome do arquivo: demonstrativoOpCredito.txt 
 

Arquivo demonstrativoOpCredito.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere (valor 

fixo - 12) 

2 Inteiro 

2 nadaADeclarar Valor de obras e instalações 1 Sim/Não 

(valores 

válidos S/N) 

3 valorMobiliariaInterna Valor mobiliária interna 16 Real 

4 valorMobiliariaExterna Valor mobiliária externa 16 Real 

5 valorAberturaCredito Valor de abertura de crédito 16 Real 

6 valorDerivPPP Valor de derivadas de PPP 16 Real 

7 valorDAquisFin Valor de demais aquisições 

financeiras 

16 Real 

8 valorPelaVendaTerBS Valor pela venda a termo de 

Bens e Serviços 

16 Real 

9 valorDemAntecReceita Valor de demais antecipações 

da receita 

16 Real 

10 valorAassuncaoRecConfDiv Valor de assunção, 

reconhecimento e confissão de 

dívidas 

16 Real 

11 valorOutrasOperCredito Valor de outras operações de 

crédito 

16 Real 

12 valorContratExter Valor de contratual externa 16 Real 

13 valorParcDivTrib Valor de parcelamento de 

dívidas de tributos 

16 Real 

14 valorParcDivPrev Valor de parcelamento de 

dividas com previdenciárias 

16 Real 

15 valorParcDivDemCS Valor de parcelamento de 

dívidas com demais 

contribuições sociais 

16 Real 

16 valorParcDivFGTS Valor de parcelamento de 

dívidas do FGTS 

16 Real 

17 valorMelhoriaAdmRecGFFP Valor de gastos com melhoria 

de administração de receitas e 

da Gestão Fiscal, Financeira e 

Patrimonial . 

16 Real 

18 valorProgIlumPUB Valor de obras de programa 

iluminação PUB. 

16 Real 



19 valorAmpArt9 Valor com gastos amparados 

Art 9. 

16 Real 

20 valorOperVedadas Valor de obras com operações 

vedadas. 

16 Real 

 

1.3.28 Nome do arquivo: deducaoReceita.txt 

 

Arquivo deducaoReceita.txt 

No. Campo Descrição Tamanho 

máximo 

Formato 

1 mes Mês ao qual se refere (valor 

fixo - 12) 

2 Inteiro 

2 codTipo Indica o tipo de despesa: 

   - 01 dotação anual inicial 

   - 02 dotação anual atualizada 

   - 03 empenhada 

   - 04 liquidada 

2 Inteiro 

3 deducaoFUNDEF Valor dedução FUNDEF. 16 Real 

 

 

2 Dados técnicos de geração dos arquivos 

2.1 Formato do arquivo 

 

 Nas linhas de um arquivo para importação, os campos devem vir separados por ; (ponto e 

vírgula).  

 

Ex.:  

Linha do arquivo: 2222;33333;4444434334 

Significa:  

Campo 1 = 2222 

Campo 2 = 33333 

Campo 3 = 4444434334 

 

 O arquivo não pode conter linhas em branco, nem mesmo no final dele. 

 

 Se você não quer fornecer valor nenhum para um certo campo, deve deixá-lo com um 

espaço em branco.  

 

Ex.:  

Linha do arquivo: 22;;34 

Significa: 

Campo 1 = 22 

Campo 2 =  

Campo 3 = 34 

2.2 Formato dos campos 

 

 Campos de código:  

 

 Devem ser informados com o tamanho especificado nas tabelas da seção 1. Ex.: se está 

especificado que o campo deve ter tamanho 3 e o código a ser informado é “1”, deve ser 

inserido no arquivo o valor 001. 

 

 

 

 

 



 Campos de descrição ou nome: 

 

 Podem ser informados com tamanho menor que o tamanho máximo especificados nas 

tabelas da seção 1, não precisando preencher com espaços em branco as posições que 

ficariam vazias. 

 

 Campos numéricos de formato “Real”: 

 

 Devem ser informados sem ponto ou vírgula separando os algarismos. Os dois últimos 

algarismos serão sempre interpretados como as duas casas decimais. Ex.: O número 

1.324,56 deve ser inserido no arquivo como 132456, o número 20,00 deve ser inserido 

como 2000. 

 

 Podem ser informados com tamanho menor que o tamanho máximo especificados nas 

tabelas da seção 1, não precisando preencher com zeros as posições que ficariam vazias. 

As duas casas decimais devem ser sempre informadas. Ex.: se o tamanho do campo 

está especificado como 16, o número 2.367.456,87 deve ser informado como 

236745687, sem precisar preencher o restante com zeros. 

 

 Devem ser informados sempre com o tamanho de no mínimo 3(três) algarismos, um 

para casas não decimais e dois para as decimais. Ex.: o número 3 deve ser informado 

como 300 o número 0 deve ser informado 000 (ou seja, 0,00). 

 

 Campos numéricos de formato “Inteiro” (que não forem campos de código ou com valores 

específicos já informados nas tabelas): 

 

 Podem ser informados com tamanho menor que o tamanho máximo especificados nas 

tabelas da seção 1(um), não precisando preencher com zeros as posições que ficariam 

vazias. 

 

3 Considerações importantes para a importação 
 

 Novo: O nome do diretório de importação que conterá os arquivos deve ser o mesmo do 

exercício da prestação. Por exemplo, para importar dados da prestação de 2001, coloque os 

arquivos de importação em um subdiretório de nome “2001” (por exemplo, c:\temp\2001). 

 

 Os campos que contêm a descrição “Código criado pelo usuário” podem ser preenchidos com 

códigos criados pelo próprio usuário. Porém o usuário deve nomeá-los de forma consistente. Por 

exemplo, uma entidade deve possuir o mesmo código para todos os arquivos que a utilizam. 

