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SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas 
MANUAL TÉCNICO - VOLUME II 
 
- Arquivo de Dados e Informações digitais do Sistema SIAPC/PAD 
- Aplicável aos Órgãos, Entidades e Consórcios Públicos Municipais regidos pela 

Lei Federal nº 6.404/76 
 

1 - Introdução 
 

O aperfeiçoamento na forma de obter informações dos entes jurisdicionados em meio 
informatizado torna-se necessária, na medida em que os dados solicitados nem sempre 
encontram-se em meio documental. 

 
Existem situações que, embora seja possível gerar informações em meio documental, a 

sua análise se torna inviável, tendo em vista o grande volume apresentado. 
 
A remessa dos dados e informações ao TCE/RS pelos responsáveis dos órgãos e 

entidades jurisdicionados em arquivos digitais, tem como objetivo a padronização das 
informações, proporcionando maior agilidade de análise, obtendo resultados mais rápidos e com 
qualidade, além de evitar o retrabalho, atendendo desta forma o que dispõe os atuais regramentos 
da transparência fiscal. 

 
Estes dados e informações são gerados de modo acumulado no período que se inicia em 

janeiro até a data de encerramento dos bimestres, podendo ser entregues em meio magnético 
(Exemplo: o uso de disquetes) ou ótico (Exemplo: CD-Rs), na Sede, nos Serviços Regionais de 
Auditoria ou enviados por meio eletrônico (Exemplo: internet). 
 

Os endereços dos Serviços Regionais de Auditoria e da Sede em Porto Alegre, poderão 
ser obtidos no sítio do TCE/RS no endereço www.tce.rs.gov.br . 
 
 
2 - Características 

 
Os Arquivos de dados e Informações digitais tem como característica principal, o formato 

dos relatórios em papel utilizados normalmente em qualquer entidade seja ela pública ou privada, 
mas o uso desta tecnologia proporcionou a diminuição nos custos de geração, principalmente na 
redução do consumo de papel e um melhor aproveitamento no tempo gasto com a análise dos 
dados. 

Portanto, os leiautes dos arquivos digitais apresentados nem sempre são voltados para 
um modelo de dados normalizado, e sim estruturados de tal forma que dependendo da 
necessidade, o mesmo possa ter dinâmica e flexibilidade na sua geração (informações já 
existentes nas entidades na forma de relatórios tradicionais) e possuir praticidade de análise, pois 
já são de conhecimento prévio dos agentes envolvidos, facilitando com isto o entendimento dos 
dados e informações que estão sendo solicitados e que deverão ser disponibilizados. 

 
Para os procedimentos de geração dos arquivos digitais, é necessário a definição e 

divulgação prévia dos leiautes aos órgãos/entidades jurisdicionados, com informações detalhadas, 
necessárias para atender os prazos regimentais definidos por este Tribunal de Contas. 
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A seguir as principais características deste Manual Técnico - Volume II: 
 

a) Ente jurisdicionado: todos os órgãos, entidades e consórcios públicos regidos pela Lei Federal 
nº 6.404/76 
 
b) Periodicidade das Informações: acumulado no período que se inicia em 1º de janeiro até o 
encerramento dos bimestres 
 
c) Prazo: serem entregues e enviados até o último dia útil do mês subseqüente ao término dos 
bimestres que se encerram nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro 
 
c) Forma de Entrega/Envio: através do PAD - Programa Autenticador de Dados, podendo ser 
entregue através de meio magnético (Exemplo: disquetes), ótico (Exemplo: CD-Rs) ou enviado por 
meio eletrônico (Exemplo: Internet) 
 
d) Consistência dos Dados e Informações Digitais: será executado pelo PAD - Programa 
Autenticador de Dados, sendo que os responsáveis pelos órgãos e entidades deverão verificar a 
autenticidade dos dados e informações geradas, assegurando-se da sua integridade, fidelidade e 
integralidade, 
 
Para facilitar este procedimento, o PAD - Programa Autenticador de Dados além de analisar os 
arquivos digitais, gera o RVE - Relatório de Validação e Encaminhamento, documento cujo 
resultado deverá ser confirmado com as informações existentes nos sistemas informatizados. 
 
