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2. Parametrização 

2.1. Módulo Rotinas Mensais e Anuais/Integração Contábil (Novo) 

2.1.1. Parametrização  

[Tipo de Registro e Informações de Lançamento] 

Objetiva definir quais informações de lançamento devem ser informadas por Tipo 

de Registro. 

▪ As informações obrigatórias aparecem sempre com Sim e destacadas em 

amarelo. 

▪ As informações importadas do sistema CP (5-Cód.Despesa, 12-Fonte Recurso, 

16-Unidade Gestora e 20-Cód.Aplicação), não aparecem na lista de campos a 

serem parametrizados com Sim ou Não, mas podem ser consultadas na 

Lotação do Organograma Contábil. 

 

 
 

.............................................................................................................. ...........................
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INFORMAÇÕES DA FUNCIONALIDADE 

Ano do Exercício: Informar ou Selecionar usando o Botão de Consulta, 

representado por uma LUPA ao lado do campo, para indicar o ANO da consulta.  

Tipo de registro: Informar ou Selecionar usando o Botão de Consulta, 

representado por uma LUPA ao lado do campo, para indicar o tipo de registro das 

Informações de Lançamento a serem parametrizadas com as alternativas (Sim/Não), 

conforme cada Estado. 

▪ Legenda dos Tipos de Registro: 

1 – Despesa Orçamentária; 

2 – Despesa Orçamentária Patronal; 

3 – Despesa Extra; 

4 – Receita Extra; 

5 – Receita Orçamentária; 

6 – Líquido; 

7 – Desativado; 

8 – Extra Patronal; 

9 – Receita Extra; 

10 – Receita Orçamentária. 
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GRADE DE LINHAS E COLUNAS 

Informações de Lançamento: Mostra a lista de informações a serem informadas 

pelo usuário conforme alternativas (Sim/Não) por Estado. 

Informado: Selecionar alternativa (Sim) para as informações a serem informadas 

pelo usuário e alternativa (Não) para aquelas a serem omitidas. 

▪ As informações marcadas com (Sim), serão demonstradas nas funcionalidades 

(Parametrização/Estrutura por Informação de Lançamento) e 

(Tabelas/Informações por Fato e Categoria). 

 

 

2.1.2. Importação [Importação de Arquivos do CP] 

Objetiva a importação dos arquivos.seq gerados no sistema CP, para geração do 

Organograma Contábil e suas Categorias Econômicas com código iniciado por 3190 e 

3191, e também as categorias de Obrigação Patronal, Aposentados e Pensionistas e 

Estagiários (3390). 

Primeiramente ajuste as Categorias Econômicas. 
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▪ Para eliminar linhas de UG que não deseja importar, basta dar um DUPLO 

Click sobre cada linha a ser excluída. 

 

▪ Ao clicar no Botão GRAVA, representado pela figura de duas engrenagens na 

barra de botões no alto da tela, o sistema vai importar o organograma 

contábil de todas as UG que aparecem no quadro de Unidade Gestora; 

PRÉ-REQUISITOS PARA IMPORTAÇÃO 

▪ Gerar os arquivos .seq no sistema CP (Contabilidade): 

Sistema CP 

Módulo Integração de Sistemas 

Integração de Sistemas 

Exportação de Dados para o PRONIM GP e PRONIM LC 

   Marcar Condições (Despesa e Unidade Gestora). 

 

  

 

Para importação do arquivo SEQ gerado anteriormente, acesse:  
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GP > Orçamento > Importação de Arquivos do CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Após Importação, acessar o módulo Lotação, para Parametrização dos Locais 

Contábeis e Lotação do Organograma Contábil. 

 

INFORMAÇÕES DA FUNCIONALIDADE 

Ano do Exercício: Informar ou Selecionar usando o Botão de Consulta, representado por 

uma LUPA ao lado do campo, para indicar o ANO dos arquivos.seq a serem importados 

do PRONIM-CP (Contabilidade). 

OBSERVAÇÃO: Para criar um novo ANO, acessar o item Parametrização [Tipo de 

Integração], e copiar a Estrutura do Ano Atual para um Novo ANO usando o Botão Cópia, 

disponível na Barra de tarefas representado pela figura de dois formulários.  

