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2.
2.1.

MANUTENÇÕES PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017
ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PRONIM

Para executar o encerramento do exercício de 2017 e a abertura do orçamento de 2018,
obrigatoriamente o sistema deverá estar atualizado para a versão 517.04.01-0xx
ATENÇÃO: ao atualizar a versão executar a rotina “ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES”
(CP/Utilitarios/Atualização de Informações).

2.2.

ROTINAS PREVENTIVAS AO ENCERRAMENTO

Este é um documento que está anexado ao final deste manual. São rotinas preventivas ao
encerramento que foram executadas durante o mês de novembro e alguns dias de dezembro pelas
equipes técnicas em agendas. O documento segue, caso a execução das rotinas, por algum motivo
especifico, ainda não tenham sido validadas.

3.

LANÇAMENTOS DE ENCERRAMENTO

Na tela dos Lançamentos de Encerramento (CP/Utilitários/Rotinas Anuais), é possível visualizar
mesmo antes de encerrar o exercício quais os lançamentos de encerramento que o sistema irá
realizar:

Selecionar o código nº 6 que refere-se aos lançamentos vigentes a partir de 2016:
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Ao final do processo, caso o sistema encontre uma conta SINTÉTICA, sem que haja uma conta
ANALITICA abaixo, será impresso um relatório para que o usuário possa ajustar o cadastro (caso a
conta não possuía movimento e por isso não precisa fazer parte dos lançamentos de encerramento,
basta ignorar a crítica apontada, apenas fechando o relatório).

4.

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

A rotina de encerramento efetuará o encerramento das contas contábeis de acordo com os
parâmetros estabelecidos pelo Tribunal de Contas, apurando o resultado do exercício .
Inicialmente, é necessário fazer ajustes nas contas de restos a pagar, conforme a IPC 00.
Caso o ajuste já tenha sido realizado manualemente, favor desconsiderar esta funcionalidade.
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Se o ajuste ainda não foi realizado é necessário executar a rotina “Transferencia das contas de
Restos a Pagar Inscritos para Exercícios Anteriores” (CP/Utilitários/Rotinas Anuais).

Ao clicar no OK, o sistema abrirá a tela abaixo e fará os lançamentos automaticamente.
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Após executar a rotina, o proximo passo é o encerramento do exercício.
A rotina será executada em:
CP/Utilitários/Rotinas Anuais/ Encerramento do Exercício
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Ao clicar no botão para gravar, o sistema novamente executa a rotina de Validações e
conferencias e não encontrando nenhuma inconsistência impeditiva, irá contabilizar todos os
lançamentos que estão na tela acima. Ao finalizar, o sistema irá apresentar a mensagem :

É possível reabrir o exercício. Para realizar este procedimento, mesma tela do Encerramento do
Exercício clique no botão grava

5.

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO MOVIMENTO 2017

Após encerrar o exercício 2017, as entidades classificadas como DESCENTRALIZADAS, precisam
exportar os movimentos para a Prefeitura para fins de consolidação, através da rotina Exportação de
Movimento em, CP\utilitários\Rotinas Mensais\Exportação de Movimento.
E a Prefeitura precisará importar o movimento das UG´s Descentralizadas em sua base de dados,
através da rotina “Importação de Movimento, em CP\Utilitários\Rotinas Mensais\ Importação do
Movimento.
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6.
6.1.

APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO
ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Antes de aprovar o orçamento, ao acessar a base de 2018 é necessário executar a rotina de
Atualização de Informações CP/Utilitários/Atualização de Informações).

7.

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MOVIMENTO

Após encerrar o exercício 2017, as Unidades Gestoras DESCENTRALIZADAS precisam enviar para
a Prefeitura o seu movimento encerrado, através da rotina: CP\Utilitários\Cadastro\Rotinas
Mensais\Exportação de Movimento.
E a Prefeitura precisará importar o movimento das UG´s DESCENTRALIDAS, para fins de
consolidação. Através da rotina: CP\Utilitários\Rotinas Mensais\Importação do Movimento.

8.

APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2018

Para todas as entidades a aprovação do orçamento deve ser sempre precedida de uma conferência
entre as receitas e despesas, para verificar se os valores estão corretos e se existem classificações
orçamentárias a serem corrigidas.
As unidades gestoras descentralizadas deverão importar o orçamento a partir da base de dados da
prefeitura antes de sua aprovação no sistema.
Para aprovar o orçamento de 2018 selecionar a opção:
PRONIM®PL / PL-LOA / Tabelas/Orçamento/Aprovação do Orçamento
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Situação do Orçamento:




Proposta inicial – representa a fase de desenvolvimento do orçamento
Revisada pelo Órgão Municipal – quando houver revisão pelo Legislativo
Aprovada pelo Legislativo – Essa opção marca o orçamento como estando na situação aprovado,
liberando assim a elaboração do Cronograma de Desembolso e da Programação Financeira da
Receita.
Essa opção não libera a execução orçamentária (arrecadação de receita / execução da despesa). Após
marcar essa opção, não será mais possível alterar o valor inicial da receita e da despesa, com isso as
telas de Previsão da Receita, Previsão da Dedução da Receita, Crédito Orçamentário e Importações do
PPA e LDO deverão ser desabilitadas.
 Aprova / Contabiliza o Orçamento – Essa opção contabiliza o orçamento nas contas contábeis do
subsistema orçamentário, conforme regras criadas no sistema; libera a elaboração do
Cronograma de Desembolso e da Programação Financeira da Receita, e libera a execução
orçamentária do exercício (arrecadação de receita / execução da despesa).
Cronograma de desembolso mensal:
 Em Elaboração: a situação em que o cronograma de desembolso encontra-se na sua fase inicial
de desenvolvimento
 Aprova/Publica o cronograma: aprova o cronograma de desembolso no sistema, mas ainda não
contabiliza. Essa opção deve ser utilizada quando o cronograma já está aprovado e irá ser
publicado, mas não é possível ainda contabilizá-lo. Não libera a execução orçamentária da
despesa. Ela impede alterações no cronograma de desembolso inicial.
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 Contabiliza o cronograma: Aprova o cronograma de desembolso, e contabiliza os valores
divididos no cronograma de desembolso em suas respectivas contas. Após marcar essa opção, é
liberada a execução orçamentária da despesa.
Programação financeira da receita:
 Em Elaboração: a situação em que a programação financeira da receita encontra-se na sua fase
inicial de desenvolvimento
 Aprova/Publica a programação: Nessa situação, a programação encontra-se em
desenvolvimento, mas ainda não foi contabilizada. Essa opção deve ser utilizada quando a
programação já está aprovada e irá ser publicada, mas não é possível ainda contabilizá-la. Não
libera a execução orçamentária da receita. Ela impede alterações na programação da receita.
 Contabiliza a programação: Aprova a programação financeira da receita, e contabiliza os valores
em suas respectivas contas. Após marcar essa opção, é liberada a execução orçamentária da
receita.

9.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Para atendimento aos artigos 8º e 13 da LRF, as entidades deverão estabelecer as metas de
arrecadação bimestrais e o cronograma mensal de despesa.
LC101/2000 Art. 8º. Até trinta dias após a publicação dos orçamentos,
nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e
observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, o Poder
Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de
execução mensal de desembolso.
Art. 13. No prazo previsto no art. 8º, as receitas previstas serão
desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de
arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das
medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores
de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da
evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança
administrativa.
O PRONIM permitirá realizar a elaboração e o acompanhamento da programação financeira e do
cronograma de desembolso através do PRONIM®PL.
A seguir serão indicados os passos que devem ser seguidos para uma correta elaboração deste
mecanismo da execução orçamentária e financeira.
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9.1.

PARÂMETROS DO SISTEMA

Inicialmente é necessário definir nos parâmetros do sistema que será utilizada a programação
financeira e também o cronograma de desembolso, sendo que para este último deve-se definir a que nível
da classificação institucional será realizado o controle.
PRONIM®PL / PL-LOA / Utilitários / Parâmetros / Parâmetros

Uma vez indicado nos parâmetros do sistema a utilização, o sistema vai habilitar nas opções de
movimentação as funcionalidades de elaboração da programação financeira e cronograma de desembolso.

OBSERVAÇÃO: O acesso às funcionalidades de Cronograma / Programação da Receita somente será disponibilizado se o orçamento
de 2018 esteja como “APROVADO PELO LEGISLATIVO” ou “APROVA / CONTABILIZA O ORÇAMENTO”.