3 - Abrangência das Informações 

 
Os leiautes dos arquivos de dados e informações digitais que estão sendo apresentados, 

tratam basicamente da movimentação dos lançamentos contábeis dos órgãos, entidades e 
consórcios públicos regidos pela Lei Federal nº 6.404/76. 

 
4 - Definição, Estrutura e Leiaute dos Arquivos de Dados e Informações Digitais 

 
A seguir é comentado as Definições dos arquivos de dados e informações digitais, onde 

são tratados os três grupos existentes: Arquivos Principais, Auxiliares e de Relacionamento.  
 
4.1 - Definição dos Arquivos de Dados e Informações Digitais 

 
Por definição os arquivos de dados e informações digitais, estão divididos em três grupos: 
- Arquivos Principais - contém os dados e informações específicas de cada item a ser 

analisado, divididos em arquivos do exercício atual e do exercício anterior 
 
- Arquivos Auxiliares - com finalidade de agregar dados complementares aos Arquivos 

Principais 
 
- Arquivos de Relacionamento - com o objetivo de elencar as operações do ente 

jurisdicionado em relação as informações constantes nos Arquivos Principais 
 

Atualmente o sistema SIAPC/PAD para os órgãos, entidades e consórcios públicos 
regidos pela Lei Federal nº 6.404/76, apresenta somente 2 (dois) arquivos principais: 
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a) Arquivo MOVIMENT.TXT - Contém o movimento dos lançamentos contábeis 
 
b) Arquivo BAL_VER.TXT - contém os saldos e a especificação das contas referentes aos 

lançamentos contábeis - arquivo MOVIMENT.TXT 
 
 
4.2 - Estrutura dos Arquivos de Dados e Informações Digitais 

 
 
Os Arquivos deverão ser gerados em modo texto, no padrão ASCII – ISO 8859-1 

(Latin-1),  em formato tabular, sequencial, sendo que cada registro deve estar contido em uma 
linha e todas as linhas devem ter o mesmo tamanho, terminando com os caracteres especiais 
CR/LF (Carriage return/line feed = retorno do carro/alimentação de linha = hexa 0D0A), não se 
aceitando campos compactados (paket decimal), zonados, binários, ponto flutuante (float point), 
etc, ou qualquer outra codificação de texto, obedecendo a seguinte Convenção e Estrutura:  
 
 
Convenção: 

 
Deverá ser respeitada a seguinte Convenção para a coluna “Tipo”, constante nas grades 

de estrutura dos arquivos, que estabelece a forma de preenchimento de seus campos:  
 
- “Tipo Caracter” - alinhados a esquerda e preenchidos com espaçamentos em branco a 

direita, quando for o caso;  
 
- “Tipo Numérico” - alinhados a direita e preenchidos com zeros a esquerda, quando for o 

caso, sendo que o mesmo não poderá conter caracteres especiais, tais como: / . , ( ) $ “ “  etc.  
 
- “Tipo Valor” - alinhados a direita e preenchidos com zeros a esquerda, quando for o 

caso, apresentado em Reais com centavos, sendo que o mesmo não poderá conter caracteres 
especiais, tais como: / . , ( ) $ “ “, etc. Se for necessário o uso de sinal (estornos, cancelamentos, 
etc), este deve estar em campo próprio e a esquerda do número, sendo preenchido com "+" (hexa 
2B) ou "-" (hexa 2D). 

 
Exemplo: R$ -240,00 ====> com um campo que totaliza 13 posições, este terá o 

seguinte formato: -000000024000 ou 0000000-24000 (menos duzentos e quarenta reais), sem 
pontos ou vírgula com duas casas decimais; e 

 
- “Tipo Data” - campo com 8 posições no formato ddmmaaaa, sendo que o mesmo não 

poderá conter caracteres especiais, tais como: / . , ( ) $ “ “ + - etc. Exemplo: 06/01/2001 ====> 
como o campo totaliza 08 posições, terá o seguinte formato: 06012001.  