Organograma Contábil: Informar um código de organograma novo que não existe, para 

importação das informações do exercício orçamentário geradas no PRONIM-CP 

(Arquivos.seq). 

Organograma para Local Contábil: Esta informação somente é Habilitada para 

manutenção, quando informado um novo código de Organograma Contábil.  

Informar ou Selecionar um Organograma Contábil usando o Botão de Consulta, 

representado por uma LUPA ao lado do campo, para usar como referência para copia 

dos Locais Contábeis com mesmo código Lotação. 

Se informar ZEROS, então o sistema vai incluir as novas Lotações do Organograma 

Contábil com código Local Contábil VAZIO. 

Localização dos Arquivos: Informar ou Selecionar usando o Botão de Consulta, 

representado por uma LUPA ao lado do campo, o caminho da pasta que contém os 

arquivos.seq a serem importados do sistema CP. 

Unidade Gestora: O sistema apresenta uma relação das unidades gestoras que existem 

nos arquivos.seq a serem importados, permitindo manter todos ou eliminar algumas 

que não deseja importar. 
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2.2. Módulo Orçamento/Lotações. 

2.2.1. Lotações do Orçamento com Local Contabil 

Tem como objetivo visualizar o organograma contábil importado pelo sistema. 

 

 

 

 

 

2.2.2. Orçamento/ local de trabalho com local contábil: 

Tem como objetivo vincular os Locais de Trabalho que representam as áreas de atuação 

dos Funcionários com o local contábil que representa organograma orçamentário do 

município. 

 

 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 
 

Exemplo: 

▪ Cada Lotação do Organograma CONTÁBIL está vinculada a um Local Contábil;  

▪ Cada Local Contábil está vinculado a um ou mais Locais de Trabalho;  

▪ Cada Local de Trabalho está vinculado a um ou mais Funcionários; 

▪ Cada Funcionário tem Ficha Financeira, com as verbas e valores p/Integração.  

INFORMAÇÕES DA FUNCIONALIDADE 

Local de trabalho: Informar e indicar o código do Local de Trabalho. 

Vinculo: Informar o vinculo do funcionário dentro do Local de Trabalho. 

Ex: Dentro de um determinado local poderemos ter funcionários 

Estatutarios, funcionários Contratados CLT e Secretario, se clicarmos no ícone 

 da coluna incluir podemos gerar mais uma linha com o mesmo local de 

trabalho e preencher o vinculo de cada categoria de funcionários, indicando o 

local contábil diferente para cada uma delas. 

Local Contábil: Informar ou Selecionar usando o Botão de Consulta, representado 

por uma LUPA ao lado do campo, para indicar o código do Local Contábil vinculado ao 

Local de Trabalho. 
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OBSERVAÇÃO: acima, para copiar os Locais Contábeis vinculados a cada Local de 

Trabalho no Organograma Principal. 

 

 

 

 

2.2.3. Orçamento/ local contábil com local de trabalho: 

Tem o objetivo de vincular cada Local Contábil com o local de trabalho. Está opção 

efetua a mesma funcionalidade da opção acima, mas com a visão do organograma 

contábil.

 

 

 

 

2.2. Módulo Rotinas Mensais e Anuais/Integração Contábil (Novo) 

2.2.1. Tabelas /Verba Contabil 

Objetivo: Permite registrar os eventos financeiros de Débito ou Crédito que devem ser 

registrados no movimento contábil. 

Se o Cliente já for usuário do sistema GP e tiver as verbas parametrizadas com Tipo 

Processo 5 (Integração Contábil), então a carga inicial pode ser realizada com uso do 

Botão “Atualiza Verbas” na barra de botões, representado por duas engrenagens.  

 

Local de Trabalho 

Local Contabil 
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INFORMAÇÕES DA FUNCIONALIDADE 

Vínculo Empregatício: Informar ZERO (0) para condições GERAIS, comum a todos os 

Vínculos de Funcionários, ou informar um código de vínculo específico com Categoria 

Econômica diferenciada por Vínculo. 

Regra: O sistema sempre vai buscar as informações da Verba Contábil conforme o 

vínculo do funcionário, se não achar informações para o vínculo específico, então vai 

buscar no vínculo ZERO. 

▪ No Botão Consulta representado por uma LUPA, mostra Todos os Vínculos.  