9.2.

ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Em atendimento ao artigo 8º da LRF, as entidades deverão elaborar o seu cronograma de desembolso
e programação financeira da receita, além de elaborar a programação das transferências financeiras.
É importante relembrar que o sistema disponibiliza ao usuário a possibilidade da programação
automática caso o mesmo não queira realizar a programação grupo a grupo da despesa.
Na elaboração do Cronograma de Desembolso Mensal serão fixados os valores autorizados da
Despesa Orçamentária em cotas mensais de desembolso, que deverá ser feito no caminho:
PRONIM®PL / PL-LOA / Movimentação / Cronograma de Desembolso Mensal
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A elaboração do Cronograma de Desembolso Mensal poderá ser realizada de duas formas:
Fixação Inicial (

)

Nesta opção o usuário deverá informar o valor de desembolso mensal para cada mês do exercício,
totalizando assim o valor fixado para a classificação institucional selecionada, conforme informado nos
parâmetros do sistema.
Elaboração Automática do Cronograma de Desembolso (

PRONIM CP - Contabilidade Pública
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Nesta opção o usuário poderá optar por duas formas de distribuição dos valores, sendo elas:


Apuração de valores do ano anterior: Utilizando esta opção será apurado o percentual
executado no mês do exercício anterior, e este percentual será aplicado no rateio mensal sobre
o valor total fixado para esta despesa no exercício atual.
Além da indicação anterior será necessário indicar se a apuração deverá ser realizada sobre os
valores Empenhados, Liquidados ou Pagos do exercício anterior.



9.3.

Fixação da Despesa: Utilizando está opção será apurado o percentual utilizando a média
aritmética (100%/12 meses, arredondando no primeiro mês a diferença em virtude da dizima
periódica).

REALOCAÇÃO

DO

CRONOGRAMA

DE

D ESEMBOLSO

Semelhante à programação financeira com o cronograma de desembolso também poderá
ocorrer, durante o exercício, alterações da previsão inicial, assim, serão possíveis movimentações e
contabilização de ajustes no cronograma

14
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9.4.

RELATÓRIOS PARA PUBLICAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
PRONIM®PL / PL-LOA / Relatórios / Cronograma de Desembolso /
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9.5.

ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Na elaboração da programação financeira serão desdobrados os valores previstos da Receita
Orçamentária em metas mensais de arrecadação.
PRONIM®PL / PL-LOA / Movimentação / Programação Financeira da Receita

Na tela inicial o sistema irá solicitar:
Data de Movimento: Informar a data de elaboração da programação financeira. Esta data será
utilizada para registro contábil desta informação, neste caso a sugestão é utilizar o primeiro dia útil
do exercício.
Unidade Gestora: Informar o código das UGs as quais estão vinculadas as Receitas Orçamentárias.
A elaboração da Programação da Financeira da Receita poderá ser realizada de duas formas, sendo
elas:
Programação Financeira ( )

16
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Nesta opção o usuário deverá preencher em valores as metas para cada mês do exercício, sempre
totalizando ao valor total da previsão da Receita.
OBSERVAÇÃO: A movimentação deverá ser realizada para cada código de Receita Orçamentária com valor
previsto, podendo ser utilizado a opção de filtro caso queira filtrar por código ou natureza da receita, fonte
de recurso.
Programação Automática (

):

Nesta opção, o usuário poderá optar por duas formas de distribuição dos valores, sendo elas:
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Arrecadação da receita do exercício anterior: Utilizando esta opção será apurado o percentual
arrecadado para cada receita orçamentária ao mês do exercício anterior, e este percentual será aplicado no
rateio mensal sobre o valor total previsto para esta receita no exercício atual.
Previsão da Receita: Utilizando está opção será apurado o percentual utilizando a média aritmética
(100%/12 meses, arredondando no primeiro mês a diferença em virtude da dizima periódica).
Relatórios para publicação da programação financeira
PLLOA – Relatórios – Programação Financeira – Programação Financeira da Receita (modelo de publicação
mensal)
PLLOA – Relatórios – Programação Financeira – Programação Financeira da Receita Analítica (conferência)
PLLOA – Relatórios – Programação Financeira – Programação Financeira da Receita Bimestral (modelo de
publicação bimestral)

9.6.

REALOCAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Após a aprovado do orçamento, caso a entidade necessite efetuar alterações da previsão inicial
quanto à arrecadação das receitas, será possível a contabilização de ajustes em sua programação.
São contemplados três casos para a alteração do que foi previsto inicialmente:
 Realocação das previsões entre os meses, mantendo-se a previsão total para o exercício;
 Previsão adicional, quando se verifica uma tendência de aumento da arrecadação;
 Anulação da previsão das receitas, quando a tendência verificada é de diminuição do que foi
inicialmente previsto.

OBSERVAÇÃO: No momento da movimentação de Reestimativa da Receita já será solicitada a realocação dos
valores reestimados e registrados.

18
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9.7.

APROVAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

10. IMPLANTAÇÃO DE SALDOS
Após executar o encerramento do exercício de 2017, é possível realizar a implantação dos saldos
de balanço de 2017 para 2018. Esses saldos são apurados automaticamente pela rotina de
Implantação de Saldos de Balanço.
Os saldos implantados em cada nível contábil serão apurados de acordo com os saldos das
contas correntes relacionadas em cada nível contábil.
IMPORTANTE: a implantação dos saldos de balanço pode ser realizada por Unidade Gestora.
Para executar a rotina de implantação de saldos de balanço o usuário deve acessar a rotina pelo
caminho a seguir:

CP / Utilitários / Rotinas Anuais / Lançamentos de Implantação de Saldos

PRONIM CP - Contabilidade Pública
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Guia Parâmetros
Data de Movimento: A data de movimento informada será gravada nos lançamentos de implantação
de saldos em conta contábil, sendo assim, o ideal é informar 01/01/2018 para esta rotina.
CLP: Deve ser informado o CLP para a implantação de saldos detectar que consta lançamentos a
débito e a crédito na rotina, ao clicar na lupa o sistema vai exibir os lançamentos de implantação
de saldos, o usuário deve selecionar o CLP com nome “Implantação de saldos 2018”.
Contas do Patrimônio Líquido: Nestes campos devem ser informadas todas as contas contábeis referentes
ao Superávit\Déficit do Exercício para que a rotina realize os lançamentos e apure os lucros e prejuízos do
exercício em questão.
Há a necessidade de informar todas as contas mesmo que não sejam utilizadas, sendo assim, o us uário
deve informar conforme instrução a seguir:
Consolidação – Informar a conta contábil do nível

2.3.7.1.1.01

Intra-OFSS – Informar a conta contábil do nível

2.3.7.1.2.01

Inter-OFSS-União – Informar a conta contábil do nível

2.3.7.1.3.01

Inter-OFSS-Estados – Informar a conta contábil do nível

2.3.7.1.4.01

Inter-OFSS-Municípios – Informar a conta contábil do nível

2.3.7.1.5.01

Implantação de Saldos Manual: quando selecionada a opção “Excluir lançamentos de implantação de
saldos manual”, caso o usuário tenha realizado algum lançamento de implantação de saldos
20
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manualmente, o sistema irá fazer a exclusão, deixando apenas os saldos implantados automaticamente
pelo sistema.
Conciliação Bancária: Esta opção quando selecionada transfere as últimas conciliações bancárias
realizadas no exercício anterior em cada conta bancária.

Guia Lançamentos
Na guia lançamentos, o usuário pode filtrar as contas contábeis que se deseja implantar seus saldos
para 2018 e também consegue visualizar pelo GRID “Lançamentos de Implantação de Saldos” todas as
contas contábeis que terão seus saldos implantados de acordo com o filtro escolhido .
A seguir demonstramos os tipos de filtros disponíveis para a escolha das contas contábeis que terão
seus saldos implantados.
Todas: Ao selecionar esta opção, a rotina vai exibir no GRID conforme a imagem a seguir todas as contas
contábeis existentes na base de dados, serão exibidas às contas contábeis crédito e débito do
lançamento e os valores apurados de cada lançamento.