 
No caso de não haver dados para um determinado campo, este deverá ser preenchido 

por espaçamentos em branco, quando for “tipo caracter”, e preenchido com zeros, quando for 
“tipo numérico”, “tipo valor” ou “tipo data”.  
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Estrutura:  
 
 
Os Arquivos deverão estar estruturados da seguinte forma: 
 

 
Cabeçalho: Deverá constar obrigatoriamente na 1ª linha de todos os Arquivos, o CNPJ e o nome 
do Setor de Governo (SG - Nome da entidade ou órgão responsável pelos dados e informações), 
e as datas de periodicidade e geração, como forma de identificar a origem dos arquivos, na 
seguinte formatação: 
 
 
Descrição do Campo Tipo Bytes Ordenamento 

das Colunas Observações 

CNPJ do Setor de Governo Numérico 14 1 a 14 Informar o CNPJ do Setor de Governo, 
junto ao Ministério da Fazenda 

Data Inicial da Informação Data 08 15 a 22 
Informar a data inicial do período (1º de 
janeiro do exercício referente a entrega 
dos dados), no formato ddmmaaaa 

Data Final da Informação Data 08 23 a 30 Informar a data final do período a que se 
referem os dados, no formato ddmmaaaa 

Data da Geração do Arquivo  Data 08 31 a 38 Informar a data da geração do arquivo no 
formato ddmmaaaa 

Nome do Setor de Governo  Caracter 80 39 a 118 Nome do órgão ou entdade responsável 
pelos dados e informações 

 
Exemplo:  
99999999000199010120013112200131012002Companhia Municipal de Imaginacao (até coluna 118)  
 
CORPO: A partir da 2ª linha, deverão ser preenchidos os diversos campos, de acordo com as 
respectivas descrições de cada Arquivo. Cada linha constituirá um Registro referente a uma 
mesma informação, e todas terão o mesmo tamanho.  
 
FINALIZADOR: Deverá existir, obrigatoriamente, após o último Registro do “Corpo”, uma linha 
totalizadora contendo a palavra “FINALIZADOR”, e, na seqüência, a quantidade de registros 
gravados no arquivo, em “Tipo Numérico”, com 10 bytes, no seguinte formato: 
FINALIZADOR0000000000  
 
Exemplo:  
FINALIZADOR0000000000  

 
 
A seguir, será apresentado os leiautes com o detalhamento do "Corpo" dos Arquivos de 

Dados e Informações Digitais 
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4.3 - Leiaute dos Arquivos Principais 
 
 
4.3.1 - Arquivo MOVIMENT.TXT 
 
Descrição: Registros da movimentação dos lançamentos contábeis. 
 
Arquivo MOVIMENT.TXT 

Descrição do Campo  Tipo Bytes Ordenamento das 
Colunas Observação  

Código da Conta-SG  Numérico 20 01 a 20 Codificação própria  
Número do Lote  Numérico 10 21 a 30 Codificação própria  
Número do Lançamento  Numérico 10 31 a 40 Codificação própria  
Data do Lançamento  Data 08 41 a 48 Formato ddmmaaaa  
Tipo do Lançamento Caracter 1 49 D- Débito C- Crédito 
Valor  Valor 13 50 a 62 Formato valor  
Histórico do Lançamento  Caracter 180 63 a 242 Texto do histórico  
Zeramento das Contas de Resultado Caracter 01 243 S- Sim N- Não 
Exemplo: 
000000000021030203000000000025000000012805122001D0000000010000 Água consumida no mês de 11/2000(Até 
coluna 242) 

 
Descrição dos Campos do Corpo do Arquivo.  
 
a) Código da Conta-SG: Informar o código da Conta do Ente a que se refere o registro. 
Exemplo: 00000000002103020300, representando Conta 2103020300 - Água a Pagar. 
 
b) Número do Lote: Informar o número do lote a que se refere o lançamento. 
Exemplo: 0000000025, representando o lote 25. 
 
c) Número do Lançamento: Informar o número do lançamento a que se refere o  
registro. 
 Exemplo: 0000000128, representando o lançamento 125. 
 
d) Data do Lançamento: Informar a data do lançamento no formato “ddmmaaaa”. 
Exemplo: 05122001, representando a data 05/12/2001. 
 
e) Tipo do Lançamento: Informar o tipo do lançamento, sendo ‘D’ referente a Débito e ‘C’ a 
Crédito. 
Exemplo: D, representando Débito.  
 
f) Valor: Informar o valor do lançamento, no formato “Tipo Valor”. 
Exemplo: 0000000010000, representando o valor de R$ 100,00. 
 
g) Histórico do Lançamento: Descrever resumidamente no histórico do lançamento a operação a 
que se refere o mesmo. 
Exemplo: Água consumida no mês de 11/2000. 
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h) Zeramento das Contas de Resultado: Informar se o lançamento refere-se a zeramento das 
contas de resultado. Este campo somente é aplicável quando se referir a lançamento em conta de 
resultado apontada no campo “Sistema Contábil” igual a “R” no BAL_VER.TXT. 
Exemplo: N, representado um lançamento que não refere-se a zeramento de conta de resultado. 
 