▪ No Botão Consulta representado por [ ?], mostra os Vínculos com Informação.  

Classificação: Permite selecionar a ordem de classificação por Código da verba Contábil 

ou por Tipo de Registro/Verba Contábil. 

UG da Prefeitura: Permite selecionar a UG da Prefeitura, quando o Órgão tem mais de 

uma UG no Organograma Orçamentário. 

GRADE DE LINHAS E COLUNAS PARA MANUTENÇÃO DAS VERBAS CONTÁBEIS 

Código: Informar o código da Verba Contábil (evento financeiro) de Débito ou Crédito 

que deve ser registrado no movimento contábil. 

 

Descrição: Informar o nome da verba Contábil (evento financeiro) de Débito ou Crédito 

que deve ser registrado no movimento contábil. 

Tipo de Registro: Clicar no botão de consulta ao lado do campo, representado por uma 

LUPA, para visualizar a lista dos Tipos de Registro, e selecionar um deles para vincular a 

Verba Contábil. 

 

LEGENDA DOS TIPOS DE REGISTRO 

1 – Despesa Orçamentária; 

2 – Despesa Orçamentária Patronal; 

3 – Despes 

a Extra; 

4 – Receita Extra; 

6 – Líquido; 

8 – Extra Patronal; 

Observação: 
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▪ O Tipo Registro 7-Caixa (Foi Desativado no Sistema CP) 

▪ Os Tipos de Registro 9 (Receita Extra) e 10 (Receita Orçamentária), são 

gerados exclusivamente pelo sistema e servem para o sistema CP identificar 

os lançamentos de Receita com Retenção. 

VERBA DE RETENÇÃO 

▪ Para Fatos com Tipo de Registro (1-Despesa Orçamentária ou 2-Despesa 

Orçamentária Patronal), o sistema assume BRANCOS; 

▪ Para Fato com tipo de registro (3–Despesa Extra Orçamentária), o sistema 

assume BRANCOS, mas permite alteração para um código de Fato Contábil 

com tipo de registro 2–Despesa Patronal. 

Exemplo: Fato 910-Slr.Maternidade (Reg.3) – Retenção Fato 706 Encargos INSS (Reg.2). 

▪ Para Fatos com tipo de registro (4–Rec.Extra), sistema assume 9999, o qual 

indica que o Fato Retenção deve ser um Fato Contábil com tipo de registro 1–

Despesa Orçamentária ou 3–Despesa Extra Orçamentária em ordem de maior 

valor. 

Observação: 

▪ Os Fatos de DESPESA (Proventos da Folha) tem Reg (1, 2 e 3); 

▪ Os Fatos de RECEITA (Descontos da Folha) tem Reg (4); 

▪ Todo Fato de RECEITA (Descontos da Folha) deve ter Retenção (Contrapartida) 

em um ou mais Fatos de DESPESA (Proventos da Folha). 

Descrição da Retenção: Demonstra a descrição do tipo de retenção. 

Natureza Contábil: O sistema assume Natureza conforme Tipo de Registro: 

▪ Para Fatos de DESPESA (Proventos da Folha) Tipo Reg (1, 2 e 3), o sistema 

assume Natureza DÉBITO; 

▪ Para Fatos de RECEITA (Descontos da Folha) Tipo Reg (4 e 5), o sistema 

assume Natureza CRÉDITO. 

Esta informação de Natureza (Débito ou Crédito) é usada na emissão do Demonstrativo 

Integração Contábil, para demonstração do VALOR na coluna Débito ou Crédito.  

Categoria Econômica: Clicar no botão de consulta ao lado do campo, representado por 

uma LUPA, para visualizar a lista de informações do arquivo de Categorias Econômicas 

importadas do sistema CP, e selecionar uma delas para vincular ao Fato Contábil.  

Observação: Caso exista mais de uma Categoria para o mesmo Fato, então usar o 

cadastro por vínculo empregatício. 

Despesa Geral: Clicar no botão de consulta ao lado do campo, representado por uma 

LUPA, para visualizar a lista de DESPESAS da Categoria Econômica. 