Nível Contábil: Ao selecionar esta opção, o sistema disponibiliza ao usuário a tela para escolher o nível
contábil que se deseja implantar os saldos, após escolher o nível contábil serão exibidas no GRID apenas
as contas contábeis do nível selecionado, desta maneira, o usuário poderá implantar os saldos
escolhendo níveis contábeis específicos de acordo com o necessário.
PRONIM CP - Contabilidade Pública
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Grupo do Plano de Contas: Ao selecionar esta opção, o sistema disponibiliza ao usuário a tela
para escolher o grupo do plano de contas que se deseja implantar os saldos, após escolher os
grupos de plano de contas o sistema exibe no GRID as contas contábeis referentes a cada grupo
escolhido, desta maneira, o usuário poderá implantar os saldos por grupos do plano de contas
de acordo com o necessário.

Natureza da Informação: Ao selecionar esta opção, o sistema disponibiliza a tela para escolher
qual a Natureza da Informação referente aos níveis contábeis que se deseja implantar os saldos,
a relação entre Natureza da Informação e nível contábil se da com Níveis 1,2,3,4 (Patrimonial),
Níveis 5,6 (Orçamentário), Níveis 7,8 (Controle), após escolher a natureza da informação o
sistema exibe no GRID as contas contábeis de acordo com a natureza da informação escolhida
22
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para a implantação dos saldos, desta maneira, o usuário poderá implantar os saldos por
natureza da informação de acordo com o necessário.

Editar Filtro: O botão EDITAR FILTRO permite ao usuário alterar a informação do filtro escolhido
anteriormente. Dessa maneira, não é necessário refazer a pesquisa caso o filtro escolhido esteja
errado, esta opção permite alterar o filtro selecionado de acordo com o necessário para a
escolha das contas e implantação dos saldos.

Guia - Relatório de Conferencia
Nesta opção, o sistema emite um relatório de conferência dos saldos, comparando os saldos finais de 2017 com os
saldos iniciais que foram implantados no exercício de 2018, caso existam diferenças as mesmas serão apontadas.

PRONIM CP - Contabilidade Pública
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11. ROTINA DE IMPLANTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Após executar o encerramento do exercício de 2017, é possível realizar a implantação dos restos
a pagar entre os exercícios. Essa rotina de transferência dos restos a pagar é automática necessitando
que o usuário apenas informe alguns dados conforme a imagem a seguir.

Dados da Implantação de Restos a Pagar
Unidade Gestora: Informar a Unidade Gestora a qual se deseja implantar os restos a pagar, é
importante lembrar que cada Unidade Gestora Descentralizada deverá implantar os seus restos a
pagar.
Empenhos de Recursos Antecipados e Sem Prestação de Contas:


Transferir todos dos Empenhos: ao selecionar esta opção o sistema irá transferir para o
exercício seguinte todos os empenhos de Recursos antecipados que estão com prestação de
contas pendente, de todos os exercícios.



Não transferir Empenhos de Restos cujo Exercício seja menor ou igual à _____ :
ao selecionar esta opção, o sistema NÃO fará a transferência dos empenhos de Recursos
Antecipados que estão com prestação de contas pendente, do exercício ou dos exercícios
selecionados neste parâmetro.

Tipo de Reimplantação de Restos: Após implantar os restos a pagar para 2018 o usuário poderá
escolher o tipo de reimplantação de restos podendo ser os dois tipos a seguir:
24
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Somente empenhos que não possuem movimento no exercício seguinte: Reimplanta os
restos a pagar mantendo os restos já movimentados no exercício seguinte, substituem se apenas os restos a pagar que não foram movimentados no exercício seguinte.



Todos os empenhos, realizando a exclusão do movimento dos empenhos no exercício
seguinte: Reimplanta os restos a pagar substituindo todos os empenhos de restos do
exercício seguinte, ou seja, mesmo que os restos a pagar foram movimentados no
exercício seguinte serão reimplantados.

12. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO MOVIMENTO 2018
Após implantar os saldos de balanço, as entidades classificadas como DESCENTRALIZADAS,
precisam exportar os movimentos para a Prefeitura, através da rotina Exportação de Movimento em,
CP\Utilitários\Rotinas Mensais\Exportação de Movimento.
E a Prefeitura precisará importar o movimento das UG´s Descentralizadas em sua base de dados,
através da rotina “Importação de Movimento, em CP\Utilitários\Rotinas Mensais\ Importação do
Movimento.
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