4.3.2 - Arquivo BAL_VER.TXT 
 
Descrição: Informações referentes ao Balancete de Verificação, que contém os saldos e as 
especificações das contas sintéticas e analíticas utilizadas pelo órgão/entidade. Deve ser entregue 
com o encerramento efetuado quando se referir a fim de exercício/período.  
Arquivo BAL_VER.TXT 

Descrição do Campo  Tipo Bytes Ordenamento das 
Colunas Observação  

Código da Conta do Bal. Verificação-SG  Numérico 20 01 a 20 Codificação própria  
Saldo Anterior-Conta Devedora  Valor 13 21 a 33 Formato valor  
Saldo Anterior-Conta Credora  Valor 13 34 a 46 Formato valor  
Movimentação-Conta Débito  Valor 13 47 a 59 Formato valor  
Movimentação-Conta Crédito  Valor 13 60 a 72 Formato valor  
Saldo Atual-Conta Devedora  Valor 13 73 a 85 Formato valor  
Saldo Atual-Conta Credora  Valor 13 86 a 98 Formato valor  
Especificação da Conta do 
Bal.Verificação-SG  Caracter 150 99 a 248 Cadastro próprio  

Tipo de Nível da Conta  Caracter 01 249 S= Sintética; A=Analitica  
Número do Nível da Conta  Numérico 02 250 a 251 Conforme nível da conta  

Sistema Contábil  Caracter 01 252 P= Patrimonial;  
R= Resultado  

Exemplo:  
00000002010000000000000000000000000000014856250000001188835000000053331500000000000000000000830 
105Passivo Circulante (até coluna 248)S02P  
 
Descrição dos Campos do Corpo do Arquivo. 
 
a) Código da Conta do Balancete de Verificação-SG: Informar o código da conta do Balancete de 
Verificação do Setor de Governo, conforme codificação própria. 
 Exemplo: 00000002010000000000, representando o código da conta do Balancete de Verificação 
2.01.00.00.00.00.00.  
 
b) Saldo Anterior-Conta Devedora: Informar o saldo anterior referente a data inicial do período a 
que se referem os dados,  no caso da conta apresentar saldo devedor, no formato “Tipo Valor”. 
Exemplo: 0000000000000. 
 
c) Saldo Anterior-Conta Credora: Informar o saldo anterior referente a data inicial do período a que 
se referem os dados, no caso da conta apresentar saldo credor, no formato “Tipo Valor”. 
Exemplo: 0000001485625, representando saldo anterior de R$ 14.856,25.  
 
d) Movimentação-Conta Débito: Informar o valor total dos lançamentos a débito efetuados nesta 
conta, durante o período a que se referem os dados, no formato “Tipo Valor”. 
Exemplo: 0000001188835, representando uma movimentação de R$ 11.888,35. 
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e) Movimentação-Conta Crédito: Informar o valor total dos lançamentos a crédito efetuados nesta 
conta, durante o período a que se referem os dados, no formato “Tipo Valor”. 
Exemplo: 0000000533315, representando uma movimentação de R$ 5.333,15.  
 
f) Saldo Atual-Conta Devedora: Informar o saldo existente na data final do período a que se 
referem os dados, no caso da conta apresentar saldo devedor, no formato “Tipo Valor”. 
Exemplo: 0000000000000. 
 
g) Saldo Atual-Conta Credora: Informar o saldo existente na data final do período a que se 
referem os dados, no caso da conta apresentar saldo credor, no formato “Tipo Valor”. 
Exemplo: 0000000830105, representando saldo atual de R$ 8.301,05. 
 
h) Especificação da Conta do Balancete de Verificação-SG: Informar o nome da conta do 
Balancete de Verificação do Setor de Governo conforme cadastro próprio. 
Exemplo: Passivo Circulante. 
 
i) Tipo de Nível da Conta: Informar se a conta é do tipo “S” (Sintética) ou “A” (Analítica), dentro da 
estrutura hierárquica do plano de contas do Balancete de Verificação. 
                     