▪ Só permite informar Despesa Geral para FATOS com Tipo de Registro (1 ou 2), 

e com Categoria Econômica MAIOR que ZEROS. 

o No Botão de Consulta, mostra a relação dos códigos de DESPESA 

que existem no nível-8 do Organograma Contábil para a Categoria 

Econômica do FATO. 
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o Quando a Despesa Geral for ZEROS, o sistema considera a DESPESA 

por Local Contábil da lotação dos funcionários; 

o Quando a Despesa Geral for MAIOR que ZEROS, o sistema 

considera o código informado como padrão para todos os 

funcionários, independente do Local Contábil da lotação dos 

mesmos; 

▪ Esta informação permite ao usuário FIXAR a DESPESA de um 

FATO/CATEGORIA. 

o Cada FATO/CATEGORIA (Reg-1 e 2) pode ter um código DESPESA 

GERAL (FIXO), que permite contabilizar esta despesa sempre na 

mesma unidade orçamentária (Secretaria) e unidade executora 

(Depto), independente da lotação do funcionário. 

o  

2.2.2. Tabelas /Despesas por Categoria e Loca Contabil 

Objetivo: Cadastrar o conteúdo das Informações de Lançamento, conforme estrutura de 

níveis definido na funcionalidade “Estrutura da Referência Contábil”. 

▪ O último nível da estrutura referência contábil, sempre será demonstrado na 

grade de linhas e colunas, na qual aparece uma relação das Verbas Contábeis 

e Categoria Econômica, para que seja informado o conteúdo a ser 

considerado na geração do lançamento contábil. 

▪  
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INFORMAÇÕES DA FUNCIONALIDADE 

Mês/Ano do Exercício: Informar ou Selecionar usando o Botão de Consulta, 

representado por uma LUPA ao lado do campo, para indicar o Mês e ANO para consulta.  

Informação de Lançamento: Clicar no botão de consulta ao lado do campo, 

representado por uma LUPA, para visualizar a lista de informações, e selecionar uma 

delas para consulta. 

Observação: Na lista do Botão Consulta, as informações que vem do organograma 

contábil aparecem destacadas (ex: <Código Despesa>), onde nestas informações os 

Botões GRAVA e EXCLUI aparecem Desabilitados, permitindo apenas consulta. 

Verba : Clicar no botão de consulta ao lado do campo, representado por uma LUPA, para 

visualizar a lista de Verbas (com SIM) para a Informação de Lançamento informada 

acima , e selecionar um deles para consulta. 

Categoria Economica: Clicar no botão de consulta ao lado do campo, representado por 

uma LUPA, para visualizar a lista de Categoria Contabil  ( Elemento de Despesa) 

vinculada a verba. 

  Vinculo: visualizar a lista de Verba Contabil, o vinculo relacionado a verba. 

 

GRADE DE LINHAS E COLUNAS 

1 – Despesa Orçamentaria: 

▪ Na primeira coluna demonstra o local contábil, 

▪ Na segunda coluna demonstra o reduzido da despesa, 

▪ Na terceira coluna é possível digitar um reduzido especifico para o local 

contábil, esta função possibilita a alteração de uma despesa especifica que 

não seja aquela que esta no orçamento. Ex. para local de contratos podemos 

colocar uma nova despesa para aquela verba e local contábil. 

▪ Na quarta coluna informar o Credor, 

▪ Na quinta coluna informar o objeto da despesa, 
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▪ Na sexta coluna informar a montagem a pagar, 

▪ Na sétima coluna informar a fonte de recurso, 

▪ Na oitava coluna informar o código de aplicação, 

▪ Na nona coluna informar a característica peculiar. 

 

2.2.3. Verbas /Verbas de Incidência por verba Contábil 

Objetivo: Consultar as verbas da Folha que incidem para uma verba Contábil, para 

conferência das verbas de origem. 

 

 
 

 

INFORMAÇÕES DA FUNCIONALIDADE 

Fato Contábil: Clicar no botão de consulta ao lado do campo, representado por uma 

LUPA, para visualizar a lista dos Fatos existentes, e selecionar um deles para consulta. 

  Verba: Demonstra a verba vinculada ao Fato selecionado para consulta. 
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2.2.4. Verbas [Verbas da Folha sem Integração] 

 

 

 

Objetivo: Consultar as verbas da Folha que não tem Tipo Processo 5 (Integração 

Contábil) e que não incidem para nenhuma verba Contábil. 