 

 Ao escolher o diretório para importação, todos os arquivos a serem importados devem estar 

nesse diretório, com os nomes especificados nas tabelas da seção 1. Devem ser arquivos texto, 

com extensão .txt. 

 

 Nos arquivos contrato.txt, empenho.txt e empenhocontrato.txt, existem dois campos 

(idimportcontrato e idimportempenho) que se referem a códigos usados somente na importação. 

Esses códigos devem ser únicos para cada empenho e cada contrato. A função do arquivo 

empenhocontrato.txt é relacionar um empenho a um contrato em um determinado mês. 

 

 As datas devem ser importadas sem os separadores (“/”). Por exemplo, se a data a ser importada 

for 17/01/2000, no arquivo de importação deve ser informado 17012000. 

 

 Os campos do tipo mês que estiverem como valor fixo representam dados que são informados 

anualmente. Desta forma, deve ser informado sempre 12 referente ao último mês do ano. Para os 

outros meses, esses valores devem variar de 1 a 12, onde 1 representa o mês de janeiro e 12 o 

mês de dezembro. 

 

 O campo bimestre possui um dígito apenas. O dígito se refere ao número do bimestre. Por 

exemplo, para o primeiro bimestre o número informado deve ser 1 e para o quinto bimestre, 5. 

 

 



4 Procedimentos para Importação e Exportação 

4.1 Importação 

  

1 – Abra o SIACE/LRF. 

 

2 – Utilizando os comandos de navegação Ano/Mês vá até o exercício que se deseja importar os 

relatórios, no exemplo abaixo o exercício é 2012. (vide Figura 1) 

 

 

 
Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – Clique em “Ferramentas” e, logo em seguida, em “Importar Dados...”. (vide Figura 2) 

 

 

 
Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 – Na janela Importação de Dados, selecione a aba do tipo de relatório que deseja importar os 

dados: “Gestão Fiscal” e/ou “Resumido Execução Orçamentária”. Como no exemplo abaixo em 

que foram selecionados os relatórios de Gestão Fiscal, Operações de Crédito e Despesa Total 

com Pessoal. (vide Figura 3) 

 

 

 
Figura 3 

 

5 – Em seguida informe o diretório para importação dos dados do tipo de relatório selecionado, 

clicando no campo “...”. (vide Figura 4) 

 

 
Figura 4 



Na janela de seleção onde se encontram os dados para importação, informe a raiz do diretório e 

não o exercício (ano).  

 Exemplo: forma correta de seleção = “c:\temp\backup “ 

                                          forma incorreta de seleção = “c:\temp\backup\2012” 

 

Ou seja, caso a pasta onde se encontra as pastas dos exercícios (anos) seja a pasta do diretório 

“c:\temp\backup“, o usuário deve selecionar a pasta “backup” e clicar no botão “Abrir” da janela 

de seleção.  (vide Figura 5) 

 

 
Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 –Na janela Importação de Dados possuirá o campo a frente do botão “...” preenchido com a 

pasta selecionada, que no exemplo citado seria “c:\temp\backup“. Estando preenchido 

corretamente com a pasta escolhida, clique no campo “OK”. (vide Figura 6) 

 

 
Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 – Deverá aparecer uma janela informando se a importação foi ou não concluída com sucesso. 

Caso não tenha sido concluída, os erros serão informados nesta janela (vide Figura 7), logo, o 

usuário deverá primeiro corrigir os erros citados e então refazer os passos para importação dos 

relatórios. Caso contrário (a importação prosseguiu da maneira esperada) será perguntado se o 

usuário deseja verificar a consistência dos relatórios importados (vide Figura 8). É aconselhável 

que esta verificação seja feita, e, para isto, deve-se clicar no comando “Sim”. Seguido os passos 

corretamente, a importação dos relatórios estará concluída. 

 

 
Figura 7 

 

 



 
Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



4.2 Exportação 

 

1 – Abra o SIACE/LRF. 

 

2 – Clique em Ferramentas, e, logo em seguida, clique em “Gerar Backup...”. (vide Figura 9) 

 

 
Figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – Na janela Tela de Geração de Backup, selecione o diretório onde o backup será gerado. 

Encontrando-se na pasta desejada, clique no campo “Gerar Backup”. (vide Figura 10) 

 

 
Figura 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 – Desta forma, deverá aparecer uma janela chamada “Geração de Backup” informando o 

progresso do processo de importação (vide Figura 11). Acabado o processo, será mostrada ao 

usuário uma janela de confirmação de conclusão da funcionalidade, nesta janela chamada 

“Geração de Backup”, clique no campo “Ok”. (vide Figura 12)  

Seguido os passos corretamente, a exportação dos relatórios estará concluída. 

 

 
Figura 11 



 
Figura 12 

 

OBSERVAÇÕES:  
 

* A partir de 2006, foi retirada a opção de importação dos seguintes arquivos: 

 

 dadoscadastrais.txt 

 ordenadores.txt 

 respContab.txt 

 respContrInt.txt 

 pessoaFisica.txt 

 pessoaJuridica.txt 

 contrato.txt 

 empenho.txt 

 subEmpenho.txt 

 empenhoContrato.txt 

 comparativoanterior.txt 

 servTerceiros99.txt 

 entidades.txt 

 reservConting.txt 

 atoNormativo.txt 

 deducaoReceita.txt 

 restosAPagarAnteriores.txt 

 resultadoNominal.txt 

 

* A partir de 2008, o relatório correspondente ao arquivo “deducaoReceita.txt” foi reinserido na 

funcionalidade de importação. 

 

DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO DESTE DOCUMENTO: 19/03/2013  


