
RELAÇÃO DOS ITENS QUE SOFRERAM MODIFICAÇÕES

SIACE/PCA 2006 - Versão 7.2   20/03/2007

Executivo
• Não foram realizadas modificações.

Entidades da Administração Indireta
• Campo Receita Orçada do Relatório de Verificação de Consistência.
Esse erro ocorre somente para os jurisdicionados que utilizam as contas Intra-
orçamentárias de Receita.

Entidades RPPS
• Envio de prestações RPPS
Corrige  a  inconsistência  apresentada  durante  o  envio  para  as  prestações  de  contas 
consistentes.
Esse erro ocorre somente para os jurisdicionados que realizaram o download da 
versão SIACE PCA 7.1 entre os dias 13/03/2007 às 18:00 e 16/03/2007 às 
19:00.

Correções feitas na versão SIACE PCA 7.1 estão descritas na próxima página.

Obs.: A relação listada abaixo não cria a necessidade de reenvio de prestações de 
contas.



SIACE/PCA 2006 - Versão 7.1   13/03/2007

Executivo

1) A tela Remuneração de Vereadores foi alterada a vinculação que faz a comparação do 
número  de  vereadores  informado  na  Tela  de  Remuneração  de  Vereadores  com  o 
informado na Tela de Receitas mensais para verificação dos limites estabelecidos pela 
Emenda  Constitucional  25.  A  partir  desta  versão  a  comparação  do  número  de 
vereadores informado é realizada entre as interfaces Remuneração de Vereadores e 
Recursos Consignados para a Câmara.

2) No Relatório Comparativo Despesa Autorizada com a Realizada, as contas 7.7.99.99.99 
e 9.9.99.99.99 são detalhadas.

3) Relatório Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Foi corrigida a obtenção de valor do campo Cancelamento de Dívidas Passivas.

4) Nos Relatórios Balanço Financeiro e Variações Patrimoniais a dedução das Despesas 
relativas às contas intra-orçamentárias é somado ao valor inscrito em restos a pagar da 
modalidade 91.

5) Relatório Demonstração da Receita e Despesa Segundo Categorias Econômicas
Correção realizada no cálculo do campo Total do Resumo da Receita

6) Relatório  Demonstrativo  da  Aplicação na  Manutenção  e  Desenvolvimento do  ensino 
(Anexo I)
Correção realizada no cálculo do campo Subtotal das Transferências de Capital e Total 
das Receitas, assim como a obtenção dos valores das contas de Dedução das Receitas 
Intra-orçamentárias.

7) Foi adicionado um novo campo no Formato dos Arquivos de Importação de Dados no 
que diz respeito à importação das contas de banco, que determina se o registro deve 
ser importado apenas para o cadastro de instituições financeiras/conta bancária ou se 
será importado também para o cadastro da Conta Banco no ativo.
• A  alteração  pode  ser  verificada  no  documento  de  Formato  dos  Arquivos  de 

Importação página 17.

Entidades da Administração Indireta
• Não foram realizadas modificações

Entidades RPPS

1) Tela Lei Orçamentária
Correção na comparação entre o campo Total Geral (Receita) e o campo Total Geral 
(Despesas).

2) Verificação de Consistência
Não é exigida a existência de Administradores ou Conselheiros remunerados em uma 
entidade RPPS.

Obs.: A relação listada abaixo não cria a necessidade de reenvio de prestações de 
contas.