 

 
 

 

 

 

▪ Se aparecer alguma verba nesta tela, então as mesmas não estão participando 

da Integração Contábil, por erro na parametrização da Folha. 
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▪ Para solução deste problema, as verbas demonstradas nesta tela devem 

possuir Tipo Processo 5 ou incidir para uma verba contábil com Tipo Processo 

5, no módulo Verbas e Fórmulas, item Verbas-Fórmulas, funcionalidade 

Verbas. 

 

2.2.5. Movimento [Geração da Integração Contábil] 

 

 

Objetivo: Permite gerar o arquivo para integração do movimento contábil da Folha, a 

ser importado pelo sistema CP. 

▪ A integração pode ser realizada via arquivo ou via rede. 

 

 
 

 
 

Fechar o Mês do exercício: Na opção grifada acima podemos fechar o mês da integração 

para posteriormente encerrar o movimento da integração contábil, esta funcionalidade 
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foi inserida para que o cliente consiga encerrar o exercício da folha e deixar a integração 

contábil aberta para realizar alterações na parametrização. Todo mês deveremos marcar 

a opção para poder encerrar o movimento. 

 

 

............................................................................................................................. ......

................................................................................................... ................................

............................................................................................................................. ......

............................................................................................. ......................................

............................................................................................................................. ......

....................................................................................... ............................................

............................................................................................................................. ......

................................................................................. ..................................................

............................................................................................................................. ......

........................................................................... ........................................................

............................................................................................................................. ......

...................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

2.2.6. Críticas [Geração da Integração Contábil] 

 

RELATÓRIO DE CRÍTICAS: 

Na geração do movimento integração contábil, que serve de base para geração do 

arquivo ou emissão do relatório Integração Contábil, o sistema gera um Relatório de 

Críticas, com a relação de FATOS (Verbas) cuja Categoria Econômica não Existe para a 

Lotação do Local Contábil Funcionário no Organograma Contábil, abaixo apresentamos 

possíveis críticas com sua causa e solução: 

 

Saldo Insuficiente na Verba Retenção:  Esta crítica se refere a locais (folha) não vinculados a 

locais (contábeis) na Integração, desta forma as verbas dos servidores vinculados neste local 

não são contabilizadas. 
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No módulo da Integração em Orçamento – Local de Trabalho com Local Contábil – verificar o 

local do servidor envolvido na crítica: 

 

Clicar na lupa e vincular ao local contábil desejado: 
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No término da geração do arquivo o sistema apresenta os locais de trabalho sem 

vinculação:

 

 

 

A crítica de RETENÇÃO NÃO CADASTRADA, se refere a parametrização de retenção 

inexistentes/desativadas no  no PRONIM CP em uso na Integração. 
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Verificar Cadastro de Retenções no PRONIM CP: 

 

Tmbém verificar o campo GRUPO DE UG do Cadastro do Plano de Contas, desta forma 

podemos realizar retenções entre Unidades Gestoras. 

 

 

 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

 

 

Informação de Lançamento sem Código Contábil: Relacionada a falta de desdobramentos 

e/ou demais informações em determinadas lotações, o sistema apresenta a verba com o 

problema bem como o local: 

 

 

 

Em Tabelas – Despesa por Categoria e Local Contábil – Utilizar despesa informada ou realizar 

desdobramento na Contabilidade, caso desdobrada a despesa o arquivo SEQ deve ser 

importado novamente no GPCETIL. 

 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

2.2.7. Dicas Importantes [Geração da Integração Contábil] 

Ao parametrizar um novo local no GPPRONIM é inportante que se faça vinculação com  o local 

contábil, o local novo da folha aparece na tela sem vinculação contábil no exemplo abaixo. 

 

 

 

 

 

Um caso bem comum são os servidores demitidos, por ocasião do Adinatamento de décimo 

terceiro foi pago projetando que o mesmo trabalhasse durante os 12 meses do ano, porém é 

demitido durante o exercício e acaba por ter direito de um valor menor que o pago na folha de 
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adiantamento, nesse caso por padrão o aiantamento é deduzido do valor proporcional para 

gerar o empemnho orçamentário, falalmente essa conta ficará negativa sendo inviabilizada a 

integração desse servidor. 