 
Exemplo:   
2.00.00.00.00.00.00 – Passivo =======================> Tipo “S” 
2.01.00.00.00.00.00 – Passivo Circulante ============> Tipo “S” 
2.01.01.00.00.00.00 – Fornecedores ==================> Tipo “S” 
2.01.01.01.00.00.00 – Fornecedor Alfa ===============> Tipo “A” 
 
j) Número do Nível da Conta: Informar o número do Nível da Conta, dentro da estrutura 
hierárquica do plano de contas do Balancete de Verificação, iniciando pelo Nível “01” para a conta 
Sintética que apresentar a maior agregação. 
Exemplo: 
2.00.00.00.00.00.00 – Passivo ======================> Nível“01”  
2.01.00.00.00.00.00 – Passivo Circulante ===========> Nível“02” 
2.01.01.00.00.00.00 – Fornecedores =================> Nível”03” 
2.01.01.01.00.00.00 – Fornecedor Alfa ==============> Nível”04” 
 
k) Sistema Contábil: As contas deverão ser classificadas dentro da seguinte codificação: 
P - Patrimonial 
R - Resultado 
 
Exemplo: P, representando conta do sistema de patrimonial. 
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5 - Observações  
 
A seguir, são elencadas algumas observações julgadas importantes, que visam auxiliar a 

padronização dos dados enviados a este Tribunal. 
 
5.1 - Saldos do arquivo BAL_VER.TXT e registro do encerramento do arquivo 

MOVIMENT.TXT 
 
Deverá ser observado nas colunas de “Saldo” do arquivo BAL_VER.TXT, a natureza da 

conta que se esta informando, isto é, se a natureza da conta for “devedora”, somente as colunas 
“Saldo Anterior – Conta Devedora” e “Saldo Atual – Conta Devedora” deverão ser preenchidas 
com o “Saldo”, permanecendo as contas de “Saldo Anterior – Conta Credora” e “Saldo Atual – 
Conta Credora” com os seus valores zerados. 

 
Aplica-se o procedimento inverso, nos casos em que as contas apresentarem natureza 

credora. 
 
Por ocasião das entregas de datas-base referentes a fim de exercício/período, o arquivo 

BAL_VER.TXT deverá ser entregue após o zeramento das contas de resultado. Os lançamentos 
nestas contas deverão ter a discriminação “S” no campo “Zeramento das Contas de Resultado” no 
arquivo MOVIMENT.TXT, enquanto que, a contrapartida nas contas patrimoniais conterão “N”. 

  
5.2 - Tabela de Entrega dos Arquivos ao TCE/RS 

               
Deverá ser obedecido o seguinte calendário de entrega dos arquivos a este TCE/RS, 

conforme segue:  
EXERCICIO BIMESTRE ENTREGA E/OU ENVIO 

20xy Janeiro e Fevereiro Último dia útil  do mês de Março de 20xy 
20xy Março e Abril Último dia útil  do mês de Maio de 20xy 
20xy Maio e Junho Último dia útil  do mês de Julho de 20xy 
20xy Julho e Agosto Último dia útil  do mês de Setembro de 20xy 
20xy Setembro e Outubro Último dia útil  do mês de Novembro de 20xy 
20xy Novembro e Dezembro Último dia útil  do mês de Janeiro de 20xy + 1 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 
 
 
 

Prédio Sede: Rua Sete de Setembro, 388 – Bairro Centro 
Porto Alegre – RS   CEP:90010-190 

 
 

Prédio Anexo: Rua Bento Martins, 168 – Bairro Centro 
Porto Alegre – RS   CEP:90010-180 

 
 
 
 
 
 

E-mail: siapc@tce.rs.gov.br 
 

Telefones: (0xx)51 – 3214-9778 - 3214-9791, 3214-9792 e 3214-9837 
 
 
 
 

 
 
 
 

MANUAL ELABORADO PELA ASSESSORIA TÉCNICA DA 
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