 

 

 

Incidências negativas também ocorrem com frequência, no processo de integração as verbas 

são agrupadas caso emepenhadas no mesmo elemento, ex: Horas Extras 50 e 100%. As verbas 

que não são contabilizadas como faltas, desconto de repouso, descontos de pagamentos 

indevidos são por padrão incluídas no negativo destas incidências, pórtanto se o seu valor for 

maior que a verba a ser contabilizda  a conta fica negativa, gerando divergência entre débito e 

crédito. 

 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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No exemplo abaixo,  temos um servidor com o valor da verba 258 superior a verba de cargo 

em comissão, desta forma a Conta 720 se torna negativa gerando problemas na integração: 

 

Neste caso o servidor deve ser retirado da integração para empenho manual. 

 



 

PRONIM – Integração GPXCP Página 28 
 

Eliminadas as críticas podemos verificar o valor de Débito e Crédito, lembrando que não se 

pode integrar um movimento sem esse fechamento, em Relatórios – Demonstrativo da 

Integração, clique em NÃO na pergunta para gerar o arquivo novamente e visualize o relatório. 
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3. Ajustes de inconsistências 
 

Falta de Cadastro de VPD: 

Acessar CP / Arquivos/ Cadastro/ Configuração de Contabilização/ Cadastro de VPD e realizar o 

cadastro de uma VPD para a despesa indicada. 

 

 

Conta Contabil sem Cadastro de Retenção: 

Acessar CP/Arquivo/Cadastro/ Configuração de Contabilização/ Cadastro de Retenção e 

efetuar o cadastro da conta contábil. 
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Despesa Sem Saldo: 

Analisar saldo da Despesa em questão, e através de autorização legal, fazer uma alteração no 

orçamento (por exemplo: suplementação). 

PL-LOA/consulta/Despesa/Saldo Detalhado da Despesa 

 

PL-LOA/Movimentação/Alterações Orçamentárias 

 

Dica: quando há esta inconsistência, o sistema critica a despesa principal, pois é na principal que se 

informa o credito orçamentário (dotação). Pra verificar qual é o desdobramento que o sistema está 

tentando empenhar liste o relatório “Relação do Desdobramento da 

Despesa(CP/relatórios/demonstrativos/Despesa/Relação do Desdobramento da Despesa). 
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UG da Retenção Diferente da UG do Empenho: 

No CP/Arquivos/Cadastro/Configuração de Contabilização/Cadastro de Retenção ao informar 

opção “próprio” o sistema apresenta a vinculação das receitas orçamentárias, neste caso, ao 

fazer a integração da câmara (que não possui receitas) ocorre que indevidamente este 

cadastro foi vinculado à uma receita pertencente a UG da Prefeitura. 

Para corrigir esta situação, é necessário informar que esse tipo de retenção é de “terceiros”, 

assim, ao invés de vincular à uma conta de receita, essa retenção será vinculada à uma conta 

contábil que pertencerá também à UG 0001. 

 

 

Credor Não Cadastrado 

Analisar se o código informado no PRONIM GP, está correto. E verificar se este código existe 

no PRONIM CP ( CP/Arquivos/Cadastro/Contas/Credor). 
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Conta Contábil não pertence ao grupo do Plano de Contas:  

Analisar se a conta contábil informada no PRONIM GP está correta.  

A conta estando correta, deve-se verificar se a conta está devidamente inserida no Grupo de 

Plano de Contas ao qual ela deveria fazer parte (CP/Arquivos/Cadastro/Configuração de 

Contabilização/Grupo de Assunto). 

 

 

Despesa Duplicada tipo 1 e 2: 

Gerar os arquivos de integração, separadamente, uma para cada empresa (Prefeitura, câmara, 

RPPS), com datas diferentes. 

Analisar local contábil no PRONIM GP, pra verificar se a Natureza da Despesa que foi  

informada está vinculada a mesma Fonte de Recurso ou Característica Peculiar. 
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Cronograma de Desembolso sem Saldo: 

Esta inconsistência ocorre apenas para quem utiliza “Cronograma de Desembolso”. 

Verificar nas consultas do Cronograma (PL/LOA) se realmente não há saldo suficiente. Não 

havendo saldo, é necessário fazer uma “realocação” de valor. 

 

PL-LOA/Consulta/Cronograma de Desembolso 
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PL-LOA/Movimentação/Cronograma de Desembolso 

 

 


